
 

«En litt sånn romantisk og enkel løsning på 

papirarbeid» 

 

En undersøkelse av hvorfor par velger å gifte seg i det 

21.århundre  

 

 

 

Karoline Hording Mathisen 

 

 

 

 

Masteroppgave ved det samfunnsvitenskapelige Institutt 

UNIVERSITETET I OSLO  

30.06.2017 

 



II 

 

 

 

 

 



III 

 

 

  



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Karoline Hording Mathisen 

2017 

«En litt sånn enkel og romantisk løsning på papirarbeid» - En undersøkelse av hvorfor par 

velger å gifte seg i det 21.århundre 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: CopyCat 

http://www.duo.uio.no/


V 

 

Sammendrag 

Familiedannelse er en av de prosessene som har gjennomgått størst endringer de siste tiårene. 

Disse endringene inkluderer senere og færre ekteskapsinngåelser, høye skilsmisserater og 

flere barn som fødes og oppdras utenfor ekteskapet. Frem til slutten av 1970-tallet 

representerte ekteskapet nærmest en obligatorisk del av denne prosessen. Med utviklingen av 

nye type samlivsformer, som blant annet samboerskap, er ikke dette lenger tilfellet. Samtidig 

har endringer i trygde – og skatteloven ført til at samboende og gifte par gradvis er blitt mer 

likestilte. Ettersom samtlige «goder» som før var forbeholdt de gifte, også kan deles av 

enslige eller samboere, er det større grunn til å undersøke hvorfor par fortsatt velger å gifte 

seg i dag. Formålet med oppgaven er å gi innsikt i prosessen knyttet til ekteskapsinngåelse. 

Med utgangspunkt i kvalitative enkeltintervjuer med 32 personer (16 par) har jeg undersøkt 

ideer og erfaringer knyttet til ekteskapsinngåelse, samt hvilken betydning som tillegges 

ekteskapet. I analysen vektlegges ulike sider ved ekteskapsinngåelsen: ideer om og holdninger 

til ekteskap (forut for ekteskapsinngåelsen), forlovelsestradisjonen, den endelige beslutningen 

om ekteskap og til slutt konsekvenser av ekteskap.   

 

De teoretiske perspektivene som presenteres først er generelle teoribidrag som kan være 

relevante for forståelsen av beslutningsprosesser. Rasjonell valg-teori og modeller om 

intensjonell handling representerer generelle ideer om hvordan beslutninger fattes. Videre 

vises det til mer spesifikke bidrag som angår nettopp valg av samlivsform. Kravdal (1999) og 

Duvander (1999) har begge utviklet teoretiske rammeverk som viser til ulike faktorer som kan 

påvirke valg av samlivsform. Utgangspunktet er at samboere, fra tid til annen, tar en 

avgjørelse på hvorvidt de ønsker å gifte seg eller fremdeles være samboere. Ifølge Kravdals 

rammeverk er det fire typer argumenter som regnes for å være betydningsfulle i avgjørelsen 

om samlivsform. Disse argumentene er knyttet til kvaliteten på forholdet, forskjell i kvalitet 

grunnet formell status, bryllupskostnader og normativt press. Tendensen til å se 

beslutningstaking kun som et resultat av rasjonelle overveielser har blitt tydelig kritisert. I dag 

forklares demografiske utfall hovedsakelig i form av kognisjon og rasjonalitet. Rasjonalitet 

dekker imidlertid ikke hele omfanget av krefter i menneskers liv når de tar avgjørelser som 

påvirker fødsel, død og ekteskap. I slike situasjoner vil også følelser være gjeldende (Basu, 

2006). Ifølge Duvanders (1999) rammeverk vil flere elementer virke inn på valg av 

samlivsform. For det første anses ekteskap som mer eller mindre passende i bestemte faser i 



VI 

 

livet. For det andre kan ekteskapet gi større økonomiske fordeler. For det tredje kan 

opplevelser fra barndommen påvirke preferanser for samboerskap eller ekteskap. Til sist kan 

holdninger til familieverdier være mer forenlig med ekteskap eller med samboerskap.  

 

Samlet sett viser datamaterialet ulike begrunnelser for å gifte seg. Begrunnelsene parene gir 

for å inngå ekteskap er en blanding av symbolske samt praktiske og rasjonelle grunner, med 

en klar overvekt av de symbolske. Jeg argumenterer for å ha identifisert fire hovedgrunner i 

måten disse ekteparene redegjør for valget om å gifte seg: Ekteskap kommer til uttrykk som 

en familieenhet, som en markering av parforholdet, som en kjærlighetserklæring og som en 

praktisk ordning. Parene gir ulike redegjørelser for hvordan de kom frem til denne 

beslutningen. Hva slags betydning en tillegger ekteskapet og innholdet i parrelasjonen ser ut 

til å være sentralt i refleksjoner rundt beslutningen om å gifte seg. I tillegg kan bestemte 

hendelser og begivenheter føre til at ekteskap blir mer aktuelt. Samlet sett kommer ekteskapet 

til uttrykk som en stabil og slitesterk institusjon som bidrar til å gi trygge rammer samt 

forsterke båndet mellom partene.   
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1 Introduksjon  

Familiedannelse er en av de prosessene som har gjennomgått størst endringer de siste tiårene. 

Disse endringene inkluderer senere og færre ekteskapsinngåelser, høye skilsmisserater og 

flere barn som fødes og oppdras utenfor ekteskapet (Kiernan, 2004, s.980). Frem til slutten av 

1970-tallet representerte ekteskapet nærmest en obligatorisk del av denne prosessen. Med 

utviklingen av nye type samlivsformer, som blant annet samboerskap, er ikke dette lenger 

tilfellet (Syltevik, 2000, s.52). Samboerskap er blitt stadig mer populært, og majoriteten av 

yngre mennesker velger nå å leve sammen som samboere snarere enn å gifte seg direkte 

(Syltevik, 2010; Wiik, 2009, s.139). Ekteskapet er heller ikke lenger en universell ramme for 

barnefødsler, og førstegangsfødende er oftere samboere enn gifte (Cherlin, 2004, s.849; 

Noack, 2010, s.35). I senere tid har også endringer i lovverk og forskrifter ført til at 

samboende og gifte par gradvis er blitt mer likestilte (Noack, 2010, s.201). Til tross for høye 

skilsmisserater og det faktum at dagens samboere har mange av de samme rettighetene og 

pliktene som gifte har, ender de fleste opp med å gifte seg (Wiik, 2009). Til og med i de 

nordiske land der samboerskap er en vanlig, juridisk anerkjent og sosialt akseptabel 

samlivsform for barnefødsel (Noack, 2010), er ekteskap fortsatt den mest foretrukne 

samlivsform og de aller fleste gifter seg til slutt (Holland, 2011). 

 

Mange av de grunnene som tidligere lå til grunn for ekteskapsinngåelse er ikke lenger like 

gjeldende i dag. Ekteskap er ikke lenger nødvendig for å legitimere seksualitet og 

reproduksjon (Kiernan, 2004), eller av sosiale, økonomiske eller politiske årsaker (Coontz, 

2006).  Ettersom samtlige «goder» som før var forbeholdt de gifte, også kan deles av enslige 

eller samboere, er det større grunn til å undersøke hvorfor par fortsatt velger å gifte seg i dag 

(Moxnes, 1990, s.74). Hvorfor gifter par seg i en moderne tid hvor ekteskap ikke lenger er 

sosialt nødvendig? 
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1.1 Ekteskapsinstitusjonen – en mørk fremtid i vente? 

I årene etter annen verdenskrig gjennomgikk norske familiemønstre betydelige endringer. De 

første tiårene var kjennetegnet av ekteskapets dominerende stilling, og antall 

ekteskapsinngåelser utgjorde det høyeste tallet noen gang observert. Perioden var preget av få 

skilsmisser og majoriteten av barn ble født i ekteskap (NOU 1999:25, 1999). Fra 1970 og 

utover ble imidlertid ekteskapets posisjon svekket. Dette kom til utrykk ved en nedgang i 

giftermålsrater, økt skilsmissehyppighet, samt at flere barn ble født utenfor ekteskapet (NOU 

1999:25, 1999).  

 

Figur 1. Giftermålsrater for førstegangsvigde menn og kvinner 1977 - 2016 

 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statistikkbanken, ekteskap og skilsmisser 

 

Ekteskapsratene viser en kraftig nedgang i giftermålshyppighet i ulike aldersgrupper (se figur 

1) (NOU 1999:25, 1999). Nedgangen har vært mest markant for kvinner og menn under 30 år. 

I løpet av perioden 1966-1991 har giftermålshyppigheten hatt en nedgang på henholdsvis 80 

og 84 prosent for kvinner og menn i alderen 20-24 år (Blom, Noack og Østby, 1993). Sett 

under ett var nedgangen spesielt stor i perioden 1970 – 1990 (NOU 2017:6, 2017). Rundt 

samme tid begynte også ekteskapsalderen å øke (Noack, 2010). På begynnelsen av 70-tallet 

var gjennomsnittlig giftealder for førstegangsgifte 25 år for menn og 23 år for kvinner 
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(Lappegård og Brunborg, 2004). Ved århundreskiftet var den økt til henholdsvis 31,8 og 29,2 

for menn og kvinner (Noack, 2010).  

 

I tiårene, fra 1970 til 1990, utgjorde ikke lenger ekteskapet inngangsbilletten til et samliv. 

Samlivsalternativene var ikke lenger begrenset til to valg: ugift eller gift, men inkluderte nå et 

tredje valg: gift, samboer eller ikke i samliv (Dzamarija, 2002).  

 

Videre har foreldreskapet i større grad blitt løsrevet fra ekteskapet. Det er blitt vanligere å få 

barn utenfor ekteskap, og førstegangsfødsler forekommer nå oftere i samboerskap enn 

ekteskap (Noack 2010, s.35-36). En graviditet sent på 1960-tallet fremskyndet ofte et 

giftermål. En graviditet i dag er enten planlagt eller følges ikke lenger av like sterke 

preferanser for giftermål. Tall fra år 2000 viser at andelen barn født i samboerskap utgjorde 

41 prosent mot 16 prosent i 1986 (Noack 2010, s.36).   

 

Sist, men ikke minst, har ekteskapet blitt svekket ved den gradvise økningen av skilsmisser 

fra slutten av 1960-tallet. I perioden 1970-1994 var antall skilte personer mer enn tredoblet 

(NOU 1999:25, 1999). Antall skilsmisser fortsatte å øke fra år 2000, men tallene de siste 

årene indikerer svak nedgang (Noack, 2010). Som et resultat av brutte samboerskap og 

skilsmissehyppighet er det blitt vanlig at menn og kvinner har erfaring fra flere samliv 

(Dommermuth, Noack og Wiik, 2009), og lengre perioder som single i løpet av livsløpet 

(Noack og Seierstad, 2003).  

 

De siste tiårenes raske familieendringer har vekket bekymring når det gjelder ekteskapets 

fremtid (Lewis, 2001). Perioden kjent som ekteskapets gullalder er over. Denne perioden, fra 

1950 til tidlig 1970, var preget av unge ekteskap og høy giftermålshyppighet. De siste 30 

årene er derimot kjennetegnet av en økning i både samboerskap og skilsmisser, senere og 

færre inngåtte ekteskap, samt at flere barn fødes utenfor ekteskapet. Det er disse demografiske 

trendene, som går under samlebetegnelsen den andre demografiske overgang1, som har skapt 

grunn til bekymring angående ekteskapet og dets fremtid (Kiernan, 2004).  

 

                                                 
1 Den første demografiske overgang referer til en utvikling preget av kraftig nedgang i fruktbarhet og dødelighet 

som Vestlige land gjennomgikk i perioden ca. 1760 – 1950 (Lesthaeghe, 2010). 
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I lys av disse endringene har Knud Knudsen og Kari Wærness (1996) undersøkt hvorvidt 

ekteskapsinstitusjonen holder stand. Ved å ta utgangspunkt i en surveyundersøkelse om 

familie og kjønnsroller i 1994, analyserte de ekteskapets normative grunnlag slik dette kom til 

uttrykk gjennom folks holdninger i Norge og Sverige. Ifølge Knudsen og Wærness (1996) 

endres folks handlingsmønstre parallelt med deres tenkemåter og verdier. Slikt sett er 

holdningsdanning både årsak til og følge av sosial endring (Knudsen og Wærness, 1996, 

s.301).  

 

Med utgangspunkt i teorien om økende individualisering testet forfatterne ulike hypoteser om 

oppslutningen til ekteskapsinstitusjonen etter alder, kjønn, religiøs orientering og erfaring i 

ekteskapet (Knudsen og Wærness, 1996, s.299). Ifølge resultatene hadde eldre mer positive 

holdninger til ekteskapet enn yngre. Knudsen og Wærness (1996) tolket dette i retning av en 

generasjonseffekt, noe som gjør det rimelig å tro at kommende generasjoner ikke vil slutte 

opp om ekteskapet. Sammenlignet med menn sluttet kvinner mindre opp om ekteskapet, 

spesielt blant aldersgrupper under 40 år. Videre var de som selv hadde opplevd en skilsmisse 

mindre positive til ekteskapsordningen. Til sist var religiøst engasjerte personer klart mer 

positive til ekteskapsinstitusjonen enn personer som var mindre religiøse (Knudsen og 

Wærness, 1996, s.319-320).  

 

Samlet sett ga de empiriske analysene uttrykk for en svekket oppslutning om den tradisjonelle 

ekteskapsinstitusjonen i de to skandinaviske landende. Knudsen og Wærness (1996) ga 

imidlertid uttrykk for at dette ikke nødvendigvis betyr at færre kommer til å gifte seg. 

Sammenlignet med Sverige har Norge større allmenn støtte hva det angår ekteskap, men 

resultatene tyder på en signifikant nedgang i oppslutning i begge land (Knudsen og Wærness, 

1996, s.321).  

 

I motsetning til Knudsen og Wærness har andre derimot hevdet at ekteskapsinstitusjonen 

holder stand og at ekteskapet ikke er blitt erstattet av samboerskapene. Kiernan (2004) gjorde 

blant annet en vurdering av ekteskapets oppslutning i Europa på begynnelsen av 2000-tallet. 

Med utgangspunkt i en Eurobarometer-undersøkelse, fant hun at selv om samboerskap er blitt 

mer populært, er ekteskap fortsatt en viktig del av samlivsmønsteret. Samboerskap har fått økt 

popularitet som markør for starten på et nytt samliv, og giftermål har gått fra å være en 
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seremoni som signaliserer begynnelsen på et samliv til en som bekrefter samlivet (Kiernan, 

2004, s.982).  

 

Dommermuth et al., (2009) fant lignende resultater da de undersøkte mønstre i 

samlivsetablering i Norge. Fra 1980-tallet har andelen samboere sammenlignet med gifte økt 

gradvis. Utviklingen i Norge de siste 30 årene viser at antallet samboere omtrent er 

seksdoblet, fra 100 000 til i underkant av 600 000. Til tross for den kraftige veksten i 

samboerskap ser det fremdeles ut til at de aller fleste vil gifte seg før eller siden. Giftermålet 

vil imidlertid skje senere i livsløpet enn hva som var vanlig for forrige generasjon, noe som 

blant annet påvirkes av samboerskap og høyere utdanning. Samlet sett er det lite som tyder på 

at samboerskapene har erstattet ekteskapet. I mange tilfeller ser det heller ut til at 

samboerskapet fungerer som en innledning til ekteskap. Valg av samboerskap er for de fleste 

ikke et spørsmål om enten/eller men om både/og (Dommermuth et al., 2009). 

 

1.2 Gifter folk seg fremdeles?  

Til tross for nedgang i giftermålsrater samt den raske veksten i samboerskap, verdsettes 

ekteskapet fremdeles høyt blant unge nordmenn (Noack, 2010, s.113). Resultater fra en 

intervjuundersøkelse fra 2001 viste at tre av fire ugifte personer i 20-årene forventet å gifte 

seg en eller annen gang i fremtiden. Ikke overraskende er det høyest andel blant samboere 

som tror de kommer til å gifte seg, men også blant den øvrige befolkning står ekteskapet 

forholdsvis høyt i kurs (Noack og Lyngstad, 2005). Sverige, som er regnet som et pionerland 

for moderne samboerskap, har vist samme tendens. En undersøkelse fra 1999 viste at to av tre 

ugifte regnet med å være gift i løpet av de neste fem årene (Bernhardt, 2001). Imidlertid er det 

viktig å ta høyde for potensielle misforhold mellom intensjoner og faktisk atferd, noe som 

gjør det vanskelig å forutsi hvor mange som faktisk kommer til å gjennomføre sine planer 

(Wiik, Bernhardt og Noack, 2010). Likevel viser Duvander (2001) at hele 60% av de 

tilfellene der paret planla å gifte seg innen to år faktisk realiserte disse planene. Også tall fra 

Norge viser at 63% av samboerne med konkrete ekteskapsplaner innen en to års periode 

faktisk var gift innen en periode på seks år (Wiik, Noack og Lyngstad, 2009b). 

 

I 2016 var det 22 500 par som giftet seg, 9 300 par som skilte seg og 10 800 par som tok ut 

separasjon. Tallet for giftermål utgjør 200 færre inngåtte ekteskap sammenlignet med året før. 

Gjennomsnittstallene fra de siste fem årene viser at antallet skilsmisser utgjør det laveste 
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siden perioden 1986-1990, mens årsgjennomsnittet for separasjoner ikke har vært lavere siden 

1991-1985 (Se figur 22).  

 

Figur 2: Antall inngåtte ekteskap, skilsmisser og separasjoner 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2017 

 

Antall inngåtte ekteskap vil imidlertid ikke gi et tilstrekkelig mål på giftermålshyppighet. 

Antall giftermål bør ses i forhold til omfanget av den ugifte befolkning i de aldersgruppene 

hvor de fleste vigsler finner sted (Blom et al., 1993). Allerede på 1800-tallet påpekte Eilert 

Sundt at antall inngåtte giftermål ikke gir et tilstrekkelig mål på utviklingen i 

ekteskapsmønsteret. Han viste til fenomenet der antallet giftermål i en gitt periode varierer 

analogt med antallet fødsler på et tidligere tidspunkt (Sundt, 1992). Oppdagelsen av disse 

bølgevariasjonene i befolkningsutviklingen har siden fått navnet «Eilert Sundts lov». Sundt 

regnes som en pioner i studiet av norsk folkeliv og samfunnsforhold. Basert på personlige 

undersøkelser og observasjoner fra å reise rundt i landet, skildret han viktige sider ved 

arbeidsforhold og sosiale problemer i Norge på midten av 1800-tallet (Munthe, 2009). For å si 

noe om befolkningsforholdene må de ifølge Sundt (1992) ikke bare tolkes i lys av de ytre 

omstendighetene, men også de indre. Det var rett som det var mange giftermål og fødsler – 

«Mange ægtevielser i tal, men ikke mange i forhold» (Sundt, 1992, s.122). Et mer nøyaktig 

mål på giftermålsutviklingen kan angis ved å beregne relative tall - antall førstegangsgifte per 

                                                 
2 https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/ekteskap/aar-hovudtal  

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/ekteskap/aar-hovudtal
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1000 aldri gift i hver aldersgruppe (Blom et al., 1993). Figur 1 (jf. Kapittel 1.1) vil dermed i 

større grad kunne gi et mer nøyaktig mål dersom en undersøker giftermålshyppighet over tid.  

  

1.3 Problemstilling og metode 

Problemstillingen i denne oppgaven søker å belyse grunner til at par velger å gifte seg i det 

21.århundret. Ettersom samboerskapet er en stadig mer lovregulert og sosialt akseptert 

samlivsform, er det interessant å undersøke hvorfor par fremdeles velger å gifte seg i dag. 

Formålet med oppgaven er å gi innsikt i prosessen knyttet til ekteskapsinngåelse. Spørsmål 

som vil stilles er blant annet: Hva slags ideer og tanker har parene om ekteskap i forkant av 

ekteskapsinngåelsen? Hva slags grunner oppgir de for å gifte seg? Hva slags endringer har 

parene opplevd i etterkant av ekteskapsinngåelsen og hva slags betydning tillegger de 

ekteskapet? 

 

Kunnskap om befolkningens familieforhold kan være svært nyttig i samfunnsplanlegging, 

blant annet i forbindelse med utforming av sosial- og trygdepolitikk. Likevel er kunnskap på 

dette området begrenset. Tidligere forskning på dette feltet har bidratt med en del kvantitativ 

kunnskap om ekteskap og atferd, mens det finnes få norske kvalitative studier som undersøker 

meningen og motivasjonen bak ekteskapsinngåelse. Med denne oppgaven skal jeg forsøke å 

bidra med nettopp en slik forståelse av hvorfor par fremdeles velger å gifte seg. I tillegg til 

problemstillingen har jeg derfor valgt å fokusere på parenes tanker og ideer før de tok 

avgjørelsen om å gifte seg, samt hva slags betydning de tillegger ekteskapet i ettertid. 

 

Med utgangspunkt i problemstillingen vil jeg i denne studien belyse selve prosessen som 

inngår i valget om å gifte seg. Analysekapitlene er derfor lagt opp slik at de tar for seg 

beslutningsprosessens forløp i parforholdet. Kapitlene er delt i tre og beskriver hver sin del av 

beslutningsprosessen. Del en dreier seg om parenes tanker om giftermål forut for 

ekteskapsinngåelsen (kapittel 6). Del to dreier seg om begrunnelser for giftermål (kapittel 7). 

Del tre dreier seg om endringer parene har opplevd i etterkant av ekteskapsinngåelsen og hva 

slags betydning de tillegger ekteskapet (kapittel 8). Det er flere sider ved ekteskapet som ville 

vært interessant å se på, for eksempel organisering av økonomi og arbeidsdeling, eller 

planlegging og gjennomføring av bryllupseremoni. Imidlertid vil ikke disse aspektene 

vektlegges i analysen ettersom jeg har valgt å fokusere på beslutningsprosessen i valget om 

ekteskapsinngåelse. De teoretiske perspektivene som benyttes i denne oppgaven er i all 
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hovedsak generelle forståelsesrammer for valg samt mer spesifikke rammeverk som angår 

beslutningen om å gifte seg.  

 

I og med at denne oppgaven søker å belyse informantenes egne ideer og erfaringer knyttet til 

ekteskapsinngåelse, har jeg valgt en kvalitativ tilnærming. Ved å gjennomføre kvalitative 

dybdeintervjuer med totalt 16 ektepar, har jeg fått et større innblikk i hvordan disse 

informantene forstår og gir mening til sine parforhold og ekteskap. 

 

1.4 Oppbygning og struktur 

Kapittel 2 starter med å gjøre rede for ekteskapets utvikling fra det førindustrielle samfunn og 

frem til i dag. Historisk sett har ekteskapet utviklet seg fra å være et fornuftsekteskap basert 

på familiens sosiale og økonomiske behov, til å være et kjærlighetsekteskap basert på 

enkeltindividers emosjonelle behov. I kapittel 3 presenterer jeg tidligere forskning om 

ekteskapet. Videre gjør jeg rede for forskning om forlovelsestradisjoner og bryllup. I kapittel 

4 presenterer jeg de teoretiske perspektivene som benyttes i oppgaven. Alle først redegjør jeg 

for generelle forståelsesrammer som er aktuelle for å forstå beslutningssituasjonen og hvordan 

mennesker fatter beslutninger. Deretter presenterer jeg bidrag som er mer spesifikt rettet mot 

begrunnelser for ekteskapsinngåelse. I Kapittel 5 gjør jeg rede for metodiske valg samt den 

praktiske gjennomføringen av studien. I siste del av kapittelet drøfter jeg etiske aspekter ved 

forskerrollen og gjennomføring av forskningsarbeidet. Kapittel 6,7 og 8 utgjør analysekapitler 

der resultater og funn presenteres. Disse kapitlene tar for seg beslutningsprosessens forløp i 

parforholdet. Kapitlene er delt i tre og beskriver hver sin del av beslutningsprosessen. Kapittel 

6 dreier seg om parenes tanker om giftermål forut for ekteskapsinngåelsen. Kapittel 7 dreier 

seg om begrunnelser for giftermål. Kapittel 8 dreier seg om endringer parene har opplevd i 

etterkant av ekteskapsinngåelsen og hva slags betydning de tillegger ekteskapet. I Kapittel 9 

diskuterer jeg mine funn i lys av de teoretiske bidragene presentert i kapittel 4.2. Til sist gir 

jeg en oppsummering av hovedfunnene i denne oppgaven.  
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2 Ekteskapet gjennom historien 

 

2.1.1 Ekteskap i førindustrielle Norge 

Ekteskap har gjennom tidene hatt ulike betydninger. I det førindustrielle bondesamfunn var 

giftermål selve inngangsporten til å etablere egen familie (Sogner, 2003). På denne tiden var 

både giftermål og valg av ektemake sterkt normstyrt. Ifølge lovene innført av styresmaktene 

fikk de unge verken forlove eller gifte seg uten foreldrenes tillatelse. Ekteskapet skulle være 

basert på fornuft, og ikke følelser3. Norge, i tiden etter reformasjonen, var et kollektivt og 

familieorientert samfunn. Familiens behov veide mer enn individuelle følelser og ønsker, og 

et fornuftig valg ble definert ut ifra familiens sosiale stilling og behov. Ekteskapsinngåelsen 

kunne på den måten være en strategi for å danne allianser mellom slekt, og sikre makt og 

status. Det som var fornuftig for familien, ble også ansett som fornuftig for individet (Telste, 

2003).  

 

I førindustriell tid var altså familien en produksjonsenhet der medlemmene utfylte ulike roller 

og bidro med ulike arbeidsoppgaver. Mann, kone, barn og tjenestefolk bidro med arbeidskraft 

og fungerte dermed som et arbeidsfellesskap (Sandvik, 2003). Ved å inngå samarbeid kunne 

mann og kone utfylle hverandre i et komplementært forhold. Samarbeid mellom ektefellene 

ga dermed gode forutsetninger for et godt familieliv. Som følge av et paternalistisk 

samfunnssystem var ektemannen familiens overhode. Men det betyr ikke at kvinnen var helt 

uten makt. Selv om hun var underdanig sin ektemann og pliktet å adlyde han, hadde hun 

samtidig overordnet ansvar for de som sto under henne i husstanden (Telste, 2003, s.150-

151). Frem til begynnelsen av 1800-tallet var dødeligheten svært høy. Så godt som alle 

ekteskap opphørte først når en av ektefellene døde, og det var vanlig at gjenlevende giftet seg 

på ny (Homlong, 2003).  

 

                                                 
3 Det er ikke dermed sagt at følelser og kjærlighet ikke var av betydning. Kjærlighet har bestandig vært et 

populært tema i litteraturen, og personer fra høyere sosiale lag etterlot seg ofte både kjærlighetsbrev og dagbøker 

(Telste, 2003, s.120). Men impulsiv forelskelse og blind kjærlighet ble simpelthen ikke betraktet som et godt 

grunnlag for et lykkelig og evigvarende ekteskap. Tanken var at kjærlighet kunne utvikles etter at giftermålet var 

inngått. Idealet var en harmonisk kjærlighet der følelsene var underordnet fornuften (Telste, 2003, s.134)  
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I løpet av 1800-tallet gjennomgikk jordbruket et skifte fra selvforsyningsjordbruk til 

salgsjordbruk. Det tradisjonelle bondesamfunnet brøt sammen og måtte vike plass for et 

kapitalistisk produksjonssystem (Sogner, 2003). Økt mobilitet, som et resultat av 

industrialisering og urbanisering, førte til at ungdom lettere kunne skaffe seg lønnet arbeid og 

ikke lenger var avhengig av foreldrenes ressurser. Etter hvert ble gjensidige følelser heller enn 

fornuft fremhevet som grunnlag for et lykkelig samliv, og ungdoms giftermålsplaner var i 

større grad løsrevet fra sosiale nettverk som familie og slekt (Telste, 2003). 

 

2.1.2 Ekteskap i moderne Norge 

Der ekteskapet i førindustriell tid skulle tufte på fornuft og imøtekomme familiens sosiale og 

økonomiske behov, skulle det moderne ekteskap gradvis baseres på kjærlighet og oppfylle 

enkeltindividenes emosjonelle behov. Ekteskapet utgjorde fremdeles rammen som legitimerte 

samliv, seksualitet og reproduksjon (Leira, 2010). Som et resultat av det kapitalistiske 

samfunns fremvekst, vokste den kjønnsdifferensierte kjernefamilie frem (Sogner, 1990; 

Moxnes, 1990). Mannen, som tidligere skulle holde oppsyn med familiens arbeidsstyrke, 

hadde nå hovedansvaret for inntjening av familiens inntekt. Kvinnen skulle i større grad vie 

seg til kjærlighets- og omsorgsarbeidet i hjemmet snarere enn produksjonsarbeid (Coontz, 

2006, 171). Det tydelige skillet mellom privat og offentlig og den kjønnskomplementære 

arbeidsdelingen var en gradvis prosess og det tok tid før det slo gjennom i alle samfunnslag. 

Det var først i 1950-årene at idealet om mannen som forsørger og kvinnen som husmor var en 

realitet i de fleste familier (Telste, 2003, s. 158-159).  

 

De første tiårene etter annen verdenskrig var preget av høy ekteskapshyppighet og lav alder 

ved ekteskapsinngåelse. Perioden betegnes ofte som ekteskapets gylne tiår (Festy, 1980). Den 

mannlige forsørgernormen hadde stått sterkt frem til denne perioden, men tapte terreng etter 

hvert som kvinnene marsjerte inn på arbeidsmarkedet (Gornick og Meyers, 2008) 

Den sterke velstandsøkningen i 1960-årene førte til en så stor etterspørsel etter kvinnelig 

arbeidskraft at husmødrene tjente på å forlate husholdet til fordel for lønnet arbeid (Sogner, 

1990, s.87). I løpet av noen få tiår ble normen om den mannlige forsørger og den kvinnelige 

husmor mer eller mindre erstattet av idealet om den likestilte familie hvor ansvaret for omsorg 

og familieforsørgelse er felles (Ellingsæter og Leira, 2004, s.30) 
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Offentlig åpenhet om seksualitet og tilgang til nye prevensjonsmidler var drivkreftene bak det 

som ofte omtales som den seksuelle revolusjon i 1960- og 1970-årene (Almås, 2014). 

Utviklingen av nye prevensjonsmidler og retten til selvbestemt abort gjorde at kvinner i langt 

større grad kunne kontrollere egen fruktbarhet (Noack, 2010, s. 234). Par følte ikke lenger at 

de «måtte» gifte seg på grunn av uforutsett graviditet (Homlong, 2003, s.45). Den seksuelle 

revolusjonen ble betraktet som et opprør mot det etablerte ekteskap. Et annet opprør som ble 

viktig i 1970-årene var fremveksten av det såkalte «papirløse ekteskap» (Telste, 2003, s.147). 

Synet på ugift samliv var svært restriktivt, og paragrafen i kriminalloven av 1842 og senere 

straffeloven av 1902 forbød samboerskap. Helt frem til 1972, da konkubinatsparagrafen ble 

avskaffet, hadde samboerskap vært straffbart etter loven (Noack, 2010). Fra og med 1970-

tallet ble det mer vanlig å bo sammen uten å være gift, og spesielt blant yngre personer 

(Dommermuth et al., 2009).  

 

2.1.3 Ekteskap i senmoderne Norge 

I løpet av århundrets siste tiår ble ekteskapet svekket ved færre giftermål og flere skilsmisser. 

Samlivsmønstrene har endret seg betraktelig som følge av den raske økningen av 

samboerskap. I tillegg har koblingen mellom foreldreskap og ekteskap blitt langt løsere, og 

flere barn ble født utenfor ekteskapet (Noack, 2010). 

 

Utbredelsen av samboerskap er bare en av mange betydningsfulle endringer i familie- og 

samlivsmønsteret. Samboerskapets økende popularitet og aksept har blant annet sammenfalt 

med et større mangfold i familiemønstre. Mangfoldet synliggjøres av nye typer samliv, 

partnerskap og særbo. I en lovendring fra 1993 fikk personer av samme kjønn rett til å inngå 

registrert partnerskap, noe som innebar at de fikk tilsvarende rettigheter som ektefeller 

(Homlong, 2003). Etter endring av ekteskapsloven, som trådte i kraft 1. januar 2009, fikk 

også likekjønnede par mulighet til å inngå ekteskap (Lødrup, 2017).  

 

Som et resultat av samboerskapenes universelle utbredelse, kombinert med at de varer lenger 

og oftere omfatter barn, er samboerpar blitt mer likestilte med ektepar. Veien mot et mer 

likestilt regelverk var en gradvis prosess som for alvor skjøt fart utover på 1990-tallet. Da ble 

en rekke lov- og regelendringer vedtatt som førte til utviskingen av mange, men langt fra alle 

forskjeller mellom samboere og gifte (Noack og Seierstad, 2003). En viktig drivkraft bak 
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denne utviklingen har først og fremst vært ønsket om å sikre at samboere har en viss 

økonomisk trygghet dersom samlivet opphører (Noack, Lyngstad, og Tufte, 2011).  

 

Slik det forholder seg i Sverige og Norge har de som lever i ekteskapslignende samboerskap4 

hovedsakelig de samme rettighetene og forpliktelsene som ektepar når det gjelder trygd, 

pensjoner og skatt (Noack, Bernhardt og Wiik, 2013, s.26). I de senere år er det foretatt flere 

endringer slik som fritak for arve5- og dokumentavgift, felles foreldreansvar, minstearv og rett 

til å sitte i uskiftet bo (Noack, 2010).  

 

Selv om samboerpar har fått flere rettigheter de seneste årene, betyr det ikke at de er likestilte 

med gifte på alle områder. Samlivsbrudd er for eksempel ikke lovregulert, noe som kan gjøre 

fordeling av gjeld, eiendom og eiendeler vanskelig. Ved å signere samboerkontrakt eller et 

testamente kan rettighetene styrkes, men det viser seg at relativt få samboere benytter seg av 

denne muligheten (Noack og Lyngstad, 2012). 

 

De ovennevnte endringene har blant flere lærde blitt ansett som trusler mot familieliv og 

samfunnsordninger (Sogner, 2003). Cherlin (2004) har blant annet argumentert for en 

deinstitusjonalisering av ekteskapet, og andre har trukket frem økende individualisering som 

årsak til ekteskapsoppløsning (Lewis, 2001). Til tross for antakelser om familiens oppløsning, 

lever familien i beste velgående (Sogner, 2003). Ekteskapet ses fremdeles som et ideal og den 

foretrukne samlivsform, men begrunnelsen for ekteskap har endret seg. Det er ikke lenger 

forhåndsdefinerte mønstre og vaner som ligger til grunn for giftermål, og ekteskap kan i dag 

ses som en manifestasjon av individuelle verdier og preferanser (Sobotka og Toulemon, 

2008). Selv om det er blitt hevdet at ekteskapets praktiske betydning har avtatt, har den 

symbolske betydningen forblitt høy (Cherlin, 2004). I dag er kjærlighet hovedmotivasjonen til 

at par gifter seg (Moxnes, 1990; Coontz, 2006).  

 

 

 

                                                 
4 Majoriteten av dagens samboerskap er ekteskapslignende, noe som betyr at samlivet har vart i minimum to år 

eller at det er felles barn med i bildet (Noack og Seierstad, 2003). 
5 Per dags dato har ikke dette like stor betydning, da hele arveavgiften ble avskaffet i 2014 (Lødrup, 2015) 



13 

 

2.1.4 Oppsummering 

Gjennom dette kapittelet har jeg gjort rede for ekteskapets ulike funksjoner og betydninger 

opp gjennom historien. Fra det førindustrielle Norge og frem til i dag, har ekteskapet utviklet 

seg fra å være et fornuftsekteskap til et kjærlighetsekteskap. Der ekteskapet tidligere skulle 

møte familiens sosiale og økonomiske behov, skal det moderne ekteskap i større grad oppfylle 

enkeltindividers emosjonelle behov. Ekteskap i dag begrunnes i større grad ut fra individuelle 

verdier og preferanser snarere enn forhåndsdefinerte mønstre og vaner. 
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3 Tidligere forskning 

Mye av forskningen om ekteskap har tatt for seg ulike tema som blant annet forskjeller 

mellom samboere og ektefeller (Wiik, Bernhardt og Noack, 2009a), sammenhengen mellom 

sosioøkonomisk status og ekteskapsintensjoner (Kravdal, 1999; Manning og Smock, 2002; 

Wiik, Bernhardt og Noack, 2010), begrunnelse for ekteskapsinngåelse (Duvander, 1999; 

Johnson, Anderson og Aducci, 2011; Baker og Elizabeth, 2014; Palmo, 2015, Billari og 

Liefbroer, 2016), utviklingstrekk ved ekteskapet (Goldstein og Kenney, 2001; Coontz, 2004, 

2006; Kiernan, 2004; Lee og Payne, 2010) ekteskapsintensjoner og kjønn (Blakemore, 

Lawton og Vartanian, 2005, Reneflot, 2006, Syltevik, 2000), og koblingen mellom ekteskap 

og barnefødsel (Holland, 2013; Lappegård og Noack, 2015).  

 

I gjennomgangen av eksisterende forskningslitteratur vil jeg først og fremst presentere studier 

som fokuserer på grunner til å inngå ekteskap. Ettersom jeg har funnet lite forskning som 

undersøker norske forhold på dette området, velger jeg å supplere med internasjonale studier. 

Til slutt vil jeg gjøre rede for forskning om forlovelsestradisjoner og bryllup.  

 

3.1 Relevant forskning 

I dette kapittelet vil jeg hovedsakelig vektlegge kvantitative og kvalitative bidrag som er 

relevante for min problemstilling, det vil si studier som belyser begrunnelser for 

ekteskapsinngåelse. Ettersom jeg studerer norske forhold, vil norske undersøkelser vektlegges 

mest. Som et supplement presenterer jeg studier fra andre land i Vest-Europa som har 

gjennomgått tilsvarende utviklingstrekk i familie- og samlivsformer. Først presenterer jeg de 

kvantitative studiene, deretter presenterer jeg de kvalitative.  

 

I en svensk studie har Duvander (1999) sett nærmere på hva som ligger til grunn for at 

svenske samboere velger å gifte seg fremfor å fortsette som samboere. Basert på data fra 

surveyundersøkelse blant kvinner og deres mannlige partnere, finner Duvander at 

livsløpsfase, økonomisk fortjeneste i ekteskap og familiesosialisering er indikatorer på 

hvorvidt samboende kvinner vil inngå ekteskap. Ekteskap viser seg å være mer aktuelt blant 

kvinner i bestemt faser i livet, det vil si i slutten av 20-årene, etter en periode som samboere, i 

tredje eller senere samboerskap, og når paret har eller venter barn (Duvander, 1999, s.712-

713).  
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Ifølge Duvander (1999) foretrekkes ekteskap når stabilitet i samlivet prioriteres foran andre 

deler av livet. Når det gjelder økonomiske fordeler, vil høy sosioøkonomisk status og 

sammenslåing av ressurser øke tilbøyeligheten for ekteskapsinngåelse i tillegg til å øke 

fortjenesten dersom paret gifter seg. Familiesosialisering viser seg også å spille en rolle. 

Kvinner med bakgrunn fra stabile hjem, bygdesamfunn og religiøse miljøer hadde større 

sannsynlighet for å gifte seg. I tillegg påvirkes ekteskapstilbøyeligheten av holdninger til 

familieverdier, noe som ga utslag i at kvinner med individualistisk orienterte holdninger var 

mindre sannsynlige til å gifte seg. Giftermålsplaner ser ut til å kunne forklare noen, men ikke 

alle effektene. Alt i alt viser resultatene at noen grupper, spesielt i bestemte faser i livet, er 

mer sannsynlige til å velge ekteskap fremfor samboerskap (Duvander 1999). 

 

I likhet med Duvander finner også Wiik et al., (2010) at høy utdanning samt det å ha en høyt 

utdannet partner øker sannsynlighet for giftermål betydelig. Med utgangspunkt i 

surveyundersøkelser fra både Norge og Sverige undersøker de hvorvidt kjærlighet eller 

sosioøkonomiske variable har en sammenheng med ekteskapsintensjoner blant samboere i 

aldersgruppen 25 til 35 år. Ikke overraskende viser resultatene at sannsynligheten for 

ekteskapsintensjoner er større blant de som er mest tilfredsstilt i og forpliktet til forholdet enn 

de som er mindre tilfredsstilt og forpliktet. Det ser altså ut til at både kjærlighet, målt ved grad 

av forpliktelse og tilfredsstillelse i samlivet, og sosioøkonomiske faktorer er assosiert med 

giftermålsplaner blant samboere (Wiik et al., 2010).  

 

En nyere nederlandsk longitudinell studie har undersøkt betydningen av affektive vurderinger 

sett i forhold til kognitiv beslutningstaking når det gjelder valg av samlivsform. Med 

utgangspunkt i eksisterende litteratur, hevder Billari og Liefbroer (2016) at forskning som 

hovedsakelig baserer seg på kognitiv beslutningstaking ikke er i stand til å forklare hvorfor 

ekteskapet vedvarer. De påstår at begrunnelsen for ekteskap simpelthen ikke kan forklares ut 

fra (subjektivt) forventet nytte fra ekteskapet. I stedet argumenterer de for betydningen av 

følelser når det kommer til valg av samlivsform, og mener at affektive vurderinger av 

ekteskap i større grad kan forklare hvorfor ekteskapet består. Hovedfunnet i analysene er at 

affektiv vurdering av samlivsform er en bedre forutsetning for ekteskapsinngåelse enn 

kognitiv evaluering. Resultatene tolkes dithen at valget om å gifte seg i større grad avhenger 

av følelser enn rasjonelle betraktninger (Billari og Liefbroer, 2016).  
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Therkelsen (2012) belyser i sin masteroppgave hvordan par erfarer og opplever ekteskapet, 

samt hvilken betydning de tillegger sitt ekteskap. Gjennom kvalitative intervjuer med fem 

ektepar, samt tre gifte kvinner, belyser Therkelsen hvordan ektepar markerer parforholdet 

med forlovelse og bryllup. Til sist trekker han frem navneendring og økonomisk organisering 

som to ulike konsekvenser av ekteskapet. Therkelsen konkluderer med at 

ekteskapsbeslutningen blant annet handler om å ta skrittet videre til et mer forpliktende 

forhold, samt gi forholdet tradisjonelle faste rammer. Beslutningen om å gifte seg fremstår 

også som et valg de har tatt selv uten ytre press eller forventninger. I henhold til hva slags 

betydning parene tillegger ekteskapet, ble ekteskapet oppfattet som tryggere og mer stabilt. 

Som følge av ekteskapet var det ifølge Therkelsen mange par som følte sterkere tilknytning til 

partneren. Andre derimot mente at ekteskapet ikke utgjorde særlig stor forskjell. Disse 

begrunnet gjerne ekteskap ut fra juridiske forhold, hvor viktig det var for partneren, eller et 

sterkt ønske om å holde et bryllup (Therkelsen, 2012). 

 

I boken «Følelser og fornuft» undersøker Thagaard (2005) forholdet mellom det romantiske 

og rasjonelle i blant annet valg av partner og utviklingen av parforholdet. Undersøkelsen 

består av kvalitative intervjuer med unge, urbane samboende og gifte par. Som det 

fremkommer av materialet er valget mellom ulike samlivsformer basert på redegjørelser av 

følelsesmessig og rasjonell karakter (Thagaard 2005, s.95). Ifølge Thagaard beskrives 

beslutningen om samboerskap som en fase i etableringen av samlivet, som en bekreftelse av 

emosjonelle bånd, og som en praktisk ordning. Valget om å inngå ekteskap fremstilles som et 

svært viktig skritt i utviklingen mot å formalisere parforholdet. De rasjonelle sidene 

fremheves ved idealet om kjærlighet som arbeid der paret representerer et team som skal 

håndtere hverdagslivets utfordringer. Begrepet «kjærlighetsarbeid» benyttes blant annet av 

Illouz (1997) for å vise til den innsatsen og de ferdighetene som hver av partene bidrar med i 

opprettholdelsen av parforholdet. Den følelsesmessige forankringen markeres av ritualer 

knyttet til ekteskapsinngåelse (Thagaard, 2005, s.102-105).  

 

Lappegård og Noack (2015) finner også at begrunnelsen for ekteskap er knyttet til rasjonelle 

og følelsesmessige aspekter. Med data fra åtte fokusgruppeintervjuer undersøker de koblingen 

mellom samliv, ekteskap og barnefødsel. Resultatene viser at tradisjonelle mønstre, 

forpliktelse og romantikk inngår som grunner til å gifte seg. Det tradisjonelle mønsteret 

innebærer en bestemt rekkefølge på begivenheter, det vil si ekteskap først og deretter barn. 
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Ekteskap betraktes imidlertid her som en preferanse og ikke et behov. Når det gjelder 

forpliktelse, tjener ekteskap som en måte å formalisere forpliktelsen ved det å bli foreldre. Et 

siste argument kobler ekteskap til romantikk som den ultimate måten å markere det siste steg 

av familiedannelse (Lappegård og Noack, 2015, s. 306).  

 

Ifølge Lappegård og Noack (2015) ble det rapportert en blanding av symbolske og rasjonelle 

grunner. Ingen av grunnene forekom som den vanligste eller mest betydningsfulle. 

Ekteskapets symbolske verdi kom til uttrykk på forskjellige måter. Ekteskapsinngåelsen ble 

beskrevet som et middel for å demonstrere kjærligheten mellom partene. I den sammenheng 

ble ekteskap sett som en betydelig kjærlighetserklæring, noe som er ment å vare og noe som 

styrker forpliktelsen i et forhold. I motsetning til den symbolske betydningen av å gifte seg, 

ble også flere rasjonelle argumenter nevnt. Ut ifra disse argumentene gir ekteskapet større 

grad av sikkerhet og forutsigbarhet, eller økonomiske fordeler. Mange av deltakerne vektla 

romantiske og sterke personlige følelser, mens andre tok et mer pragmatisk synspunkt ofte 

relatert til lover og reguleringer. Lappegård og Noack konkluderte med at betydningen av 

samliv har gått fra å defineres rundt ekteskap til å defineres rundt barn. Ekteskap anses ikke 

som obligatorisk. Derimot kan en graviditet eller en diskusjon om å få barn gjøre ekteskap 

mer aktuelt (Lappegård og Noack, 2015, s. 307).  

 

Holland (2013) finner også en vedvarende kobling mellom barnefødsel og ekteskap. Hun 

utvikler en ekteskapstypologi som tar for seg fire ulike betydninger av ekteskapet som en 

institusjon som etablerer, legitimerer, forsterker og til slutt utgjør kronen-på-verket av 

familiedannelse. Familieetablerende ekteskap beskriver ekteskap som inngås forut for første 

fødsel. Legitimerende ekteskap er ekteskap som oppstår i takt med eller i kort tid etter en 

unnfangelse. Forsterkende ekteskap er ekteskap som oppstår et år eller mer etter første fødsel, 

men før senere fødsel. Den siste formen for ekteskap utgjør kronen-på-verket av 

familiedannelse. Denne type ekteskap oppstår gjerne etter andre eller senere fødsel, og når 

familien har oppnådd ønsket størrelse vil paret inngå ekteskap (Holland 2013).  

 

Reneflot (2006) undersøker hvorvidt det er kjønnsforskjeller i preferanser for ekteskap blant 

samboende par. Hun tar utgangspunkt i en norsk spørreundersøkelse fra 1996 og utfører 

dybdeintervjuer som et supplement. Funnene indikerer at samboende menn, både med og uten 

barn, er mer nølende enn kvinner til å gifte seg. Barnløse menn ser ut til å frykte at de i større 
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grad får rollen som forsørger dersom de gifter seg. Dette er blant annet knyttet til 

forventninger om levestandard blant ektefeller, som for eksempel høyere materiell 

levestandard så vel som mer tradisjonelle kjønnsroller. Samboerfedre ga i større grad uttrykk 

for å motsette seg normativt press mot å gifte seg (Reneflot, 2006, s. 323).  

 

I tillegg finner Reneflot (2006) at også kvinner nøler med å gifte seg, men av andre grunner 

enn de som ble rapportert blant menn. Blant kvinner ser det ut til å være kostnader, tid og 

innsats knyttet til selve bryllupseremonien som kan få samboende kvinner til å stille seg 

nølende til ekteskap.  Dersom de i tillegg har barn kan de være spesielt begrenset i henhold til 

tid og økonomi. Frykten for et tradisjonelt kjønnsrollemønster kom også til uttrykk blant 

kvinnene, da dette kan hindre muligheten for å kombinere jobb og familie. Samlet sett 

indikerer resultatene at det er faktiske kjønnsforskjeller når det kommer til 

ekteskapspreferanser blant samboere (Reneflot, 2006).  

 

Syltevik (2000) har også valgt å se på kjønnsforskjeller i beslutningen om å gifte seg eller 

forbli samboer. På lik linje med Reneflot (2006), finner også hun at menn i større grad enn 

kvinner utrykker mer motstand mot ekteskapet. Funnene tyder på at mennene var mest redde 

for å forplikte seg, i tillegg til at de følte seg fremmed overfor romantikk, bryllup og frieri. 

Likevel ga de uttrykk for at de følte seg like forpliktet i samboerskap og at papiret dermed 

ville ha liten betydning. Kvinnene derimot uttrykte seg svært positivt om selve dagen og 

bryllupet (Syltevik, 2000, s.66).  

 

Ved hjelp av kvalitative intervjuer med både samboere og ektefeller, finner Syltevik (2000) 

videre noen viktige hovedforskjeller mellom det å gifte seg og det å flytte sammen. 

Resultatene indikerer at det særskilt er det å inngå ekteskap som krever en beslutning, mens 

det å forbli samboere kan betegnes som en ikke-beslutning. Sammenlignet med det å gifte seg, 

kan det å flytte sammen tolkes som et ikke så stort skritt, som ikke romantisk, som å ikke fri, 

som ikke er så vanskelig dersom det blir brudd, som noe en ikke gjør så lett når en ikke er ung. 

Det å gifte seg beskrives på den ene siden som noe en gjør når det egner seg av praktiske 

grunner og som ikke utgjør noen forskjell bortsett fra et minne om en fin dag.  På den andre 

siden som noe som gjør forholdet til noe helt spesielt, som romantisk og som noe en gjør fordi 

en ønsker å være sammen, en stadfestelse av et løfte, eller som en selvfølge ut fra et kristent 

ståsted. Det mest karakteristiske i parenes begrunnelse for ekteskap ser ut til å være normer 
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rundt hvilke rammer en ønsker å ha rundt sitt forhold, og særlig forholdet til barn. Ekteskap er 

altså noe som inngås når tiden er inne, når en ønsker en felles institusjonell ramme rundt 

samlivet (formelt, være mann og kone), og ønsker å markere forholdet ved en fest (Syltevik 

2000, s. 65-66).  

 

Tidligere forskning på dette feltet har bidratt med en del kvantitativ kunnskap om 

ekteskapsatferd. Det finnes dermed mye forskning om hva folk gjør, men ikke hvordan de 

tenker rundt det de gjør. Av den grunn oppfordres det til mer kvalitativ forskning når det 

gjelder unge voksnes redegjørelser av hvorfor – og under hvilke omstendigheter – de velger å 

gifte seg (Billari og Liefbroer, 2016, s.21), samt forståelsen for motivasjonen som ligger bak 

valg av samlivsform (Noack, Bernhardt og Wiik, 2013, s.28).  

 

3.2 Forskning om forlovelse  

Noack (2010) har undersøkt betydningen av dagens forlovelsestradisjoner, samt hva som 

kjennetegner forlovelse i dag sammenlignet med forlovelsestradisjonen på 1950- og 60-tallet. 

Det har vært vanlig å tolke samboerskap som en form for forlovelse, i den forstand at det i 

begge tilfeller dreier seg om en prøveperiode (Noack og Østby, 1981; Noack, 2010, s.79). 

Dette ble antakelig tolket indirekte som at forlovelsene ville avta parallelt med 

samboerskapenes fremvekst (Noack, 2001, 2010) 

 

På 1950-tallet ble forlovelsen oppfattes som et svært forpliktende forhold – nesten like 

forpliktende som et ekteskap (Eliot og Hillman, 1960). Forlovelsen beskrives som en del av 

det normale livsløp, og en begivenhet som nesten alltid førte til giftermål (Stephenson, 1960, 

s. 123). Utveksling av gullringer og en kunngjøring i lokalavisen var gjerne med på å markere 

forlovelsen. Det var heller ikke uvanlig å feire begivenheten ved å invitere familie og venner 

til selskap (Trost og Levin, referert i Noack, 2010, s. 82). Forlovelsen medførte også en del 

praktiske arbeidsoppgaver hvor mesteparten tilsynelatende ble utført av kvinnen og hennes 

familie. Det dreide seg om alt fra detaljert bryllupsplanlegging til innredning av parets felles 

hjem (Noack 2010). Majoriteten av forlovelser på 1950-og 60-tallet ble betraktet som et 

tydelig signal om et kommende giftermål. Å spørre de nyforlovede om de skulle gifte seg ble 

ansett som absurd. Det var mer på sin plass å spørre når de skulle gifte seg (Noack, 2010, s. 

82).  
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Til forskjell fra den tradisjonelle måten å forlove seg på, er den moderne forlovelse blitt mer 

privatisert. Det er ikke lenger vanlig å offentliggjøre forlovelse via annonser eller å markere 

begivenheten ved en sammenkomst. Overgangen fra uforlovet og forlovet ser i dag ut til å 

være mer diffus og det er opp til paret selv å definere seg som forlovet eller ikke (Noack, 

2010). Ifølge Noack synes forlovelsen å ha fått en ny betydning og ekteskapsplaner og 

ekteskap er ikke lenger selvsagt. Ved å forlove seg signaliserer paret alvoret i forholdet 

overfor hverandre, de blir noe mer enn «bare» kjærester eller «bare» samboere.  

Koblingen mellom forlovelse og ekteskap er i dag langt mer løsere enn tidligere (Noack, 

2010).  

 

3.3 Forskning om bryllup 

Selv om det finnes en del studier om bryllup, er det meste av forskningen på dette feltet 

internasjonal (se for eksempel Cheal, 2002). I henhold til en norsk kontekst, ser mye av 

forskningen ut til å fokusere på bondebryllup og bryllupsskikker (se blant annet Hodne, 

Grambo og Hodne, 1985; Stewart, 1996) Av den grunn velger jeg å presentere en nyere 

britisk studie utført av Carter og Duncan (2017). Hensikten med undersøkelsen er å forstå 

individers motivasjon for, og forståelse av, bryllupsatferd i forskjellige sosiale kontekster. 

Bakgrunnen for studien er ulike paradokser som oppstår i bryllupsatferd. For det første er 

dyre og prangende bryllup blitt mer fremtredende i en periode der giftermål ikke lenger anses 

som sosialt nødvendig. Et annet paradoks som oppstår er at selv om bryllup aldri har vært mer 

løsrevet fra sosiale normer og kontroll, ender disse tilsynelatende unike og individuelle 

bryllupene likevel opp med å gjenta den samme tradisjonen. Ønsket om å skape den perfekte 

dag ut fra personlig smak og stil kombineres altså med forventede bryllupstradisjoner (Carter 

og Duncan, 2017).  

 

Undersøkelsens empiriske grunnlag består av 13 kvalitative intervjuer med individer og par 

som enten nylig hadde hatt et bryllup eller som planla å gjennomføre et bryllup i nærmeste 

fremtid. Med utgangspunkt i måten deltakerne fortalte om og redegjorde for sine bryllup, 

identifiserer Carter og Duncan (2017) fire hoveddiskurser. Den første diskursen handler om 

parets prosjekt. Det er paret selv som står i fokus og bryllupet handler om en feiring av paret, 

deres kjærlighet og forpliktelse. Bryllupets verdi kommer til uttrykk som en bekreftelse av 

parets forhold, og det å skifte til felles etternavn fremstår som et viktig symbolsk element. 

Den andre diskursen handler om bryllupsrelasjonalitet. Her er det familie og venner som står 
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sentralt, både når det gjelder planlegging av men også deltakelse i selve bryllupet. Bryllupet 

markerer parforholdet, men det legges mest vekt på andre menneskers tilstedeværelse, 

deltakelse og samarbeid (Carter og Duncan, 2017, s.9-12). 

 

Den tredje diskursen handler om re-tradisjonalisering. Tradisjon fremstår som vesentlig, men 

anvendes på forskjellige måter. Forfatterne finner særlig to grupper; en gruppe som etterlever 

tradisjon og en gruppe som reproduserer tradisjon. Informantene i den første gruppen hadde 

en tendens til å tilpasse seg og understreke normalitet ved bryllupet. Disse fulgte gjerne 

tradisjonen med et standard hvitt bryllup. Den andre gruppen var mer aktive i henhold til å 

skille seg ut. De ønsket å skape sitt eget spesielle bryllup gjennom å gi tradisjonen et mer 

unikt og personlig preg. Det var kun to tilfeller der par beveget seg helt vekk fra hva de anså 

som tradisjonelt og forsøkte å skape et helt nytt innhold. Disse ble plassert i den alternative 

gruppen (Carter og Duncan, 2017, s. 12-14). 

 

Den fjerde og siste diskursen handler om romantisert konsum. Selv om bryllupsindustrien 

trekker på romantikk i markedsføringen av ideer, varer og tjenester, velger de fleste 

informantene å motsette seg denne industrien og de forestillingene den fremmer. Tross 

informantenes verdsetting av romantikk og ønsket om å være prinsesse for en dag, motsetter 

de seg oppfatninger av unødig, standardisert forbruk. Bryllupsindustriens innflytelse virker 

dermed ikke så dominerende som tidligere forskning påstår (Carter og Duncan, 2017, s. 14-

17). 

3.4 Oppsummering 

Gjennom dette kapittelet har jeg forsøkt å gi innsikt i eksisterende forskningslitteratur på dette 

feltet. Jeg har hovedsakelig lagt vekt på relevant kvantitativ og kvalitativ forskning som 

belyser begrunnelser for ekteskapsinngåelse. Ettersom jeg studerer ekteskap i en norsk 

kontekst har jeg først og fremst vektlagt norske undersøkelser, men som et supplement 

presenteres også internasjonale studier. Til slutt har jeg gjort rede for forskning om 

forlovelsestradisjoner og bryllup.  
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4 Teoretiske perspektiver 

Teorier om individualisering er hyppig brukt i forsøk på å forklare endringer i familiemønstre. 

Disse individualiseringsteoriene er hovedsakelig verdiforklaringer idet de fokuserer på 

endringer i verder, ønsker og preferanser som viktige årsaker til endringer i samfunnsmønstre 

(Hart og Lyngstad, 2016). Individualiseringsprosessen går ut på at individer, i fraværet av 

tradisjoner og sosiale posisjoner, selv må ta ansvar for å konstruere egne livsløp og være aktiv 

i utviklingen av egen identitet (Aakvaag, 2008, s.270). Ifølge slike verdiforklaringer vil 

endringer i samlivsmønstre være forårsaket av en endring i menneskers ønsker, preferanser og 

verdier. Mange har foreslått at denne individualiseringsprosessen har bidratt til nye former for 

intimitet (se blant annet Baumann, 2004; Beck og Beck-Gernsheim, 2002; Giddens, 1992).  

Ettersom formålet med denne studien er å undersøke dagens situasjon, snarere enn endringer 

over tid, anser jeg disse individualiseringsteoriene som lite relevante og vil dermed ikke 

benytte de i denne oppgaven.  

 

Teoriene som introduseres i denne oppgaven er hovedsakelig perspektiver som er aktuelle for 

å forstå valg og hvordan mennesker tar valg. Til å begynne med vil jeg beskrive ulike 

generelle forståelsesrammer for beslutningstaking, herunder teorier som legger vekt på 

rasjonelle valg og intensjonell handling. Deretter vil jeg presentere bidrag som er mer 

spesifikt rettet inn mot begrunnelse for ekteskapsinngåelse, eller rettere sagt hvorfor par 

velger ekteskap fremfor vedvarende samboerskap eller andre kjærlighetsforhold.  

 

4.1 Generelle forståelsesrammer for valg 

 

4.1.1 Handling på bakgrunn av nyttemaksimering 

Teorien om rasjonelle valg eller TRV er en enkel handlingsteori som bidrar med en forståelse 

av hvordan individuelle valg og handlinger påvirkes av aspekter i en sosial situasjon 

(Hedström og Swedberg, 1996). Atferd forklares med utgangspunkt i antakelsen om at en 

aktør, i avgjørelsen mellom flere mulige alternativer, alltid velger det alternativet som på best 

mulig måte tilfredsstiller et individs ønsker (Elster 2007).  

 

Ifølge Elster (2007) er en handling rasjonell dersom den oppfyller tre kriterier. For det første 

må handlingen på best mulig måte tilfredsstille et individs ønsker, gitt individets oppfatninger 

om tilgjengelige alternativer og konsekvensene ved å velge dem. Dette forutsetter at aktørens 
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ønsker er komplette og transitive. Førstnevnte innebærer at aktøren bør være i stand til å 

rangere alternativene i forhold til hverandre og foretrekke et utfall fremfor det andre. For det 

andre må ønskene kunne rangeres i en gitt rekkefølge. Dersom en person foretrekker A 

fremfor B og B fremfor C, bør vedkommende også foretrekke A fremfor C (Elster, 2007, s. 

193). Av mange grunner er ønskenes transitivitet og kompletthet tilstrekkelig for å identifisere 

en handling som rasjonell. På den annen side kan det ofte være praktisk å representere 

ønskene ut ifra tilhørende nytteverdi. Dermed legges det enda en betingelse til grunn, nemlig 

kontinuitet. Dersom vi antar at alle tre betingelsene er oppfylt, kan vi si at aktøren handler på 

grunnlag av nyttemaksimering snarere enn det beste alternativet tilgjengelig (Elster, 2007, 

s.195).  

 

Det andre kravet er knyttet til aktørens oppfatninger. Rasjonelle oppfatninger om de ulike 

handlingsalternativene og deres konsekvenser dannes på bakgrunn av tilgjengelig informasjon 

(Elster, 2007). Det tredje og siste kravet dreier seg om innsamling av informasjon. Mengden 

informasjon det er rasjonelt å anskaffe avhenger av aktørens ønsker, samt forventede 

kostnader og fordeler ved å samle mer informasjon (Elster, 2007, 2010). Det vil åpenbart 

være mer fornuftig å samle informasjon før en viktig avgjørelse som å investere i 

boligmarkedet enn å gjøre et innkjøp i en dagligvarebutikk. Når alle de tre betingelsene er 

oppfylt har vi «full rasjonalitet» (Elster, 2010).  

 

I korte trekk bidrar teorien om rasjonelle valg med et perspektiv på beslutninger som betrakter 

aktører som nyttemaksimerende individer som forsøker å ta best mulig valg gitt 

informasjonen de har tilgjengelig.  

 

Becker (1991) har anvendt prinsipper som rasjonelle valg og maksimering av nytteverdi og 

utviklet en mikroøkonomisk analyse av familieatferd. Ifølge Becker (1973, 1974, 1991) 

velger personer å gifte seg dersom nytten ved å inngå ekteskap overgår nytten ved å forbli 

enslig. Nytteverdien ved å inngå ekteskap er sterkt knyttet til arbeidsdeling mellom 

husholdnings- og markedssektor. I kraft av at kvinner tradisjonelt har investert mest tid i 

omsorgsarbeid og menn har investert mest tid i markedsaktiviteter, har kvinner og menn 

komparative fortrinn i de ulike sektorene (Becker, 1991). 
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Ifølge Becker (1991) kommer disse komparative fortrinnene til uttrykk både som biologiske 

fortrinn og markedsverdi. Som følge av at mannen har mest erfaring fra å jobbe ute vil han ha 

høyere markedsverdi og dermed også høyere lønnssats enn kvinnen. Fra et rasjonelt 

synspunkt vil det dermed være mest effektivt at kvinnen, med lavest markedsverdi, 

spesialiserer seg i hjemmet mens mannen spesialiserer seg i markedet (Becker, 1991).  

Kjønnsspesialisering og den gjensidige avhengigheten den medfører vil altså ifølge Becker 

kunne øke den økonomiske gevinsten og føre til at kvinner og menn blir bedre stilt av å gifte 

seg (1991, s.43). Økt yrkesdeltakelse blant gifte kvinner vil dermed føre til økonomisk 

uavhengighet som i sin tur vil redusere nytten ved ekteskap. Gifte kvinner inntog på 

arbeidsmarkedet vil altså resultere i en nedgang i giftermålsrater, en økning i antall 

skilsmisser samt en økning i samboerskap (Becker, 1991, s. 55).  

4.1.2 Handling på bakgrunn av ønsker, oppfatninger og muligheter 

Analytisk sosiologi tar først og fremst sikte på å forklare sosiale fenomen ved å analysere på 

en detaljert og presis måte de mekanismene som har generert disse sosiale fenomenene 

(Hedström og Bearman, 2009). DBO-modellen er en slik analytisk tilnærming som ønsker å 

forklare sosiale fenomen ved å henvise til sosiale mekanismer (Hedström, 2005). Ifølge DBO-

modellen vil en aktørs handlinger forårsakes av og forstås ut ifra kjerneelementene desires, 

beliefs og opportunities, heretter oversatt til ønsker, oppfatninger og muligheter. Handling kan 

med andre ord begrunnes ut fra aktørens intensjon som formes av hans/hennes ønsker, 

oppfatninger og muligheter. Ønsker defineres her som aktørens vilje om en fremtidig tilstand, 

oppfatninger som aktørens fortolkning av verden og muligheter som tilgjengelige 

handlingsalternativer (Hedström, 2014, s.77). En handling vil dermed forårsakes av 

kombinasjonen ønsker, oppfatninger og muligheter i lys av at handlingen fremstår som 

fornuftig. Determinantene for handling formes videre i sosiale interaksjoner med andre 

individer. En person handling kan virke inn på en annen persons handling ved å påvirke en av 

de faktorene som bestemmer vedkommendes intensjon (Hendström, 2005).  

 

DBO-modellen kan, ifølge Hedström (2005), anses som et alternativ til teorien om rasjonelle 

valg. Videre hevder han at TRV i visse henseender også kan betraktes som en spesifikk type 

av DBO-modellen. I motsetning til rasjonell valg-teori er imidlertid ikke DBO-modellen 

basert på antakelsen om nyttemaksimerende handling, men snarere at aktører utfører 

handlinger som er fornuftsbasert og intensjonelle (Hedström, 2005, s.61).  
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4.1.3 Handling på bakgrunn av intensjon 

Innenfor sosialpsykologi er det flere modeller som har blitt utviklet for å analysere 

beslutningsprosesser. Blant disse er Fishbein og Ajzen’s (1975) «Theory of Reasoned Action» 

(TRA) en av de mest kjente (Liefbroer og Gierveld, 1993). En grunntanke hos Fishbein og 

Ajzen (1975) er at sosial atferd er intensjonell. Med utgangspunkt i dette antar de at individers 

handlingsintensjoner kan predikere hvorvidt en handling utføres eller ikke. Disse 

menneskelige intensjonene betraktes som utfallet av to faktorer, nemlig deres holdninger og 

deres subjektive normer. For det første vil disse holdningene være knyttet til personens 

atferdsmessige oppfatning om ulike handlingsalternativer og konsekvensene ved å 

gjennomføre de. Disse vil dermed komme til utrykk som positive eller negative holdninger til 

å utføre handlingen. For det andre påvirkes intensjonene av normative forventninger om 

hvorvidt handlingen bør utføres eller ikke, og motivasjonen for å handle i tråd med disse 

handlingene. Ifølge modellen er altså personlige holdninger og subjektive normer avgjørende 

for intensjonen om å utføre en handling, og denne intensjonen anses videre som bestemmende 

for utførelsen av faktisk atferd (Ajzen, 1975, s. 14-16). 

 

I ettertid er teorien videreutviklet ved å legge til enda en determinant for intensjon og atferd, 

nemlig kontrolloppfatninger. Disse kontrolloppfatningene er oppfatninger av hvorvidt 

handlingen er mulig å gjennomføre (Ajzen, 1985). Ifølge teorien om begrunnet atferd vil 

hovedprediktorene av intensjoner og handling følge logisk av atferdsmessige, normative og 

kontrolloppfatninger. Disse oppfatningene produserer i sin tur holdninger, subjektive normer 

og oppfattet atferdsmessig kontroll. Denne kombinasjonen fører til dannelsen av 

atferdsmessige intensjoner. I den forstand bidrar teorien om begrunnet atferd med en 

tilnærming til forklaring og prediksjon av sosial atferd (Fishbein og Ajzen, 2005).  

 

Teoriene presentert ovenfor er alle handlingsteorier som er opptatt av en type rasjonelle valg i 

den forstand at det må foreligge en grunn til å utføre handlingen. DBO-modellen og teorien 

om fornuftsbegrunnet handlinger er i motsetning til TRV ikke begrenset til instrumentell 

rasjonalitet, men åpner opp for norm- og verdibaserte forklaringer. 
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4.1.4 Kritikk av handlingsteoretiske perspektiver 

Rasjonell valg-teori har mottatt kritikk fra mange hold. Mye av kritikken er rettet mot 

mangelen på empirisk og teoretisk adekvate beskrivelser av sosial handling (Gross, 2009).  

Ifølge Esser (1993) er ikke rasjonelle valg-teorier egnet til å forklare familieprosesser. Denne 

type teorier er ikke i stand til å gi en tilstrekkelig redegjørelse av de prosessene og 

fenomenene som oppstår i familiesituasjoner (Esser, 1993, s. 258). Med hensyn til oppgaven 

vil jeg først og fremst fokusere på kritikken som rettes mot rasjonelle valg-teoriers tilnærming 

til ekteskapsbeslutning.  

 

Med hensyn til ekteskapsbeslutning, kritiseres rasjonelle valg-teorier for å glemme et viktig 

perspektiv, nemlig forhandlingsprosessen mellom to parter. Ifølge Blossfeld (1996) har disse 

teoriene i stor grad ignorert dynamikken som oppstår i handlingssituasjoner. Samfunnet består 

av en kontinuerlig strøm av historiske hendelser og konsekvenser av disse hendelsene. Av den 

grunn bør individuelle handlinger studeres ut fra perspektivet om at de interagerer med disse 

prosessene over tid (Blossfeld, 1996, s. 190). For å illustrere dette, viser Blossfeld (1996) til 

en beslutningsprosess mellom to samboere som venter barn. Han skiller mellom to ulike 

situasjoner som oppstår idet graviditeten oppdages. I den første har paret vage og diffuse 

preferanser for ekteskap, og i den andre har paret allerede fattet en beslutning hvorvidt de skal 

gifte seg eller ikke (Blossfeld, 1996, s. 190). Jeg vil hovedsakelig konsentrere meg om den 

første situasjonen, nemlig forhandlingsprosessen.  

 

Ifølge Blossfeld (1996) kan ekteskap være utfallet av en forhandlingsprosess. For mange par i 

moderne samfunn kan preferanser for ekteskap være vage og diffuse i starten av en graviditet. 

Gjennom graviditeten kan det dermed tenkes at paret begynner å diskutere hvorvidt de ønsker 

å gifte seg eller ikke. En slik prosess kan føre til at preferanser som i utgangspunktet var 

forholdvis vage omdannes til tydeligere preferanser. I tillegg kan det hende at en av partene 

blir overbevist til å foretrekke ekteskap fremfor andre samlivsformer, selv om han eller hun i 

utgangspunktet ikke gjorde det. I slike tilfeller fremkaller graviditeten en prosess der 

preferanser for ekteskap endres (Blossfeld, 1996, s. 190). En forhandlingsprosess kan altså 

gjøre ekteskap mer aktuelt. Ettersom rasjonelle valg-teorier ikke kan forklare hvordan 

preferanser og begrensninger ved handlingssituasjoner oppstår over tid, kan den derfor heller 

ikke forklare forhandlingsprosessen ved en beslutningstaking.  

 



27 

 

En annen kritikk som kan rettes mot rasjonelle valg-teorier er forsømmelsen av emosjoner i 

beslutningstaking. Ifølge Loewenstein, Hsee, Weber og Welsch (2001) er de fleste teorier om 

risikofylte valg av en kognitiv art. Disse teoriene tar ikke sikte på å forklare de psykologiske 

prosessene som ligger bak valgmønstrene som modellene predikerer. Følelser, som utløses av 

beslutningssituasjonen og umiddelbare risikable valg, ses ikke som integrert i 

beslutningstakingsprosessen (Loewenstein et al., 2001, s. 267).  En ekteskapsinngåelse kan 

betraktes som et slikt risikabelt valg ettersom to personer velger å inngå en relasjon som er 

ment å vare livet ut.  

 

Loewenstein et al., (2001) utvikler dermed et rammeverk, som de kaller «risk-as-feelings», 

hvor de gjør rede for en rekke risikorelaterte fenomen som eksisterende konsekvensialistiske 

modeller ikke kan forklare. På samme måte som i de kognitive modellene, forventes 

mennesker å vurdere risikable alternativer i lys av sannsynligheten for og ønskeligheten av 

konsekvenser. Risk-as-feelings-hypotesen antar så at reaksjoner på risikable situasjoner 

(inkludert beslutningstaking) delvis stammer fra emosjonell påvirkning. På samme måte som 

kognitive vurderinger fører til emosjonelle reaksjoner, utøver emosjonelle reaksjoner 

gjensidig innflytelse på kognitive vurderinger. Atferd determineres så av samspillet mellom 

disse to, ofte motstridende, reaksjonene på en situasjon. Risk-as-feeling vektlegger på denne 

måten betydningen av affekt i beslutningstaking (Loewenstein et al., 2001, s.271).  

 

4.2 Teori om valg av samlivsform 

Kravdal (1999) og Duvander (1999) har begge utviklet teoretiske rammeverk som spesifikt 

omhandler valg av samlivsform. Disse perspektivene viser til ulike faktorer som kan påvirke 

valg av samlivsform. Det er hovedsakelig disse tilnærmingene som anvendes i de empiriske 

analysene og som ligger til grunn for diskusjon i denne oppgaven.   

4.2.1 Argumenter i valg av samlivsform 

Kravdal (1999) tar utgangspunkt i en økonomisk-demografisk søketeori og presenterer et 

teoretisk rammeverk eksplisitt tilpasset sosiale normer. Utgangspunktet er at samboere, fra tid 

til annen, tar en avgjørelse hvorvidt de ønsker å gifte seg eller forbli samboere. Ifølge dette 

rammeverket er det fire typer argumenter som regnes for å være betydningsfulle i avgjørelsen 

om samlivsform.  
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Kvaliteten på forholdet 

Den første typen av argumenter er knyttet til kvaliteten på forholdet. Det innebærer at 

livskvaliteten med nåværende partner sammenlignet med livskvaliteten ved å være enslig eller 

i mer eller mindre tilfredsstillende alternative forhold, trolig vil være av stor betydning i 

beslutningen om ekteskap. Dersom livskvaliteten forventes å bli bedre med en ny partner uten 

for høye kostnader i søkeprosessen, eller dersom livet som enslig virker som et bedre 

alternativ, vil samboerskap foretrekkes fremfor ekteskap. Dette er på grunn av at 

formalitetene rundt et ekteskap gjør samlivet vanskeligere å oppløse. I tillegg til praktiske 

barrierer, kan et argument mot ekteskap være basert på en bekymring om å komme til kort når 

det gjelder forventninger om ekteskapet som en ideelt (sett) stabil ordning, eller bryte løftene 

som er gitt offentlig (Kravdal, 1999, s.66). 

 

Grunnene nevnt ovenfor kan bidra til å forklare hvorfor noen personer velger å ikke gifte seg. 

Imidlertid kan det argumenteres for at det finnes lignende kvalitetsrelaterte motiver for å 

inngå ekteskap. Selv om begrensning av egne muligheter ved å binde seg til en partner ikke 

nødvendigvis anses som en fordel, kan en i visse situasjoner ha et ønske om å begrense 

partnerens frihet til å finne seg en annen (Kravdal, 1999, s.66-67).  

 

Endring i kvalitet grunnet formalisering av forholdet 

Den andre typen av argumenter er knyttet til antakelsen om at kvaliteten på samlivet varierer 

avhengig av om en er gift eller samboer. For noen vil det å gifte seg innebære at kvaliteten 

forbedres og følelsen av sikkerhet får stor betydning i dette henseende. I formodentlig stabile 

samliv kan begge parter finne det mer rasjonelt å utvikle visse egenskaper som passer med de 

hos den andre partneren. Ettersom samboerskap og ekteskap juridisk sett skiller seg fra 

hverandre, kan det være mer gunstig å velge den ene fremfor den andre. Goder i henhold til 

ekteskap kan være økonomiske fordeler, men også ikke-økonomiske fordeler slik som retten 

til å adoptere og prøverørsbefruktning6 . Imidlertid vil andre betrakte giftemål som et steg i 

feil retning. I et formodentlig livslangt forhold kan partene bli mindre ivrige på å vise sin 

kjærlighet, forståelse eller samarbeid, og noe av spenningen kan dermed forsvinne. Hva 

personer ender opp med å velge, vil avhenge av deres forventninger til slike endringer og 

betydningen de tillegger dem. For eksempel vil de som verdsetter spenning, og som tror at 

                                                 
6 Fra og med 1.oktober 2014 ble samboere likestilt med ektefeller når det gjelder retten til å adoptere (Barne- og 

likestillingsdepartementet, 2014). I henhold til prøverørsbefruktning stilles det krav til at samboerskapet er 

ekteskapslignende, det vil si stabilt (Helse- og omsorgsdepartementet, 2003) 
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dette vil forsvinne i et ekteskap, trolig være mer tilbøyelige til å velge samboerskap. Disse 

argumentene er delvis interne i form av at de stammer fra parets respons til en eventuell 

endring i følelsen av sikkerhet. Eksterne faktorer kan også spille en rolle der en viss livsstil 

etter inngått ekteskap forventes fra familie, venner og andre. Disse forventningene kan dreie 

seg om delt fritid, høyere materiell levestandard, eller økonomisk uavhengighet fra foreldre 

(Kravdal, 1999, s.67).  

 

Bryllup som byrde 

Den tredje typen av argumenter er koblet til bryllup som byrde. Dersom paret forventer eller 

ønsker en stor bryllupsfest, kan inngåelse av ekteskap her medføre umiddelbare kostnader i 

form av tid og penger. Betydningen av denne faktoren vil sannsynlig avhenge av hvorvidt det 

er foreldrene eller paret selv som finansierer bryllupet (Kravdal, 1999, s.67). Selv om ikke 

Kravdal eksplisitt nevner det, kan det tenkes at bryllup i seg selv er et motiv for å gifte seg.  

 

Normativt press 

En fjerde faktor av relevans som knyttes til beslutningsprosessen er direkte normativt press. 

Dette innebærer et normativt press på valg av samlivsform i seg selv. Par som velger 

samboerskap kan risikere å bli utsatt for sanksjoner på grunn av at de utfordrer tradisjonelle, 

moralske koder. Familie og venner er mest sannsynlige til å utøve slike reaksjoner. Det antas 

at samboerskap foretrekkes blant de som utsetter barnefødsel. Motsatt, foretrekkes 

samboerskap i mindre grad blant de som ønsker barn snart, eller som allerede har eller venter 

barn (Kravdal, 1999, s.67).  

 

Det teoretiske rammeverket som presenteres ovenfor vektlegger en kost/nytte-kalkyle i 

avgjørelsen om valg av samlivsform. Det er gjort lite for å belyse romantiske og symbolske 

aspekter. Rasjonelle betraktninger går dermed på bekostning av kjærlighet og romantikk. 

Ifølge Blom (1994, s. 146) har tidligere forskning på dette feltet i stor grad vektlagt rasjonelle 

valg eller en mikroøkonomisk tilnærming til sosial teori. Forskning innen mikroøkonomiske 

husholdningsteorier og sosial demografi har understreket betydningen av forskjellige typer 

begrensninger på avgjørelsen om å gifte seg. Avgjørelsen ses som resultat av (potensielt 

subjektive) rasjonelle overveielser av fordeler og ulemper ved ekteskap sammenlignet med 

andre samlivsformer. Denne tendensen til å se beslutningstaking kun som et resultat av 

rasjonelle overveielser har blitt tydelig kritisert (Billari og Liefbroer, 2016, s.3-4).  
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Ifølge Basu (2006, s.107) er fødsel, død og ekteskap, underliggende komponenter i 

demografisk forskning, begivenheter der hjertet trumfer fornuften. Likevel, hvis det er ett 

organ som tydelig mangler i diskurser innen demografi, så er det hjertet. Sinnet, derimot, er 

veldig til stede: ubetenksomme handlinger ses ikke lenger som bestemmende for demografisk 

atferd. I dag forklares demografiske utfall hovedsakelig i form av kognisjon og rasjonalitet. 

Rasjonalitet dekker imidlertid ikke hele omfanget av krefter i menneskers liv når de tar 

avgjørelser som påvirker fødsel, død og ekteskap. I slike situasjoner vil også følelser være 

gjeldende (Basu, 2006, s.107). Ifølge Wiik et al., (2010) har de fleste studier av 

ekteskapsintensjoner oversett betydningen av følelser og i stedet fokusert på sosioøkonomiske 

og demografiske faktorer. Selv om det ser ut til å være en sterk kobling mellom 

sosioøkonomiske variable og ekteskap, så er det følelser som betraktes som selve grunnen til 

å inngå ekteskap i moderne vestlige samfunn (Wiik et al., 2010, s.272).  

 

4.2.2 Faktorer som påvirker valg av samlivsform 

I et forsøk på å utvide Kravdals rammeverk, vil jeg presentere et bidrag der valg av 

samlivsform ikke er begrenset til kost/nytte-kalkulering. Duvander (1999) har utviklet noen 

ideer om hva som påvirker atferd i betydningen hvem gifter seg hyppigst. For det første anses 

ekteskap som mer eller mindre passende i bestemte faser i livsløpet. Preferansen for ekteskap 

forventes å være sterkere når en ønsker en viss grad av stabilitet i samlivet. Sammenlignet 

med samboerskap, betraktes ekteskap som en mer stabil form for samliv. Som en tradisjonell 

samlivsform innebærer ekteskap i større grad en forpliktelse og en langsiktig intensjon om å 

være sammen. Denne formen for stabilitet vil nok være ønskelig for noen individer, men ikke 

for alle. Dersom paret er interessert i investering – i barn, emosjonelt eller finansielt – kan 

ekteskap ses som en sikrere investering enn samboerskap, nettopp på grunn av at ekteskap 

betraktes som mer stabilt enn samboerskap. Investeringer i et ekteskap vil som sådan være 

tryggere enn i et samboerskap (Duvander, 1998, s.5).  

 

For det andre vil det være større økonomisk effektivitet i ekteskap enn samboerskap, spesielt 

dersom partene vektlegger kollektiv fortjeneste fremfor individuell. Ettersom ekteskap er mer 

stabilt, mer lovregulert, og ofte innebærer en sammenslåing av ressurser, så har ekteskap en 

høyere økonomisk effektivitet enn samboerskap (Duvander, 1999, s.701).  

For det tredje kan sosialisering spille en rolle for hvorvidt en velger ekteskap fremfor 

samboerskap. Det antas at en bakgrunn med høy sosioøkonomisk status, stabil familie, 
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religiøsitet og bosted i landlige omgivelser øker sannsynligheten for ekteskapsinngåelse. Høy 

sosioøkonomisk bakgrunn kan, for eksempel, føre til høyere utdanningsnivå og høyere 

tilbøyelighet til å gifte seg. Oppfatninger om betydningen av, eller sannsynligheten for, 

stabilitet i samlivet antas å påvirke beslutningen om samlivsform. Individer fra stabile hjem 

som gjennom sosialisering vektlegger familie og stabilitet, kan dermed være mer tilbøyelige 

til å gifte seg. På den annen side kan det tenkes at individer som har opplevd 

familieoppløsning velger ekteskap ut fra en bekymring om samlivets stabilitet og varighet. 

Personer som er religiøst aktive eller som har en religiøs bakgrunn har oftere en nærmere 

tilknytning til tradisjon og vil dermed være mer tilbøyelig til å gifte seg. Det kan også være 

slik at rurale områder er mer knyttet til tradisjon og dermed fremmer ønsket om ekteskap 

(Duvander, 1999, s. 702-703).  

 

For det fjerde kan personlige holdninger påvirke valg av samlivsform. Personer med 

tradisjonelle familieverdier kan være mer tilbøyelige til å inngå ekteskap enn personer med 

liberale verdier. Høy verdsetting av barn og foreldreskap antas å fremme ønsket om ekteskap. 

Dersom individuelle aktiviteter foretrekkes fremfor aktiviteter sammen med partner kan det 

være en indikasjon på en periode der ekteskap er dårlig egnet (Duvander, 1999, s. 703) 

 

Til sist nevner Duvander (1999) faktorer som trolig vil påvirke variablene nevnt ovenfor. 

Hvorvidt paret planlegger å gifte seg vil ha direkte innflytelse på overgangen til ekteskap. 

Tidligere studier viser at det er forskjell mellom samboere med og uten ekteskapsplaner. 

Samboere med ekteskapsintensjoner er langt mer seriøse, tilfredsstilte, og har i mindre grad 

planer om å gå fra hverandre enn samboere uten slike intensjoner. Sist, men ikke minst 

nevnes kjærlighet. Ifølge Duvander (1999) er det rimelig å tro at kjærlighet er eller har vært 

viktig i de fleste parforhold, og selv om det ikke kan måles så vil flere av variablene nevnt 

ovenfor trolig påvirkes av kjærlighet (Duvander, 1999, s.704).  

4.2.3 Oppsummering av teoretiske perspektiver 

Gjennom dette kapittelet har jeg presentert generelle forståelsesrammer som er aktuelle for å 

forstå beslutningssituasjonen og hvordan mennesker fatter beslutninger, herunder teorier som 

legger vekt på rasjonelle valg og intensjonell handling. Hovedperspektivene som benyttes i 

denne oppgaven er imidlertid bidragene, presentert av Kravdal (1999) og Duvander (1999) 

som mer spesifikt rettes mot begrunnelser for ekteskapsinngåelse. Det er disse 
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forståelsesrammene som hovedsakelig benyttes i de empiriske analysene. Disse 

forståelsesrammene vil så vurderes opp mot mine funn for å avdekke hvorvidt det er behov 

for å utarbeide nye eller utvide eksisterende rammeverk.  
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5 Data og metode 

Datagrunnlaget for denne studien er basert på kvalitative enkeltintervjuer med 32 personer, 

som til sammen utgjør 16 ektepar.  Hensikten med prosjektet er å undersøke begrunnelsen for, 

og meningen bak, ekteskapsinngåelse blant majoritetsbefolkningen i Norge. Dette kapittelet 

vil gjøre rede for valg av metode, samt den praktiske gjennomføring av studien; hvordan jeg 

fant og rekrutterte informantene, gjennomførte intervjuene og til sist analyserte materialet. I 

siste del av kapittelet drøfter jeg etiske aspekter ved forskerrollen og gjennomføring av 

forskningsarbeidet. 

 

5.1 Valg av metode og design 

Valget mellom ulike forskningsmetoder bør avhenge av forskningsspørsmålet. Ulike 

forskningsspørsmål krever ulike metoder til å besvare dem (Silverman, 2011, s.7-8). En 

kvalitativ tilnærming er godt egnet i tilfeller hvor en ønsker å oppnå en forståelse av sosiale 

fenomener, samt få kunnskap om hvordan sosiale fenomener forstås av personene forskeren 

studerer (Thagaard, 2003, s.11). Kvalitative metoder foretrekkes fremfor kvantitative metoder 

når formålet er å bidra med en dypere forståelse av et sosialt fenomen (Silverman, 2011, 

s.22). Ettersom jeg er interessert i sosiale aktørers motivasjon og begrunnelser for giftermål 

har jeg valgt å benytte meg av kvalitative forskningsintervju. Formålet med denne type 

intervju er å forstå sider ved intervjupersonens virkelighet ut fra hans eller hennes eget 

perspektiv (Kvale og Brinkmann, 2015, s.42). Jeg ønsket derfor å rekruttere par som har giftet 

seg i løpet av de siste 5 årene, for å få innsikt i deres tanker om og refleksjoner rundt valg av 

samlivsform.  

 

Gjennom individuelle dybdeintervjuer vil jeg belyse grunnene til at heterofile norske par 

inngår ekteskap i det 21.århundre. Ifølge Spradley referert i Tjora (2012, s.91) har 

dybdeintervjuet som metode en fenomenologisk tilnærming. Dette innebærer et ønske om å 

forstå sosiale fenomener ut fra aktørenes egne ståsted og beskrive verden slik den oppleves av 

informantene (Kvale og Brinkmann, 2015, s.45). Det kvalitative forskningsintervjuet er i stor 

grad preget av fleksibilitet. Målet er hovedsakelig å tilrettelegge for en situasjon der samtalen 

flyter relativt fritt rundt spesifikke forhåndsbestemte temaer (Tjora, 2012, s.105). Denne åpne 

strukturen kan by på både fordeler og ulemper ved intervjuundersøkelser. Intervju er likevel 

hensiktsmessig som innsamlingsmetode når temaet berører ulike aspekter av menneskelig 

erfaring (Kvale og Brinkmann, 2015, s.134).  
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I og med at hensikten med prosjektet er å undersøke grunner til hvorfor personer gifter seg 

etter årtusenskiftet, hadde jeg behov for å oppsøke par som relativt nylig hadde giftet seg. 

Med dette som utgangspunkt ville jeg prøve å rekruttere via bryllupsannonser i aviser. Aviser 

har ofte egne sider hvor brudeparet selv, eller kjenninger av brudeparet, kan sende inn og 

annonsere bilde og dato for den store begivenheten. Denne strategien ga gode muligheter til å 

komme i kontakt med par som hadde giftet seg i løpet av de siste 5 årene. Grunnen til at 

akkurat 5 år ble satt som et krav er fordi det antas at ekteparet i større grad vil huske mer av 

hva de tenkte og erfarte da de tok beslutningen om å gifte seg.  

 

Jeg bestemte meg for å gjennomføre individuelle enkeltintervjuer der mannen og kvinnen 

intervjues hver for seg. Det kan være flere utfordringer knyttet til å intervjue partene separat. 

For det første kan det tenkes at menn er mer tilbakeholdne når det kommer til å snakke om 

kjærlighet, parforhold, bryllup og ekteskap (Boden, 2003). For det andre kan jeg risikere å få 

et mindre pålitelig bilde på grunn av at paret bedre kan komme på ting og «huske» i felleskap 

(Daly, 1992, s. 108). Til sist kan jeg risikere å gå glipp av mangfoldige perspektiver samt 

interaksjonen og dynamikken mellom partene. Det kan tenkes at de ville følt seg mer 

komfortable og åpne dersom begge var til stede under intervjuet. På den annen side 

enkeltintervjuer åpne muligheten for å gripe tak i ting som ellers ikke ville blitt sagt i 

felleskap.  

  

Ettersom parene skal intervjues separat, vil tillit mellom informant og forsker spille en stor 

rolle. Informantene må ha tillit til at informasjonen de deler i intervjuet, ikke utleveres i 

intervjuet med den andre parten. Derfor er det viktig at jeg ikke trekker inn den enes 

synspunkter når den andre i parforholdet intervjues (Thagaard, 2005, s. 52).  

 

5.2 Rekruttering av informanter 

Et mål i forbindelse med rekruttering var å oppnå en variert sammensetning av informanter.  

Løsningen ble å benytte ulike strategier. På den måten unngikk jeg å rekruttere et utvalg 

utelukkende gjennom et personlig nettverk, samtidig som jeg økte sannsynligheten for å få 

rekruttert nok deltakere. I lys av dette benyttet jeg meg av følgende rekrutteringsstrategier: 1) 

Bryllupsannonser, 2) Facebook, 3) Flygeblad, 4) Human-etisk forbund.  
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Bryllupsannonser 

Som nevnt innledningsvis ønsket jeg å rekruttere par via bryllupsannonser i avisen. Etter å ha 

fått prosjektet godkjent av NSD (norsk senter for forskningsdata) begynte jeg umiddelbart å 

søke etter kontaktinformasjon til de aktuelle parene fra bryllupsannonsene. Parenes 

telefonnummer og adresse fant jeg via telefonkatalogen på nett. Deretter foretok jeg en 

ringerunde for å høre om de var villige til å stille opp på et intervju. Ved å ringe til parene, før 

det eventuelt ble sendt ut skriftlig forespørsel, fikk jeg for det første bekreftet at jeg snakket 

med rett person, og for det andre fikk jeg oppnådd direkte kontakt. Slik sett var strategien var 

både tidsbesparende og effektiv. Det kan blant annet tenkes at telefonkatalogens registre er 

utdatert, feilaktig, og/eller at vedkommendes opplysninger er reservert mot oppføring.  

 

Denne rekrutteringsstrategien viste seg å by på en del utfordringer. Det kan tenkes at 

oppgavens tema ble oppfattet som privat og sensitivt, da oppgaven tar for seg 

kjærlighetsrelasjoner og ekteskap (Therkelsen, 2012, s.41, Thagaard, 2005, s.12). I tillegg kan 

det hende at det ble mindre aktuelt å delta da de hørte at partneren også skulle intervjues 

(Thagaard, 2005, s. 49). En kan også anta at personene vegret seg mot å være med da de fikk 

høre at de skulle intervjues hver for seg.  

 

Facebook  

Ettersom den ovennevnte fremgangsmåte resulterte i relativt få informanter, valgte jeg å 

supplere utvalget ved å rekruttere gjennom bekjente. I og med at det er par som skal 

intervjues, er det ifølge Thagaard (2005) gunstig at rekrutteringen foregår gjennom personlige 

kontakter, slik at de som mottar forespørsel kan få tillit til prosjektet på forhånd. Dette er 

ingen uvanlig prosedyre i kvalitative undersøkelser. Derimot får personlige kontakter større 

betydning når en intervjuer par, fordi det hovedsakelig blir lagt vekt på opparbeidet tillit 

mellom forsker og deltaker (Thagaard, 2005, s. 49). 

 

Ved hjelp av Facebook utformet jeg en status der deltakere ble etterspurt ut i fra to kriterier; 

1) at de hadde giftet seg i løpet av de 5 siste årene), og 2) at de var bosatt i Oslo eller på 

Østlandet. Denne statusen oppfordret jeg venner og bekjente til å dele. Fordelen ved denne 

fremgangsmåten er at venner og bekjente kan legge inn et godt ord for meg, noe som kan øke 

tilbøyeligheten til å delta. Ulempen med denne strategien er at deltakelsen kan være preget av 

relasjonen til forskeren. Dette er basert på at jeg spør personer tilhørende mitt eget sosiale 
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nettverk til å foreslå personer som kan være villige til å delta i prosjektet. Ved å etterspørre 

deltakere på Facebook oppnådde jeg kontakt med to ektepar som var interesserte i å delta. 

 

Flygeblad 

I og med at rekrutteringsprosessen gikk forholdsvis treigt, bestemte jeg meg for å henge opp 

flygeblad diverse steder i Oslo. De ble blant annet hengt opp i forskjellige butikkjeder, men 

også utenfor diverse menigheter. Flygebladene ga imidlertid ingen resultater.  

 

Human-Etisk forbund 

I et siste forsøk på å rekruttere par bestemte jeg meg for å ta kontakt med Human-Etisk 

forbund. Jeg sendte derfor en e-post der jeg kort beskrev studiens formål og la ved 

kontaktinformasjon. Det viste seg å være et lurt valg. E-posten ble videresendt til alle 

brudepar som har gjennomført humanistisk vigsel de siste 5 årene. De ble bedt om å ta direkte 

kontakt med meg dersom de ville delta i undersøkelsen. Rundt 3500 par mottok denne e-

posten (ca. 700 par hvert år), og responsen gikk over all forventning. Ved å benytte meg av 

denne fremgangsmåten fikk jeg svar fra flere ektepar som sa seg villige til å delta, og av disse 

var det 9 ektepar som faktisk deltok i intervjuundersøkelsen.  

 

Ifølge Repstad (1993) kan et stort antall intervjuer føre til at en lettere mister oversikt over 

datamaterialet. Som følge av dette kan analysen bli overfladisk, noe som strider mot 

prinsippet om dybdekunnskap i kvalitative undersøkelser (Repstad, 1993, s.71). I lys av dette 

og oppgavens omfang så jeg det hensiktsmessig å stanse rekrutteringen ved 16 ektepar, noe 

som tilsvarer 32 enkeltintervjuer. Mitt utvalg består dermed av 16 ektepar, hvorav syv av 

ekteparene har gjennomført kristelig vigsel mens de resterende ni har gjennomført 

humanistisk vigsel.  

 

5.3 Om parene 

Samlet sett består mitt utvalg av 16 norske ektepar. Jeg vil her kun gi en kort beskrivelse av 

ekteparene i mitt utvalg. Jeg presenterer ekteparene mer grundig i profilene som er lagt ved 

som vedlegg7. I søken etter par var det et ønske å oppnå et mangfoldig utvalg kvinner og 

menn som skilte seg ut i henhold til livssituasjon. Rekrutteringsstrategiene ga gode resultater 

med tanke på at det var stor variasjon i alder, yrke, utdanningsbakgrunn og hvorvidt paret har 

                                                 
7 Vedlegg 1: Parprofiler 
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barn eller ikke. Blant menn strekker aldersspennet seg fra midten av 20-årene til midten av 

60-årene, og blant kvinner midten av 20-årene til tidlig 60-årene. Av hensyn til informantenes 

anonymitet velger jeg å utelate informasjon som utdanningsnivå og yrkessituasjon.  

 

Av de 16 parene er det syv par som har felles barn, ett par venter barn, mens to av parene har 

særkullsbarn. Av de syv parene er det kun ett par der partner har barn fra tidligere forhold i 

tillegg til at paret har felles barn. Varigheten på ekteskapet varierer også. Det paret som har 

vært gift kortest har vært gift i bare en måned, mens det paret som har vært gift lengst har 

vært gift i tre og et halvt år. Syv av ekteparene har gjennomført kristelig vigsel mens de 

resterende ni har gjennomført humanistisk vigsel.  

 

5.4 Gjennomføring av datainnsamlingen 

Mitt datamateriale består i utgangspunktet av både kvalitative intervjuer og strukturerte 

spørreskjema. På grunn av oppgavens rammer har jeg dessverre ikke kunnet benytte meg av 

spørreskjemaene som data. Det empiriske grunnlaget for studiens analyse består dermed kun 

av de kvalitative intervjuene. Selv om spørreskjemaene ikke benyttes som data i denne 

oppgaven, vil jeg likevel gi en beskrivelse av hvordan disse dataene ble samlet inn.   

Aller først vil jeg begynne med å beskrive intervjuene.  

 

I og med at rekrutteringen hadde en treg start, spenner intervjuene seg over et forholdvis stort 

tidsrom; fra oktober til januar. Informantene fikk selv velge sted og tidspunkt. Alle 

intervjuene fant sted hjemme hos informantene, bortsett fra seks enkeltintervjuer som ble 

gjennomført over telefon.  

 

Gjennomføring av intervjuene 

Det er krevende å utføre intervjuer. En skal både ha kontroll på intervjuguiden, samtidig som 

en skal konsentrere seg om det informanten sier og stille relevante oppfølgingsspørsmål. 

Heldigvis skulle det ikke mange intervjuer til før jeg følte meg mer komfortabel i rollen som 

intervjuer. Etter 2-3 intervjuer er det ifølge Tjora (2012) vanlig at intervjuere behersker 

intervjuguiden såpass godt at de klarer å løsrive seg den i vesentlig grad (2012, s. 135). Jo 

flere intervjuer jeg gjennomførte, desto lettere ble det å frigjøre seg fra intervjuguiden og 

samtalen fikk en bedre flyt.   
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Intervjuene hadde en delvis strukturert form (se vedlegg 3)8. Det var ingen fast rekkefølge på 

verken tema eller spørsmålene som ble stilt. Spørsmålene varierte fra konkrete beskrivelser av 

handlinger og hendelser, til refleksjoner over erfaring og oppfatninger. En enkel diktafon ble 

brukt til å ta opp intervjuene, og materialet ble senere fullstendig transkribert. På denne måten 

slapp jeg å notere underveis, og kunne heller rette all min oppmerksomhet mot informanten 

og hva vedkommende formidlet gjennom kroppsspråket. Ifølge Thagaard (2003) kan bruk av 

båndopptaker bidra til å gi intervjuet et stivt preg (2003, s.96). Selv om det ble benyttet 

diktafon under intervjuene, fikk jeg ikke inntrykk av at informantene opplevde dette som 

sjenerende.  

 

For å gjør det enklest mulig for mine informanter, la jeg til rette for at de selv kunne velge 

tidspunkt og sted for intervjuet. Sett bort i fra telefon-intervjuene, valgte alle parene å 

gjennomføre intervjuet hjemme hos seg selv. At informantene intervjues hjemme i trygge 

omgivelser bidrar i større grad til å skape en avslappet atmosfære (Tjora, 2012, s.120). Til 

tross for at innsikt fra eget parforhold er et privat anliggende, opplevde jeg at mine 

informanter følte seg trygge på intervjusituasjonen og var villige til å snakke om de ulike 

temaene som ble tatt opp underveis.  

 

Intervjuene bar preg av mye latter og småprat, og det føltes mer ut som en hyggelig samtale 

mellom to bekjente enn et intervju. Jeg fikk ofte inntrykk av at informantene hadde reflektert 

godt rundt temaet på forhånd. De snakket fritt rundt de temaene som ble bragt på banen og 

kunne ofte komme med uttalelser som: «Som du skjønner da, så har vi snakket mye om det». 

Andre hadde mer behov for at jeg drev samtalen fremover ved å aktivt stille spørsmål. Alt i alt 

var det stor variasjon i lengden på intervjuene, noe som trolig påvirkes av hvor mye 

informantene hadde på hjertet samt min evne til å aktivt stille oppfølgingsspørsmål. 

Samtalene hadde en gjennomsnittlig varighet på 47 minutter.  

 

Dybdeintervjuer anses som en intervjuform som med fordel gjennomføres ansikt-til-ansikt. 

Imidlertid kan det av praktiske og økonomiske grunner være problematisk å gjennomføre 

intervjuene ansikt-til-ansikt, og en blir dermed nødt til å benytte andre fremgangsmåter 

(Tjora, 2012, s. 140). Ettersom mange av mine informanter bodde over et spredt geografisk 

område, valgte jeg å gjennomføre noen av intervjuene over telefon. En svakhet ved 

                                                 
8 Vedlegg 3: Intervjuguide 
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telefonintervjuer er ifølge Tjora (2012) at en mister informantens kroppsspråk, som er en 

viktig del av samtaleaspektet som det gode intervjuet bygger på. I tillegg erfarer man gjerne at 

samtalene blir kortere sammenlignet med intervjuer som utføres ansikt-til-ansikt (Tjora, 2012, 

s.141). Sett i forhold til de intervjuene jeg gjennomførte ansikt-til-ansikt, opplevde jeg 

imidlertid ikke telefonintervjuene som særlig mye kortere. Det lengste telefonintervjuet hadde 

en varighet på over en og en halv time.  

 

Alle mine informanter var - til min store glede - svært behjelpelige. Ikke bare sørget de for 

separate rom der intervjuene kunne gjennomføres uforstyrret, men de var også svært opptatt 

av å gi meg de svarene jeg trengte. Det var til og med enkelte som forsikret seg, både 

underveis og på slutten av intervjuet, om at jeg hadde fått svar på det jeg lurte på.  

 

Innsamling av spørreskjema 

Som nevnt tidligere har jeg, i tillegg til de kvalitative intervjuene, samlet inn data i form av 

strukturerte spørreskjema. Spørreskjemaene ble delt ut til hver enkelt informant etter 

intervjuets slutt. I tillegg ble de sendt per e-post til alle de som hadde tatt kontakt med meg 

via henvendelsen fra Human-Etisk forbund. Dette resulterte i totalt 70 besvarte 

spørreskjemaer som senere ble organisert ved hjelp av SurveyMonkey, et nettbasert 

spørreundersøkelsesverktøy. Formålet med dette var å sammenligne kvalitative data med 

strukturerte spørreskjema og sammenligne likheter og forskjeller, men dette lot seg dessverre 

ikke gjøre innenfor oppgavens rammer.  

 

Begrensning ved intervjuene 

Min intervjuundersøkelse la ofte opp til en viss grad av refleksjon. Spørsmålene som ble stilt 

handlet i stor grad om ideer rundt, samt erfaringer og oppfatninger av eget parforhold og de 

beslutningene som er blitt tatt underveis. Ikke sjeldent forekommer det i 

undersøkelsesopplegg som dette, en tendens til å tro at folk flest er mer reflekterte enn de er 

(jf. Syltevik, 2000). I likhet med Syltevik, erfarte også jeg at mitt intervjuopplegg passet bedre 

for noen par enn andre: «Det vet jeg ikke. Det har jeg ikke tenkt på før. Det er vanskelig å 

svare på» 

 

En annen type begrensning ved min intervjuundersøkelse angår hvor lenge mine informanter 

har vært gift. Halvparten av mine informanter har kun vært gift 1 år eller til og med i 
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underkant av 1 år. Dette la jeg spesielt merke til da jeg stilte spørsmål om ekteskapets 

betydning eller om vedkommende hadde opplevd noen endringer etter inngått ekteskap: «Jeg 

tror vi har vært gift for kort til at jeg klarer å si noe sånn konkret om det».   

 

5.5 Gjennomføring av analyse 

Transkriberingsprosessen er i seg selv en begynnelse på analysen. Transkribering av 

intervjuer fra tale til tekst innebærer en organisering av intervjusamtalene slik at de blir bedre 

egnet for analyse, og når intervjusamtalene foreligger i form av tekst blir det lettere å få en 

oversikt over materialet (Kvale og Brinkmann, 2015, s.206). Datagrunnlaget for denne 

studien består av 32 transkriberte enkeltintervjuer med par om deres ideer og erfaringer 

knyttet til ekteskapsinngåelse.  

 

Før jeg begynte med selve analysearbeidet hadde jeg behov for å få et overblikk over 

datamaterialet. Det finnes flere måter å organisere datamaterialet på. Jeg valgte å benytte meg 

av to ulike fremgangsmåter. Aller først lagde jeg en Excel-tabell over mulige grunner til å 

inngå ekteskap. Disse grunnene var først og fremst basert på tidligere forskning, men det ble 

også utviklet nye med utgangspunkt i empirien. Slikt sett er disse grunnene både teoristyrt og 

datastyrt (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 277). Etter hvert som jeg gikk gjennom 

datamaterialet ble det krysset av for grunner i tabellen. På den måten kunne jeg ordne 

materialet på en ryddig og oversiktlig måte, noe som forenklet arbeidet videre.  

 

I tillegg til tabellen hadde jeg behov for å skaffe mer kjennskap til data. Inspirert av Tjoras 

SDI-modell9 begynte jeg dermed å generere tekstnære koder fra datamaterialet, det vil si 

koder som detaljert forteller hva intervjuutdraget handler om. De kodene som var mest 

relevante for problemstillingen ble videre delt inn i over- og under kategorier. I tillegg til 

disse kategoriene hadde jeg på forhånd utledet kategorier med utgangspunkt i tema fra 

intervjuguiden. Disse kategoriene danner så utgangspunkt for hovedtemaer i analysen (Tjora, 

2012). 

 

Som følge av koding og kategorisering ble materialet med ett mye mer oversiktlig. Videre i 

analysearbeidet ble det hovedsakelig lagt vekt på å avdekke mønstre, men også variasjon. 

                                                 
9 SDI refererer til en stegvis-deduktiv induktiv metode for å utvikle konsepter, modeller eller teorier (se Tjora, 

2012, s.174-175) 
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Informantenes intervjuutdrag ble delt opp i ulike deler, slik at de lettere kunne sammenlignes, 

men også lest i sin helhet. En fare ved å kategorisere er at intervjuutalenes dypere betydning 

kun reduseres til noen få enkle kategorier (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 228). For å unngå 

dette ble intervjuene grundig gjennomgått og lest i sin helhet gjentatte ganger.  

 

5.6 Kvalitet: Troverdighet, gyldighet, overførbarhet 

Ifølge Grønmo (2016) kan datainnsamlingen betraktes som en produksjonsprosess der det 

produseres nødvendige data for å belyse bestemte problemstillinger. Som sådan kan 

datamaterialet forstås som et produkt, og analogt med andre typer produkter kan 

samfunnsvitenskapelige data ha varierende kvalitet. Kvaliteten til samfunnsvitenskapelige 

data må vurderes i sammenheng med hva datamaterialet skal brukes til. Hensikten med 

datamaterialet er å utforske bestemte problemstillinger. Jo mer velegnet materialet er til å 

belyse disse problemstillingene, desto høyere er kvaliteten. At det empiriske materialet har en 

tilfredsstillende kvalitet, er en viktig forutsetning for å oppnå solide og fruktbare 

analyseresultater (Grønmo, 2016, s.237-238).  

 

Dette innebærer at kvaliteten i kvalitative undersøkelsesopplegg stiller særskilt krav til at 

studien skal kunne oppfattes som troverdig og gyldig av andre. I forhold til troverdighet 

refereres det til datamaterialets pålitelighet. Dersom de samme resultatene oppnås på andre 

tidspunkt av andre forskere, er troverdigheten høy (Kvale og Brinkmann, 2015, s.276; 

Grønmo, 2016). Forskeren kan styrke påliteligheten ved å gi en detaljert beskrivelse av 

framgangsmåten i undersøkelsen (Johannesen, Tufte, og Christoffersen, 2010, s. 230; Tjora, 

2012, s.206). Ifølge Seale (1999) er det viktig at forskeren tydeliggjør skillet mellom 

informasjon fra datagenerering og forskerens egne vurderinger av denne informasjonen 

(Seale, 1999, s.148). Bruk av diktafon under intervjuer gjør det mulig for forskeren å sitere 

informantene direkte. Dette vil kunne styrke påliteligheten fordi informantens «stemme» 

delvis synliggjøres for leserne. Imidlertid er det viktig å gjøre rede for hvordan sitatene er 

valgt ut: Hva representerer disse i forhold til de sitatene som ikke ble utnevnt? Teori kan i 

større eller mindre grad påvirke forskningen. I presentasjonen av resultatene, blir det dermed 

viktig å redegjøre for hvordan perspektiver eller teorier har bidratt til å forme 

forskningsdesign og analyse (Tjora, 2012, s.205).  
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Gyldighet dreier seg om hvorvidt forskerens fremgangsmåter og funn svarer til hensikten med 

studiet og representerer virkeligheten (Johannesen et al., 2010, s.230). For å styrke 

gyldigheten kan forskeren gi en åpen framstilling av hvordan forskningen er praktisert; ved å 

begrunne de valgene som er tatt i forhold til datagenereringsmetoder og teoretiske 

innfallsvinkler til analysen (Tjora, 2012, s.207).  

 

Prinsippet om overførbarhet handler om hvorvidt resultater fra en undersøkelse kan overføres 

til liknende fenomener (Johannesen et al., 2010, s.230). Innen kvalitative studier innebærer 

dette en overføring av fortolkninger (Thagaard, 2003, s.184), og hvorvidt dette kan overføres 

til andre intervjupersoner, kontekster og situasjoner (Kvale og Brinkmann, 2015, s.289).  

 

5.7 Etiske betraktninger 

I tråd med forskningsetiske retningslinjer er dette prosjektet, som tidligere nevnt, meldt inn og 

godkjent av personvernombudet for forskning, norsk senter for forskningsdata (NSD). Temaet 

jeg har valgt for min masteroppgave berører kjærlighetsrelasjoner og ekteskap, og er av privat 

og personlig karakter. Dermed er det flere etiske hensyn som må ivaretas med hensyn til 

informantene. Etiske problemstillinger vil prege hele forløpet i en intervjuundersøkelse, og en 

bør ta hensyn til mulige etiske utfordringer helt fra begynnelsen av en undersøkelse til 

undersøkelsens slutt (Kvale og Brinkmann, 2015). Som forsker har man ansvar for å 

informere informantene om forskningsprosjektet og dets formål slik at de vet hva de deltar på 

(Johannessen et al., 2010, s.91-96). Parene som deltar i dette prosjektet er blitt informert om 

retten til å bestemme over egen deltakelse, samt hva som deles av informasjon.  

 

Alle informantene fikk i forkant av intervjuene tilsendt et informasjonsskriv med 

samtykkeerklæring (se vedlegg 2)10 . I dette skrivet opplyste jeg om studiens formål og 

omfang. I tillegg ble det presisert at de hadde full rett til å trekke seg dersom dette var 

ønskelig. Videre ble det informert om bruken av båndopptaker under intervjuene, og at disse 

opptakene slettes ved prosjektets slutt. Alle mine informanter har gitt skriftlig informert 

samtykke i forkant av intervjuene.  

 

Det er viktig å reflektere over egen forskerrolle da en skal foreta intervju. Selv om mitt 

prosjekt berører en personlig sfære, har jeg med hensyn til informantene unngått å stille 

                                                 
10 Vedlegg 2: Informasjonsskriv og samtykkeerklæring 
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spørsmål som er for private. Likevel har det vært viktig å sette grenser for hvor pågående jeg 

kan være, og særlig utvise aktsomhet og ansvarlighet. Under mine intervjuer kunne det oppstå 

situasjoner der mine informanter delte sensitiv informasjon om for eksempel oppvekst eller 

fruktbarhetsproblemer. I slike situasjoner valgte jeg å trekke meg tilbake for å ikke overskride 

privatlivets grenser. Informantene skal behandles med respekt og verdighet, og det er viktig å 

skape en avslappet atmosfære slik at intervjuet ikke oppleves som ubehagelig (Johannesen et 

al., 2010). Den personlige relasjonen som utvikles under intervjuet, er i seg selv et avgjørende 

poeng. Informantens vilje til å åpne seg og dele erfaringer er basert på den tilliten og 

troverdigheten som oppnås i intervjusituasjonen (Thagaard, 2003, s.98).  

 

Deltakerne skal kunne være sikre på at alle opplysninger behandles konfidensielt og at 

personlige opplysninger anonymiseres slik at deltakerne ikke kan identifiseres (NESH, 200. 

Studier av par stiller særlig krav til at forskeren forholder seg til etiske retningslinjer 

(Thagaard, 2005, s.52). Innen samfunnsvitenskapelig forskning har forskeren et ansvar for å 

unngå skade, noe som innebærer at deltakere i forskningsprosjekter ikke skal utsettes for økt 

belastning (Johannesen et al, 2010, s.92). Dette prinsippet gjør seg gjeldende både i forhold til 

intervjusituasjon og formidling av resultater. I henhold til min tilnærming til informantene har 

jeg tatt spesielt hensyn til muligheten for at informanten kan kjenne seg igjen i presentasjonen 

av resultatene. Muligheter for gjenkjennelse er større når en skriver om personer som har en 

relasjon til hverandre, enn i studier som fokuserer på enkeltindivider. Intervjupersoner kan 

være i stand til å kjenne igjen parforholdet basert på beskrivelser av seg selv og partneren 

(Thagaard, 2005, s.52-53). For å ivareta mine informanters anonymitet, beskriver jeg dem ved 

fiktive navn og omtrentlig alder. I tillegg har jeg latt være å oppgi utdanningsnivå samt 

arbeidssituasjon. Dialekter ved sitatbruk er også valgt bort slik at uttrykksmåte ikke skal 

kunne gjenkjennes. Dette er også gjort med hensyn til leservennlighet. Av samme grunn har 

jeg unnlatt å ta med visse nølinger, tenkepauser, latter og lignende. Meningsinnholdet er 

imidlertid det samme.  
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6 Tanker og ideer om ekteskap 

Som tidligere nevnt er analysekapitlene delt inn etter beslutningsprosessens forløp. Hvert 

kapittel vil derfor beskrive hver sin del av beslutningsprosessen. Dette kapittelet kommer 

hovedsakelig til å dreie seg om hva slags tanker og ideer informantene hadde om ekteskap på 

forhånd, altså før de bestemte seg for å gifte seg. Var tanken om å gifte seg et innfall eller ble 

det diskutert på forhånd? Ble det stilt forventninger til at paret skulle gifte seg? Hvordan 

oppleves perioden som forlovet? 

 

6.1 Refleksjoner i forkant av ekteskapsinngåelsen 

Alle parene i dette utvalget har på et eller annet tidspunkt i samlivet bestemt seg for å gifte 

seg. Hvordan kom de så fram til denne beslutningen? Var ekteskap noe parene tenkte på tidlig 

i forholdet eller var tanken på å gifte seg noe som trengte å modnes? 

 

«Det fikk meg til å tenke annerledes i forhold til det med giftemål» 

Jens befant seg i fetterens bryllup da han begynte å tenke på muligheten for et giftermål. Etter 

vielsen snakket han og Janne om hvor hyggelig seremonien hadde vært og hvor fin en slik 

type markering kan være. De hadde vært inne på tanken tidligere, men det var først etter 

bryllupet at ekteskap ble vurdert for alvor. Mads har en lignende historie. For han var 

ekteskap begrenset til noe seremonielt og ikke særlig romantisk. I tillegg assosierte han 

ekteskap med et tradisjonelt kirkebryllup, noe som for han ikke ville vært et alternativ. Tre – 

fire måneder inn i forholdet med Mina ble han derimot invitert til en humanistisk vielse: «Det 

var veldig fin seremoni. Det var … jeg hadde aldri vært i en humanistisk seremoni før det, 

men det var utrolig fint. Det var så personlig og så flott og … nei, altså det var bare veldig 

fint». Etter denne seremonien innrømmer han at han begynte å tenke annerledes på dette med 

giftermål. Felles for Jens og Mads ser altså ut til å være opplevelsen av bryllup som noe fint 

og personlig. Mye tyder på at det å overvære et bryllup endret deres syn på å gifte seg.  

 

«Jeg hadde ikke lyst til å gifte meg … så tidlig» 

Da Nils og Nora flyttet sammen var det å gifte seg en fjern tanke. For Nora var det mer 

naturlig å få barn før de eventuelt giftet seg. Det var først når paret ble etablert med fast jobb 

og bolig, at ekteskap ble aktuelt for Nora sin del. Etter noen år som samboere, forteller Nora 

at hun i tillegg følte hun hadde funnet en relasjon hun kunne satse på. Ettersom ekteskap 

anses som en livsvarig relasjon, er det mye som tyder på at Nora – først etter noen år som 
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samboere – følte seg trygg nok til å investere i deres relasjon. For Nils handlet det også delvis 

om å finne et passende tidspunkt. Han tenkte mye på det økonomiske aspektet ved å gifte seg 

og holde et bryllup: «Det er ikke bare å bestemme seg for å gjøre det (gifte seg, min anm.). 

Det må du planlegge lenge da. Det har mye med økonomien å gjøre også. Så måtte vi finne et 

tidspunkt som var egnet da, ikke sant». For Nils handlet det altså om å ha råd til å holde et 

bryllup. Dette med timing kommer også frem i Tirils redegjørelse av hvorfor hun og Trond 

ikke giftet seg tidligere: «Vi følte at vi var ganske unge, så det var ikke … ingen venner eller 

bekjente hadde gått den veien og da stoppa det egentlig». Å finne det rette tidspunkt for å 

gifte seg ser ut til å være et fellestrekk hos disse parene.   

 

«Jeg hadde vel egentlig alltid en drøm om det A4-livet» 

For Anne og André har ekteskap ligget litt i kortene. Selv om det ikke var et tema som ble 

diskutert veldig konkret, så har de hatt flere seriøse samtaler om forholdet. Helt siden hun var 

liten har Anne alltid drømt om å finne den store kjærligheten og gifte seg: «Jeg hadde vel 

egentlig alltid en drøm om det A4-livet. Skaffe seg hus, barn og mann». Videre forteller Anne 

at hennes gifte foreldre har vært gode rollemodeller når det kommer til parforhold og 

ekteskap. Med tanke på dagens skilsmissestatistikk, har hun flere ganger vurdert om ekteskap 

er verdt å inngå. Men troen på ekteskapet er blitt forsterket ved å se at foreldrene, og andre 

rundt henne, fortsatt er gift. André forteller også om et ønske om det såkalte A4-liv, men for 

han har dette blitt mer tydelig med årene. Selv tror han det har mye med omgangskretsen hans 

å gjøre, at han etter hvert så betydningen av å gifte seg og stifte familie. For André var det 

også et poeng at de ikke skulle snakke for mye om ekteskap ettersom han ville at frieriet 

skulle være en overraskelse.   

 

«Det var ikke i utgangspunktet viktig for meg» 

For andre par var det å gifte seg noe som trengte litt mer modningstid. Kathrine for eksempel 

så aldri for seg at hun kom til å gifte seg. I motsetning til Anne, har hun aldri hatt et ønske om 

å gifte seg. Dette handlet blant annet om ekteskapsløftet, og usikkerheten knyttet til å love noe 

uten å vite hva fremtiden vil bringe. Men dette endret seg etter at hun møtte Kevin. Kevin på 

sin side, hadde et sterkt ønske om å gifte seg og ga uttrykk for dette relativt tidlig. For 

Kathrine trengte tanken å modnes litt, men etter hvert begynte hun å innse hvor mye det 

faktisk betydde: «Det var en periode han ikke snakket (…)  noe om det, også tenkte jeg … 
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hvorfor snakker han ikke om det? Er det ikke aktuelt lenger? Hm, hva skjer nå? (…) Og da 

kjente jeg jo at det var noe som plutselig var veldig viktig da».  

 

Henriette hadde heller ikke tenkt noe særlig på giftermål. De tankene kom først da mannen 

hennes, Hans, begynte å dele sine tanker og visjoner: «Han hadde egentlig satt seg noen mål 

at han skulle være ferdig med utdannelsen før han var så og så gammel, finne kjæreste før han 

var så og så gammel, gifte seg før han var så også gammel, ja, i det hele tatt». For Hans passet 

det altså best å gifte seg når han hadde nådd en viss fase i livsløpet. Selv om paret ikke direkte 

diskuterte ekteskap, forteller Henriette at det var lett å se hvor dette forholdet skulle føre hen: 

«Jeg skjønte ganske fort at hvis jeg skal leve resten av livet sammen med han, så blir jeg gift. 

Det skjønte jeg». Hans var ganske tydelig på at han ville gifte seg, og selv om disse tankene 

kom forholdsvis tidlig i forholdet, var det langt fra en spontan avgjørelse. I og med at 

Henriette hadde to barn fra før av, måtte han foreta en grundig vurdering før han valgte å 

ytterligere involvere seg i deres liv.  

 

«Det er bedre å være lykkelig singel enn å være i et dårlig forhold» 

I vurderingen av ekteskap var det enkelte av mine informanter som vurderte tilværelsen i 

nåværende samliv opp mot tilværelsen som enslig. Det var særlig mennene som ga uttrykk for 

en slik begrunnelse i mitt utvalg. Mads og Aleksander beskriver det slik:  

 

(…) jeg har et sånt utrykk som sier at det er bedre å være lykkelig singel enn å være i et dårlig 

forhold og det tenker jeg om ekteskap og egentlig (Mads) 

 

(…) jeg har alltid tenkt at skal jeg ha et forhold, så skal det være bedre enn hvordan jeg har det 

som singel. Og jeg har hatt det veldig bra som singel. Og det var òg noe vi var veldig enige om 

også. Vi snakket om det … at skulle det være noe vits i, så måtte det være bedre enn hvordan 

vi hadde det hver for oss (…) (Aleksander) 
 

 

Felles for Mads og Aleksander var at dersom de skulle ta steget fra samboerskap til ekteskap, 

så skulle livskvaliteten i samlivet overgå livskvaliteten som enslig.  

 

Forventninger til ekteskap  

Mange av parene nevner at de har opplevd forventninger til å gifte seg. Disse forventingene 

har hovedsakelig kommet til uttrykk som antakelser om at paret før eller siden kom til å gifte 

seg. Henriette forteller at hun ikke har opplevd noe særlig forventninger: «Ikke noe mer enn at 

folk på en måte har sett på oss … altså, vi er vel et ganske trygt og sikkert par. Så jeg tror alle 
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har sett på det som en naturlig del av utviklingen». Hun forteller videre at hun har opplevd å 

få kommentarer og spørsmål om når de skal gifte seg, men at dette ikke har blitt opplevd som 

form for press. Moren til Hans har imidlertid vært tydelig på at hun ønsket at paret skulle gifte 

seg. Hans forteller at moren blant annet hintet om skuddårsfrieri til Henriette.  

 

For Aurora var det hovedsakelig venner som ga utrykk for at de ønsket å se paret gift. Flere 

av bemerkningene var også rettet mot at Aurora selv burde ta regien og fri ettersom 

Aleksander ikke fikk ut fingeren. På tilsvarende måte, forteller også Bjørn at han har opplevd 

mest forventninger fra venner. Bjørn og Beate er begge religiøst aktive og har en stor kristen 

vennekrets. Bjørn forteller at det ofte kan oppstå tydelige forventninger om ekteskap i miljøet, 

og at disse forventningene noen ganger kan oppleves som press. Personlig har han ikke 

opplevd noe press selv, men han har lagt merke til tendensen og synes ikke noe særlig om det. 

Ifølge, Barban, og Mills (2013) er graden av sosialt press og sosial anerkjennelse av ekteskap 

trolig høyere i religiøse miljø (2013, s.27). 

 

De parene som i liten grad gir uttrykk for at de har opplevd forventninger, nevner at det blant 

annet kan skyldes at de var unge, at de ikke hadde lang fartstid som kjærester, at ingen i 

omgangskretsen hadde giftet seg, eller at de i utgangspunktet hadde gitt tydelig uttrykk for at 

de skulle være samboere. Hvorvidt de var først eller sist ute i vennegjengen til å gifte seg, så 

ut til å spille en rolle. Camilla og Christian var de første i vennegjengen til å gifte seg: «Sånn 

sett så var vi litt banebrytende. Så det var ikke noe press fra den kanten (Camilla). Mads og 

Mina var de siste i deres omgangskrets til å gifte seg. Mads forteller at det på et tidspunkt var 

en giftebølge i vennegjengen til Mina, noe som var med på å skape litt forventinger om 

ekteskap blant deres venner. Mina på sin side merket flere forventninger om giftermål etter at 

de hadde fått barn. Men kanskje mest av alt opplevde hun forventninger til hvordan bryllupet 

skulle gjennomføres. I likhet med Mina, har også Tiril opplevd forventninger til 

gjennomføring av seremonien. Ifølge Tiril har det vært viktig for familien at hun og Trond 

holder et bryllup som står til parets forventninger snarere enn alle andres:  

 

Det er veldig dyrt å gifte seg i dag, sånn at det har vært mye rundt det at vi ikke må … at ikke 

vi må gape for høyt, rett og slett. Vi må finne det som passer oss best. Så, ikke forventninger 

til at vi skal gifte oss, men det har vært litt mer forventninger til at vi ikke skal ha et bryllup 

som står til forventningene til gjestene (Tiril)  
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Ingen av parene gir utrykk for at de har merket noe som helst form for press, selv om de har 

opplevd direkte spørsmål og hint om ekteskap. Lappegård og Noack (2015) fant i sin studie at 

det oftere forekom forventninger til barn snarere enn til ekteskap. Mine informanter gir ikke 

utrykk for dette. De fleste nevner at forventningene knyttet til ekteskap kun vært positive i 

form av at familie og venner synes det hadde vært hyggelig med et bryllup. Det at familie og 

venner har forventninger om ekteskap er stort sett synonymt med en antakelse om at paret før 

eller siden kommer til å gifte seg.   

 

6.2 Forlovelse 

På 1950- og 60-tallet var forlovelse av stor betydning (jf. kapittel 3.2.). Det er ikke mindre 

vanlig å forlove seg i dag, men forlovelsens karakter og funksjon har imidlertid endret seg 

(Noack, 2010). Den enkelte har i dag flere valgmuligheter – også når det gjelder forlovelser. 

Det gis større mulighet for å velge hvorvidt en vil forlove seg eller ikke, og flere alternativer 

når det gjelder innholdet i forlovelsestradisjonen. Slikt sett ser forlovelsen ut til å ha flere 

betydninger og dens formål er ikke lenger like innlysende (Noack, 2010). For noen innebærer 

forlovelsesperioden en del praktiske gjøremål slik som planlegging av bryllupseremonien. For 

andre symboliserer det en romantisk handling som markerer overgangen til en ny fase. Felles 

for alle mine informanter derimot var at forlovelsesperioden innebar en avgjørelse om at de nå 

skulle gifte seg.  

 

Dersom vi i likhet med store norske leksikon definerer forlovelse som en «avtale om å inngå 

ekteskap» (Forlovelse, 2017), har alle mine informanter vært forlovet før de giftet seg. 

Imidlertid kan det være ulike oppfatninger om hva en forlovelse innebærer. Vilde for 

eksempel betraktet ikke seg selv som forlovet i perioden før bryllupet: «Ja, vi ble jo ikke 

forlovet da … før vi ble gift da. Nei, så det var ikke sånn ring og … det var ikke sånn på den 

måten. Det var mer å planlegge å gifte seg da». Vilde beskriver frieriet som litt diffust. Hun 

forteller at det bar mer preg av å være en samtale snarere enn et konkret frieri. Viktor gir også 

uttrykk for at forlovelsen ikke innebar noe mer enn at de hadde bestemt seg for å gifte seg: 

«Altså, da var det bestemt og da var ikke det noe mer. Altså, da var det jo som det var. Da var 

det bare praktiske ting, det som kom etter. Så, da var det bare å sette i gang og planlegge, 

ordne, invitere og styre». 
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Flere av mine informanter gir uttrykk for at forlovelsen innebar å ta det tradisjonelle skrittet 

mot giftermål. Det var vanlig at forlovelse ble oppfattet som ensbetydende med giftermål: 

 

Jeg har alltid ment det at hvis man forlover seg, så fører det til et giftermål. Altså, jeg føler 

ikke at selve forlovelsen betyr noe i seg selv. Altså, det er en del av et giftermål, på en måte. 

Du hører om folk som har vært forlova i 13 år også kan jeg spørre ja, når skal dere gifte dere? 

Nei, det vet vi ikke om vi skal. Da tenker jeg at … for meg så betyr ikke forlovelsen noe alene. 

Den må høre til et giftermål og et ekteskap. Så for meg så var det jo sånn … nå er vi forlova 

og da setter vi dato. Allerede dagen etter så begynte vi å drodle om (bryllupet, min anm.) så 

den betyr jo at nå skal vi gifte oss. Det er det den betyr for meg (Henriette) 

 

Altså selve forlovelsen er vel mer … det er en god tid for å på en måte planlegge bryllupet og 

selve festen da. Så … altså forlovelsen i seg selv er vel mer på en måte bare en ventetid til 

selve ekteskapet (Camilla) 

 

Camilla forteller videre at hun var lite interessert i en evig forlovelse og at det derfor var 

viktig å sette en dato relativt raskt. Etter halvannet år som forlovet giftet de seg. Det å gifte 

seg kom til uttrykk som viktigere enn selve forlovelsen.  

 

Joakim og Jenny hadde en noenlunde tilsvarende oppfatning, men Jenny la mer vekt på det 

romantiske og emosjonelle ved forlovelsen. For henne handlet det om å tre inn i en ny fase og 

begynnelsen på et forpliktende forhold. «Vi var forlova cirka et år da, og det er et sånn veldig 

fint år fordi (…) det var så koselig, og vi var jo veldig forelska og vi gleda oss veldig til å 

gifte oss».  

 

Joakim og Jenny møttes en sommer, men skilte lag allerede samme høst. Omtrent et halvt år 

senere ble de sammen igjen, og det var først etter en periode som atskilt at de skjønte at dette 

var noe å satse på, dette var kjærlighet. Etter det gikk det forholdsvis raskt: «Det gikk bare 

noen måneder, 4-5 måneder, før vi ble samboere og bestemte oss for å kjøpe noe sammen. Og 

da bodde vi sammen i 4 måneder kanskje før vi ble forlova. Så det gikk ganske fort når vi 

først slo til» (Joakim). 

 

To år etter at de møttes fridde Joakim til Jenny. De befant seg i bryllupet til en god venn da 

han bestemte seg for å fri. Bryllup har hele tiden vært en målsetning idet han beskriver 
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forlovelse som noe man inngår når man har bestemt seg for å gifte seg. For Joakim var det 

viktig å unngå en lang forlovelsesperiode, og han så helst at de giftet seg innen et år: «Det 

gikk cirka et år, så det synes jeg var greit. Det hadde ikke vært krise for meg om det hadde 

gått to, for all del, men det var sånn cirka ambisjonsnivået mitt. At det måtte vi prøve å få til 

innen et år og det klarte vi. Så det var bra». 

 

For andre par var forlovelsen like viktig, om ikke viktigere enn det å gifte seg: 

 

Jeg har tenkt at hvis du en gang møter et menneske som spør deg om du har lyst til å gifte deg 

(…), så vil det være veldig stort, fordi (…) jeg har alltid tenkt at det viktigste for meg var å bli 

spurt. Også var det ikke så farlig om jeg ble gift eller ikke (Nora) 

 

Forlove oss var for oss like viktig som det at vi skulle gifte oss (…) Det å bli fridd til var 

liksom ja, følelsen av noe større på mange måter. (…) Det kjentes på en måte på kroppen. Jeg 

tenkte på det at det er ikke så mange andre måter å bli sammen på, eller på en måte ta et valg 

på som overgår frieri da. Du føler deg virkelig ettertrakta når noen frir til deg, liksom (Beate) 

 

For Beate signaliserer frieriet den ultimate bekreftelse på at Bjørn har valgt henne. Både 

Bjørn og Beate gir utrykk for at forlovelsen innebærer en større grad av forpliktelse og at de, 

som ordet tilsier, er lovet bort til hverandre. De er begge enige om at dersom man først frir til 

noen, så bør man være sikker på at det er det man vil. For paret handler ikke 

forlovelsesperioden bare om planleggingen av et bryllup, men også om planleggingen av en 

fremtid og et liv sammen. På grunn av religiøs bakgrunn hadde ikke Bjørn og Beate bodd 

sammen før de giftet seg. Et ekteskap ville derfor medføre mange nye endringer, inkludert å 

bo sammen. Ifølge Noack (2010) er det en tendens til at religiøst aktive i større grad 

opprettholder tradisjonen med å forlove seg enn dem som har et mer passivt forhold til 

religion.  

 

For noen krever et frieri nøye planlegging over lengre tid. Men et frieri behøver ikke alltid 

være nøye planlagt. For Aurora, for eksempel, var det et relativt spontant frieri. Hun og 

Aleksander var på utenlandsferie da hun fikk et innfall og fridde til han:  

 

Det var rett før solen kom også gikk vi ut også ned på stranden og var helt alene om morgenen 

mellom 5 og 6. Også fikk jeg en sånn … dette er vel en av de fineste mulighetene jeg har til å 
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gjøre dette helt spesielt. Men jeg hadde ikke planlagt at jeg skulle fri i det hele tatt, så jeg ga 

han vel cirka 5 minutters mulighet til at … skjønner du nå at dette kan være ålreit, ikke sant? 

Også tenkte jeg faen heller, så fridde jeg til han på stranden (…), så det var superromantisk. 

 

Aleksander hadde på sin side også tenkt tanken på å fri, men ville ikke gjennomføre det uten 

forlovelsesringer. Han vurderte derfor å skaffe ringer mens de var på ferie: «Men så var det jo 

det at vi er jo sammen hele tiden, så jeg får jo ikke noe … hvis jeg skulle liksom begynne å be 

om alenetid for et eller annet så hadde hun begynt å bli litt mistenksom, så jeg ga det vel 

egentlig litt opp». For Aleksander var frieriet og vielsen mye viktigere enn forlovelsen. 

Perioden som forlovet så ikke ut til å ha noe særlig stor betydning for noen av dem. Bortsett 

fra å meddele beskjeden til venner og familie, dreide det seg stort sett om å legge en plan for 

det kommende bryllup.  

 

En undersøkelse fra 2003 viser at syv av ti forlovet seg fordi de ønsket å bekrefte alvoret i 

forholdet overfor hverandre (Noack, 2010, s.91). Mange av mine informanter ser også ut til å 

vektlegge det private idet de beskriver forlovelsen som en romantisk handling og en handling 

som bekrefter seriøsiteten av forholdet overfor hverandre. En slik type forlovelse kan 

naturligvis også gi mer eller mindre sterke signaler til omgivelsene (jf. Noack, 2001).  

 

Ifølge Noack (2010) ser den moderne forlovelse i større grad ut til å være mer løsrevet fra 

ekteskapet. Det trenger ikke nødvendigvis gjelde for alle, noe som ser ut til å være tilfellet 

blant mine informanter. For parene i mitt utvalg er forlovelse så å si ensbetydende med 

bryllup. En av de første tingene de gjør som nyforlovede er å sette en dato for bryllupet. 

Forlovelsesperioden er således en tid der parene går aktivt inn for å planlegge og invitere til 

bryllup. Ingen av mine informanter var forlovet over en særlig lang periode. Det paret som 

hadde vært forlovet lengst, var forlovet i cirka tre år før de giftet seg. Dette kan tyde på at 

forlovelse inngås med den hensikt å gifte seg i aller nærmeste framtid. Det at skillet mellom 

uforlovet og forlovet er blitt mer diffus derimot, ser ut til å stemme blant noen av mine 

informanter. Vilde definerte seg ikke som forlovet i perioden før bryllupet og det var flere av 

mine informanter som nevnte at de ikke følte seg forlovet. I Vilde sitt tilfelle var det heller 

ingen ringer involvert i forlovelsesperioden, noe som kan føre til at overgangen fra uforlovet 

til forlovet blir mindre tydelig.  
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6.3 Oppsummering 

Gjennom dette kapittelet har vi sett på hva slags tanker informantene hadde om ekteskap i 

forkant av ekteskapsinngåelsen. I tillegg har vi sett på hvorvidt de opplevde forventinger fra 

ytre omgielver, samt hvordan de opplevde forlovelsesperioden. Noen par har vært tydelige på 

at de ønsker å gifte seg hele veien, mens andre har hatt behov for litt mer betenkningstid. I 

noen tilfeller ser det ut til å være bestemte hendelser og opplevelser som har endret synet på 

ekteskap. Jens og Mads, for eksempel, befant seg begge i et bryllup da de begynte å tenke 

muligheten for et giftermål. Mye tyder på at det var den positive opplevelsen av å overvære et 

bryllup som fikk dem til å endre synet på giftermål. For andre dreier det seg i større grad om å 

finne riktig tidspunkt for ekteskap. For Hans, for eksempel, var det viktig å nå en viss fase i 

livet før han giftet seg. Mange ser også ut til å ha blitt påvirket av partnerens sterke ønske om 

å inngå ekteskap. Snarere enn å diskutere ekteskap veldig konkret, har parene ofte seriøse 

samtaler hvor de fastslår at begge vil det samme når det gjelder forholdets utvikling.  

 

Selv om noen av parene gir uttrykk for å ha opplevd forventninger til ekteskap, så er det kun 

positive forventninger og ingen av dem som har merket noe form for press. Det at familie og 

venner har forventninger om ekteskap er stort sett synonymt med en antakelse om at paret før 

eller siden kommer til å gifte seg.   

 

For noen innebærer forlovelsesperioden en del praktiske gjøremål slik som planlegging av 

bryllupseremonien. For andre symboliserer det en romantisk handling som markerer 

overgangen til en ny fase. Felles for alle mine informanter derimot var at forlovelsesperioden 

innebar en avgjørelse om at de nå skulle gifte seg. Ifølge Noack (2010) ser den moderne 

forlovelse i større grad ut til å være mer løsrevet fra ekteskapet. Det trenger ikke nødvendigvis 

gjelde for alle, noe som ser ut til å være tilfellet blant mine informanter. Tradisjonen med å 

forlove seg står sterkt hos mine par.  
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7 Beslutningen om å gifte seg 

Dette analysekapittelet dreier seg om den endelige beslutningen om å gifte seg. Hvilke 

grunner oppgir parene? Hvorfor har disse parene valgt å gifte seg i stedet for å fortsette som 

samboere? Hva er det ved ekteskap som gjør denne samlivsformen så attraktiv? Jeg 

argumenterer for å ha identifisert fire hovedgrunner i måten disse ekteparene redegjør for 

valget om å gifte seg: ekteskap kommer til uttrykk som en familieenhet, som en markering av 

parforholdet, som en kjærlighetserklæring og som en praktisk ordning. Aller først vil jeg 

imidlertid presentere de parene som giftet seg direkte uten først å være samboere.  

7.1 Begrunnelser for ekteskapsinngåelse 

Fjorten av seksten ektepar i dette utvalget har vært samboere før de giftet seg. Varigheten på 

samboerforholdene varierer fra tre måneder til ni år. Parene oppgir flere grunner til at de 

valgte å flytte sammen først. De begrunner det ut ifra praktiske årsaker, at de var unge, at det 

føltes riktig og at det var den naturlige veien å gå. Flere nevner også at de hadde et ønske om 

å lære hverandre bedre å kjenne og å se hvordan de som par fungerer i et organisert samliv. 

Det var få som hadde tatt sjansen på å gifte seg før de hadde bodd sammen først. Ønsket om å 

være sammen hele tiden var også av stor betydning og en naturlig årsak til at de fleste valgte å 

flytte sammen.  

 

For Bjørn og Beate var det å gifte seg og det å flytte sammen en og samme greie: 

 

Intervjuer: Var dere samboere før dere bestemte dere for å gifte dere? 

Bjørn: Nei, vi var veldig opptatt av det at (…) vi skulle ikke bo sammen, egentlig helst ikke 

overnatte sammen heller før vi gifta oss.  

Intervjuer: Ja, så det var viktig for dere? 

Bjørn: Ja, det var veldig viktig for oss. Og det var vi enige om. Det snakka vi om veldig tidlig 

etter at vi ble sammen. 
 

For Bjørn kom tanken om giftermål tidlig i forholdet, og mye tyder på at ekteskap var en 

forutsetning for i det hele tatt å innlede et romantisk forhold: 
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 Det var jo i tankene mine da jeg ble sammen med henne. At målet mitt her er jo at vi skal 

finne ut om vi funker sammen og eventuelt gifte oss da. Altså, jeg hadde ikke blitt sammen 

med henne om jeg ikke hadde trodd at hun her kunne jeg gifta meg med, på en måte (Bjørn).  

 

De var kjærester i en kort periode før de valgte å gå rett på giftermålet. Det å gifte seg direkte, 

altså uten å gå veien om samboerskap, forekommer sjeldnere i dag enn det gjorde en 

generasjon tilbake. En undersøkelse fra 2007 viser at én av fem nordmenn født mellom 1950 

og 1984 giftet seg direkte uten først å være samboere (Dommermuth et.al., 2009). For Bjørn 

og Beate var det av religiøse grunner naturlig å velge ekteskap som første samlivsform. Andre 

grunner til at par velger å gå rett på giftermålet kan for eksempel være at de ønsker å markere 

forholdet som spesielt ved å skille nåværende forhold fra tidligere forhold, eller at de anser 

ekteskapet som den beste rammen for et langvarig kjærlighetsforhold. Oppvekst i et 

konservativt miljø kan også være en årsak til å gifte seg direkte (jf. Syltevik, 2010).  

 

Viktor og Vilde har heller ikke bodd sammen på noe tidspunkt i forholdet. Av praktiske 

årsaker har de valgt en noe utradisjonell ordning, nemlig å være særboere. Når jeg spør om de 

har tenkt til å fortsette å leve som særboere, forteller de at de har tenkt til å beholde begge 

leilighetene, men at de etter hvert kommer til å reise i følge med hverandre.  

 

Begrepet Særboforhold eller Living Apart Together (LAT) benyttes gjerne om par som bor i 

separate husholdninger, som definerer seg selv som par og som også oppfattes som par av 

sine omgivelser. Det finnes ulike grunner til at par velger å leve i særbo (Levin og Trost, 

1999, s. 283-289). For Viktor og Vilde som hadde vært gift i to og et halvt år på 

intervjutidspunktet, var det primært jobbsituasjon som førte til at særbo var en praktisk 

løsning. I og med at begge føler tilknytning til hvert av stedene og vil være i nærheten av 

familie, ga de uttrykk for at de ville beholde begge husholdningene men at de etter hvert kom 

til å reise mer sammen.  

 

Både Viktor og Vilde har vært tidligere gift. Basert på tidligere erfaringer var Viktor negativ 

til ideen om å gifte seg på nytt: «Og når jeg var ferdig med det - det begynner jo å bli mange 

år siden - så var jeg egentlig ferdig med ekteskapet som institusjon i det hele tatt». Han var 

fornøyd med tilstanden slik den var og så ikke helt behovet for å gifte seg. Likevel ser han i 

ettertid verdien av å gifte seg: «Det viste seg jo da etterpå at den landinga som akkurat det 

bryllupet og det kom til å bestå i … det hadde jo betydning allikevel når det kom til stykket». 
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Ifølge paret har ekteskapet medført en sterkere følelse av forpliktelse og trygghet. Ifølge Vilde 

innebærer ekteskapet en slags bekreftelse på at forholdet skal vare. Hun refererer blant annet 

til hyppigheten av samlivsbrudd når hun hevder at ekteskapet som sådan gir stabilitet og 

trygghet. I tillegg til emosjonell trygghet nevner hun også økonomisk trygghet i form av 

gjensidig underholdsplikt og pensjon.  

 

Både Beate og Bjørn, og Viktor og Vilde valgte å gå rett på giftermål. Hva med de parene 

som giftet seg etter en periode som samboere? Hvorfor valgte de å endre samlivsform fra 

samboerskap til ekteskap?  

 

«For å understreke at vi er en familie» 

Flere av mine informanter vektlegger ekteskapets verdi i forhold til familiedannelse. Dette har 

ulike betydninger blant ekteparene. Enkelte vektlegger for eksempel betydningen av å inngå 

ekteskap før de får barn, mens andre ser mer relevansen av et ekteskap etter at de har fått 

barn. Men barn behøver ikke nødvendigvis være en del av bildet for at paret skal oppfatte seg 

selv som en familie: «Vi er virkelig et lag som … en liten familie da, selv om vi bare er oss 

to, som skal møte det her sammen». Ifølge Joakim har ekteskapet bidratt til å definere paret 

som en familie. Jenny virker enig og nevner også denne familiefølelsen og at båndet mellom 

dem er blitt sterkere. Selv om de på nåværende tidspunkt ikke har felles barn, står ønsket om å 

få barn i fremtiden svært sterkt. Joakim gir uttrykk for å være «ganske babysjuk» og at han 

ikke ønsker å vente for lenge med å få barn.   

 

«Er det viktig for deg at dere giftet dere først? At dere har tatt det i den rekkefølgen?», spør 

jeg videre. «Neida, det er ikke viktig for meg» (Joakim). For Joakim spiller altså ikke 

rekkefølgen på ekteskap og barn særlig stor rolle. For Jenny, derimot, var det et ønske om å 

gifte seg før hun fikk barn. Hun hadde selv sett hvordan bryllup gang på gang ble utsatt blant 

vennepar som hadde fått barn først. Av den grunn hadde hun lyst til å gjennomføre bryllupet i 

forkant slik at hun hadde tid, penger og mulighet til å prioritere nettopp dette. Til sist nevner 

hun også at det var greit å gifte seg og gjøre unna den forpliktelsen først.  

 

For André har ekteskapet betydd et steg nærmere familiedannelse, både i form av å etablere 

sin egen familie men også at parets familier forenes:  
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Det å på en måte inngå et ekteskap … det har jo betydning for oss, men så er det jo også det 

med hele familien. Det er jo to familier, min og hennes liksom, som da (…) på en måte drar 

sammen to familier til å bli én og liksom markerer det med fest.  

 

Mina og Mads hadde allerede et barn sammen før de begynte å vurdere ekteskap: «Men det 

begynte vel litt sånn seriøst da, for da skulle vi ha barn og … ja. Så det var vel da vi begynte å 

snakke om det. Også sa jeg at før vi fikk barn nummer to så ville jeg være gift». Mina 

forteller videre om en hendelse som førte til at de vurderte samboerskap opp mot ekteskap: 

«Men ja, naboen min døde ganske ung med små barn, og da husker jeg at det var ganske mye 

snakk om hvordan samboere sto i forhold til ekteskap. Altså, i forhold til unger og en del 

sånne ting». Dette sitatet tyder på at ekteskap i større grad ble ønskelig etter at paret hadde fått 

barn. Ifølge Holland (2013) kan ekteskap som inngås et eller flere år etter første fødsel, men 

før senere fødsel, være en indikasjon på forsterkning. Barnet tilstedeværelse endrer parets 

omstendigheter på en slik måte at ekteskap blir ønskelig. Ekteskapet anses ikke som 

nødvendig for barneoppdragelse, derimot kan ekteskapskontraktens juridiske karakter gi 

ytterligere følelse av sikkerhet, stabilitet eller varighet ved forholdet (Holland, 2013, s.87).  

 

For Mina har ekteskapet hatt betydning for følelsen av trygghet, både i forhold til kjærlighet 

og familien, men også i forhold til økonomi. Men dette var ikke hovedgrunnen. Det vesentlige 

er relasjonen til familien og hvordan ekteskapet er med på å underbygge det: «Altså, jeg er 

veldig opptatt av familie og det var litt derfor vi gifta oss, eller i hvert fall jeg hadde lyst til å 

gifte meg. Det var liksom for å understreke at vi er en familie og vi vil holde sammen. Så det 

er jo de (…) familieverdiene da» (Mina). 

 

Selv om det ikke lenger er en formell kobling mellom ekteskap og felles etternavn, var det 

mange par som trakk frem samme familienavn som et positivt trekk ved ekteskapet (jf. 

Lappegård og Noack, 2015). Felles etternavn bidrar til å forsterke en følelse av fellesskap og 

en følelse av å være en familieenhet: 

 

Ellers så synes jeg det er veldig viktig å ha en familiefølelse. Det å ha samme navn og at barna 

har samme etternavn som vi har. Ikke sånn mine og dine. Jeg tror det går litt tilbake til at min 

familie. Når jeg var liten, så hadde mamma et etternavn og pappa hadde et etternavn og vi 

søstrene hadde dobbelt etternavn. Vi har aldri hatt noe sånn felles følelse som familie. Jeg har 

veldig lyst til å ha det (Mari) 
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Det at vi bytta etternavn var utrolig viktig egentlig. Fordi at jeg trodde ikke det skulle ha så 

mye å si selv (…) men det er veldig viktig sånn mentalt å vite det at vi er faktisk en enhet. (…) 

vi har en kombinasjon som gjør oss til en familie, og det har guttene våre også. Og det har 

egentlig betydd mye. Det er litt mer … at det gjør at båndene mellom en kanskje blir litt 

tettere, kanskje» (Mads) 

 

Jeg er opptatt av at vi har felles … jeg har felles etternavn som mine barn. Det synes jeg er 

veldig hyggelig. (…) men det har jo ikke noe med ekteskapet å gjøre som sådan (Mina) 

 

Fra og med år 2003 fikk samboere, på lik linje med ektepar, mulighet til å lage et felles 

etternavn forutsatt at de levde i ekteskapslignende samliv11 (Noack og Wiik, 2008). Mina ser 

ut til å være klar over denne endringen da hun snakket om etternavnet som uavhengig av 

ekteskapet. Hvorvidt flere av mine informanter er klar over denne endringen er uvisst.   

 

«Nå skal vi markere at det blir oss for alltid» 

I løpet av de senere år er det som nevnt skjedd en gradvis utvikling mot økt likestilling 

mellom samboere og ektefeller. Mange av mine informanter er klar over at samboere har fått 

flere rettigheter og dette inngår i vurderingen av ekteskap:  

 

Vi snakket om at vi sannsynligvis skulle være samboere for alltid, og at ekteskap ikke var noe 

for oss. Og jeg tror at det var fordi vi hadde en tanke om at ekteskap, det er noe gamle folk 

driver med, og at det er som sagt ikke nødvendig nå. Verken for vår status og rettighetene man 

har som samboere er tilnærmet like nå som de som har inngått ekteskap (Janne). 

 

Janne og Jens hadde i utgangspunktet bestemt seg for å ikke gifte seg. De var fornøyde med å 

være samboere og så derfor ikke helt poenget med å gifte seg. Likevel fridde Janne etter syv 

år som kjærester: «Jeg hadde tenkt på det ganske lenge før jeg fridde … at kanskje det hadde 

vært hyggelig å gifte seg. Mest fordi at vi tenkte at … eller at jeg tenkte det var en fin feiring 

av kjærligheten». Ekteskap var et tema som de med jevne mellomrom hadde diskutert. Til 

tross for at de ikke så behovet for å gifte seg, så var begge enige om at det var en fin 

anledning til å invitere kjente og kjære til en kjærlighetsfest:  

 

                                                 
11 I 2003 ble navneloven endret slik at også samboere fikk mulighet til å skifte navn. De nye navnereglene 

omfattet samboerpar som hadde levd i ekteskapslignende forhold (Navneloven, 2002 § 4; Noack, 2010, s.204-

205).   
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Når jeg tenker på det sånn for vår del så tenker jeg på at det var en utrolig flott feiring og en 

utrolig fin markering av oss som par da. At vi sa at nå er det oss, på en måte. Så det er vel det 

egentlig som betyr mest for meg sånn sett da. At jeg tenker på (…) det Janne og jeg har 

sammen (Jens) 

 

Under intervjuet med Janne kommer det også frem at hennes kolleger kan ha vært med på å 

påvirke tanken om giftemål. Janne nevner at hun i en periode opplevde en giftebølge på 

jobben: «Så det ble snakket veldig mye om brylluper og kjoler og kake og … jeg vet ikke 

hva. Jeg tror nok jeg ble ganske påvirket av det også». 

 

For Janne og Jens ser det ut til å være selve bryllupet som fremmet ønsket om ekteskap. Selv 

om de i utgangspunktet var tilfreds med samboerskapet, ville de gjerne ha en anledning til å 

markere parforholdet og feire kjærligheten. Samboere har gjerne ikke de samme ritualene for 

å markere at de flytter sammen, slik ektefeller markerer inngåelse av et ekteskap (jf. Noack, 

2010, s. 252). Et viktig element i parets beslutning om å gifte seg ser dermed ut til å være 

muligheten for å ha en dag der paret selv står i sentrum og deres forhold og kjærlighet 

markeres ved fest (jf. Carter og Duncan, 2017).  

 

Tiril understreker også ekteskapets symbolske mening som en markering for deres parforhold. 

Ønsket om å gifte seg begrunnes først og fremst med at det føltes naturlig i forhold til det 

stadium forholdet var kommet på. Hun og Trond hadde vært sammen i ti år og ønsket å 

bekrefte seriøsiteten av forholdet ved å ta neste steg. Ekteskapet utgjør herved et symbol på 

valget de har tatt om å leve sammen.  

 

På tilsvarende måte som Trond og Tiril, var det flere av parene som ønsket å markere 

forholdet videre etter en lang periode som kjærester. Nils og Nora hadde også vært kjærester i 

ti år da de bestemte seg for å gifte seg. Hos dette paret er det bryllupets symbolske mening 

som en offentlig forpliktelse foran venner og families tilstedeværelse, som ser ut til å ha mest 

betydning. I motsetning til Nils sine foreldre som giftet seg i kirken, valgte han og Nora en 

humanistisk vigsel. Nils begrunner dette ut fra hvor viktig han synes det var å inngå den 

forpliktelsen overfor sine nærmeste snarere enn Gud. Av den grunn var det også viktig å ha 

mange gjester i bryllupet. Det at de valgte en humanistisk vielse bryter litt med tradisjonen 

Nils har med hjemmefra, og derfor synes han det var viktig å inkludere familien i både 

planlegging og gjennomføring av bryllupet. I likhet med bryllupsrelasjonalitet-diskursen 
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legges det her mest vekt på familie og venners tilstedeværelse, deltakelse og samarbeid (jf. 

Carter og Duncan, 2017).  

 

Som vi har sett begrunnes ekteskap her ut fra ønsket om å markere parforholdet. Bryllupet 

betraktes her som en fin anledning til å bekrefte seriøsiteten av forholdet ved å feire og 

markere paret og deres kjærlighet. Hvorvidt det dreier seg mest om en minneverdig 

begivenhet for parets egen del, eller om å inngå en offentlig forpliktelse foran venner og 

familie, så fremstår bryllup som et eget argument for å inngå ekteskap.  

 

«Det er jo den største kjærlighetserklæringen» 

Mange av mine informanter henviser til ekteskapets symbolske verdi. Ekteskapsinngåelsen 

symboliserer en forsterkning av forpliktelse og tilknytning, en kjærlighetserklæring mellom 

partene samt noe som er ment å vare livet ut (jf. Lappegård og Noack, 2015).  

 

«Jeg tror for meg så er hele ekteskapet en (…) bekreftelse på den kjærligheten. Og den 

kjærligheten, den er noe av de tingene som får livet til å gi mening. Sånn i det store bildet».  

For Hans representerer ekteskap den ytterste form for å erklære sin kjærlighet, både overfor 

den andre parten men også alle rundt seg. Han har hele tiden hatt et ønske om å gifte seg og 

stifte familie. Hans og Henriette var kjærester omtrent et år før de flyttet sammen, og allerede 

året etter hadde de kjøpt hus og blitt gravide. Men som Henriette sier: «Hva skal man vente på 

da? Hvis man har funnet den store kjærligheten. Det er jo ofte derfor folk gifter seg, tenker jo 

jeg (…) eller det burde være det». På tilsvarende måte som Henriette, tror også Tiril at 

kjærlighet utgjør hovedgrunnen til at folk gifter seg i dag. På grunn av endringer i 

samboerskapets juridiske status, er ekteskap ifølge henne i større grad et utrykk for markering 

av kjærlighet snarere enn praktiske og legale forhold.  

 

Jenny beskriver seg selv som en romantiker idet hun illustrerer ekteskapets symbolikk: 

 

Det er en veldig stor gest å ta det skrittet, synes jeg. Det er en stor gest overfor den andre å gi 

det løftet som man faktisk gir, og det er jo på en måte, til tross for altså skilsmissestatistikk og 

sånne ting, så … det gir jo et veldig sånn tydelig uttrykk til samfunnet rundt deg at vi har valgt 

hverandre. Så jeg synes jo at det på en måte er … bortsett fra det å få barn sammen, så tenker 

jeg at det er jo den største kjærlighetserklæringen (…) Joakim kunne gitt meg (Jenny) 
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For Jenny innebærer ekteskapet en forpliktelse og en erklæring, både overfor hverandre men 

også overfor samfunnet, om at de har tatt et valg om å være hverandres livspartnere. Videre 

forteller hun at ekteskapet gir en følelse av trygghet og forutsigbarhet, samtidig som hun er 

klar over at ekteskap ikke nødvendigvis varer livet ut og at forhold kontinuerlig må jobbes 

med.  

 

Anne understreker også forpliktelsen i et ekteskap og forteller at hun føler en større grad av 

forpliktelse som gift sammenlignet med da de var samboere. Denne følelsen bygger på 

oppfatningen om ekteskapet som noe som skal vare, og av den grunn er paret i større grad 

forpliktet til å takle kommende utfordringer sammen. Til tross for dagens skilsmissestatistikk, 

har hun stor tro på ekteskapet: «Jeg ser at foreldrene mine har klart det og jeg ser også at flere 

har klart det. Sånn at da tenker jeg at det er faktisk mulig hvis du bare har funnet den rette og 

at man ja, kjemper seg gjennom de utfordringene som kommer da». I tillegg har båndet 

mellom henne og André blitt sterkere av å gifte seg. Anne forteller at hun kun få dager etter 

bryllupet følte en sterkere tilknytning til André, og at ekteskapet i større grad har bidratt til en 

følelse av å være en enhet i stedet for to enkeltindivider.   

 

«Det å gifte seg var liksom praktisk» 

I tillegg til symbolske grunner, blir en rekke praktiske grunner nevnt for å inngå ekteskap. 

Jens og Janne nevner for eksempel både symbolske grunner knyttet til å feire kjærligheten og 

markere forholdet (jf. kapittelet om markering), samtidig som de påpeker juridiske forhold. 

Paret har i løpet av forholdet snakket mye om hvorvidt de skal ha barn eller ikke. I og med at 

de var usikre på om de var i stand til å få egne biologiske barn snakket de mye om muligheten 

til å adoptere. Ekteskap ble mer aktuelt da de fleste giverland krever at man har vært gift over 

en viss periode. I tillegg til adopsjon henviser paret til arverettslige spørsmål knyttet til at de 

automatisk arver hverandre dersom en av de skulle falle fra. På grunn av en vanskelig 

oppvekst er det viktig for Janne at Jens arver henne og ikke hennes familie. Regler i forhold 

til skatt blir også nevnt, men paret legger til at de var usikre på den faktiske forskjellen 

mellom samboere og ektefeller.  

 

For Eline var en av de viktigste grunnene til å gifte seg at Emil juridisk ble hennes nærmeste 

familie. Hun understreker hvordan ekteskapet bidrar til en god og trygg følelse ved at de får 

myndighet til å ta avgjørelser på hverandres vegne dersom et eller annet skulle skje. Hun 
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nevner også en trygghetsfølelse når det gjelder økonomisk sikkerhet da hun på 

intervjutidspunktet jobbet ulønnet med doktorgraden sin. Paret virker enig om at ekteskap 

først og fremst er senter for praktiske og juridiske forhold. Emil nevner en diskusjon de hadde 

etter at de hadde kjøpt leilighet, der de konkret diskuterte om de skulle gifte seg eller skrive 

samboerkontrakt. Ut fra et pragmatisk synspunkt virket ekteskap fornuftig og de slapp en del 

papirarbeid knyttet til å skrive samboerkontrakt. Eller slik som Eline uttrykker det: «Det å 

gifte seg var liksom praktisk. Da slapp du å skrive testamentet og det er liksom papirarbeid du 

unngår. En litt sånn romantisk og enkel løsning på papirarbeid». 

 

Selv om ekteskapet hovedsakelig begrunnes ut fra praktiske og juridiske aspekt, så vektlegger 

paret også betydningen av kjærlighet: «Vi er veldig opptatt av (…) at vi er ikke bare gift, vi er 

også kjærester, og det er en stor forskjell på de to». Med dette utsagnet peker Emil på verdien 

av å opprettholde romantikken i forholdet. Det å være gift utgjør for han mer en formalisering 

av forholdet i juridisk forstand. Mens det å være kjærester handler om nærhet, åpenhet og rett 

og slett bevare kjærligheten. 

 

7.2 Oppsummering 

Begrunnelsene parene gir for å inngå ekteskap er en blanding av symbolske samt praktiske og 

rasjonelle grunner, med en klar overvekt av de symbolske (jf. Lappegård og Noack, 2015). 

Jeg argumenterer for å ha identifisert fire hovedgrunner: ekteskap som en familieenhet, som 

en markering av parforholdet, som en kjærlighetserklæring og som en praktisk ordning. 

I ekteskap som en familieenhet begrunner parene ekteskap ut fra ønsket om å etablere familie 

samt forsterke følelsen av å være en familie. Sistnevnte innebærer blant annet måten 

ekteskapet bidrar til å definere par med barn, men også par uten barn, som en familie.  

I ekteskap som markering av parforholdet er det først og fremst ønsket om å holde et bryllup 

som fremmer ønsket om å gifte seg. Hvorvidt det dreier seg mest om en minneverdig 

begivenhet for parets egen del, eller om å inngå en offentlig forpliktelse foran venner og 

familie, så fremstår bryllup i seg selv som et argument for å inngå ekteskap. Bryllupet 

betraktes videre som en fin anledning til å bekrefte seriøsiteten av forholdet ved å feire paret 

og deres kjærlighet. I ekteskap som en kjærlighetserklæring begrunnes ekteskapsinngåelse ut 

fra ønsket om å bekrefte kjærligheten mellom partene. Dette kommer til uttrykk ved at paret 

erklærer overfor hverandre, men også overfor samfunnet, at de har tatt et valg om å være 

hverandres livspartnere. Videre er kjærlighetserklæringen et symbol på forpliktelse og 
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tilknytning samt noe som er ment å vare livet ut. Ekteskapet som en praktisk ordning henviser 

til legale, finansielle og praktiske forhold ved ekteskapet. Her legges det vekt på en rekke 

argumenter slik som arv, skatt, og gjensidig underholdsplikt. Den økonomiske sikkerheten 

bidrar også til en trygghet dersom partner skulle falle fra. Blant par med barn vektlegges 

spesielt betydningen av arv og økonomisk sikkerhet dersom noe skulle skje. Ekteskapets 

juridiske karakter bidrar til ytterligere følelse av sikkerhet, stabilitet og varighet ved forholdet.  

 

Når det gjelder de finansielle og juridiske sidene ved ekteskap er det i all hovedsak arv og 

skatt som nevnes. I likhet med Lappegård og Noack (2015) ser en antakelse blant mine par ut 

til å være at skatt og pensjon er mer gunstig for ektefeller enn samboere. Som tidligere nevnt 

har samboere som har bodd sammen i minst to år eller som har felles barn, hovedsakelig de 

samme rettighetene som ektepar når det gjelder trygd, pensjoner og skatt. I realiteten er det 

altså få forskjeller når det gjelder disse områdene. Flere nevner også økonomisk trygghet i 

forhold til arverett. Ifølge arveloven (1972) har samboere, som ikke har felles barn, begrenset 

arverett. Gjensidig underholdsplikt bidrar også til en følelse av sikkerhet. Parene som har barn 

vektlegger spesielt betydningen av arv og økonomisk sikkerhet i henhold til å ivareta sine 

barn. De understreker tryggheten av å vite at barna er sikret økonomisk dersom en av de 

skulle falle fra eller noe annet skulle skje. Enkelte av parene vektla også hvordan ekteskapet 

bidrar med stabilitet og forutsigbarhet, noe som gir trygghet i barnas oppvekst.  
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8 Betydningen av ekteskap  

Hittil har denne oppgaven tatt for seg ulike begrunnelser for å inngå ekteskap og forløpet i 

denne beslutningsprosessen. Dette kapittelet dreier seg hovedsakelig om endringer parene 

opplevde i etterkant av ekteskapsinngåelsen. Hva slags betydning tillegges ekteskapet i 

ettertid, og hvilke konsekvenser har det medført?  

 

8.1 Oppleves ekteskapet som annerledes?  

Mange av informantene hadde på forhånd reflektert over hvilke endringer ekteskapet kunne 

medføre, enten det var i form av forskjeller innad i parforholdet eller utad i form av juridiske 

rettigheter. I motsetning til Bjørn og Beate (jf. 6.2), så ikke de andre parene for seg at 

ekteskapet ville medføre særlig store endringer i forhold til egen parrelasjon. Jens så 

hovedsakelig for seg juridiske endringer og nevner i den sammenheng arverett. Nora trodde 

heller ikke at ekteskapet ville endre noe i hennes relasjon til Nils, og nevner endring i 

skattefordeling. De parene som har hatt lang fartstid som kjærester og/eller samboere så stort 

sett for seg endringer knyttet til legale og praktiske forhold i forkant av ekteskapsinngåelsen. 

Men nå som parene er gift, har de opplevd noen forskjeller i ettertid? Oppleves ekteskapet 

som annerledes sammenlignet med tidligere samlivsformer? 

En forsterket følelse av trygghet og stabilitet 

Sammenlignet med tidligere samlivsstatus, gir informantene uttrykk for at ekteskap innebærer 

noe mer (jf. Therkelsen, 2012; Thagaard, 2005). Men akkurat hva det innebærer, ser ut til å 

være vanskelig å sette ord på: 

 

Jeg føler at du sier noe mer da, når du velger å gifte deg enn når du velger å forbli samboer 

(Camilla).  

 

 Jeg ser helt klart at det har mye (…) felles med det å være samboer, men det gir også noe mer. 

At jeg kan ikke si at det gir … ikke noe praktisk, men en god følelse da kanskje (Mads) 

 

Selv om Mads strever med å sette ord på hva han føler, tror han den gode følelsen handler om 

en trygghet: «Jeg tror kanskje det at når vi var samboere så tenkte jeg at hun kunne finne på å 

gå ut døra en dag og bare si nå er jeg ferdig med deg. Mens … når man er gift så er det ikke 
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kanskje så enkelt» (Mads). For Mads fremstår ekteskapet som en sterkere forpliktelse enn 

samboerskap nettopp på grunn av at paret har tatt et valg om å satse på hverandre.  

 

For Emil handler det om den offentlige avleggelsen av ekteskapsløftet og den forpliktelsen 

det innebærer. Det at han og Eline har inngått et løfte foran mange ‘vitner’ i form av venner 

og familie, symboliserer en bekreftelse på at det er de to: «Og det får man ikke til med et 

samboerskap, i mine øyne. Det løftet, det er ikke mulig å gjøre det på samme måten, selv om 

det på en måte selvfølgelig er mulig å oppnå det samme med et samboerskap (Emil)».  

 

En rådende oppfatning blant parene ser ut til å være hvor solid ekteskapet fremstår 

sammenlignet med samboerskap:  

 

Jeg føler vel kanskje at nå som vi er gift så skal det litt mer til for at det skal bli slutt. Det 

ligger litt mer i det, holdt jeg på å si. At … ikke bare på papiret (…), men at det ligger litt mer 

følelser i det da. Gått gjennom såpass mye og liksom hatt med familie og venner og gjort en 

stor greie om at vi skal være sammen og vi skal være sammen til evig tid. Så føler jeg at det 

skal litt mer til for å avslutte det da. Så sånn sett så har jeg tenkt at det er litt mer spikra, på en 

måte (Mikkel) 

 

Hvis man skulle velge da å gå fra hverandre, så er det en større prosess som gift enn som 

samboer (Camilla) 

 

Mye mer papirarbeid og kronglete å komme seg vekk nå. Nei, det er ikke bare det altså. Men 

det er litt sånn … at det er liksom litt sterkere det båndet fordi at det nå er noe eksternt som på 

en måte dytter oss sammen i tillegg til at vi selv er knyttet sammen (Nora)  

 

For Nora har formaliseringen av forholdet gjort henne mer rustet mot motgang. For henne 

handler det om å velge sine kamper og kjempe for det en synes er viktig. Ekteskapet kommer 

på den ene siden til uttrykk som et forhold som må jobbes med, samtidig som det bidrar til å 

styrke parforholdet. I likhet med Nora, mener også Bjørn at ekteskapet gir motivasjon til å 

kontinuerlig jobbe med forholdet og bygge en god relasjon. Det at de har faktisk har valgt 

hverandre for resten av livet, gir et insentiv til å jobbe med å ivareta parrelasjonen samt 

håndtere utfordringer som oppstår i forholdet.  
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«Det er ikke så voldsomt stor forskjell» 

Selv om ekteskap for mange har bidratt til å forsterke tryggheten og bekrefte kjærligheten 

mellom partene, var det imidlertid ikke alle som mente at ekteskapet utgjorde noen kvalitativ 

forskjell (jf. Syltevik, 2000; Therkelsen, 2012). Aleksander, for eksempel, gir uttrykk for at 

han ikke opplever ekteskap som så mye mer forpliktende enn samboerskap: «Jeg opplever det 

egentlig ikke som så mye mer forpliktende enn det å flytte sammen og bo sammen og kjøpe 

noe sammen og felles økonomi og alle disse tingene der. Det gjør jeg ikke». Aurora virker 

enig i at ekteskapet ikke har endret noe i forhold til parets relasjon. Det eneste hun føler 

forskjell på er at hun som gift har en annen status i samfunnet, og at hun nå kan krysse av 

kategorien for gift på diverse skjemaer. Bortsett fra å gå med ring, hevder også Christian at 

han ikke opplever store forskjeller i overgangen fra ugift til gift. For han har forholdet verken 

blitt dårligere eller bedre av å inngå ekteskap. Camilla gir også uttrykk for at parrelasjonen er 

den samme etter ekteskap:  

 

Jeg tror vi hadde vært på samme sted om vi ikke hadde giftet oss. Altså, vi er fryktelig på en 

måte glad i hverandre og det tror jeg vi hadde vært selv om vi valgte å forbli samboere» 

(Camilla).  

 

Selv om ekteskapet ikke utgjorde den største forskjellen, hevder Camilla likevel at hun som 

følge av ekteskap fikk mer følelsen av at Christian var hennes for alltid. Selv om hun synes 

forholdet var solid fra før av, ble det enda mer solid av å inngå ekteskap. 

 

Endring knyttet til hvordan andre oppfattet paret 

Overgangen fra ugift til gift var, ifølge flere av mine informanter, kanskje særlig tydelig 

utenfor Europas grenser. Sammenlignet med andre land, rangerer Norge høyt i likestillingen 

mellom samboerskap og ekteskap på flere områder. Mari forteller blant annet hvordan det å 

være gift åpnet en del muligheter da hun og Mikkel var på bryllupsreise. Som gift fikk hun 

blant annet kjøre leiebilen, noe hun hevder hun ikke ville fått muligheten til dersom de ikke 

hadde vært gift. Mikkel merket også en endring i forhold til måten de ble behandlet på. Han 

forteller at det ikke lenger ble stilt spørsmål rundt hva slags type relasjon de har, eller hvor 

lenge de hadde vært sammen. I likhet med Mari og Mikkel, opplevde også Eline en tydelig 

forskjell da hun var på ferie med Emil. De hadde riktignok ikke giftet seg enda, men ble 

antakelig oppfattet som et ektepar på grunn av forlovelsesringene. Eline forteller at hun 
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tydelig merket skillet mellom ugift og gift: «Jeg ble så ettertrykkelig plassert i liksom 

konekategorien og da totalt ignorert av alle, fordi (…) alle henvendte seg til Emil for å få 

liksom penger og spørre om ja, alt». Elines utsagn tyder på at de praktiske konsekvensene av 

ekteskap ikke oppleves i like stor grad i Norge sammenlignet med andre mindre likestilte 

land.  

 

Det var imidlertid ikke bare i utlandet Eline merket å bli behandlet annerledes. Som gift 

merket hun også en tydelig i endring i måten svigerforeldrene tilnærmet seg henne på: «Jeg 

var tydeligvis ikke ordentlig offisiell del av familien til Emil før vi giftet oss». Etter at de 

giftet seg opplevde hun at svigerforeldrene i større grad behandlet henne som et eget individ i 

stedet for bare Emils følge. Emil la også merke til overgangen etter at de inngikk ekteskap. 

Forholdet deres ble med ett mer seriøst i familiens øyne. Ifølge paret skyldes det antakeligvis 

en tradisjonell tankegang blant familiemedlemmene.  

 

På linje med Eline, konstaterer også Nils at han opplevde å bli behandlet annerledes etter at 

han giftet seg. I dette tilfelle var det derimot hans egen familie som endret atferd. Etter at han 

og Nora giftet seg merket han at foreldre og slektninger endret måten å tilnærme seg dem som 

par på. Ifølge Nils har familien i større grad begynte å henvende seg til paret som en tosomhet 

i stedet for to enkeltindivider. Det at parene opplever å bli behandlet annerledes av familie og 

svigerfamilie kan tyde på at parets forhold betraktes som mer seriøst etter at de har giftet seg. 

Ekteskap assosieres gjerne med noe som skal vare evig og det er flere som velger å inngå 

ekteskap nettopp for å markere seriøsiteten av forholdet.  

 

8.2 Hva slags betydning tillegges ekteskapet i ettertid? 

 

Valgets betydning 

Som vi har sett tidligere, understreker de fleste tryggheten som har kommet med ekteskapet. 

Slik som Aleksander uttrykker det: «Det er det at vi liksom har valgt. Sagt at nå er det oss. 

(…) Det gir nok kanskje en enda mer ro, eller trygghet i forholdet». Flere av informantene 

vektlegger betydningen av å ta et valg, både når det gjelder valget om å gifte seg og valget av 

partner. Ifølge mine informanter symboliserer valget om å gifte seg at man har satset på 

hverandre, at man har funnet ut hva man virkelig vil og at man har bestemt seg. Det at de har 

valgt å investere i ekteskap gir en trygghet: «Jeg har en sånn følelse av at … jeg hadde nok 
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kjempa enda litt mer for … altså, når man først har bestemt seg for å gifte seg, så kjemper 

man på en måte for det ekteskapet da» (Jenny). Det å gifte seg handler altså om et valg om å 

satse på samlivet og stå sammen gjennom tykt og tynt. 

 

Betydningen av å være et team 

Samtidig som flesteparten av parene vektlegger ekteskapets betydning i form av å gi stabile 

og trygge rammer, henviser også flere av dem til risikoen for brudd. Selv om ingen av parene 

opplever sine forhold som truet, understreker de betydningen av å jobbe med forholdet og 

pleie kjærligheten. Som tidligere nevnt benyttes begrepet kjærlighetsarbeid om det arbeid som 

kreves for å opprettholde en parrelasjon. Ifølge Illouz (1997) sidestilles denne modellen av 

kjærlighet som arbeid med den den kulturelle modellen av kjærlighet som en intens, 

lidenskapelig kraft. I modellen om kjærlighetsarbeid, erstattes den magiske gnist og den 

lidenskapelige kraft av innsats og forpliktelse (1997, s. 193). Den innsatsen hver av partene 

forventes å bidra med i forholdet, beskrives ofte i termer knyttet til markedsforhold, slik som 

«arbeid», «investering», «innsats», «teamarbeid» (Thagaard, 2005, s.25).  

 

Mye tyder på at ekteskapet har medført en større bevissthet rundt det å aktivt jobbe med 

parforholdet. Mange av parene ser i større grad ut til å forholde seg aktivt til potensielle 

trusler mot forholdet. Flere av mine par gir uttrykk for risikoen knyttet til å ta hverandre for 

gitt etter inngått ekteskap: 

 

Det er jo en sånn fare at man i større grad tar hverandre for gitt, da (Kathrine) 

 

Det jeg håper på en måte ikke blir tema er at man liksom roer for mye ned med det med å ja, 

pleie forholdet (…). At man ikke begynner å ta ting for gitt da. For det tenker jeg kanskje at 

mange begynner å … man er gift og liksom begynner å få litt mer avslappa forhold til 

kjærligheten da. Det er nok viktig å ikke gjøre (André)  

 
Jeg tenkte rett og slett det at når vi gifta oss da, så var på en måte det toppen da i et ekteskap. 

Hvis du sier det sånn at når du gifter deg da er man på en måte mest glad i hverandre og alt det 

her og fordi at det er så symbolsk og viktig da. Men jeg ser kanskje det at … det er jo egentlig 

mer starten på noe da (Mads) 
 

 

Disse intervjuutdragene peker blant annet på betydningen av at forholdet og kjærligheten hele 

tiden må ivaretas og pleies. For Mads er det poeng at man aldri slutter å utvikle seg. Selv om 

man har inngått ekteskap må man hele tiden jobbe for opprettholdelsen av parforholdet: «Det 
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er litt som en plante. Du må vanne den og (…) du må ja, behandle den på et vis da for å få den 

til å gro» (Mads).  

 

Betydningen av ekteskap som beskyttelse mot usikkerhet 

På den ene siden kan det se ut til at parene, som følge av å inngå et formodentlig livslangt 

forhold, er blitt mer bevisste på hvor mye arbeid som kreves for å bevare et ekteskap. På den 

andre siden understreker de hvordan ekteskapet gjør dem bedre rustet til å takle utfordringer. 

Det at disse parene har inngått ekteskap oppleves som et vern mot den usikkerheten parene 

må forholde seg til (jf. Therkelsen, 2012). Dette kommer til uttrykk både ved at paret har 

valgt å gifte seg, og dermed implisitt valgt å satse på hverandre og samlivet, men også ved at 

ekteskapet i større grad definerer paret som et team. Denne team-mentaliteten kommer ofte til 

uttrykk som en «vi mot verden»-innstilling, noe som igjen forsterker følelsen av ekteskapet 

som stabilt og urokkelig.  

 

I likhet med Therkelsen (2012) sine informanter, gir også noen av mine informanter uttrykk 

for at barn utgjør vern mot risiko:  

 
Det blir jo på en måte noe vi har sammen, og det gjør oss sterkere på en måte. Det blir jo litt 

sånn (man) kan klare seg mer gjennom flere ting da. Når du har en unge kontra hvis du ikke 

har noen forpliktelser i det hele tatt, så (er det) bare å pakke bagen og dra liksom (Trond)  
 

 

På tilsvarende måte som Trond, gir flere av ekteparene uttrykk for at barn er en større 

forpliktelse enn et ekteskap. Som følge av å få barn føler flere av informantene en sterkere 

tilknytning til partner, samtidig som de uttrykker at barna, i enda større grad enn et ekteskap, 

er noe som varer evig.  

 

Et minne for livet 

Sist, men ikke minst påpeker mange av informantene betydningen av vielsen og 

bryllupsfesten:  

  

 Ja, nei, det var jo kjempeflott! Jeg skulle gjerne gjort den dagen igjen (Henriette) 

 

Jeg og Nils gifta oss jo etter at vi hadde vært sammen i ti år (…).  Så vi var jo på en måte 

veldig kjent med hverandre, men det som var litt overraskende for meg var hvor verdifull den 
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dagen ble (…). Hvor rørende det var og (…) jeg tror at ekteskapet for oss har vært en viktig 

ting (Nora) 

 

Nora, som i utgangspunktet ikke så nødvendigheten av ekteskap, forteller at hun ble 

overrasket over betydningen det fikk i etterkant. I og med at hun og Nils hadde vært sammen 

så lenge forventet hun ikke at ekteskap skulle bety så mye for deres parrelasjon. Igjen 

understrekes dette med valg, og hvor viktig det er å faktisk ha valgt noen: «Det er jo faktisk et 

poeng. Det er ikke bare det å elske noen, men du skal jo ha valgt noen. Og det er jo ekteskapet 

veldig sånn definert i». Videre poengterer hun verdien av å bære med seg minnet fra en flott 

bryllupsdag. Flere av informantene peker på betydningen av bryllupseremonien, og spesielt 

verdien av å markere deres forhold – både for dem selv, men også for andre.   

 

8.3 Oppsummering 

Gjennom dette kapittelet har vi sett på hvordan parene redegjør for konsekvenser av 

ekteskapet samt hva slags betydning de tillegger det i ettertid. Å gi en beskrivelse av hva 

ekteskapet innebærer ser ut til å være vanskelig for flere av informantene. Men de aller fleste 

virker enig i at ekteskapet har bidratt til å forsterke båndet mellom partene samt medført en 

sterkere følelse av trygghet og stabilitet. De trygge rammene bidrar til en oppfatning av 

ekteskapet som noe urokkelig.  

 

Det er imidlertid ikke alle som opplever at ekteskapet utgjør noen stor forskjell. Aurora og 

Aleksander er et av parene som mener ekteskapet ikke har endret noe i forhold til deres 

relasjon. Aleksander hevder han følte like stor forpliktelse da de var samboere. Ifølge flere av 

mine par oppleves det å være gift mer tydelig utenfor Norges grenser. Imidlertid har de også 

merket endringer knyttet til hvordan de blir oppfattet av andre. Eline og Nils er to informanter 

som hevder de har merket en tydelig forskjell i forhold til hvordan de ble behandlet før og 

etter ekteskapet. 

 

Mange av mine informanter fremhever betydningen av å ta et valg. Valget om å gifte seg 

innebærer at man har valgt å satse på hverandre og samlivet. Samtidig er de klar over risikoen 

for brudd og vektlegger i den sammenheng betydningen av å kontinuerlig jobbe for å ivareta 

forholdet og pleie kjærligheten. Det at paret, som følge av ekteskap, føler seg som et team 

utgjør en slags beskyttelse mot risiko. På samme måte tjener felles barn også som et vern mot 
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risiko. Ifølge foreldrene utgjør barn den ultimate forpliktelse og kan på mange måter gjøre 

paret enda mer rustet mot motgang. Ekteskapet kommer på den ene siden til uttrykk som et 

forhold som må jobbes med, samtidig som det bidrar til å styrke parforholdet. Til sist 

vektlegger informantene betydningen av bryllupseremonien og minnene fra den dagen, samt 

verdien av å markere parforholdet. 
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9 Diskusjon og avslutning 

Formålet med denne studien har vært å undersøke grunner til at par velger å gifte seg i det 21. 

århundret. Ettersom samboerskapet er en stadig mer lovregulert og sosialt akseptert 

samlivsform, ønsket jeg å undersøke hvorfor par fremdeles velger å gifte seg. Med 

utgangspunkt i problemstillingen har denne studien forsøkt å gi innsikt i selve prosessen 

knyttet til ekteskapsinngåelse. For å kunne belyse dette valgte jeg å se på tre ulike sider ved 

beslutningsprosessen: Tanker om giftermål forut for ekteskapsinngåelsen (jf. kapittel 6), den 

endelige beslutningen om ekteskap (jf. kapittel 7) og betydningen og konsekvenser av 

ekteskapet i ettertid (jf. kapittel 8). I dette kapittelet vil jeg se på hvordan mine par redegjør 

for prosessen som inngår i valget av ekteskap i lys av de teoretiske perspektivene presentert i 

kapittel 4.2.  

9.1 Tanker og ideer om ekteskap 

Alle parene i dette utvalget har på et eller annet tidspunkt i samlivet bestemt seg for å gifte 

seg. Prosessen frem til beslutningen om å gifte seg er preget av ulike aspekter. Noen par har 

vært tydelige på at de ønsker å gifte seg hele veien, mens andre har hatt behov for litt mer 

betenkningstid. Snarere enn å diskutere ekteskap veldig konkret, har parene ofte seriøse 

samtaler hvor de fastslår at begge vil det samme når det gjelder forholdets utvikling. På denne 

måten får paret gjerne en bekreftelse på at de er på bølgelengde og at et ekteskap er ønsket i 

fremtiden. Ifølge Duvander (1999) anses ekteskap som mer eller mindre passende i bestemte 

faser i livet. Preferansen for ekteskap forventes å være sterkere når en ønsker en viss stabilitet 

i samlivet. Å finne det riktige tidspunkt for ekteskap ser ut til spille en rolle for flere av mine 

informanter, noe som bekrefter Duvanders livsløpsantakelse. Tilfellet med Tiril og Trond kan 

her tjene som eksempel. Da Tiril og Trond først flyttet sammen hadde de en oppfatning om at 

de var for unge til å gifte seg og besluttet derfor å vente med ekteskap. Etter ti år som 

kjærester og seks år som samboere følte de at tiden var inne for å ta skrittet videre og gifte seg 

(jf. kap 6.1). Ekteskap viser seg å være mer aktuelt etter en periode som samboere, etter at de 

er ferdig med utdanning, etter at de har etablert seg med fast jobb og felles bolig, og etter at 

de har fått barn. Med hensyn til økonomiske kostnader ved å holde et bryllup, ser økonomiske 

overveielser også ut til å ha en viss betydning for når det passer å gifte seg.  

 

Videre antas det ifølge Duvander (1999) at sosialisering påvirker beslutningen om å gifte seg. 

Ifølge Duvander er individer fra stabile familier mer tilbøyelige til å gifte seg. Noen av mine 
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informanter ga uttrykk for tradisjonelle oppfatninger der ekteskap, fra oppveksten av, var 

måten man organiserte liv og samliv på. Flere av informantene med gifte foreldre henviste til 

erfaringer av ekteskapet som stabilt og trygt. Foreldrene fremsto som gode forbilder som 

forsterket deres tro på ekteskapet som institusjon. Motsatt kan også foreldres skilsmisse se ut 

til å påvirke ønsket om å gifte seg. Informantene med skilte foreldre vektla kanskje i enda 

større grad aspekter ved ekteskapet slik som trygghet, stabilitet og varighet. Disse utsagnene 

ser ut til å underbygge Duvanders (1999) idé om at sosialisering påvirker beslutningen om å 

gifte seg.  

 

Opplevelsen av bryllup som en flott og personlig seremoni ser også ut til å ha endret synet på 

ekteskap for noen av mine informanter. Det å overvære et bryllup var nok ikke avgjørende for 

beslutningen om å gifte seg, men det kan ha vært et dytt i den retningen. Mange ser også ut til 

å ha blitt påvirket av partnerens sterke ønske om å inngå ekteskap. 

 

9.2 Beslutningen om å gifte seg 

Parene oppgir ulike begrunnelser for å inngå ekteskap. Jeg argumenterer for å ha identifisert 

fire hovedgrunner: ekteskap som en familieenhet, som en markering av parforholdet, som en 

kjærlighetserklæring og som en praktisk ordning.  

 

I ekteskap som en familieenhet vektlegges ekteskapets verdi i forhold til familiedannelse. 

Parene begrunner ekteskap ut fra ønsket om å etablere familie samt forsterke følelsen av å 

være en familie. I førstnevnte ses ekteskapet som både en del av og et steg nærmere 

familiedannelse. Dette innebærer både starten på å stifte familie, men også at parets familier 

forenes. Sistnevnte innebærer blant annet måten ekteskapet bidrar til å definere par med barn, 

men også par uten barn, som en familie. Ekteskapet bidrar slik til å underbygge 

familierelasjonen og forsterke familiefølelsen. Felles familienavn fremstår her som et viktig 

symbolsk element da det bidrar til å forsterke følelsen av fellesskap.  

 

I ekteskap som markering av parforholdet er det først og fremst ønsket om å holde et bryllup 

som fremmer ønsket om å gifte seg. Hvorvidt det dreier seg mest om en minneverdig 

begivenhet for parets egen del, eller om å inngå en offentlig forpliktelse foran venner og 

familie, så fremstår bryllup i seg selv som et argument for å inngå ekteskap. Bryllupet 
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betraktes videre som en fin anledning til å bekrefte seriøsiteten av forholdet ved å feire paret 

og deres kjærlighet.  

 

I ekteskap som en kjærlighetserklæring begrunnes ekteskapsinngåelse ut fra ønsket om å 

bekrefte kjærligheten mellom partene. Dette kommer til uttrykk ved at paret erklærer overfor 

hverandre, men også overfor andre, at de har tatt et valg om å være hverandres livspartnere. 

Videre er kjærlighetserklæringen et symbol på forpliktelse og tilknytning samt noe som er 

ment å vare livet ut. Det er parenes sterke følelser for hverandre som her legger grunnlaget for 

ekteskapet 

 

Ekteskapet som en praktisk ordning henviser til legale, finansielle og praktiske forhold ved 

ekteskapet. Her legges det vekt på en rekke argumenter slik som arv, skatt, og gjensidig 

underholdsplikt. Den økonomiske sikkerheten bidrar også til en trygghet dersom partner 

skulle falle fra. Blant par med barn vektlegges spesielt betydningen av arv og økonomisk 

sikkerhet dersom noe skulle skje. Ekteskapets juridiske karakter bidrar til ytterligere følelse 

av sikkerhet, stabilitet og varighet ved forholdet.  

 

De fire ovennevnte hovedgrunnene, samt argumentene under, utgjør kun de begrunnelsene 

som forekom hyppigst blant mine par. I den forstand trenger de ikke nødvendigvis utgjøre 

grunner som alle ektepar vil kjenne seg igjen i. Disse hovedgrunnene bør heller ikke ses som 

gjensidig utelukkende ettersom par gjerne har flere grunner for å inngå ekteskap. Som regel 

ble en kombinasjon av grunner nevnt, noe også denne oppgaven har bevist. Plasseringen av 

utsagn og sitater er basert på hva informantene vektlegger mest i sine redegjørelser av hvorfor 

de giftet seg. I tillegg bør det tas forbehold om at min studie er retrospektiv i den forstand at 

jeg belyser et valg som allerede er tatt. Det er dermed vanskelig å skille mellom hvorvidt 

informantenes tanker ble gjort i forkant av ekteskapsinngåelsen eller om det er refleksjoner 

gjort i etterkant.  

 

Ifølge Kravdal (1999) er det som nevnt fire typer argumenter som kan anses som 

betydningsfulle i avgjørelsen om samlivsform. Jeg vil diskutere mine funn opp mot hver og 

en av disse argumentene. 
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Grunner knyttet til kvaliteten på forholdet 

Ifølge Kravdal (1999) velger personer å gifte seg dersom livskvaliteten i forholdet overgår 

livskvaliteten ved å være enslig eller i andre alternative forhold. I mitt utvalg var det særlig 

mennene som så ut til å sammenligne livskvaliteten i parforholdet med livskvaliteten som 

enslig. For at de skulle inngå ekteskap skulle de være mer tilfreds med nåværende samliv enn 

tilværelsen som enslig (jf. kapittel 6.1). Ifølge Kravdal er kostnaden ved å inngå ekteskap 

knyttet til at samlivet er vanskeligere å oppløse. Grundige overveielser knyttet til beslutningen 

om å gifte seg gir uttrykk for de rasjonelle sidene ved å inngå ekteskap. Valget om å inngå en 

livsvarig relasjon kommer på ingen måte til uttrykk som en spontan avgjørelse hos mine 

ektepar. En annen kostnad er ifølge Kravdal basert på frykten for å bryte offentlig gitte løfter. 

Blant de informantene som i utgangspunktet ikke så behovet for å gifte seg, var det enkelte 

som nevnte frykten for å bryte ekteskapsløftet. Dette handlet hovedsakelig om usikkerheten 

knyttet til å love noe uten å vite hva fremtiden vil bringe. Motsatt var det flere informanter 

som betraktet ekteskapsløftet som et argument for å gifte seg. Det at paret avlegger 

ekteskapsløftet foran familie og venner er en måte å bekrefte parforholdet på, noe som 

medfører stabilitet og trygghet. Argumentet om at ekteskap er vanskeligere å oppløse kommer 

her til uttrykk som et argument for å inngå ekteskap snarere enn motsatt.  

 

Grunner knyttet til endring i kvalitet grunnet formalisering av forholdet  

Ifølge Kravdal (1999) varierer kvaliteten på samlivet avhengig av om man er gift eller ikke. 

Mange av mine informanter hadde på forhånd reflektert over hvilke endringer ekteskapet 

kunne medføre, enten det var i form av forskjeller innad i parforholdet eller utad i form av 

juridiske rettigheter. De fleste av mine informanter mener ekteskapet har bidratt til en sterkere 

tilknytning mellom dem, samt forsterket følelsen av trygghet og stabilitet. Når det gjelder 

finansielle goder ved ekteskap, nevnes hovedsakelig skatt, pensjon og arv. Sentralt her står 

også betydningen av å sikre fremtiden økonomisk dersom partner skulle falle fra. Imidlertid er 

samboerpar de seneste årene blitt mer likestilt med ektefeller, særlig når det gjelder skatt og 

pensjon. Når det gjelder arv derimot, har samboerpar kun arverett dersom de har sikret 

hverandre gjennom testamente, eller hvis de har felles barn (Arveloven, 1972). Enkelte av 

informantene gir også utrykk for en oppfatning om at de må være gift for å kunne adoptere og 

benytte seg av prøverørsbefruktning. Som nevnt tidligere, har samboere blitt likestilt med 

ektefeller når det gjelder retten til å adoptere (Barne- og likestillingsdepartementet, 2014). 

Samboere har også rett til prøverørsbefruktning så lenge forholdet er ekteskapslignende 
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(Helse- og omsorgsdepartementet, 2003). Et av argumentene knyttet til dårligere kvalitet er 

ifølge Kravdal risikoen for at kjærligheten svekkes i livsvarige forhold. Frykten for å ta 

hverandre for gitt og få et avslappet forhold til kjærlighet, har kommet til uttrykk blant mine 

informanter. Ingen av ekteparene gir uttrykk for at de har opplevd en slik endring. I stedet er 

de blitt mer bevisst når det gjelder å pleie og ivareta parforholdet.  

 

Selv om samboerpar på en rekke områder er blitt mer likestilte med ektepar, vil mange hevde 

at ekteskapet fremdeles utgjør det beste utgangspunktet i forhold til juridiske rettigheter og 

plikter. Dette har blant annet å gjøre med ektefellenes gjensidige underholdsplikt, som 

innebærer delt ansvar for utgifter og dekning av andre felles behov, samt forsørgelse ved 

tilskudd av penger eller arbeid i hjemmet (Ekteskapsloven, 1991). I tillegg fremheves 

betydningen av å sikre seg økonomisk ved et eventuelt dødsfall.  

 

Grunner knyttet til bryllup som byrde 

Ifølge Kravdal (1999) kan omstendighetene rundt et bryllup være av stor betydning i 

avgjørelsen mellom vedvarende samboerskap eller ekteskap. En stor bryllupsfest kan for 

eksempel være svært kostnadskrevende både tidsmessig og økonomisk. Kravdal tar imidlertid 

ikke høyde for at bryllupet i seg selv kan være et argument for å gifte seg. Som vi har sett 

tidligere (kap 7.1) vektlegger mine informanter ønsket om å markere parforholdet nettopp ved 

å holde et bryllup. Hvorvidt det dreier seg mest om en minneverdig begivenhet for parets egen 

del, eller om å inngå en offentlig forpliktelse foran venner og familie, så fremstår bryllup som 

et eget argument for å inngå ekteskap. Selv om mange av parene på forhånd hadde reflektert 

over kostnadene knyttet til å holde et bryllup, så utgjorde det ingen begrensning på valget om 

å gifte seg.  

 

Grunner knyttet til normativt press 

Selv om enkelte av parene i mitt utvalg opplevde direkte spørsmål og hint om ekteskap, ble 

ikke dette på noen som helst måte opplevd som press. Disse forventningene kom snarere til 

uttrykk som antakelser om at paret før eller siden kom til å gifte seg. I og med at samboerskap 

er såpass sosialt og juridisk anerkjent, kan det tenkes at det ikke stilles like store forventninger 

til ekteskapsinngåelse i dag som det kanskje ble tidligere.  
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I lys av mine funn vil jeg argumentere for at ekteskapsinngåelse i all hovedsak bør ses som 

resultat av en langvarig prosess snarere enn et enkeltvalg. At beslutningen om ekteskap kun 

baseres på et kost-/nytte-prinsipp (jf. Kravdal, 1999), ses som lite dekkende for hvordan mine 

informanter redegjør for beslutningen om ekteskap. Det er ikke dermed sagt at ekteskap ikke 

begrunnes ut fra pragmatiske grunner. For noen av parene i mitt utvalg fremsto det å gifte seg 

en praktisk nyttig handling. I tilfellet med Eline og Emil for eksempel, begrunnes ekteskap 

først og fremst ut fra fornuft (jf. 7.1). Tendensen til å se beslutningstaking kun som et resultat 

av rasjonelle overveielser har imidlertid mottatt kritikk for blant annet å overse betydningen 

av emosjoner og i stedet fokusere på kognisjon og rasjonalitet. Som tidligere vist, hevder 

Basu (2006) og Loewenstein et al., (2001) på hver sin måte at følelser må integreres i 

beslutningstakingsprosessen. Spesielt når det gjelder demografiske begivenheter, slik som 

ekteskap (jf. Basu, 2006). Duvanders (1999) rammeverk kan her bidra som et supplement i 

den forstand at det dekker flere elementer som virker inn på valg av samlivsform. Ifølge dette 

bidraget vil blant annet sosialisering, livsløpsfase, personlige holdninger og kjærlighet spille 

en rolle for den type beslutning, noe også denne oppgaven støtter.  

 

9.3 Betydningen av ekteskap 

Betydningen av ekteskap kommer først og fremst til uttrykk ved at parene har tatt et valg. Ved 

å ta dette valget markerer de ovenfor hverandre, men også ovenfor omverdenen, at de har 

valgt å satse på hverandre og samlivet. Dette valget symboliserer også at nåværende forhold 

innebærer noe mer enn forhold de har hatt tidligere (jf. Syltevik, 2000; Therkelsen, 2012). Det 

at paret har valgt å investere i ekteskap gir en forsterket følelse av trygghet og stabilitet. Det 

er imidlertid ikke alle par som opplever kvalitative forskjeller som følge av ekteskap. Disse 

opplever forholdet som like forpliktende og solid som da de var samboere.  

 

Rasjonelle og symbolske sider ved ekteskapsinngåelsen kommer også til uttrykk i 

betydningen mine par tillegger ekteskapet. Den innsatsen hver av partene forventes å bidra 

med for å ivareta forholdet og kjærligheten betegnes som kjærlighetsarbeid (jf. Illouz, 1997). 

Ifølge Thagaard (2005) kan paret fra et rasjonelt perspektiv betraktes som et arbeidende team. 

Som følge av ekteskap føler parene at de i større grad representerer et lag som er bedre rustet 

til å takle utfordringer. Ekteskapet utgjør som sådan et vern mot risiko. Ekteskapet kommer på 

den ene siden til uttrykk som et forhold som må jobbes med, samtidig som det bidrar til å 
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styrke parforholdet. Den følelsesmessige siden ved å inngå ekteskap vektlegges i form av 

bryllupet som et minne for livet.   

 

9.4 Oppsummering av hovedfunn  

Denne studien har forsøkt å gi innsikt i en prosess som er forholdsvis lite undersøkt i en norsk 

sammenheng. Med utgangspunkt i kvalitative intervjuer med 32 enkeltpersoner (16 ektepar), 

belyser denne studien beslutningen om ekteskap, og hvordan denne prosessen forløp. I dette 

avsluttende kapittelet skal jeg oppsummere studiens hovedfunn samt si noe om mulige veier 

for fremtidig forskning.   

 

Alle parene i dette utvalget gir ulike redegjørelser for hvordan de kom frem til beslutningen 

om å gifte seg. I stedet for at ekteskap diskuteres konkret, ser parene heller ut til å ha seriøse 

samtaler hvor de snakker om forholdets utvikling. Det er flere elementer som ser ut til å virke 

inn på valg av samlivsform, noe som støtter Duvanders (1999) ideer. I overensstemmelse med 

Duvanders antakelser påvirkes valg av ekteskap av sosialisering, livsløpsfase, personlige 

holdninger og kjærlighet. Det å finne rett tidspunkt for ekteskap ser særlig ut til å være av stor 

betydning. Hva slags betydning en tillegger ekteskapet og innholdet i parrelasjonen er også 

sentralt i refleksjoner rundt beslutningen om å gifte seg (jf. Thagaard, 2005). I tillegg kan 

bestemte hendelser og begivenheter føre til at ekteskap blir mer aktuelt. Eksempelet med 

Mads og Jens viser blant annet hvordan positive opplevelser fra bryllup kan endre synet på 

ekteskap (jf. kap 6.1).  

For samtlige av mine informanter oppleves perioden som forlovet i stor grad som en ventetid 

frem til det kommende bryllup. Forlovelsesperioden innebærer en del praktiske gjøremål slik 

som planlegging av bryllupseremonien, men den symboliserer også en romantisk tid og 

markerer overgangen til en ny fase. Ifølge Noack (2010) er koblingen mellom den moderne 

forlovelse og ekteskap blitt løsere. Det trenger ikke nødvendigvis gjelde for alle. For de fleste 

av mine informanter var forlovelse ensbetydende med giftermål. Tradisjonen med å forlove 

seg står fremdeles sterkt hos mine par.  

 

Begrunnelsene parene gir for å inngå ekteskap er en blanding av symbolske samt praktiske og 

rasjonelle grunner, med en klar overvekt av de symbolske (jf. Lappegård og Noack, 2015). 

Jeg argumenterer for å ha identifisert fire hovedgrunner: ekteskap som en familieenhet, som 

en markering av parforholdet, som en kjærlighetserklæring og som en praktisk ordning. I 



78 

 

ekteskap som en familieenhet begrunner parene ekteskap ut fra ønsket om å etablere familie 

samt forsterke følelsen av å være en familie. Sistnevnte innebærer blant annet måten 

ekteskapet bidrar til å definere par med barn, men også par uten barn, som en familie.  

I ekteskap som markering av parforholdet er det først og fremst ønsket om å holde et bryllup 

som fremmer ønsket om å gifte seg. Hvorvidt det dreier seg mest om en minneverdig 

begivenhet for parets egen del, eller om å inngå en offentlig forpliktelse foran venner og 

familie, så fremstår bryllup i seg selv som et argument for å inngå ekteskap. Bryllupet 

betraktes videre som en fin anledning til å bekrefte seriøsiteten av forholdet ved å feire paret 

og deres kjærlighet. I ekteskap som en kjærlighetserklæring begrunnes ekteskapsinngåelse ut 

fra ønsket om å bekrefte kjærligheten mellom partene. Dette kommer til uttrykk ved at paret 

erklærer overfor hverandre, men også overfor omverdenen, at de har tatt et valg om å være 

hverandres livspartnere. Videre er kjærlighetserklæringen et symbol på forpliktelse og 

tilknytning samt noe som er ment å vare livet ut. Ekteskapet som en praktisk ordning henviser 

til legale, finansielle og praktiske forhold ved ekteskapet. Her legges det vekt på en rekke 

argumenter slik som arv, skatt, og gjensidig underholdsplikt. Den økonomiske sikkerheten 

bidrar også til en trygghet dersom partner skulle falle fra. Blant par med barn vektlegges 

spesielt betydningen av arv og økonomisk sikkerhet dersom noe skulle skje. Ekteskapets 

juridiske karakter bidrar til ytterligere følelse av sikkerhet, stabilitet og varighet ved forholdet.  

 

Betydningen av ekteskap fremheves hovedsakelig ved at parene har tatt et valg om å satse på 

samlivet. I overensstemmelse med Therkelsen (2012) sine funn, oppfatter også mine 

informanter ekteskapet som tryggere og stabilt. På samme tid henviser også flere av de til 

risikoen for brudd. Selv om ingen av parene opplever sine forhold som truet, understreker de 

betydningen av å jobbe med forholdet og pleie kjærligheten. Ekteskapet kommer på den ene 

siden til uttrykk som et forhold som hele tiden må jobbes med, samtidig som det bidrar til å 

styrke parforholdet. Sist, men ikke minst vektlegges betydningen av bryllupseremonien, 

minnene de bærer fra den dagen samt verdien av å markere parforholdet. 

 

9.5 Forslag til videre forskning 

Denne studien er som tidligere nevnt retrospektiv i den betydning at den belyser et valg som 

allerede er tatt. Undersøkelsen kan slikt sett bidra med innsikt når det gjelder begrunnelser for 

valg av ekteskap samt refleksjoner i etterkant av valget. Kunnskapen den kan bidra med når 

det gjelder perioden før beslutningen fattes, er imidlertid begrenset. En mulighet er dermed å 
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gjennomføre en studie som følger par over tid. En undersøkelse basert på flere intervjuer med 

par over tid kan gi bredere innsikt i beslutningsprosessens forløp, og da særlig parenes tanker 

og refleksjoner i forkant av ekteskapsinngåelsen. Kjennskap til parenes historie før, under og 

etter beslutningen er fattet, kan gi et bedre innblikk i hvordan ulike momenter oppstår 

underveis og ender i beslutningen om ekteskap. En endring i omstendighetene kan, som denne 

oppgaven har vist, gjøre ekteskap mer aktuelt (jf. Holland, 2013; Blossfeld, 1996). En slik 

studie vil også åpne for å undersøke hvordan samboerpar ser på ekteskap, og hvordan de 

eventuelt vurderer ekteskap for fremtiden. Ettersom denne studien er basert på intervjuer med 

heterofile norske par, ville det også vært interessant å gjennomføre intervjuer med 

likekjønnede eller kryssetniske par for å se hvordan de begrunner ekteskap.  
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Vedlegg 1:  

Parprofiler 

Par A 

Harald og Hilde er begge i midten av 30-årene. Han fridde til henne etter to år som kjærester. 

De var forlovet omtrent halvannet år før de giftet seg. Verken Harald eller Hilde har vært gift 

før, og sammen har de et barn. De har vært gift et år på intervjutidspunktet.  

 

Par B 

Mikkel er i tidlig 30-årene, mens Mari er i slutten av 20-årene. Etter fem år som kjærester og 

samboere fridde Mikkel til Mari, og et år senere giftet de seg. Ingen av dem har tidligere 

erfaring med ekteskap og har heller ingen barn sammen. De har vært gift et år på 

intervjutidspunktet. 

 

Par C 

Isak og Iselin er begge i midten av 20-årene. Etter fem år som kjærester fridde Isak til Iselin. 

Da de giftet seg hadde de vært kjærester i åtte år og samboere i omtrent fem. Verken Iselin 

eller Isak har tidligere erfaring med ekteskap og har heller ingen barn sammen. De har vært 

gift fem måneder på intervjutidspunktet.   

 

Par D 

Anne er i midten av 20-årene, mens André er i slutten av 20-årene. Etter en kort periode som 

kjærester flyttet de sammen. Et år senere fridde André og paret giftet seg en kort periode etter.  

Verken Anne eller André har tidligere erfaring med ekteskap og har heller ingen barn 

sammen. De har vært gift to måneder på intervjutidspunktet.  

 

Par E 

Trond og Tiril er begge i slutten av 20-årene. Etter fire år som kjærester flyttet de sammen. 

Da de giftet seg hadde de vært kjærester i ti år, hvorav seks av disse årene var som samboere. 

De hadde en forlovelsesperiode på omtrent et år. Sammen har de et barn som ble født før de 

giftet seg. Ingen av dem har vært gift på et tidligere tidspunkt. De var relativt nygifte på 

intervjutidspunktet og hadde kun vært gift en måned.  



90 

 

Par F 

Hans og Henriette er begge jevngamle og er i begynnelsen av 40-årene. De ble samboere kort 

tid etter at de ble kjærester. Etter fire år som samboere og åtte år som kjærester giftet de seg. 

Sammen har de et barn som ble født etter at de giftet seg. Henriette har i tillegg to barn fra 

tidligere samboerforhold. De har vært gift tre år på intervjutidspunktet.  

 

Par G 

Beate og Bjørn er begge jevngamle og er i midten av 20-årene. De var kjærester i to år og 

valgte å gifte seg direkte uten å bo sammen først. På intervjutidspunktet har de vært gift i to 

måneder. Verken Beate eller Bjørn har tidligere hatt erfaring med verken samboerskap eller 

ekteskap, og de har heller ingen barn sammen.  

 

Par H 

Janne er i slutten av 20-årene, mens Jens er i begynnelsen av 30-årene. Etter syv år som 

kjærester fridde Janne til Jens. De var forlovet i to år før de giftet seg. Ingen av dem har 

erfaring fra tidligere ekteskap. Paret venter barn og har på intervjutidspunktet vært gift i et år.  

 

Par I 

Mads og Mina er begge jevngamle og er i midten av 30-årene. De flyttet sammen omtrent et 

halvt år etter at de ble kjærester. Etter omtrent et år som forlovet giftet de seg. Da hadde de 

vært kjærester og samboere i overkant av fire år. Sammen har de to barn. Det første fikk de 

før de giftet seg, mens barn nummer to ble født etter ekteskap. Ingen av dem har vært gift på 

et tidligere tidspunkt. På intervjutidspunkter har de vært gift i tre og et halvt år 

 

Par J 

Nora (slutten av 30-årene) og Nils (midten av 30-årene) flyttet sammen omtrent et år etter at 

de ble kjærester. Etter cirka ni år som samboere giftet de seg. Da hadde de allerede to barn 

sammen. Ingen av dem har erfaring fra tidligere ekteskap. På tidspunktet har de vært gift i tre 

år.  

 

Par K 

Christian og Camilla er begge tidlig i 30-årene. De flyttet sammen omtrent et år etter at de ble 

kjærester. Etter åtte år som samboere giftet de seg. Da hadde de vært forlovet i halvannet år. 
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Ingen av dem har tidligere erfaring med ekteskap. De har et felles barn som de fikk før de 

giftet seg. På intervjutidspunktet har de vært gift tre og et halvt år.  

 

Par L 

Aleksander og Aurora er begge i slutten av 40-årene. De ble samboere etter en relativt kort 

periode som kjærester. Etter fem år som samboere giftet de seg. Da hadde de vært forlovet i 

seks måneder. Ingen av dem har vært gift på et tidligere tidspunkt, og de har heller ingen barn 

sammen. På tidspunktet har de vært gift i to og et halvt år.  

 

Par M 

Joakim (i midten av 30-årene) og Jenny (i begynnelsen av 20-årene) ble samboere samme år 

som de ble kjærester. Et år senere fridde Joakim, og etter et år som forlovet giftet de seg.  

Verken Joakim eller Jenny har vært tidligere gift, og de har heller ingen barn sammen. På 

intervjutidspunktet har de vært gift i to og et halvt år.   

 

Par N 

Emil og Eline er begge i slutten av 20-årene. De ble samboere etter et år som kjærester. To år 

senere fridde Emil og etter åtte måneder som forlovet giftet de seg. Ingen av dem har tidligere 

erfaring med ekteskap, og de har heller ingen barn sammen. De har på intervjutidspunktet 

vært gift i to år.  

 

Par O 

Kevin som er i begynnelsen av 60-årene og Kathrine som er i midten av 40-årene giftet seg 

etter to år som kjærester og tre måneder som samboere. De har ingen felles barn, men begge 

har barn fra tidligere samliv. Kevin har også vært gift på et tidligere tidspunkt. På tidspunktet 

har de vært gift i to år.  

 

Par P 

Vilde er i begynnelsen av 60-årene og Viktor er i midten av 60-årene. De giftet seg etter 

nesten 20 år som kjærester. De har ingen felles barn, men begge har barn fra tidligere 

ekteskap. På intervjutidspunktet har de vært gift i to og et halvt år.  

 

 



92 

 

Vedlegg 2: 

Informasjonsskriv og samtykkeerklæring 

Hvorfor gifter par seg i det 21.århundre? 
Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjekt om valg av samlivsform 

 

Mitt navn er Karoline Hording Mathisen. Jeg arbeider for tiden med en Masteroppgave i 

sosiologi ved Universitetet i Oslo. Tema for oppgaven er valg av samlivsform.  

 

Bakgrunnen for oppgaven er de store endringene norske samlivsmønstre har gjennomgått i 

etterkrigstiden. Disse endringene inkluderer blant annet en nedgang i ekteskapshyppighet, en 

økning i skilsmissehyppighet, samt en utvikling av nye typer samlivsformer som blant annet 

samboerskap. Samboerskap er blitt stadig mer populært, og majoriteten av yngre mennesker 

velger nå å leve sammen i samboerskap snarere enn å gifte seg direkte. Ekteskapet er heller 

ikke lenger en universell ramme for barnefødsler og førstegangsfødende er oftere samboere 

enn gifte. På samme tid har lov- og regelendringer ført til at samboende par på en rekke 

områder er blitt mer likestilt med gifte par. Ettersom samboerskapet er en stadig mer 

lovregulert og sosialt akseptert samlivsform, kan man med rimelighet stille spørsmål om 

hvorfor par fortsatt velger å gifte seg. Hva er parenes begrunnelser for å inngå ekteskap? Vår 

kunnskap på dette området er begrenset. Kunnskap om befolkningens familieforhold kan være 

svært nyttig i samfunnsplanlegging, blant annet i utformingen av politikk på en rekke områder 

(eksempelvis sosial- og trygdepolitikk).  

 

I mitt masterprosjekt ønsker jeg å kartlegge begrunnelsene folk gir for å velge å gifte seg i et 

samfunn hvor det strengt tatt ikke er nødvendig for å leve sammen. I arbeidet vil jeg samle inn 

enkle spørreskjemadata fra og gjennomføre intervjuer med par som relativt nylig har giftet 

seg. Det er her dere kommer inn. Jeg ønsker å intervjue dere om deres valg av 

samlivsform.  

 

Hva innebærer deltakelse i studien? Å delta i intervjuet innebærer å dele erfaringer og 

tanker om ditt parforhold. Intervjuene vil bestå av enkeltintervjuer hvor dere intervjues hver 

for dere. Varigheten på intervjuene er beregnet til omtrent 1 time. Dere kan selv bestemme om 

dere ikke ønsker å svare på enkelte spørsmål under intervjuet. I tillegg til å delta i intervjuer 

ber jeg hver deltaker (og øvrige personer) om å fylle ut et spørreskjema hvor de oppgir hvilke 

begrunnelser som var relevante for deres valg. Prosjektet foregår i perioden august 2016 til 

juni 2017, og data vil samles inn i første del av perioden. Professor Torkild Hovde Lyngstad 

er faglig veileder for oppgaven.  

 

Hva vil skjer med informasjonen om deg? Det vil benyttes båndopptaker under intervjuene. 

Intervjuopptakene slettes ved prosjektslutt (senest juni 2017). Innsamlede rådata vil kun være 

tilgjengelig for meg. Alle opplysninger vil behandles konfidensielt. I masteroppgaven og 

andre publikasjoner vil deltakerne bli anonymisert. Deres navn, vigselsdato, bosted og annen 

identifiserende informasjon vil fjernes slik at det er umulig å identifisere dem på grunnlag av 

oppgaven. Det er frivillig å delta, og dere kan når som helst før juni 2017 trekke deres 

samtykke uten å oppgi noen grunn. Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, 

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 
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X X

Dersom dere har spørsmål angående studien kan jeg kontaktes på karolhm@student.sv.uio.no 

 

Med vennlig hilsen,  

Karoline H. Mathisen 

 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien 
Jeg har mottatt informasjon om studien, er over 18 år gammel og er villig til å delta i intervju: 

 

                          

 

 

 

 

(Signert av prosjektdeltaker, dato)                                        (Signert av prosjektdeltaker, dato)  
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Vedlegg 3: 

Intervjuguide 

Åpningsspørsmål (Demografiske spørsmål) 

• Alder 

• Utdanningsnivå 

• Yrke 

• Fritidsinteresser 

 

Ideer om kjærlighet, romantiske forhold, ekteskap 

• Hva slags tanker/refleksjoner hadde du om kjærlighet og romantiske forhold da du var 

liten? 

• Har du lignende tanker nå?  

o Hvorfor/hvorfor ikke?  

 

• Hva tenker du på når du hører ordet ekteskap? 

• Hva betyr ekteskap for deg? 

o Erfaring?  

o Verdier? 

 

• Hvordan opplevde du dine foreldres parforhold? 

• På hvilken måte har dine foreldres parforhold påvirket ditt eget parforhold? 

 

Dannelsen av forholdet 

• Når og hvordan møttes dere? 

o Via venner/familie, studieplass, arbeidsplass, osv. 

• Var dere samboere før dere bestemte dere for å gifte dere? 

o Hvis ja, hadde dere tanker om ekteskap på dette tidspunktet?  

• Hvorfor valgte dere samboerskap før giftemål på dette tidspunktet? (praktiske grunner, 

økonomiske grunner, som en fase i forholdet, innledning til ekteskap og lignende)  

• Hvor lenge var dere samboere før dere bestemte dere for å gifte dere?  

 

Hvis ikke: 

• Hvor lenge var dere kjærester før dere giftet dere? 

• Hvorfor var det viktig å gifte seg direkte, uten å ha bodd sammen først? 

 

Beslutningsprosessen 

• På hvilket tidspunkt i forholdet kom tanker om giftemål? 

o Eventuelt hvem av dere var innpå tanken først? 

▪ Hvem tok initiativet? 

▪ Diskutert i fellesskap?  

o Hvem fridde til hvem?  

• Opplevde dere at venner og familie hadde forventninger til at dere skulle gifte dere? 

• Hvor vanlig er det å gifte seg blant venner/familie?  

• Hva slags endringer kunne ekteskapet medføre (i forhold til forholdet)? 

o Sosial og økonomisk sikkerhet?  
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o Finansielle fordeler? 

o Stabilitet og trygghet?  

o En endring i kvalitet?  

 

Bryllupseremoni 

Fortell om bryllupet deres 

• Når/hvor tok bryllupet sted? 

o Tanker om bryllup på forhånd (kostnader, arbeid)  

• Hvordan var bryllupseremonien?  

o Stort, lite, formelt, uformelt, tradisjonelt? 

o Familiefeiring eller mer som en fest for venner? 

o Kun de nærmeste tilstede? 

• Hvem sto for planleggingen? 

o Sende ut invitasjoner 

 

Ekteskapet 

• Har dere opplevd noen forskjeller fra det å være ugift (samboer) til nå å være gifte? 

o Hvis ja, hvordan? 

• Hvilken betydning har ekteskapet hatt for deres forhold? 

• Arbeidsdeling og økonomi 

o Har dere delt eller felles økonomi? 

o Har arbeidsdeling og økonomi endret seg i løpet av samlivet? 

o Har dette endret seg etter at dere giftet dere?  

• Har dere felles barn? 

o Når fikk dere barn, før eller etter giftemål? 

o Hvilken rolle spiller barn i forhold til utviklingen av forholdet? 

o Hvilken betydning har ekteskapet i forhold til det å få barn? 

 

Avslutning 

• Hva mener du er viktige verdier i et godt forhold og et godt ekteskap? 

• Er det noe du vil tilføye?  

 

 

Tusen takk for innsatsen! 

 


