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Ny doktorgrad fra ØF-forsker 
 
Forsker ved Østlandsforskning, Tonje Lauritzen, forsvarte 24.januar 
2014 sin ph.d-grad ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.  
 
Avhandlingen retter søkelyset mot barns hverdagsliv når foreldrene bor i to 
hushold. 25 prosent av alle barn i Norge bor med bare en av foreldrene. Blant 
disse barna har det de siste årene vært en økende andel som har samvær med 
begge foreldrene, noe delt bosted er et eksempel på. Dette har konsekvenser 
for barns organisering av hverdagslivet og for hvordan og hvor de konstruerer 
sitt hjem. 
 
Hjem består av flere dimensjoner; en fysisk dimensjon, en relasjonell og en 
sosial dimensjon. I avhandlingen fremkommer det at mulighetene til å veksle 
mellom tid med familien og tid for seg selv, i husene og i nærmiljøet, har stor 
betydning for hvor barn føler seg hjemme. Barn setter likhetstegn mellom 
hvor de bor og hvor de har sine hjem. Hjemmet kjennetegnes av at barna 
deltar i og er en del av husholdenes rutiner, både i huset og i familien, samt at 
barna har sine egne rutiner i nærmiljøet. 
 
Avhandlingens tittel er «Barns hjem mellom to hushold. En sosiologisk studie 
av barns konstruksjon av hjem når de har foreldre i to hushold». I arbeidet 
med avhandlingen har Tonje Lauritzen gjennomført gruppeintervjuer og 
individuelle intervjuer med ni barn som har foreldre i to hushold.  
 
Lauritzen er til daglig ansatt som forsker ved Østlandsforskning hvor hun 
inngår i forskningsgruppen som arbeider med velferd-, organisasjons- og 
kommunalforskning. Hun har arbeidssted ved ØFs kontor på Hamar, hvor 
hun også er bosatt med mann og tre barn. 
 
Mer informasjon om Tonje Lauritzen er tilgjengelig på Østlandsforsknings 
hjemmesider. 
 
Tonje Lauritzen kan også nås på: 
Telefon: 412 11 836  
E-post: tl@ostforsk.no 
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