
FAMILIEN
– et rationelt valg

 Jen
s B

on
k

e   F
A

M
IL

IE
N

– e
t ra

tio
n

e
lt v

a
lg

AARHUS  UNIVERSITETSFORLAG

Jens Bonke, lic.polit., adj. professor 
og seniorforsker inden for velfærd, 
tid, familier og børn.

Han har publiceret bøger og artikler 
i internationale tidsskrifter om 
sine forskningsemner og har været 
gæsteprofessor på flere udenlandske 
universiteter.

Vi gifter os ikke af kærlighed. Vi gifter os, får børn, holder 
sammen eller opløser et forhold på baggrund af noget 
langt mere håndgribeligt og tælleligt. Penge. Økonomi. 

Vores overvejelser og forhåbninger er rationelle og egen-
nyttige og handler dybest set om at vinde mest muligt 
økonomisk, når vi vælger familien – eller vælger den fra. 

For nok er kærlighed ikke til at betale. Men det er pengene, 
der sætter kursen for den moderne familie.
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