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Sammanfattning 

Under lång tid har tendensen varit att den svenska kvinnan skaffar sitt första barn i en 

alltmer högre genomsnittlig ålder. Vad kan denna förskjutning bero på? I denna uppsats 

söks svaret på frågan genom att studera hur arbetsmarknadsanknytning och 

humankapital i form av utbildningsnivå samvarierar med kvinnors barnintentioner. 

Studien riktar huvudsakligen fokus mot hur en individs resurser i fråga om arbete, 

inkomst och utbildning kan vara sammankopplat med inställningen till att bilda familj.  

Den teoretiska ansatsen består av rationella val och riskundvikande. Undersökningen 

baseras på data insamlad från European social survey (ESS) från två olika 

undersökningsår, 2004 samt 2010 med 561 antal respondenter i åldern 20-45 år. 

Metoden för att analysera data är logistisk regression. 

Resultatet visar tendens till att kvinnor med en trygg fast anställning framför kvinnor 

med en osäker tidsbegränsad anställning eller utan anställning, till exempel arbetslösa 

och studenter, är mer positiva till att skaffa barn inom en överskådlig tid. Kvinnor med 

en lägre inkomst (under 20 000 kr) är mindre benägna att planera för barn, i jämförelse 

med kvinnor som har en högre inkomst (över 32 000 kr). Både kvinnor med en högre 

utbildning på universitet eller högskola samt kvinnor med en lägre utbildning i form av 

gymnasium på tre år är mer benägna att bilda familj i jämförelse med de lägst utbildade 

kvinnorna (högst 2-årig gymnasieutbildning). 

Den avslutande diskussionen kretsar kring hur en individs resurser i form av starkare 

anknytning på arbetsmarknaden, bättre inkomst och högre utbildningsnivå påverkar 

inställningen till att skaffa barn. Eftersom tidigare forskning visat på att högutbildade 

kvinnor ofta har höga barnintentioner, men allt oftare senarelägger barnplanerna, 

diskuteras hur individens resurser kan tänkas påverka det beteendet. 
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1. Inledning 

I Sverige har det summerade fruktsamhetstalet, det mått som anger det antal barn en kvinna i 

genomsnitt beräknas föda, under senare tid ökat från att år 1999 legat på 1,5 till att år 2010 

ligga på 1,98. För att åren efter minska något till att år 2015 vara 1,85 barn per kvinna. (SCB, 

2016). Benägenheten att skaffa barn har försiktigt ökat sedan slutet av 1990-talet. Dock är 

man inte uppe i nivån på över 2,0 barn som i slutet på 1980-talet då det ekonomiska läget var 

oerhört bra. För den större samhällsbilden är det av stor betydelse att den summerade 

fruktsamheten inte är för låg. Det krävs en summerad fruktsamhet på minst 2,1 barn per 

kvinna för att befolkningen ska kunna hållas i balans och inte minska (SCB, 2012). Trots detta 

har Sverige tillsammans med de nordiska EU-länderna Danmark och Finland högre fertilitet 

än EU-snittet. Den svenska fruktsamhetsutvecklingen har visat sig variera i relation till 

konjunkturutvecklingen. Det betyder att en stark ekonomi med hög sysselsättningsgrad och 

reducerad osäkerhet samt ökade möjligheter att bilda familj leder till högre fertilitet, medan en 

lågkonjunktur som medför en ökad otrygghet på arbetsmarknaden, leder till att fertiliteten 

minskar (SCB, 2012). Vad som även kan påverka talen för barnafödande är den andel kvinnor 

i utbildning i de mest fruktsamma åldrarna 25-34 år. Vid en lågkonjunktur söker sig fler unga 

vuxna till studier. Då studier och barnafödande anses svåra att kombinera är det vanligt att 

familjebildning skjuts fram till ett senare skede i livet, efter att studier avslutats samt 

etablering på arbetsmarknaden skett. (Hoem, 2000; SCB, 2012). Den genomsnittliga 

medelåldern för kvinnan vid första barnets födelse har sedan början av 1970-talet varit 

stigande, från 24 år till att idag ligga på cirka 29 år (Fahlén & Oláh, 2013: 36). Att alltfler 

kvinnor senarelägger barnafödandet kan delvis bero på att en större andel kvinnor väljer att 

utbilda sig på högre nivå (Frejka & Sobotka, 2008; Stanfors, 2003). Att investera i 

humankapital samt att etableras på arbetsmarknaden är ett sätt att nå trygghet i en framtida 

ekonomiskt osäker värld. När kvinnor (och män) reducerar framtida risker på detta vis innebär 

det att beslut om att skaffa barn får vänta (McDonald, 2002). 

 

Tidigare forskning har visat på att flera faktorer spelar in när beslut om barnafödande ska tas. 

Individens kontext har stor betydelse, humankapital, arbetsmarknadsanknytning och en 

tillräckligt bra inkomst spelar stor roll för ett beslut om att skaffa barn (Hobcraft & Kiernan, 
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1995). På senare tid har forskningen uppmärksammat barnafödandeintentioner och dess 

betydande roll när det gäller att förklara nutida fertilitets trender. Att undersöka kvinnors 

intentioner att skaffa barn kan göra det möjligt att förutsäga faktiskt barnafödande beteende 

(Ajzen, 2013; Testa, 2014). Genom att kartlägga möjligheter och eventuella hinder för 

barnafödande kan kunskapen om beslut rörande familjebildning öka. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Relevant för denna undersökning är den stigande genomsnittliga medelåldern för svenska 

kvinnor som föder sitt första barn, därmed är det av intresse att studera vilka faktorer som kan 

tänkas påverka en senareläggning av barnafödande. Syftet med min uppsats är att undersöka i 

vilken mån arbetsmarknadsanknytning och resurser påverkar svenska kvinnors intentioner att 

skaffa barn inom en snar framtid (tre år).  

 

Uppsatsens övergripande frågeställning är följande: 

 Vilket inflytande har anställningsform, inkomst och utbildningsnivå på en kvinnas 

kortsiktiga planer på att skaffa barn? 

1.2 Avgränsningar 

Denna uppsats är begränsad till att omfatta svenska kvinnor i åldern 20-45 år som ännu inte 

fått barn, samt de kvinnor som redan har både ett och två barn. Planer på att skaffa barn gäller 

inom en tidsram på tre år. Det handlar om kortsiktiga barnintentioner och vilken betydelse de 

kan ha för barnafödande. Teorin om riskundvikande är här begränsad till 

arbetsmarknadsanknytningen samt utbildningsnivåns roll för barnplaner. När det gäller 

arbetsmarknadsanknytning ligger fokus i denna studie på anställningsform, vilken typ av 

arbetskontrakt individen har, och inte på arbetsförhållanden i form av totalt arbetade timmar. 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande vis. Avsnitt 2 ger en bild av den svenska kontexten när 

det kommer till trender i barnafödande över tid. I efterföljande avsnitt presenteras studiens 

teoretiska ansats och tidigare forskning om barnintentioner och barnafödande och faktorer 

som kan påverka utfallet. Avsnitt 4 redovisar uppsatsens datamaterial, metod samt 
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variabeldefinition. I avsnitt 5 presenteras analysresultaten i form av en beskrivande del av 

datamaterialet samt resultatet av den logistiska regressionsmodellen. I det avslutande avsnittet 

diskuteras resultatet mot bakgrund av de teorier och forskning som presenterats i uppsatsen, 

vilket följs åt av slutsatser och lärdomar det går att dra från studien. 

2. Bakgrund 

2.1 Trender i barnafödande  

Mellan åren 1975-1997 så sjönk antalet förstagångsföderskor i Sverige som var under 30 år 

betydligt. Antalet kvinnor som skulle föda för första gången och var under 25 år halverades 

från år 1990 till 1997. Ett helt nytt mönster i fruktsamhet för förstagångsföderskor visade sig 

då det blev lika vanligt för en 25-årig kvinna som för en 36-årig kvinna att föda sitt första 

barn (Hoem, 2000). Sedan 1998 har antalet kvinnor i 35-årsåldern som föder sitt första barn 

ökat och för de 30-åriga kvinnorna har antalet ökat sedan år 2000 (SCB, 2002). Figur 1 visar 

hur den genomsnittliga medelåldern för kvinnan vid det första barnet, ökat sedan 1970-talet, 

från 24 år till att sedan mitten av 2000-talet ligga runt 29 år. 

 

Figur 1: Medelålder vid första barnets födelse 1970-2014. 

Källa: SCB, 2014 (egen bearbetning) 
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Från och med mitten av 1980-talet steg den summerade fruktsamheten till 2,13 barn i 

genomsnitt per kvinna år 1990, för att sedan sjunka igen till låga 1,5 i slutet av 1990-talet, för 

att sedan vända uppåt till att ligga på 1,94 år 2009 (Fahlén & Oláh, 2013: 36). Under senare år 

har den summerade fruktsamheten legat på strax under 2,0 (figur 2). Den tendens till 

senareläggning av barnafödande har därmed inte resulterat i att färre barn föds, dock finns det 

en risk om medelåldern vid det första barnet fortsätter att öka att allt fler kvinnor blir 

ofrivilligt barnlösa eller inte hinner skaffa det antal barn som de vill ha (Thalberg, 2015).  

 

Figur 2: Antal födda barn per kvinna 1960−2015 och prognos 

2016−2060. 

 

Källa: SCB, 2016 

 

Upp och nedgången i fruktsamhet och mönstret för förstagångsföderskans ålder går att länka 

samman med konjunkturcyklernas svängningar, och till den svenska familjepolitiken och hur 

föräldraförsäkringen är utformad (Fahlén & Oláh, 2013). Under konjunkturnedgången i 

början på 1990-talet med ekonomisk kris som följd så sjönk sysselsättningsnivån kraftigt och 

drabbade främst de unga på arbetsmarknaden. Det blev svårare för ungdomar att etablera sig 

på arbetsmarknaden, vilket medförde att förutsättningarna för barnafödande ändrades och att 

fruktsamheten snabbt sjönk (Fahlén och Oláh, 2013; SCB, 2002).  
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2.2 Familjepolitiken 

Den generösa familjepolitiken i Sverige gör det enklare att kombinera familjeliv och arbete 

(SCB, 2008). Rätten till föräldraledighet gör det möjligt för arbetande föräldrar att göra ett 

uppehåll från arbetet och istället vara hemma och sköta om sina barn (Fahlén & Oláh, 2013). 

De familjepolitiska reformerna under 1980-talet innebar en utvidgning av 

föräldraförsäkringen när ett flerbarnstillägg infördes. Det innebar att föräldrapenningen från 

tidigare barns födelse fick behållas om nästa barn kom inom 30 månader. Barn som föddes 

med tät följd gavs därmed en bättre ekonomisk kompensation. Kvinnor med minderåriga barn 

arbetade ofta deltid och hade lägre inkomst än innan barnafödandet. Denna 

”snabbhetspremie” kan till stor del förklara uppgången av barnafödande mellan åren 1985 och 

1990 (Fahlén och Oláh, 2013; SCB, 2002) 

 

Även utformningen av föräldraledigheten har gradvis ändrats under åren. Mellan åren 1978 

och 2002 har längden på föräldraledigheten förlängts från 9 månader till 16 månader. Hur stor 

den ekonomiska ersättningen som betalas ut till föräldrarna blir baseras på deras årliga 

arbetsinkomst. För att vara berättigad till den inkomstbaserade ersättningen måste personen i 

fråga ha arbetat minst 8 månader innan barnet fötts, annars erhålls ersättning på basnivå, 

vilket innebär 180 kr per dag. (Fahlén & Oláh, 2013: 37). 

2.3 Barnafödande och arbetsmarknadsanknytning 

Under 1970-talet, i samband med avskaffandet av sambeskattningen, vilket resulterade i en 

skattereduktion av kvinnans inkomst, började svenska kvinnors deltagande i arbetslivet att 

öka. Sysselsättningsgraden för kvinnor ökar och hemmafrun, kvinnan som sköter om barnen 

medan de är små börjar försvinna för kvinnor födda 1950. Att åldern för kvinnan vid det 

första barnets födelse steg och att fruktsamheten sjönk under perioden fram till mitten av 

1980-talet har fått sin förklaring i det ökande deltagandet av kvinnor i förvärvsarbete (SCB, 

2002).  

 

Sedan slutet av 1970-talet har den kvinnliga förvärvsfrekvensen i Sverige varit bland de 

högsta i Europa. Under de senaste 20 åren har det kvinnliga arbetsmarknadsdeltagandet, bland 

kvinnor i åldrarna 15-64, uppnått över 70 procent. Kvinnor under 25 år har en 

förvärvsfrekvens på runt 40 procent (Fahlén & Oláh, 2013: 34). När det gäller antalet 
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arbetstimmar som kvinnor bidragit med så är ökningen mycket blygsammare. Fler kvinnor 

etablerade sig på arbetsmarknaden, men tiden som spenderades där var låg i jämförelse med 

männen. En huvudsaklig orsak till det är ökningen av deltidsarbete. Från år 1982 vände dock 

trenden och deltidsarbete började minska bland kvinnor (Stanfors, 2003).  En trolig förklaring 

enligt Stanfors (2003) är den mer jämställda kvinnan som ledde till en ökande andel 

högutbildade kvinnor med starka karriärsmål, vilket innebar att fler kvinnor började arbeta 

heltid.  

2.4 Barnafödande och humankapital 

Under den ekonomiska krisen i början av 1990-talet var det många unga kvinnor som började 

studera och därmed väntade med det första barnet till en senare tidpunkt när inkomsten var 

fast (SCB, 2002; SCB, 2008). En anledning till att skaffa sig högre utbildning är att bli mer 

konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Eftersom utbildning i Sverige är kostnadsfri och det 

erbjuds studiebidrag och lån kan effekten vara särskild tydlig här. Sedan myndigheterna gjort 

en betydande utveckling av utbildningssystemet så tillströmmade det ungdomar till 

utbildningsväsendet under hela 1990-talet (Hoem, 2000). När det gäller kvinnor i åldern 25-

30 hade 24 procent en eftergymnasial utbildning år 1990. År 2001 hade talet ökat till 42 

procent (SCB, 2002: 34). Idag är det fler kvinnor än män som utbildar sig på högre nivå 

(Stanfors, 2003). Kvinnor som väljer att börja studera och som inte nyligen haft ett arbete får 

vid skaffandet av barn en låg föräldrapenning. Att skaffa barn under utbildningstiden innebär 

också med största sannolikhet ett uppehåll från studierna, dessa omständigheter lockar inte 

kvinnor till att bilda familj under utbildningens gång. Istället väntar man till efter avslutad 

utbildning, vilket bidrar till en nedgång i fruktsamheten (Hoem, 2000). 

3. Teori och tidigare forskning 

Fokus för denna studie är kortsiktiga barnintentioner och vilken betydelse faktorer som 

arbetsmarknadsanknytning samt utbildningsnivå har för individens beslut att skaffa barn eller 

inte. Relevant för uppsatsens frågeställning är den teoretiska utgångspunkten om rationella val 

och riskundvikande, vilken betonar vikten av individens resurser och hur de skapar 

möjligheter eller begränsningar för individens handlande. Avsnittet börjar med teorin om 
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riskaversion. Därefter följer tidigare forskning gällande hur intentioner som begrepp 

definierats och förklarats samt de teoretiska resonemangen i fråga om förhållandet mellan 

barnintentioner och arbetsmarknadsanknytning samt humankapitalnivå. 

3.1 Riskundvikande  

Teorin om riskaversion utgår från att kostnader och intäkter av att skaffa barn ligger i 

framtiden, vilket medför att det är svårt att förutsäga hur höga de blir (McDonald, 2002). Det 

skiljer sig från det traditionella ekonomiska synsättet på fertilitet och beslut om 

familjebildning som baserat på kalkyler om fördelar och nackdelar, som av individen jämförs 

för att få en indikation om ett beslut om att skaffa barn ökar ens välgång (Becker, 1993). 

Beckers teori, New Home Economics (1965), lägger fokus på hur kvinnors ökade deltagande i 

högre utbildning samt arbetsmarknad, bidrar till att alternativkostnaden (i tid) för omvårdnad 

av barn stiger (Becker, 1993). Vilket Becker (1993) anser vara en förklaring till ett lågt 

barnafödande. Ett beslut om att skaffa barn innebär för högutbildade kvinnor med stark 

arbetsmarknadsanknytning att de har mer att förlora i form av inkomst och arbetstimmar 

(Becker 1993; Testa, 2014). Enligt McDonald (2002) innebär beslutet att bilda familj att 

individer beslutar om att ändra sin framtida livsstil, vilket i sin tur påverkar beslutet om att 

skaffa barn. Om det finns en uppfattning om osäkerhet när det gäller den ekonomiska, sociala 

eller personliga framtiden, är det troligt att individen väljer den tryggare vägen för att 

minimera risker (McDonald, 2002). Enligt Hobcraft och Kiernan (1995) är tidpunkten för 

beslutet att skaffa barn till stor del bestämt på det individuella planet. De menar att det finns 

fem grundläggande villkor som är av betydelse för beslutet att bli förälder eller inte: en 

partner, slutförd heltidsutbildning, egen bostad, förvärvsarbete med tillfredställande inkomst 

och känslan av framtida trygghet (Hobcraft & Kiernan, 1995). Den tryggare vägen som 

riskaversionsteorin och McDonald (2002) förespråkar innebär en investering i ekonomisk 

säkerhet, vilket utbildning, arbetsmarknadsanknytning, långa arbetsdagar och sparande är 

exempel på. Vilket står i kontrast mot den osäkerhet som medföljer vid investering i 

familjebildning. Att välja att utbilda sig på högre nivå är en investering på det individuella 

planet och som säkerställer en framtida trygghet (McDonald, 2002). Vid osäkra ekonomiska 

tider, med ovissa svängningar i konjunkturcykler, så kan en individ reducera risker genom att 

investera i humankapital. Dock med konsekvensen att familjebildning senareläggs 

(McDonald, 2002).  



 

 8 

3.2 Intentioner  

Att studera barnafödandeintentioner kan enligt Oláh och Fahlén (2013) vara ett sätt att få fram 

indikationer på hur det faktiska barnafödandet utvecklar sig i det längre tidsperspektivet. 

Intentionen att skaffa eller inte skaffa barn och säkerheten hos dessa intentioner för framtida 

barnafödande är starkt sammankopplat med framtida fertilitetsbeteende (Schoen m.fl, 1999). 

Genom att studera intentioner så får man enligt Oláh och Fahlén (2013) reda på huruvida 

individen har för avsikt eller planer på att skaffa barn, överhuvudtaget eller inom en 

överskådlig tid. Sambandet mellan kortsiktig intention och barnafödande anses vara nära 

relaterat (Schoen m.fl, 1999). Fördelen med att undersöka kortsiktiga barnintentioner är att de 

kan ge en mer korrekt bild av barnafödande än intentioner som sträcker sig över en längre tid. 

Det beror på menar Fischbein och Ajzen (2010) att sannolikheten för att livsförändrande 

händelser ska sätta hinder för barnplanerna minskar desto kortare tidsplanering det handlar 

om.  

 

Inom teorin om planned behavior (TPB) (Fishbein & Ajzen, 1975), ligger fokus på bildandet 

av intentioner och sambandet mellan intentioner och beteende (Ajzen, 1991). Enligt Ajzen 

(1991) är intentioner menade att fånga upp faktorer, vilka påverkar en individs motivation att 

agera. Desto starkare intentionen är att uppvisa ett visst beteende, desto mer troligt är det att 

det leder till ett agerande. Ajzen (1991) menar att ett beteende oftast till någon del även är 

beroende av både möjligheter och resurser (till exempel tid, ekonomiskt kapital, olika 

förmågor) vilka representerar människors kontroll över ett beteende. Om en person har de 

nödvändiga resurserna och möjligheterna, så ökar sannolikheten att en intention realiseras.  

För att barnintentioner ens ska bli möjligt att omvandlas till barnafödande, krävs det både 

resurser och att tillfällen uppstår (Ajzen, 1991). Vidare är det enligt Ajzen (2013) av betydelse 

att definiera målet med beteendet, till vilket intentionen är fastställd. Ett exempel på möjligt 

mål med anknytning till barnafödande, och som är relevant för min uppsats, är att skaffa barn 

inom tre år (Ajzen, 2013). 

 

Fahlén och Oláh (2013) menar att i fråga om barnafödande intentioner så tar individen sin 

nuvarande livssituation, det vill säga, ekonomiska situation och framtidsutsikter, med i 

beräkningen för att se om det går att förverkliga i barnafödande (Oláh och Fahlén, 2013a). Det 

är enligt Fahlén och Oláh (2015) av betydelse att betona att intentioner inte bara reflekterar 

möjligheter till barnafödande utan även hinder som kommer med individers olika 
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livsförutsättningar. Enligt Fahlén (2013) handlar det om faktorer på både individuell samt 

samhällsnivå som kan påverka en individs kortsiktiga barnafödandeintentioner beroende på 

hur individens ekonomiska situation ser ut, till exempel i fråga om 

arbetsmarknadsanknytning. På samhällsnivå kan regleringar av föräldraförsäkringen påverka 

en individs uppfattning om framtida ekonomiska risker och trygghet. På individuell nivå är 

förvärvat humankapital i form av utbildning en faktor som kan påverka individens uppfattning 

om framtida arbetssäkerhet samt ekonomisk trygghet (Fahlén, 2013). På detta vis formas de 

kortsiktiga barnafödandeintentionerna, huruvida det är aktuellt att skaffa barn snart eller inte, 

av hur risker och säkerhet upplevs för individen (Fahlén & Oláh, 2015). 

3.2.1 Arbetsmarknadsanknytning 

Teorin om riskundvikande (McDonald, 2002) betonar rollen arbetsmarknadsanknytning samt 

arbetslivserfarenhet har vid beslutet att skaffa barn. Att arbetsmarknadsanknytning har 

betydelse för barnafödande visar flera studier som ingår i en arbetsrapport från ISF (2015), 

inspektionen för socialförsäkringen (Thalberg, 2015). Enligt Thalberg (2015) är sambandet 

mellan arbetsmarknadsanknytning och anställningsform och arbetsinkomst starkt och har visat 

sig vara av betydande vikt för människors benägenhet att skaffa barn. Att anställningsform 

kan påverka människors beslut om att skaffa barn beror mycket på att visstidsanställda i 

förhållande till tillsvidareanställda känner en större social och ekonomisk otrygghet. Denna 

stora skillnad i trygghet gäller både på och utanför arbetet. En större andel av de med 

tidsbegränsade anställningar känner en oro för hushållets ekonomi samt för att bli arbetslösa 

(Thalberg, 2015). Exempel på tidsbegränsad anställning är vikariat, anställningsstöd, 

säsongsarbete och provanställning (SCB, 2008). Kombinationen av höga arbetslöshetstal och 

att de tidsbegränsade anställningarna blivit allt vanligare betyder att för ungdomar är 

osäkerheten på arbetsmarknaden stor (Fahlén & Oláh, 2013). Det finns ett negativt samband 

mellan tidsbegränsad anställning och förstabarnsfödande (SCB, 2008). Att ett tidsbegränsat 

arbetskontrakt har en negativ inverkan på barnintentioner hos kvinnor utan barn kan enligt 

Oláh och Fahlén (2013b) bero på villkoren för föräldrapenning vid föräldraledighet. Eftersom 

föräldrapenningen är sammanlänkad med kvinnans arbetsmarknadsanknytning innan barnets 

nedkomst, skapar det ekonomisk osäkerhet samt risker, vilket gör det mindre lockande för 

dessa kvinnor att bilda familj (Oláh & Fahlén, 2013b). Att ha planer på ett första barn beror, 

enligt Pailhé och Solaz (2013), till stor del på anställningsform och dess stabilitet, till skillnad 

från planer på ett andra barn, då en stark tvåbarnsnorm samt åldern på det första barnet kan 
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bidra till starkare barnintentioner. Det senare går att härleda till den snabbhetspremie i Sverige 

som gynnar de kvinnor ekonomiskt som skaffar barn med tät följd (Oláh & Fahlén, 2013b; 

Pailhé & Solaz, 2013). Pailhé och Solaz (2013) menar att alternativkostnaden för kvinnor med 

en tidsbegränsad anställning är särskilt hög. Det beror på att barnafödande kan ge signaler om 

brist på arbetsengagemang och därmed minska chanserna att bli fast anställd. En 

tillsvidareanställning med en god inkomst minskar osäkerheten och stärker därmed 

intentionerna för kvinnor att skaffa barn, vilket minskar risken för senareläggning i 

förhållande till kvinnor med svagare arbetsmarknadsanknytning (Pailhé & Solaz, 2013). 

Enligt Thalberg (2015) har arbetsinkomst otvivelaktigt stor betydelse för barnafödande. Flera 

studier som ingår i ISF-rapporten (2015), visar att benägenheten att skaffa ett första barn ökar 

med förvärvsinkomsten för både kvinnor och män. Thalberg (2015) menar vidare att en 

inkomst över medianen ökar intentionen att skaffa ett första barn för både kvinnor och män, 

medan en inkomst under medianen framförallt påverkar kvinnors barnafödandeintentioner 

negativt. Sedan år 1990 har den effekt arbetsinkomst har på beslutet att skaffa barn blivit 

starkare (Thalberg, 2015). 

 

I Sverige har det visat sig att barnlösa kvinnor som står utanför arbetskraften, såsom 

arbetslösa eller studerande, har svagare barnintentioner, både generellt och på kortare sikt 

(Oláh & Fahlén, 2013b; Thalberg, 2015). Enligt Thalberg (2015) innebär arbetslöshet en 

framtida osäkerhet, vilket oftare leder till att beslut om att skaffa barn senareläggs, då det 

anses vara för riskfyllt ekonomiskt sett. Däremot är alternativkostnaden för omvårdnad av 

barn lägre för de arbetslösa, eftersom det inte behöver betalas för barnomsorg blir det mindre 

dyrt att ha barn (Pailhé & Solaz, 2013). Flera studier som ingår i ISF-rapporten (2015) visar 

dock att arbetslösa har en relativt hög benägenhet att skaffa barn. Thalberg (2015) menar att 

det till viss del kan förklaras av att de arbetslösa som tidigare har förvärvsarbetat och får A-

kassa, har rätt till en föräldrapenning som baseras på den tidigare arbetsinkomsten. Att först 

ha slutfört sin heltidsutbildning har betydelse för beslutet att skaffa barn. En studie från 2013 

som ingår i ISF-rapporten (2015) visar att kvinnliga studenter i jämförelse med icke-

studerande i samma ålder är mindre benägna att skaffa ett första barn (Thalberg, 2015). 

Kvinnor i utbildning har svaga barnintentioner. (Pailhé & Solaz, 2013). Enligt Thalberg 

(2015) väger de kvinnliga studenterna in föräldraledighet samt föräldrapenningens 

ersättningsnivå när intentioner att skaffa barn övervägs. Men studien (2013) visar även att 

studenters negativa inställning till barnplaner avtar med kvinnans ålder (Thalberg, 2015).  
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3.2.2 Humankapitalnivå  

Enligt McDonald (2002) är en investering i humankapital en säkrare väg att gå, samt enligt 

Hobcraft och Kiernan (1995) är en avslutad heltidsutbildning ett av flera villkor som beslutet 

att bilda familj vilar på. Det har länge funnits ett samband mellan senareläggning av 

barnafödande och utbildningsnivå. Kvinnor (och män) med högre utbildning, eftergymnasial 

utbildning, bildar familj senare i livet än de med lägre utbildning, gymnasium och grundskola 

(SCB, 2002). Medelåldern för kvinnan vid det första barnets födelse har varit högre hos 

kvinnor med högre utbildning och antalet barn i genomsnitt har varit lägre än hos kvinnor 

med lägre utbildning (SCB, 2002; Stanfors, 2003). Kvinnor med högre utbildning har oftare 

varit permanent barnlösa, vilket kan bero på ofrivillighet som en konsekvens av den högre 

medelåldern för kvinnan när det första barnet föds, men kan också bero på att dessa kvinnor 

oftare väljer att satsa på karriär och arbetsliv framför familjebildning (SCB, 2002). Numera är 

det negativa sambandet mellan utbildningsnivå och barnafödande inte lika tydligt (SCB, 

2014). Barnafödandet har ökat bland de högutbildade, de har en ökad benägenhet att få ett 

första barn men även ett andra barn i jämförelse med kvinnor med lägre utbildningsnivå, 

vilket resulterat i att de får ett första och ett andra barn i något större utsträckning. Det går 

även att beskriva som att högutbildade kvinnor i Sverige förblir barnlösa i mindre 

utsträckning (SCB, 2014). Att högutbildade kvinnor ofta väljer att skjuta på barnafödandet till 

ett senare skede i livet behöver inte nödvändigtvis innebära att färre antal barn skaffas, istället 

föds barnen med tätare mellanrum. I fråga om barnafödande och antal barn så ligger de 

högutbildade kvinnorna långt efter vid 30 års ålder men vid 43 års ålder har de kommit ikapp 

(SCB, 2014; Stanfors, 2003: 105). Det finns enligt Testa (2014) empiriska belägg för att högre 

utbildade kvinnor har intentionen att skaffa fler barn än kvinnor med lägre utbildning. Mills 

m.fl (2008) menar att trots att det bland de högutbildade fortfarande finns en större andel 

barnlösa samt att deras barnafödande ofta senareläggs, så blir det allt tydligare att dessa 

kvinnor inte bara har höga fertilitetsintentioner utan även har de resurser som krävs för att 

omvandla intentioner till beteende och handling.  

 

3.3 Hypoteser 

Enligt teorin om riskaversion föregås ett beslut om att eventuellt skaffa barn av ett 

kalkylerande på rationell nivå där individens situation, i fråga om olika resurser, tas med i 
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beräkningen.  Särskilda villkor ska vara uppfyllda innan barnplaner kan förverkligas. Tidigare 

forskning har visat att arbetsmarknadsanknytning är av stor vikt för människors benägenhet 

att skaffa barn. Vi kan således förvänta oss att kvinnor med starkare anknytning till 

arbetsmarknaden i fråga om en tryggare anställningsform, till exempel en fast anställning, 

har en ökad benägenhet att skaffa barn i förhållande till kvinnor med en svagare anknytning, 

till exempel arbetslösa och studenter. Tidigare forskning har även påvisat att utbildningsnivå 

har betydelse för människors planer på att skaffa barn. Vi kan därför förvänta oss att kvinnor 

som har en högre avslutad utbildning, till exempel på universitet, i jämförelse med kvinnor 

med en utbildning på lägre nivå, till exempel grundskola, är mer positivt inställda till att 

skaffa barn inom en snar framtid. 

4. Data och metod 

4.1 Datamaterial 

Datamaterialet om kvinnors intentioner att skaffa barn är hämtade från European Social 

Survey. Den europeiska socialundersökningen är helt forskarstyrd och politiskt oberoende och 

har genomförts vartannat år sedan 2002 med fokus på livsstils och samhällsfrågor. Det är 

identiska frågor som ställs i drygt tjugo europeiska länder. I Sverige är det Statistiska 

centralbyråns intervjuare som leder undersökningen och respondenterna har slumpmässigt 

valts ut till en intervju, ansikte mot ansikte. För denna studie har data hämtats från två 

omgångar som inkluderar samma modul av variabler som rör relationen mellan arbete och 

familjeliv. Omgång 2 som genomfördes år 2004 är antalet intervjuer med svenskar 1948, i 

omgång 5 som genomfördes år 2010 är antalet intervjuer med svenskar 1497 (ESS, 2016). För 

att få ett högre antal respondenter med i studien är data hämtade från båda undersökningarna. 

I denna analys ingår individer som är boende i Sverige och som är kvinnor i reproduktiv ålder 

20-45 år med 0-2 barn. Sammanlagt rör det sig om 561 kvinnor, 316 från 2004 års 

undersökning samt 245 från 2010.  
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4.2 Metod 

För denna uppsats är analysmetoden kvantitativ, svaret på frågeställningen söks med hjälp av 

en logistisk regressionsmodell. Analysens beroende variabel, om individer planerar att skaffa 

barn den närmaste framtiden, är binär och kan enbart anta värdena 0 eller 1 beroende på om 

respondenten svarat nekande eller jakande. Av den anledningen att det för denna studie 

handlar om att undersöka ett kategoriskt fenomen med sannolikheter som inte kan överstiga 1 

eller understiga 0 är logistisk regression, framför linjär regression (som är en metod utarbetad 

för beroende variabler med kontinuerliga intervallskalor) att föredra som analysverktyg 

(Pampel, 2000). I en logistisk regressionsmodell ser relationen mellan den beroende variabeln 

och de oberoende variablerna ut enligt följande ekvation: 

 

logit(Y) = α + β1X1 + β2X2 + ...+ βkXk. 

 

Logiten (Y) står för att den beroende variabeln är logaritmen av oddset för att den beroende 

variabeln ska vara lika med 1. a är lika med interceptet. β är värdet på 

regressionskoefficienten för variabeln X. Att Y=1 innebär att den beroende variabeln, 

barnplaner, har utfallet 1, vilket med andra ord betyder ett positivt svar till planer på att skaffa 

barn inom tre år, och det relaterar de oberoende variablerna till. I en logistisk 

regressionsmodell behöver sambandet mellan de oberoende variablerna och sannolikheten att 

den beroende variabeln ska vara lika med 1 inte vara linjärt. Istället är den minskade eller 

ökade sannolikheten, som kommer av att en oberoende variabel ändrar värde, beroende av 

värdena hos de övriga oberoende variablerna (Edling & Hedström, 2003; Pampel, 2000).  

 

Andelen personer som har gett ett positivt svar om planer på att skaffa barn i undersökningen 

(att Y=1) är hög, drygt 30 procent, vilket gör det mer relevant att presentera resultatet i β 

värden, och inte i oddskvoter, eftersom oddskvoten då inte rakt av går att översättas till en 

sannolikhet. Resultatet kommer presenteras utifrån regressionskoefficienternas (β) tecken, ett 

positivt eller negativt värde indikerar att den oberoende variabeln är positivt eller negativt 

relaterad till den beroende variabeln. Vilket i denna undersökning ger en fingervisning om det 

jämförelsevis är mer eller mindre sannolikt att en specifik faktor påverkar en individs planer 

på att skaffa barn inom tre år.  
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4.3 Variabler 

Den beroende variabeln för denna analys är barnintentioner de närmaste tre åren. Frågan som 

är relevant för att mäta intentioner lyder: Planerar du att skaffa barn inom de närmaste tre 

åren? Ursprungligen var svarskategorierna fyra: absolut inte, förmodligen inte, förmodligen 

och absolut. Ursprungsvariabeln har kodats om till två kategorier: har planer på att skaffa 

barn (1) samt har inte planer på att skaffa barn (0). Beroende på intentionernas styrka så 

delas individer upp i de som sannolikt vill ha barn i den närmaste framtiden och de som 

sannolikt inte vill det. 

 

De oberoende variablerna som är specifika för individen är: 

Ålder: Individens ålder vid tidpunkten för undersökningen. Variabeln är uppdelad i fyra 

kategorier, 20-25 år, 26-30 år (referenskategori), 31-36 år samt 37-45 år. 

 

Utbildningsnivå: Denna variabel består av tre kategorier utifrån nivån på avslutad utbildning, 

gymnasium 2 år eller mindre (grundskola inkluderad), gymnasium 3 år samt eftergymnasial 

utbildning (högskola, universitet och yrkesutbildning).  Gymnasium 2 år eller mindre är 

referenskategori. 

 

Arbetsmarknadsanknytning: Denna variabel är uppdelad i följande fyra kategorier utifrån 

anställningsform: tillsvidareanställning (referenskategori), tidsbegränsad anställning, egen 

företagare och ingen anställning/studerar. Med tidsbegränsad anställning räknas individer med 

tillfälligt kontrakt. Bland personer utan anställning ingår bland andra arbetslösa, permanent 

sjuk/handikappade, pensionerade samt hemmavarande på heltid.  

 

Partnerskapsstatus: Om individen lever med en partner eller inte. Består av två kategorier där 

den ena innefattar individer som är gifta eller sammanboende och därmed bor tillsammans 

med en partner (referenskategori). Den andra kategorin inkluderar individer som inte bor med 

en partner permanent, med andra ord ingår särbor och individer utan partner i denna kategori. 

 

Moderskapsstatus/Antal barn/Ålder på det yngsta barnet: Detta är en kombinationsvariabel av 

Antal barn samt Ålder på det yngsta barnet. Variabeln är indelad i sju kategorier. Personer 

utan barn bildar en kategori (referenskategori) de övriga kategorierna är: ett barn i åldern 0-3, 

ett barn i åldern 4-7, ett barn i åldern 8 eller äldre, två barn det yngsta i åldern 0-3, två barn 
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det yngsta i åldern 4-7 samt två barn det yngsta 8 år eller äldre. Anledningen till att kombinera 

dessa variabler är att undvika multikollinearitet, då de till viss del beskriver samma sak. 

 

Inkomst: Hur individen uppskattar den sammanlagda nettoinkomsten i månaden. Till den 

totala inkomsten inkluderas till exempel, lön, barnbidrag, föräldrapenning, 

arbetslöshetsersättning, sjukpenning och kapitalinkomster efter skatt. Denna variabel hade 

ursprungligen tio olika inkomstintervall, vilka i antal så jämnt som möjligt har fördelats på tre 

kategorier, efter olika nivåer i storlek på den uppskattade inkomsten, en kategori för 

låginkomsttagare med en inkomst upp till 19 999 kr, en kategori för medelinkomsttagare med 

en inkomst i intervallet 20 000 – 31 999 kr, samt en kategori för höginkomsttagare med en 

inkomst i intervallet 32 000 – 44 000 kr eller mer (referenskategori).  

 

ESS round: Denna variabel består av två kategorier, en kategori för respondenter som deltagit 

i 2004 års undersökning, omgång 2 (referenskategori), samt en andra kategori för 

respondenter som deltagit i 2010 års undersökning, omgång 5. Denna variabel är inkluderad 

för att fånga upp eventuella skillnader mellan åren. 

5. Resultat 

Resultatet av analysen inleds med en beskrivande del av datamaterialet, först redovisas 

andelsfördelningen av ålder för den beroende variabeln, benägenheten att skaffa barn inom tre 

år. Därefter följer en redogörelse för hur olika individspecifika faktorer är fördelade på 

moderskapsstatus: kvinnor utan barn, enbarnsmödrar och tvåbarnsmödrar. Sedan presenteras 

resultaten av den logistiska regressionsanalysen samt en analys av utfallen. 

5.1 Beskrivning av datamaterial 

Den beroende variabeln för denna analys är planer på att skaffa barn inom en tidsperiod på tre 

år. Sett över olika åldersgrupper varierar inställningen till barnplaner stort. Figur 3, vilken 

baseras på data från ESS undersökning från åren 2004 samt 2010, visar att det är vanligare att 

ha barnintentioner i gruppen 26-30 år än bland övriga åldersgrupper och främst i jämförelse 

med 37-45 åringar och 20-25 åringar. Att den positiva inställningen till barnplaner är 
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vanligare i gruppen från 26 års ålder kan vara ett tecken på att studier är avslutade och att 

etablering på arbetsmarknaden skett. Att barnintentioner är mindre vanligt bland dem i 

gruppen 37-45 år skulle kunna finna sin förklaring i att man redan skaffat det önskvärda antal 

barn man vill ha, men det kan också bero på att det allmänt sett kan uppfattas som för sent att 

skaffa barn. 

 

Figur 3: Planer på att skaffa barn inom tre år, fördelning på 

kvinnors ålder. 

 

 

Att ha med beskrivande data för analysens kontrollvariabler bidrar till att ge en uppfattning 

om hur datamaterialet är förskaffat, och för att se likheter och skillnader mellan olika grupper. 

Tabell 1 redovisar den procentuella fördelningen av variablerna för varje kvinnogrupp.  

Bland kvinnor som inte har barn är det mer vanligt att vara i åldern 20-25 år i jämförelse med 

kvinnor som har barn. Det är vanligast att kvinnor med ett eller två barn återfinns i 

åldersgruppen 37-45 år. I likhet med kvinnor utan barn är en större andel kvinnor med ett eller 

två barn högutbildade. En annan likhet mellan grupperna är att det är mer vanligt både för 

barnlösa samt för mödrar att ha en fast anställning. En skillnad är dock att det bland de 

barnlösa är mer vanligt att ha en tidsbegränsad anställning i jämförelse med kvinnor med ett 

eller två barn. Bland de kvinnor utan barn finns även en högre andel arbetslösa samt studenter. 

För kvinnor utan barn är det mer vanligt att inte bo med en partner i jämförelse med kvinnor 

som har barn. Ytterligare en skillnad mellan grupperna är att det bland kvinnor med ett barn 

finns en högre andel som har ett barn i åldern 0-3 år i jämförelse med kvinnor som har två 

barn. Bland tvåbarnsmödrarna är det mer vanligt att ha ett yngsta barn i åldern 8 år eller äldre. 
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En annan skillnad är att det i gruppen med kvinnor utan barn finns en högre andel som har en 

lägre total inkomst i förhållande till kvinnogrupperna med barn. Det är mer vanligt att kvinnor 

med två barn har en högre inkomst. 

 

Tabell 1: Andelsfördelning av individspecifika faktorer på olika 

kvinnogrupper. 

Kontrollvariabler 
Kvinnor, 

0 barn 

Kvinnor, 

1 barn 

Kvinnor, 

2 barn 

Ålder 

20-25 år 

26-30 år 

31-36 år 

37-45 år 

Utbildningsnivå 

 

49,4 

26,2 

12,5 

11,8 

 

 

10,5 

14,9 

32,5 

42,1 

 

 

1,1 

9,8 

32,1 

57,1 

 

Gymnasium 2 år eller mindre 

Gymnasium 3 år  

Eftergymnasial utbildning 

7,6 

44,9 

47,5 

24,6 

32,5 

43,0 

26,6 

29,3 

44,0 

Arbetsmarknadsanknytning    

Tillsvidare anställning 

Tidsbegränsadanställning 

Egen företagare 

Ingen anställning/Studerar 

49,8 

44,1 

2,7 

3,4 

71,9 

21,1 

6,1 

0,9 

77,2 

14,7 

7,6 

0,5 

Partnerskapsstatus 

Bor inte med en partner 

Bor med partner 

Moderskapsstatus/Antal barn/Ålder yngsta barnet 

0-3 år 

4-7 år 

8 år eller äldre 

Inkomst 

Upp till 19 999 

20 000 – 31 999 

32 000 – 44 000 eller mer 

ESS 

2004 omgång 2 

2010 omgång 5 

 

50,6 

49,4 

 

 

 

       

 

30,4 

39,9 

29,7 

 

55,5 

44,5 

 

23,7 

76,3 

      

46,5 

14,0 

39,5 

       

23,7 

34,2 

42,1 

 

55,3 

44,7 

 

14,7 

85,3 

      

26,1 

33,2 

40,8 

     

8,7 

34,2 

57,1 

 

58,2 

41,8 

Antal 263 114 184 
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5.2 Resultat av regressionsanalys 

Resultatet av den logistiska analysen redovisas enligt tabell 2.  Modellen presenterar vilken 

inverkan ålder, utbildningsnivå, arbetsmarknadsanknytning, partnerskapsstatus, 

moderskapsstatus/antal barn/ålder på yngsta barnet, och inkomst har på intentioner att skaffa 

barn inom tre år. Sannolikheten av varje specifik variabel gäller då övriga variabler 

konstanthålls. 

 

Tabell 2 visar att kvinnor med en 3-årig gymnasial utbildning och på högre nivå, 

eftergymnasial utbildning, har en något större sannolikhet att skaffa barn i relation till kvinnor 

med utbildning på lägre nivå, i form av grundskola och kortare utbildning på gymnasium. 

Detta samband är dock inte signifikant på 5-procentnivå, vilket gör att det inte går att utesluta 

att sambandet beror på slumpen. Sannolikheten att skaffa barn för kvinnor med en 

tidsbegränsad anställning samt för de arbetslösa och studerande är mindre i förhållande till 

kvinnor med en tillsvidare anställning. Det är även mindre sannolikt att egna företagare har 

kortsiktiga barnplaner. Vilket stämmer väl överens med teorin om riskundvikande samt 

uppsatsens hypotes om att en trygg anställning, vilken inkluderar sociala och ekonomiska 

förmåner, är ett villkor för barnaskaffande. Den sannolikhet som arbetsmarknadsanknytning 

har på planer att skaffa barn är dock inte heller signifikant på 5-procentnivå. Att bo med en 

partner, det vill säga individer som är gifta eller sammanboende, ökar sannolikheten för 

planerna på att skaffa barn i jämförelse med individer som inte bor med en partner, till 

exempel partnerlösa eller särbos. Ett samband som är signifikant på 1-procentnivå. För 

kvinnor som har ett enda barn, vars ålder är 0-3 år eller 4-7 år är sannolikheten att planera för 

(ännu) ett barn inom kort större, än för kvinnor som inte har barn. För kvinnor som har ett 

enda barn, vars ålder är 8 år eller äldre är sannolikheten mindre. Vilket är förenligt med 

tidigare forskning om normen att skaffa två barn med inte alltför många år emellan. För 

kvinnor med två barn och det yngsta i åldern 0-3 år eller 4-7 år är sannolikheten att planera att 

skaffa ett till barn mindre, i relation till kvinnor utan barn. För kvinnor med två barn med det 

yngsta i åldern 8 år eller äldre är sannolikheten mycket mindre. Sambandet mellan 

moderskapsstatus/antal barn/ålder yngsta barnet och kortsiktiga barnintentioner är signifikant 

på 1-procentnivå när det gäller de kategorier kvinnor med två barn.  
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Tabell 2: Logistisk regressionsanalys av individers benägenhet 

att skaffa barn inom kort. B-värden. 

Oberoende variabler B-värde 

Ålder 

20-25 år  

26-30 år  

31-36 år 

37-45 år 

 

     -1,806 *** 

ref. 

    -0,748 ** 

       -3,048 *** 

Utbildningsnivå  

Gymnasium 2 år eller mindre  

Gymnasium 3 år 

Eftergymnasial utbildning 

 

ref. 

0,323 

0,299 

Arbetsmarknadsanknytning 

Tillsvidareanställning  

Tidsbegränsadanställning 

Egen företagare 

Ingen anställning/Studerar 

Partnerskapsstatus 

Bor inte med en partner  

Bor med partner 

 

ref. 

-0,243 

 -1,360* 

-0,224 

 

ref. 

       0,825 *** 

Moderskapsstatus/Antal barn/Ålder yngsta barnet 

Inga barn  

1 barn 0-3 år 

1 barn 4-7 år 

1 barn 8 år eller äldre 

2 barn yngsta 0-3 år 

2 barn yngsta 4-7 år 

2 barn yngsta 8 år eller äldre 

Inkomst 

Upp till 19 999  

20 000 – 31 999 

32 000 – 44 000 eller mer  

ESS  

2004 omgång 2  

2010 omgång 5 

 

ref. 

 0,539 

       1,319 ** 

                  -0,992 

        -1,909 *** 

        -1,819 *** 

        -2,805 *** 

 

        -1,158 *** 

                   -0,527* 

ref. 

 

ref. 

-0,014 

Intercept 0,886 

Nagelkerke R2 

-2 Log likelihood 

N 

0,463 

479,724 

561 

***=p<0,01 **=p<0,05 *=p<0,1 
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De kvinnor som uppskattar den personliga totala inkomsten som högre, mellan 32 000 och 

44 000 kr eller mer, har en ökad sannolikhet att skaffa barn i jämförelse med kvinnor med en 

lägre samlad inkomst. När det gäller kvinnor med inkomster under 19 999 kr så är sambandet 

signifikant på 1-procentnivå. Det är ett resultat som går hand i hand med tidigare forskning 

om att en inkomst under medianen har en negativ effekt på inställningen till att skaffa barn. 

Det framgår även av resultatet att det är något mindre sannolikt att kvinnor som medverkade i 

undersökningen 2010 har kortsiktiga barnintentioner i relation till de kvinnor som 

medverkade 2004. Skillnaden åren emellan är minimal, men gör det ändå möjligt att tolka det 

som att den samhällsekonomiska kontexten, med sämre konjunktur år 2010, har spelat någon 

roll när det gäller inställningen till att skaffa barn. Dock är det ett samband som inte är 

signifikant på 5-procentnivå. Samtliga variabler är testade för interaktioner, men jag har inte 

funnit några. Att sannolikheten av utbildning och anställningsform inte är signifikanta på 5-

procentnivå kan bero på att antalet respondenter är relativt litet, 561 personer. Jag väljer dock 

att ha kvar dessa variabler då jag anser att de är relevanta för modellen och kan ge en 

fingervisning om i vilken riktning samband går.  

5.3 Analys 

Utifrån uppsatsens hypoteser om rationella val och riskundvikande är resultaten från tabell 2 

till stor del förväntade. Kvinnor med en avslutad utbildning på universitet eller högskola har 

en ökad benägenhet att skaffa barn på kort sikt i jämförelse med kvinnor med en avslutad 

kortare utbildning på gymnasienivå eller grundskola. Det tyder, utifrån den teoretiska 

ansatsen, på att investering i humankapital gör att framtiden upplevs som mer trygg och 

därmed möjliggör en positiv inställning till kortsiktiga barnintentioner. Resultaten stödjer 

därmed hypotesen. Dock visar resultaten att det inte förekommer någon större skillnad mellan 

kvinnor med en avslutad högre utbildning och kvinnor med en avslutad 3-årig gymnasial 

utbildning. Att resultaten visar att kvinnor med en tillsvidare anställning har en ökad 

benägenhet för att skaffa barn inom kort i jämförelse med kvinnor med en tidsbegränsad 

anställning, arbetslösa eller studerande är helt i enlighet med uppsatsens hypotes om att 

minimera risker innan ett beslut om att bilda familj blir aktuellt. I enlighet med teori och 

tidigare forskning om barnintentioner och tillgången till resurser och hur det är 

sammankopplat med hur trygg eller osäker individen upplever sin situation går även resultatet 

gällande inkomst, då det framförallt visar att en lägre inkomst innebär en mer negativ 

inställning till kortsiktiga barnplaner.  
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6. Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur arbetsmarknadsanknytning samt resurser 

i form av utbildningsnivå och inkomst påverkar en kvinnas kortsiktiga intentioner att skaffa 

barn. Detta för att bättre försöka förstå varför det blir mer vanligt att svenska kvinnor skaffar 

barn allt senare i livet. Jag har analyserat eventuella samband mellan olika individspecifika 

faktorer och planer på att få barn inom tre år.  

 

Tidigare forskning har visat på att det finns ett positivt samband mellan barnintentioner och 

faktorer som utbildningsnivå, arbetsmarknadsanknytning samt inkomstnivå. I detta avseende 

överensstämmer resultatet av den logistiska regressionsmodellen, i stort, med tidigare studier 

och uppsatsens hypoteser om förväntade resultat. Det ska dock påpekas att utbildningsnivå 

samt arbetsmarknadsanknytning inte visade ha någon statistiskt signifikant effekt på 

barnintentioner, vilket innebär att det inte går att utesluta sambandet som slumpmässigt. Det 

passar därför bättre att tala om sambandens tendenser än om regelrätt samvariation. Att 

sambanden mellan barnintentioner och utbildning och arbetsmarknadsanknytning inte är 

signifikanta skapar problem för modellens trovärdighet. Samtidigt är det troligt att det är 

storleken på undersökningens urval, vilket är litet enbart 561 deltagande kvinnor, som är den 

bidragande orsaken till att sambanden inte går att styrka. Det dubbla antalet hade kanske gett 

mer signifikans till modellen. Dock faller resultaten inom ramen för uppsatsens teoretiska 

ansats om riskaversion med McDonald (2002) och Hobcraft och Kiernan (1995) i spetsen. Att 

ha en avslutad utbildning på högre nivå samt en fast anställning med ekonomiska och sociala 

förmåner bidrar till att framtiden känns mindre osäker. När riskerna på ett kalkylerande vis 

minimeras ökar benägenheten att skaffa barn. Därmed har individer med tidsbegränsat 

arbetskontrakt, arbetslösa samt studenter inte de trygga förutsättningar som krävs för 

kortsiktiga barnplaner. Tidigare forskning om barnintentioner sätter kvinnan och dess 

livssituation i fokus. Barnintentioners möjligheter och hinder påverkas av hur kvinnans 

ekonomiska situation ser ut, att ta beslut om att skaffa barn innebär att utgå från kännbara 

risker och trygghet (Fahlén & Oláh, 2013). Resultatet sammanfaller med teori och tidigare 

forskning när tendensen är att en högre utbildning samt en starkare 

arbetsmarknadsanknytning, vilket ofta genererar en högre inkomst, bidrar till 

försörjningstrygghet, vilket i sin tur främjar barnintentionernas möjligheter. Att en individ har 
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de resurser som krävs för att uppfylla villkoren för barnplaner behöver dock inte alltid betyda 

att det på kort sikt blir verklighet. 

 

Utvecklingen att det blir vanligare att kvinnor väntar med att skaffa barn har enligt tidigare 

forskning sin förklaring i den mer jämställda kvinnan som utbildar sig på högre nivå för att bli 

etablerad på arbetsmarknaden med ett välavlönat arbete (SCB, 2002; Stanfors, 2003). Att 

medelåldern för kvinnan vid det första barnets födelse har haft en stigande kurva kan bero på 

det ökade antalet kvinnor som investerar i resurser och karriär, vilket, trots de möjligheter för 

barnaskaffande det ger, kan innebära att familjebildning får vänta. Det finns en problematik 

kring förvärvning av resurser och tiden det tar. Här finns en risk att man hunnit uppnå en så 

pass hög ålder att chansen att kunna föda barn minskat avsevärt innan man uppnått vad man 

upplever som trygga förutsättningar för familjebildning i form av utbildning, karriär och 

inkomst. Dock har tidigare litteratur visat på att de högutbildade kvinnorna ofta har starka 

barnintentioner och att de, vid en högre ålder, kommit ikapp kvinnorna med lägre utbildning 

när det kommer till antalet skaffade barn (SCB, 2014). Resultatet visar en tendens till att 

högutbildade kvinnor är mer positiva till att bilda familj inom kort i förhållande till 

lågutbildade kvinnor. Dock visar resultatet även att det inte förekommer någon större skillnad 

i benägenhet att skaffa barn mellan högutbildade kvinnor samt kvinnor med en 3-årig 

gymnasieutbildning. Den tendensen finner inte stöd i uppsatsens teoretiska utgångspunkt om 

kravet på en avslutad högre utbildning. Men utifrån tidigare forskning så skulle förklaringen 

vara att lågutbildade liksom högutbildade kvinnor ofta har höga barnintentioner med 

skillnaden att kvinnor med enbart gymnasieutbildning generellt får barn vid en tidigare ålder. 

Det skulle kunna bero på att dessa kvinnor inte har ambitionen att göra karriär utan har en 

tillräcklig inkomst och tryggad situation för att kunna satsa på familjebildning i ett tidigare 

skede i livet. Medan kvinnor med höga ambitioner ofta väntar på ett mer passande tillfälle. 

 

För att förstå resultatet i ett vidare sammanhang är ett beslut om att skaffa barn beroende av 

den ekonomiska värld som individen lever i, då den påverkar hur livssituationen upplevs. 

Beroende på konjunkturläge så ser förutsättningar gällande trygghet och säkerhet på 

arbetsmarknaden olika ut. Ett mer stabilt läge främjar ett positivt beslut om att bilda familj. 

 

Förslag till framtida forskning är att studera hur investering i humankapital på högre nivå, 

beroende på om det sker innan eller efter barnafödande, påverkar arbetsmarknadsstatus, till 

exempel anställning och inkomst, senare i livet. 
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