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Sammanfattning 

Denna uppsats avsåg att undersöka åldersskillnader inom heterosexuella par och hur det 

påverkar barnafödandet, antal gemensamma barn. Hypoteserna som ställdes var att när 

kvinnan är den äldre tenderar antalet barn att minska samt att om mannen är den äldre 

tenderar antalet barn att öka. Uppsatsen har redogjort för tidigare forskning på respektive 

område och har sedan genom data från Levnadsnivåundersökningen använt en kvantitativ 

metod. Detta för att undersöka om ett samband finns mellan intervjuperson och parters 

åldersskillnad och antal barn som paret har tillsammans. Uppsatsen har även kontrollerat för 

om det kan finnas bakomliggande orsaker som utbildning, nettoinkomst och ursprungsland 

kan påverka valet av antal barn. Detta försöker uppsatsen sedan att förklara genom Pierre 

Bourdieus teori om homologi. Resultatet visar att det råder åldersskillnader mellan paren och 

att det finns ett genomsnitt på hur många barn som paren skaffar tillsammans. Dock visar 

resultatet att det inte finns något samband mellan dessa variabler. Även så gällde för 

bakomliggande orsaker som utbildning, nettoinkomst och ursprungsland. Båda hypoteserna 

falsifierades men skapade en ny som menade att när mannen är den äldre tenderar antalet barn 

att minska. Bourdieus teori kunde inte bekräftas och det antas råda en låg homologi inom 

ämnet. 
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1 Inledning 
Det är i dag vanligt att par som lever tillsammans inte är lika gamla, i stället förekommer en 

åldersskillnad mellan könen. Enligt rapporter från SCB framställda både 2009, 2010 och 2013 

visar att de som blir föräldrar är äldre än tidigare. Socialstyrelsen (2012)  har publicerat en 

rapport där det redovisas att mödrar blir äldre när de skaffar sitt första barn. Förstföderskorna 

är enligt rapporten mellan 25-29 år och detta går hand i hand med att antalet mödrar som är 

över 35 år innan de skaffar barn har ökat, likaså har antalet tonårsgraviditeter minskat 

(Socialstyrelsen, 2012:13).  

Åldersskillnader i parrelationer är något som alltid har existerat. Bland annat har Statistiska 

Centralbyrån (2010) publicerat artiklar, som tas upp i kommande avsnitt, som redogör för att 

föräldrar i dag blir allt äldre när de skaffar sitt första barn. Med stöd från Socialstyrelsen 

(2012) blir alltså både kvinnan och mannen äldre.  Detta då ålderskillnader även handlar om 

att det enligt tidigare forskning är mannen som är äldre än kvinnan och detta är en trend som 

har pågått sedan 1970-talet. Att åldersskillnader sedan kan påverka barnafödandet ser denna 

uppsats som en möjlig konsekvens av att paren senarelägger sin familjebildning. Detta kan i 

sin tur ha en effekt på samhället att barnafödandet sjunker och därmed att genomsnittet för 

antalet barn minskar. SCB (2010) rapporterade att det föddes enligt ett summerat 

fruktsamhetantal 1,98 antal barn, det vill säga cirka två barn per kvinna, samma år. Det råder 

därmed en så kallad tvåbarnsnorm i Sverige och denna har pågått sedan 1990- talet.  

Antalet barn som människor väljer att skaffa har varierat sedan 1970- talet (SCB, 2012). Även 

om det summerande fruktsamhetsantalet bör vara på 2,1antal barn per kvinna (Oláh, 2005:14).  

Men en rapport från SCB (2012) har visat på att så inte alltid har varit fallet. Under 1970 hade 

Sverige en liknande reproduktionsnivå som idag. Men det har under 1980- och 1990- talet 

varit en sjunkande reproduktion. Senast det låg över detta antal var år 1990.  Därefter sjönk 

det. Lägst var det 1999, då låg det på 1,50.  Men från år 2000 har det ökat och Sverige föder 

år 2010 1,98 antal barn i genomsnitt (SCB, 2012:3). Faktum kvarstår dock att beroende på om 

landets ekonomi är positiv eller negativ, till exempel om det är hög eller låg arbetslöshet, 

påverkas även antalet barn som föds (Socialstyrelsen, 2002:21). Antalet barn som föds 

sjunker när ekonomin blir sämre medan födelseantalet ökar när ekonomin blir bättre.  
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Förutom åldersskillnader är det även utbildning kopplat till barnafödande relevant. Oláh 

(2005) skriver i sin forskning ”Den ”påverkbara” fruktsamheten” att ju större möjligheter 

kvinnor har på arbetsmarknaden, något som har ökat sedan 1970- talet, minskar antalet barn 

som föds. Alternativt väljer dessa kvinnor att skaffa barn senare. Detta gör att kvinnorna får 

minskade chanser att skaffa fler barn och detta kan vidare påverka helheten på hur många 

barn som föds varje år. Det är därför relevant att få veta mer om hur många barn som varje 

parrelation skaffar, detta kopplat till hur gamla kvinnorna och männen är eftersom att trenden 

visar att individer senarelägger sin familjebildning.  

SCB (2013) visar även att det som påverkar ett inadekvat barnafödande till antal är att det ofta 

råder åldersskillnader mellan par. SCB (2013) har visat på att när kvinnan är äldre är också 

mannen äldre, än kvinnan, vilket är det numera normala åldersfördelningen inom par. 

Återigen, som en konsekvens av detta senareläggs familjebildandet påverkar hur många antal 

barn som ett par skaffar. Detta är fortsättningsvis något som uppsatsen kommer att behandla 

närmre eftersom att det är avgörande för människans existens. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur många barn ett par skaffar i genomsnitt där den 

ena partner är äldre än den andra. Uppsatsen planerar därmed för att bilda en större 

uppfattning om vilken effekt åldersskillnad har på valet av antal barn. Detta med hjälp av att 

kontrollera två följande hypoteser för att undersöka vilken orsak som påverkar valet av antalet 

barn i par med ålderskillnader mellan heterosexuella par.  

1.2 Hypoteser 

Hypotes 1. 

Om kvinnan i parrelationen är äldre tenderar barnafödandet att minska i antalet barn. 

Hypotes 2. 
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Om mannen i parrelationen är äldre tenderar barnafödandet att öka i antalet barn.  

1.3 Avgränsning 

Denna uppsats har valt att endast undersöka ålderskillnader kopplat till antal barn i en 

parrelation. Intressant hade även varit för hur många av dessa par som separerar eller 

genomgår en skilsmässa eftersom att detta kan påverka antalet barn som paret producerar. Här 

har dock skett en avgränsning då det tyvärr inte är möjligt att undersöka detta på grund av tid- 

och utrymmesbrist. Denna avgränsning har även gjorts för att få ett tydligt syfte och som blir 

lättläst för läsaren.  

Uppsatsen omfattar endast heterosexuella par då databasen Levnadsnivåundersökningen 

(LNU) endast omfattar detta. Året som används är individdata från 2000. Det vore intressant 

att undersöka för hur förändringen har skett över tid men av utrymmesskäl kommer detta inte 

att behandlas i denna studie. 

Intressant för uppsatsen hade även varit att undersöka den internationella utvecklingen som är 

motsatt till Sverige och vilka orsakerna bakom är (Laslett, 1977; UNFPA, 2011). Likaså 

angående lagförändringar såsom föräldraförsäkringen som infördes 1974 och dess effekt på 

barnafödande (IFS, 2012). Men på grund av tid och utrymme fick detta lämnas till framtida 

forskning.  

2 Teori 
Den teori som avses att redogöra för denna uppsats kommer från Pierre Bourdieu. Som har 

myntat begreppet homologi. Bourdieu definierar homologi när det finns människor som dras 

till varandra för att de har liknande egenskaper eller till och med utseende och dessa 

människor tenderar att bilda par. Han formulerar detta begrepp som ett resultat av hans 

framförande av klasser och dess specifika villkor och egenskaper (Distinktionen, 1979:306). 

Bourdieu menade vidare att i ett specifikt rum så ingår endast en specifik typ av klass (ibid.). 

Dessa rum innebar att det mer eller mindre var en samlingsplats för de individer som delade 

något. Det de delade kunde vara åsikter eller intressen och därför skapades en homologi.  
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Fortsättningsvis kopplas tanken om homologi till uppsatsen syfte att studera åldersskillnader i 

kombination med antalet barn genom att använda homologi för att undersöka de sociala 

rummens förmåga att binda ihop människor i liknande åldrar. Något som vidare kan påverka 

individernas syn på hur många antal barn dessa par skaffar tillsammans. Med liknande åldrar 

för homologin kan jämföras med tidigare forsknings trend att det endast numera råder cirka 

ett år i parens ålder. Vidare är det också relevant för att se om homologi kan vara svaret om 

till exempel antal utbildningsår stämmer överens med homologin, då individerna i detta 

begrepp bör ha samma syn på hur många år i utbildning som individen bör ha. Likaså gäller 

ursprungsland. Är individerna svenskfödda tenderar de enligt homologin att ha en syn på hur 

många barn paret skaffar kontra om individerna är utlandsfödda. Åldersskillnader är likaså 

någon som kan påverkas av homologin. Enligt tidigare forskning som uppsatsen redogör för i 

nästa kapitel visar att åldersskillnaderna har minskat från 1950- talet. Med koppling till 

homologi är det relevant att undersöka om tanken om sociala rum har en inverkan på både 

åldersskillnad och barnafödande. Bourdieu skriver även att de positioner som skapas i det 

sociala rummet är avgörande för att de specifika åsikter och intressen ska skapas (Bourdieu, 

2000:335). Han skriver om detta i anmärkning till konsten men detta skulle även kunna 

appliceras på övriga tillfällen i livet. Om detta kopplas till denna uppsats, om vissa individer 

inte intar en viss position kan heller inte en specifik plats, det vill säga det sociala rummet, 

skapas. Det Bourdieu menar och som kan kopplas är att människor tenderar att dras till 

människor som är i samma ålder som de själva, detta genom vänner som även de har vänner. 

Det sociala rummet kan vara en tillställning som drar en viss grupp och i denna grupp 

tenderar till exempel två individer att få kontakt vilket kan leda till en närmre relation.  

Denna uppsats har med detta i grunden för avsikt att påvisa att det sociala rummet 

reproducerat ett tankesätt. Detta tankesätt är enligt den tidigare forskningen att de par med 

åldersskillnader skaffar fler barn än de som är jämngamla. Detta tyder på en hög homologi. 

Om fallet är det omvända råder en låg homologi och det sociala rummet har därför ingen 

betydelse för barnafödande. 

3 Tidigare forskning 
3.1 Åldersskillnader 
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SCB (2010) har kommit fram till att det råder en skillnad mellan par där mannen tenderar att 

vara äldre än kvinnan. Mannen i är genomsnitt ”i sju fall av tio” äldre än kvinnan (SCB, 

2010:5). Då är mannen ett år äldre (ibid.). Men detta gäller även om det råder en större 

åldersskillnad. Det kan även i vissa fall råda två år i åldersskillnad mellan paret men även ett 

år. I annat fall är de lika gamla (ibid.). 

Diagram 1. 

 
Källa: SCB (2010). Vi fortsätter att föda fler barn. 

Diagram 1 visar fördelningen över föräldrarnas ålderskillnad mellan mamman och pappan. 

Detta innebär att pappan är äldre än mamman när de skaffar barn. Vidare menar SCB (2010) 

att det utifrån detta råder skillnad i antalet barn som föds. Fortsättningsvis har SCB i en 

demografisk rapport kommit fram till att det i genomsnitt råder 2,7 år i skillnader i ålder hos 

heterosexuella par, detta gällde under 1950- talet (SCB, 1994:51). SCB (2010) menar dock att 

den åldersskillnaden har minskat sedan dess. Medan SCB (2013) har påvisat att båda parter 

blir äldre, oberoende av skillnaden mellan dessa. Rothstein (1999) är en annan skribent som 

skriver om åldersskillnader. Han menar att dessa åldersskillnader är fundamentet till att 

samhället är snedfördelat i resurser som monetär inkomst. Det vill säga att skillnader i 

inkomst mellan män och kvinnor är ett resultat av att mannen ”i sju fall av tio” är äldre än 

kvinnan (SCB, 2010:5). Så länge det råder skillnader i ålder kommer det även att råda 

skillnader i inkomst. Han anser vidare att dessa snedfördelningar reproduceras när dessa par 

får barn. Det vill säga att om paret till exempel väljer att senarelägga sin familjebildning för 

att den ena parten är yngre än dennes respektive kommer deras barn att prioritera likvärdigt. 

Samtliga rapporter visar att åldersskillnader och förändring i familjen är något som alltid har 

existerats även i andra länder. Kolk (2012) skriver i sin studie för ålderskillnader att det finns 
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länder som liknar Sverige och som även har redovisat att det råder skillnader i ålder mellan 

par. Dessa länder är bland annat Storbritannien, USA, Australien, Spanien och Kina (Kolk, 

2012:5). 

Laslett (1977) skriver att karaktärsdragen för hur en familj ser ut förändras över tid. Han 

beskriver två som är relevanta för denna uppsats. Det första är att han anser att familjen 

förändras för att det bland annat finns en åldersskillnad, om än liten, mellan mannen och 

kvinnan, där kvinnan tenderar att vara äldre än mannen (Laslett, 1977:90–91). Detta talar 

emot övrig forskning från SCB (2010) som visar på att det ofta är mannen som är den äldre 

partnern. Den andra karaktärsdraget för hur familjen ser ut är beroende av i vilken ålder 

kvinnan har, detta korrelerat till hennes fertilitet (ibid.). Laslett menar här att en kvinnas 

fertilitet minskar med åldern. Ju äldre kvinnan är desto färre barn och familjen tenderar att 

stanna vid att endast bestå av mannen och kvinnan. Laslett skriver vidare att när ett par ingick 

ett äktenskap hörde det till vanligheterna att kvinnan var ett till två år äldre än sina män, detta 

gällde länder som Ryssland och de länder som finns i sydöstra Europa, även kallad 

Balkanhalvön (Laslett, 1977:91). Något annat som samma författare skriver är att det 

generellt råder en åldersskillnad på ca fyra år mellan män och kvinnor när de ingår ett 

äktenskap med varandra, detta gäller par som bodde i Storbritannien (Laslett, 1977:100). 

Enligt Laslett (1977) fanns det år 1703 på Island en åldersskillnad på 2,9 år mellan paret, där 

var mannen den äldre. Dock kom detta att ändras cirka 200 år senare, 1914, då var 

könsrollerna de omvända, där kvinnan var den som var äldre än mannen (ibid.).  Detta innebär 

att ämnets historia har varit varierande.  

Diagram 2. 

 

Källa: SCB (2010). Vi fortsätter att föda fler barn. 
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Utifrån tankesättet att ålderskillnader tenderar att reproduceras, det vill säga att mannen under 

en längre tid har varit äldre än kvinnan visas i ett linjediagram från SCB (2010). Där har 

faderns medelålder varit högre sedan 1970 jämfört med moderns. Diagrammet är mätt för när 

paret skaffar deras första barn och visar att denna trend har hållit i sig fram till 2010. Men som 

tidigare nämnt har ålderskillnader där kvinnan har varit yngre varit ett faktum sedan 1950-

talet (SCB, 1994).  

3.2 Antal gemensamma barn 

Statistiska Centralbyrån (SCB) (2013c) redovisar årligen befolkningsstatistik på hur många 

barn som föds men även hur många människor som har avlidit. SCBs (2010) forskning på 

vilket genomsnitt reproduktionsnivån ligger och den är 1,98 antal barn. Under 1999 var den 

summerade fruktsamheten på 1,50 antal barn. Det berodde på de osäkra förhållanden på 

arbetsmarknaden men då siffran nu har uppgått till 1,98 kan slutsatsen dras att det har ökat 

fram till 2010. Detta ligger även i enlighet med att kvinnor har fått det bättre på 

arbetsmarknaden sedan 1970-talet (Oláh, 2005:14). Oláh menar även i sin artikel att det krävs 

enligt reproduktionsnivån att varje kvinna bör föda 2,1 antal barn för att den tidigare 

generationen ska ersättas. Denna teori tar hänsyn till att människor avlider och för att inte 

mänskligheten ska dö ut behöver de individer som är kvar fortplanta sig (ibid.). 

Rothstein (1999) presenterar att åldersskillnad kan vara avgörande för hur långt individerna 

som bildar ett par har kommit i livet. Rothstein (1999) menar i sin forskning att skillnader i 

utbildning mellan individerna som bildar par kan vara en orsak till hur många barn som par 

väljer att producera. Att utbildning har en bidragande faktor bekräftas när Oláh (2005) skriver 

att kvinnor har fått samma möjligheter sedan 1970- talet att utbilda sig och vidare att skaffa 

sig en karriär.  Därmed är antalet barn som föds färre. Även en temarapport från SCB (2009) 

som redogör för Barnkonventionen benämner att föräldrar idag är äldre när de skaffar barn 

men även att föräldrar i nuläget har en högre utbildning (SCB, 2009:19). Därmed belyser de 

utbildingens betydelse för familjebildandet. 

Rothstein (1999) har som tidigare skrivet skrivit att samhällets synsätt på åldersskillnader och 

jämställdhet vidare förs till nästa generation. I denna uppsats är detta ett tankesätt som bör tas 

i beaktande, men då för att redogöra för om samma tankesätt påverkar hur många barn ett par 
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skaffar. Vidare kan detta påverka den tvåbarnsnorm som råder i Sverige, en norm som har 

varit uteslutande sedan 1990- talet.  

Som skrivet visar siffrorna enligt SCB (2010) att det föds fler antal barn i dag än vad det 

tidigare har gjorts. Det råder dock en snedfördelning på var dessa barn föds. SCB (2013a) 

skriver i en artikel att det föds färre barn i mindre städer i Sverige medan det föds fler barn i 

storstäderna. SCB (2013a) menar att detta kan bero på att kvinnor som bor i de större städerna 

är i den senare delen av den fertila åldern medan de som bor i de mindre städerna är antingen 

yngre eller äldre. Dock visar SCB (2013a) på att kvinnorna som bor i storstäderna, de har i 

stället det lägsta fruktsamhetstalet, 1,84 antal barn. Det vill säga att de föder i genomsnitt färre 

barn än de som bor utanför Stockholm, Malmö och Göteborg. Detta jämfört med att det 

summerade fruktsamhetstalet för hela landet ligger i dag på 1,91 antal barn. Det har alltså 

sjunkit mellan 2010 och 2013. Det är vidare intressant att undersöka tänkbara orsaker för 

detta. Denna uppsats avser att undersöka några av dessa. Nedan redogörs i cirkeldiagrammet 

(diagram 3) för siffrorna för 2012 som beskriver var det föds fler antal barn. Enligt detta står 

storstäderna, det vill säga Stockholm, Malmö och Göteborg, för 24 procent av antalet barn 

som föds, det är nästan ett av fyra fall. SCB (2013a) menar vidare att de större städerna, till 

exempel Lund och Södertälje, står för 30 procent av barnafödandet i landet. De som sedan 

inte ansvarar lika mycket för antalet barn som föds är glesbygdskommunerna. 

Diagram 3. 

 
Källa: SCB (2013a).  Majoriteten av barn föds i stora städer. 

United Nations Population Fund (UNFPA) i Danmark har skrivit en mindre rapport om 

fertilitet och antal barn som föds och menar att fertiliteten har sjunkit i u-länder sedan 1960-
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talet ”/…/ från nästan 6 barn per kvinna till 2,6” (UNFPA, 2011:1) Från samma rapport visas 

statistik där det föds flest barn i Afrika medan det föds minst antal barn i Europa. Där till 

exempel Bosnien- Hercegovina endast 1,1 barn per kvinna (UNFPA, 2011:2-3). Fertilitet har 

en betydande roll till hur många barn som föds i länder men det handlar även om ålder. Den 

fertila åldern innebär att kvinnorna är fertila upp till 35 års ålder och det är vanligt bland par 

att de överskattar möjligheten att skaffa barn sent i livet (Socialstyrelsen, 2009:270). 

Fortsättningsvis är det enligt SCB (2012c) numera mer vanligt att skaffa barn när kvinnan har 

nått en ålder av minst 29, detta jämfört med en ålder på 24 på 1970-talet. Det innebär att valet 

av att skaffa barn har blivit ett val som man lägger senare i livet. Detta innebär vidare att 

männen likaså blir äldre när tidigare redovisad forskning visar på att männen är äldre än 

kvinnan med cirka ett år. 

Några andra aspekter att ta i beaktande för antalet barn som föds är även utbildning och 

födelseland. En rapport som redogör för befolkningens utbildning visar att andelen människor 

som innehar en eftergymnasial utbildning har ökat till 25 procent mellan åldrar 25-65 år 

jämfört med tidigt 2000- tal (SCB, 2012a:5). Det har i samma rapport visat att det även råder 

en skillnad mellan män och kvinnor där det är det senare könet som tenderar att ha en högre 

utbildning än männen (SCB, 2012a:6). Vidare finns det även skillnader mellan individer som 

är födda inom eller utanför Sverige. SCB (2012b) visar att kvinnor som är födda utanför 

Sverige föder fler barn än vad inrikes födda kvinnor från samma kultur gör. I rapporten 

redovisas att dessa kvinnor tenderar att föda cirka 2,17 barn per kvinna räknat för år 2012 

(SCB, 2012b:2). Därmed föder kvinnor som är födda utanför Sverige färre barn än kvinnor 

som är födda i Sverige, oberoende av kultur. 

En tredje och sista aspekt som denna uppsats avser att kontrollera för är den individuella 

inkomsten. Forskning visar att den inkomst som föräldrarna har avgör om de skaffar fler barn, 

speciellt ett tredje (SCB, 2011:17). Detta betyder alltså att ju mer i inkomst föräldrarna har 

desto fler barn tenderar de att skaffa. Detta innebär vidare att inkomsten påverkar och denna 

uppsats avser vidare att undersöka hur stor eller liten effekt dessa variabler som utbildning på 

eftergymnasial nivå, ursprungsland och inkomst har på antal gemensamma barn. 
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4 Metod 

Uppsatsen har en kvantitativ metod och de data som används är baserad på individdata från 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) från 2000. Data har används och fyra linjära 

regressionsmodellen har genomförts i ett statistiskt dataprogram, SPSS. Dessa har resulterat i 

fyra modellen som utgår från både intervjupersonen och från partner, men där de båda utgår 

från mannen. Varför dessa separerades var för att se på skillnaderna mellan rollerna som 

intervjuperson och partner, där mannen har varit utgångpunkten. Variablerna som har använts 

har kodats om för att behålla relevansen till denna uppsats (se bilaga 1). Resultat för 

respektive modell har sedan tolkats i relation till varandra för att sedan kopplas samman med 

tidigare forskning och teori. Uppdelningen för åldersskillnad och antal gemensamma barn har 

gjorts för att på ett tydligare sätt kunna redogöra för respektive resultat. I kommande avsnitt 

redovisas flera urval för att data skulle vara relevant för denna uppsats. Dessa urval var 

nödvändiga för att uppsatsen skulle mäta det den avsåg att mäta, detta enligt validitet. 

Förutom validitet som behandlas under rubriken kvalitetskriterier behandlas även måttet av 

reliabilitet. Därefter förklaras hur uppsatsens variabler har definierats samt vilka problem som 

kan uppstå med en kvantitativ metod.  

I denna uppsats har urvalet begränsats till att enbart omfatta individer som har en partner. 

Data består endast av individdata och deras information om dennes partner och inte ett 

partnerformulär. Detta på grund av att bortfallet skulle vara större då inte alla partners valde 

att svara på formuläret. Det fanns därmed mer information i individdata. De individer som 

saknade partner har uteslutits. Därmed ingår endast 3 502 individer, av dessa är det 1744 män 

(49,8 %) och 1 758 kvinnor (50,2 %). Därefter var det tio individer som uteslöts då uppsatsen 

endast avser att undersöka heterosexuella par, därmed återstod 3 492 individer. Däri var 

männen nu 1 734 antal individer (49,7 %) och kvinnorna är 1 758 individer (50,3 %).Vidare 

är den åldersgrupp som undersöks par mellan 50-70 år då uppsatsen menar att 

familjebildandet är slut med hänvisning till kvinnans fertilitet, detta gjorde att ytterligare ett 

extra urval gjordes och antalet individer består slutligen av 1 594 stycken. Det var alltså 

endast 31 % ur den ursprungliga datan som var relevant. Fortsättningsvis är antalet män 790 

stycken (49,6 %) och kvinnor är 804 stycken (50,4 %). Det finns två begrepp som en 
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kvantitativ uppsats bör ta i beaktande och som kan avgöra uppsatsens relevans för den 

forskning som uppsatsen avser att redogöra för. Det första är validitet. Det innebär att 

kontrollera för om uppsatsen har mätt det den avser att mäta. Det andra är reliabilitet och 

innebär att kontrollera om forskaren har använt rätt metod (Patel & Davidson, 2003:98). 

Uppsatsen anses ha valt rätt metod för syftet då en kvalitativ metod inte hade fångat ett 

representativt urval för forskningsfrågan. En kvantitativ ansats är därmed att föredra då 

urvalet blir större. Uppsatsen har därmed en hög reliabilitet. Fortsättningsvis behandlar 

uppsatsen validiteten. Detta anses ha uppnåtts då forskningsfrågan avser antal gemensamma 

barn och parets åldersskillnad och detta framgår även i resultatet. Uppsatsen har sedan försökt 

påvisa effekter på antalet gemensamma barn genom att tillföra kontrollvariabler som inkomst, 

ursprungsland och utbildning.  

4.1 Kvantitativa problem 

Nedan diskuteras diverse problem som kan uppstå vid en kvantitativ metod. Uppsatsen har 

försökt visa på eventuella problem som kan finnas och som riskerar att påverka resultatet. 

4.1.1 Multikollinearitet  

Multikollinearitet innebär att det finns risk för att ”två eller flera oberoende variabler är 

korrelerade med varandra” (Edling & Hedström, 2003:145). Vid multikollinearitet kan det 

därmed vara svårt att avgöra vilken av dessa som påverkar den beroende variabeln.  

Misstanke om multikollinearitet råder mellan födelseår för individ som har uppgett dennes 

partners födelseår, och variabeln där partnern själv redogör för sin ålder. Därför uteslöt 

studien den senare variabeln då data visade att fler respondenter hade lämnat uppgifter om 

partners ålder. Det skulle annars, i regressionsanalysen som mäter åldersskillnader, vara svårt 

att veta vilken av dessa variabler som påverkar valet av antal barn. 

4.1.2 Specifikationsfel typ 1 

Problematik gällande irrelevanta variabler som har ingått i studien anses i denna uppsats inte 

vara ett problem då forskaren endast har tagit med variabler som omfattar flera 

bakomliggande orsaker till valet av antalet barn som ett par skaffar (Edling & Hedström, 

2003:141). Det är både mätt för kön, födelseår (ålder), utbildning och inkomst. Däremot 
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upptäcktes vid kodning att variabeln för individens utbildningsår och motsvarande variabel 

för partner ej mätte samma sak. Den föregående mäter antal utbildningsår i sin helhet medan 

den senare mäter endast eftergymnasial utbildning. Problematiken kvarstår i om dessa 

variabler skulle ha uteslutits från studien. Dock kodades de om för att variablerna skulle mäta 

endast att individen eller partnern har eftergymnasial utbildning eller ej. Liknade problem 

upptäcktes med variabel för inkomst. Variabeln saknade data för partnerns inkomst och 

därmed kan det ifrågasättas om variabeln skulle ha uteslutit från studien både ur individen och 

ur partnerns perspektiv. 

4.1.3 Specifikationsfel typ 2 

Detta specifikationsfel innebär att studien har valt för få variabler för att studera sin 

forskningsfråga (Edling & Hedström, 2003:141). En brist är uppsatsens variabler som gäller 

att även kontrollera för utbildning och ursprungsland, som även har nämnt under 

specifikationsfel typ ett. Dessa skulle möjligen ha bytts ut då det inte fanns en representativ 

grupp som hade svarat angående dessa variabler. Därmed har de möjligen inte relevans för 

uppsatsen. 

5 Data 
Uppsatsen baseras på ett dataset från Levnadsnivåundersökningen (LNU) från 2000. LNU är 

genomförd av Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet (Institutet för 

social forskning, 2013). LNU finansieras av Vetenskapsrådet (VR), Forskningsrådet för 

Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). Detta är en longitudinell intervjuundersökning och är 

baserad på 5 142 individer i åldrarna 18-99 år som anonymt har deltagit i undersökningen. 

LNU är ett projekt som publicerat sex stycken undersökningar sedan 1968 och nyligen 

avslutades en sjätte från 2010. Resultaten från den senaste undersökningen har dock inte 

släppts ännu och därför grundar sig denna uppsats på den senaste släppta (ibid.). 
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5.1 Definitioner 
Kodboken för LNU 2000 har granskats med största omsorg och variabler som stämmer 

överens med uppsatsens syfte har valts ut. Data beställdes utifrån en beroende variabel och 

fyra oberoende variabler. Med denna metod har uppsatsen avsikt att genom statistik visa på 

om det råder skillnader i antal barn i par med åldersskillnader.  

Den beroende variabeln som uppsatsen har sin utgångspunkt i är antal gemensamma barn. Här 

avses att mäta hur många barn ett par avses att skaffa när den enda partnern är äldre än den 

andra. Detta enligt hypotes ett, där det antas att det skaffas fler antal barn om mannen är äldre 

avses att falsifiera eller verifiera. 

Medan de fyra oberoende variablerna är åldersskillnad (födelseår), kön, utbildning, inkomst 

och ursprungsland. Dessa fick sedan sin motsvarighet i kodboken för att mäta denna gällande 

individen och dennes partner. Åldersskillnad avser mäta den skillnad i ålder som finns mellan 

paren. Medan kön avser att mäta skillnader mellan män och kvinnor för valet av antal 

gemensamma barn i par där det finns gemensamma barn. När uppsatsen har genomfört 

regressionsanalysen för skillnader mellan könen har två separata dataset skapats. Detta för att 

undersöka om det råder skillnader när intervjupersonen är en man och partnern är en kvinna 

eller det omvända. Uppsatsen avser därmed att utgå från mannen.   

I denna uppsats redogörs för fyra regressionsanalyser. Den första är en bivariat analys medan 

de övriga tre är multipla linjära regressionsanalyser. I den bivariata regressionsanalysen har en 

enkel sådan genomförts, detta mellan beroende variabel antal gemensamma barn och 

oberoende variabel åldersskillnader. I den andra (multipla) regressionsanalysen tillkommer 

variabel för utbildning, som avser att mäta om individ respektive partner innehar en 

eftergymnasial utbildning.  Därefter tilläggs inkomst som avser att mäta nettolön och dess 

effekter på beroende variabel. Variabeln inkomst är avsedd att mäta om intervjupersonen eller 

partner är höginkomsttagare eller inte. Den sista tilläggsvariabeln mäter ursprungsland som 

har för avsikt att mäta om intervjupersonen eller partner är född i Sverige eller inte. 

När resultatet redovisas finns det under varje riktningskoefficient ett värde inom parentes som 

beskriver ett t-värde. T-värdet beskriver hur väl koefficientens riktning stämmer. Detta värde 
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mäts inom ekvationen 2 < x > -2, det vill säga att det ska vara större än 2 eller mindre än -2 

för att studien ska kunna avgöra om det finns en positiv eller en negativ riktning. Detta 

innebär att studien kan falsifiera hypotesen om värdets riktning om det finns en sådan (Edling 

& Hedström, 2003:125). Med hjälp av t-värdet kan uppsatsen påvisa om sambandet mellan 

den beroende och den oberoende variabeln är signifikant eller ej. Fortsättningsvis är varje 

riktningskoefficient konstanthållen för övriga oberoende variabler, det vill säga att det är 

kontrollerat för att övriga oberoende variabler har relevans i respektive regressionsanalys 

(Edling & Hedström, 2003:80). Förutom t-värdet kan uppsatsen även redogöra för 

signifikansnivån genom att räkna ut p-värden. Detta innebär att uppsatsen med samma 

konfidensintervall (KI) som för t-värdet kan avgöra om resultatet är kopplat till verkligheten 

med 95 procents säkerhet eller inte (Vejde, 2003:158). Till exempel, ett t-värde på 1 är inte 

signifikant inom KI. Uppsatsen avser därmed att utgå från t-värden men har i beaktande att 

den underliggande beskrivningen även beskriver om resultatet är signifikanta med 95 procent 

säkert (p-värden).  

Ett annat begrepp som används i denna uppsats är R2. R2 – värdet kan endast anta ett värde 

mellan 0 och 1. Detta begrepp hjälper studien att avgöra hur rimliga regressionsanalysens 

gissningar på den beroende variabeln antalet gemensamma barn är. Om uppsatsen i stället 

hade gissat på medelvärdet hade våra gissningar inte blivit lika trovärdiga (Edling & 

Hedström, 2003:93). Avslutningsvis önskas därmed ett så högt R2 som möjligt (Edling och 

Hedström, 2003:95).  

Tabell 6 där en linjär regressionsanalys har genomförts är uppdelad till att mäta för 

intervjupersonen (individen) och partner i separata delar. Den första delen i varje modell 

redogör för när intervjupersonen är en man och kvinnan är partner. Samtliga variabler som 

tillkommer mäts således ur mannens perspektiv och där riktningen är negativ innebär det att 

det talar för kvinnan. I den andra delen är intervjupersonen en kvinna och partner är en man. I 

denna del mäts således måtten ur kvinnans perspektiv men beskrivs utifrån mannen. Måttens 

positiva riktning innebär således att det är till intervjupersonens fördel, och den negativa 

riktning beskriver när det är till fördel för partnern, det vill säga mannen. 
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6 Resultat 
6.1 Antal gemensamma barn  

Tabell 1 visar det normala antalet barn att skaffa med sin nuvarande partner är 1,50 antal barn. 

Standardavvikelsen talar om att den deskriptiva data i uppsatsen har visat på medelvärdet 

stämmer relativt då standardavvikelsen även den är relativt låg. Uppsatsen avrundar till två 

antal barn då individdata visar att majoriteten har två barn, i tabell 2. 

Tabell 1. Deskriptiv tabell för antal gemensamma barn för 

individ och partner 

N= 1 594 Minimum Maximu

m 

Medelvär

de 

Standardavvi

kelse 

 

Antal 

gemensa

mma 

barn 

0 10 1,50 1,166  
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Detta kan även beskrivas i tabell 2 som är en frekvenstabell över antal barn och dess 

fördelning i individdata, där individerna både är män och kvinnor. I tabell 2 visas 

fördelningen i siffror på hur många barn som är det vanligaste antalet. Data visar att 36,6 

procent av individdata har i genomsnitt två barn med sin nuvarande partner. Även i denna 

tabell (2) visar studien på att det även är vanligt att ha noll eller ett barn med sin nuvarande 

partner. Utifrån tabell 2 är det 204 fler individer som har två barn än de som endast har ett 

barn, likaså är skillnader 205 individer som har noll barn jämfört med de individer som har 

två barn med sin partner. Detta innebär att det de inte har några gemensamma barn respektive 

de som endast har ett barn endast har en skillnad på ett par. Därmed är valet av att ha noll eller 

ett barn nära varandra. Enligt frekvenstabellen nedan visar sedan att det åter sjunker i valet av 

antalet gemensamma barn när det gäller tre eller fler barn. Till exempel är det endast ett par 

vardera som har åtta eller tio barn. Medan det är tolv par som har fem barn. Vidare är det 42 

par som har fyra barn. Dock är paren flest som har tre barn utifrån spannet mellan tre till tio 

barn. 

Tabell 2. Frekvenstabell över fördelningen av antal 

gemensamma barn från individ 

N=1 

594 

Frekvens Procent   

0 

1 

379 

380 

23,8 

23,8 

   

2 584 36,6    

3 

4 

5 

190 

42 

12 

11,9 

2,6 

0,8 

   

6 3 0,2    

7 

8 

10 

2 

1 

1 

0,1 

0,1 

0,1 

   

Total 1594 100,0    
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I tabell 3 kan uppsatsen fortsättningsvis visa på fördelningen mellan män och kvinnor och i 

tabellen finns data med för både individ och partner för respektive kön för att kontrollera för 

att data överensstämmer med varandra. Tabellen visar för individ att det i genomsnitt är män 

som har inga eller ett gemensamma/gemensamt barn med sin nuvarande partner. Däremot 

visar tabellen för två barn att det då är kvinnan som dominerar. Därmed råder det en skillnad 

om än så en liten. Det är således även kvinnan som tenderar att ha tre barn med sin partner i 

större utsträckning än individen man. Resultaten blir fortsättningsvis tvärtom för partner 

kontrollerat för kön. Nedan visas en korstabell över antal gemensamma barn beroende på 

individen eller partners kön. Kolumn ett och fyra samt två och tre är likadana men sedda ur 

två perspektiv, detta för att kontrollera för att data stämmer överens med varandra. 

Tabell 3. Korstabell över antal gemensamma barn kontrollerat 

för kön 

Antal 

barn 

 

Individ 

man 

Individ 

kvinna 

Partner 

man  

Partner 

kvinna 

Total 

 

0 

1 

192 

194 

187 

186 

187 

186 

192 

194 

379 

380 

2 289 295 295 289 584 

3 

4 

5 

89 

20 

4 

101 

22 

8 

101 

22 

8 

89 

20 

4 

190 

42 

12 

6 1 2 2 1 3 

7 

8 

10 

0 

0 

1 

2 

1 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

6.2 Åldersskillnad 

Åldersskillnaden mellan män och kvinnor är utifrån tabell 4 cirka 2,7 år. Där är det kvinnan 

som är den yngre av dem då talet är negativt. Detta för att tabellen har mannen som 

utgångspunkt. Tabellen grundar sig på ett urval på 804 partners (män) och deras respektive 
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(kvinnor). Därmed beräknas medelvärdet och den genomsnittliga åldersskillnaden. Det som 

bör tas i beaktande är att standardavvikelsen i tabell 4 är relativt hög och därmed visar det att 

spridningen runt medelvärdet är stort. Det innebär att medelvärdet på -2,7 inte är så exakt som 

det skulle önskas vara. 

I tabell 5 som även den mäter åldersskillnaden men i denna tabell är mannen i stället 

individen, jämfört med den tidigare tabell där mannen partner. När studien har vänt på 

premisserna har den genomsnittliga åldersskillnaden sjunkit något och visar sig vara att 

kvinnan då är cirka 2,4 år yngre än mannen. Sammantaget visar resultatet att kvinnan är, i 

denna studies fall, alltid den part som är den yngre. Även i denna tabell visar 

standardavvikelsen vara hög och därmed blir inte gissningen på hur mycket åldersskillnaden 

påverkar valet av antal gemensamma barn lika nära sanningen. 

 

Tabell 4. Deskriptiv tabell över åldersskillnader mellan par där 

intervjupersonen är en kvinna 

N= 804 Minimu

m 

Maximu

m 

Medelvär

de 

Standardavvike

lse 

 

Åldersskill

nad 

-28 36    -2,7612 5,00039  

I respektive tabell, 4 och 5, råder de dock skillnader i ålderspannet mellan individ och partner. 

Det vill säga att individen (kvinnan) är i ett fall äldre än partner (mannen) än i jämförelse till 

när partnern är den äldre. Vidare visar den fjärde tabellen att det i ett par råder en 

åldersskillnad på -28 år, det vill säga att individen (kvinnan) är 28 år yngre än partner 

(mannen). Medan det i ett annat par råder en åldersskillnad på 36 år där det i stället är 

partnern (mannen) som är 36 år äldre än individen (kvinnan).  

 

Tabell 5. Deskriptiv tabell över åldersskillnader mellan par där 

intervjupersonen är en man 

N= 790 Minimu

m 

Maximu

m 

Medelvär

de 

Standardavvike

lse 

 

Åldersskill

nad 

-20 19 -2,4139 4,32631  
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När uppsatsen fokuserar på tabell 4 kan det påvisas att det är ett annat åldersspann mellan 

individ och partner. I denna tabell innebär det att det i stället är att intervjupersonen (kvinnan) 

är 20 år yngre än partnern (mannen), detta jämfört med tabell 3 där det var 28 år. När det 

sedan kontrolleras för hur åldersskillnader är i ett annat par visar tabell 5 att det finns ett par 

där partnern (mannen) är 19 år äldre än individen (kvinnan).  

Diagram 4. Fördelning i åldersskillnad för intervjuperson som är 

en man 

 

Diagram 4 beskriver hur åldersskillnaden mellan intervjuperson och partner och hur den 

fördelar sig i dessa individdata. Utläsas kan att majoriteten av männen är två år äldre än 

kvinnorna, vilket stämmer överens med de tidigare beskrivna deskriptiva tabellerna. 

Efterkommande resultat visar att de annars råder ett eller noll år i åldersskillnad, där mannen 

är äldre än kvinnan.  

Diagram 5. Fördelningen i åldersskillnad ur kvinnans 

perspektiv 
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I diagram 5 kan uppsatsen till skillnad från diagram 4 se det från kvinnans perspektiv. 

Detta innebär att det nu är kvinnan som är intervjupersonen och det är mannen som är 

partner. Dessa tabeller liknar varandra då även diagram 5 beskriver en genomsnittlig 

åldersskillnad på cirka två år. Resterande åldersskillnader är att kvinnan är noll eller ett år 

yngre än sin man. 

 

6.3 Regressionsanalys 

Tabell 6. Linjär regressionsanalys för antal gemensamma barn i 

par där det råder åldersskillnad utifrån mannen 

Oberoende 

variabler 

Modell I 

Intervjupers

on man, 

partner 

kvinna 

N=804 

Modell I 

Intervjupers

on kvinna, 

partner man 

N=790 

Modell II 

Intervjupers

on man, 

partner 

kvinna 

N=804 

Modell II 

Intervjupers

on kvinna, 

partner man 

N=790 
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Åldersskillna

d 

 

 

Gymnasial 

utbildning 

(ref: 

eftergymnasi

al) 

 

Låginkomstta

gare (ref: 

höginkomst) 

 

Född utanför 

Sverige (ref: 

född i 

Sverige) 

-,009 

(-,992) 

 

-,002 

(-,193) 

,008 

(,899) 

 

 

,137 

(1,052) 

-,006 

(-,614) 

 

 

-,161 

(-1,337) 

  

   

Intercept 

 

R2 

1,440 

 (31,098) 

0,035 

  1,548 

 (32,148) 

0,007 

1,427 

(29,795) 

0,051 

1,654 

(14,736) 

0,061 

 

Not: t-värden inom parentes. 

Varje modell i tabell 6 har genomfört en regressionsanalys för vardera kön. En för när 

intervjupersonen är en man, och en annan för när intervjupersonen är en kvinna. Dock 

beskrivs alltid den senare utifrån mannen som i rollen som partner. Den första 

regressionsanalysen är en bivariat sådan och består av den beroende variabeln antal 

gemensamma barn och den oberoende variabeln åldersskillnad. Tabellen har delats upp i 

modeller, en vardera för intervjupersonen respektive partner och dess kön, detta för att kunna 

se skillnader mellan könen där de byter roller.  Interceptet beskriver värdet i den beroende 

variabeln när alla oberoende variabler är noll. Det är då en man som är noll år yngre eller 
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äldre än sin partner, har endast grundskoleutbildning, är låginkomsttagare och är född i 

Sverige. Interceptet kan inte kopplas till barnafödandets utveckling i antal eftersom att det inte 

är knutet till verkligheten. Intercepten ändras för att uppsatsen tillför nya variabler i varje 

modell. Vidare avser dessa regressioner att fokusera på den positiva eller den negativa 

riktningen på de oberoende variablerna. När regressionsanalysen i den första modellen 

kontrollerar för den oberoende variabeln åldersskillnad visar resultatet att det råder en negativ 

riktning på sambanden. Det innebär att när mannen är ett år äldre och kvinnan är den yngre 

minskar valet av antalet barn med ,009 enheter. Åldersskillnader har därmed ingen större 

effekt på antal barn när mannen är äldre. R2- värdet är i denna analys relativt högt, 0,035. Det 

betyder att endast 3,5 procent av variansen i valet av antalet barn kan beskrivas genom 

regressionsmodell. Det innebär att denna modell inte skulle stämma överens med 

verkligheten. Det vill säga att antalet barn är oberoende av hur många år det skiljer mellan 

mannen och kvinnan. När uppsatsen sedan gör en likadan regressionsanalys i modell I för 

kvinnan (intervjupersonen) visar den oberoende variabeln för åldersskillnader, som är negativ, 

att när kvinnan är ett år yngre än mannen (partner) tenderar det inte att påverka barnafödandet 

anmärkningsvärt. Resultatet är inte statistiskt signifikant och kan därmed inte tas med 

säkerhet att det skulle påverka. Det vill säga att åldersskillnader inte har någon effekt på antal 

gemensamma barn. Vidare visar R2-värdet ett värde på 0,007. Denna modell inte passar så väl 

inte på uppsatsens skattningar, det vill säga att det inte med säkerhet går att avgöra i vilken 

grad ålderskillnad påverkar antal gemensamma barn. Därmed kan uppsatsen inte säkerställa 

vilken effekt åldersskillnader där kvinnan är individen och där mannen är äldre har på 

barnafödandet. 

Utifrån tabell 6 och dess modell II för mannen (intervjupersonen) visar resultatet att den 

oberoende variabeln åldersskillnader ökar, för att den har ett positivt samband, när utbildning 

har lagts till. Valet av antalet gemensamma barn för mannen är ett år yngre ökar med i 

genomsnitt 0,08. Detta resultat innebär att ålderskillnader mellan paret där mannen är ett år 

yngre spelar således en mindre roll i valet av antalet gemensamma barn. Detta resultat på 

åldersskillnader är dock inte signifikant och visar således inte på hur det ser ut i verkligheten. 

När denna regressionsanalys sedan tillför ytterligare en oberoende variabel, utbildning, blir 

resultatet positivt. Det visar för mannen att valet av antal gemensamma barn ökar med 0,137 

när mannen har en eftergymnasial utbildning. Den ökar för att riktningen är positiv. Detta är 

dock inte signifikant och tolkas genom att mannen utbildning har en obetydlig effekt på 
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antalet barn. R2 för mannen är följaktligen lågt, 0,051 det vill säga att endast 5,1 procent kan 

av denna modell kan förklara valet av antal gemensamma barn där mannen är äldre och har en 

eftergymnasial utbildning. Därmed kan variabeln utbildning inte förklara barnafödandet för 

mannen. 

Fortsättningsvis har en likadan regressionsanalys genomförts för när intervjupersonen är en 

kvinnan. Där visar resultatet att när den oberoende variabeln för åldersskillnader tillförs visar 

det att när mannen är ett år äldre än kvinnan minskar valet av antal gemensamma barn med -

,006. Riktningen på koefficienten är därmed negativ därför är kvinnan yngre än mannen. 

Detta är dock ej signifikant och beskriver därmed att åldersskillnad mellan paret inte har 

någon effekt på barnafödandet och dess antal som paret skaffar. Utbildning beskriver att när 

kvinnan har eftergymnasial utbildning minskar valet av antal gemensamma barn med sin 

respektive med -,161. Värdet har dock ett lågt t-värde på -1,337 och faller inte inom ramen för 

att vara signifikant. Därmed visar resultatet att ett års eftergymnasial utbildning inte har någon 

större betydelse för hur många barn kvinnan väljer att skaffa med sin man när mannen är den 

äldre. Även R2- värdet är lågt och ligger endast på 0,0061 vilket innebär att variansen i den 

totala förändringen i valet av antal gemensamma barn inte kan förklaras genom modell II. 

Alltså kan en eftergymnasial utbildning hos kvinnan inte förklara barnafödandet när kvinnan 

är yngre än mannen.  

I tabell 6 och modell III, på nästa sida, för mannen har en tredje oberoende variabel lagts till 

och det är inkomst. Överst är som tidigare en variabel för åldersskillnad och denna koefficient 

är negativ och visar att när mannen är ett år äldre än sin partner minskar valet av antal 

gemensamma barn med -,001. Detta är inte signifikant och då inte någon effekt på 

barnafödandet. Variabel för utbildning visar att när intervjupersonen har ett år i 

eftergymnasial utbildning ökar antalet gemensamma barn i genomsnitt med ,008.  Detta är 

inte signifikant och menar till att detta år i eftergymnasial utbildning inte har någon 

anmärkningsvärd effekt. I nästa del av regressionen i modell III för mannen (intervjuperson) 

finns variabel för inkomst. Inkomstvariabeln som är negativ visar att när mannen är en 

höginkomsttagare tenderar antalet gemensamma barn att minska med -,073 enheter. Detta är 

inte signifikant och därför kan inte mannens inkomst förklara barnafödandet när han är äldre 

än kvinnan.  R2 i denna modell visar på en liten varians på valet antal gemensamma barn som 

endast är 2,4 procent. Denna modell passar då endast in med detta R2-värde. 

För nästa modell III för partner kan resultatet redovisa att åldersskillnader visar en negativ 
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riktning och det innebär att när mannen är ett år äldre än kvinnan tenderar valet av antal 

gemensamma barn att minska i genomsnitt med -,031.  

Forts tabell 6.  

Oberoende 

variabler 

Modell III 

Intervjupe

rson man, 

partner 

kvinna 

N=804 

Modell III 

Intervjupe

rson 

kvinna, 

partner 

man 

N=790 

Modell VI 

Intervjupe

rson man, 

partner 

kvinna 

N=804 

Modell VI 

Intervjupe

rson 

kvinna, 

partner 

man 

N=790 

 

 

 

Åldersskill

nad 

 

Gymnasial 

utbildning 

(ref: 

eftergymna

sial) 

Låginkoms

ttagare 

(ref: 

höginkoms

t) 

 

Född 

utanför 

Sverige 

(ref: född i 

Sverige) 

-,001 

(-,106) 

 

,004 

(,027) 

 

 

 

-,073 

(-,576) 

-,031 

(-,847) 

 

-,482 

(-,396) 

 

 

 

-,665 

(-,563) 

 

 

-,011 

(-,509) 

 

,343 

(,843) 

 

 

 

-,260 

(-,785) 

 

 

 

 

,219 

(,946) 

-,024 

(-,661) 

 

-,624 

(-,516) 

 

 

 

-,767 

(-,654) 

 

 

 

 

,781 

(1,416) 
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Intercept 

 

R2 

1,504 

 (12,473) 

0,024 

  2,360 

 (1,373) 

0,181 

1,524 

(4,795) 

0,166 

2,529 

(1,485) 

0,275 

 

Not: t-värden inom parentes 

Men likt de övriga regressionerna är detta inte signifikant och kan därför inte förklara hur det 

ser ut verkligheten. Vidare kontrollerar uppsatsen för variabeln utbildning som även den är 

negativ. Den visar att när mannen är den ett år äldre och har en eftergymnasial utbildning 

minskar antalet gemensamma barn med -,482. Detta är dock inte signifikant och kan inte 

förklara barnafödandet. Vidare finns även variabel för inkomst och där visar resultatet för att 

när mannen är höginkomsttagare tenderar antalet gemensamma barn att minska med i 

genomsnitt -,665. Detta för att det finns en negativ riktning. Resultatet är dock inte 

signifikant. Fortsättningsvis visar R2 att endast 18,1 procent av variansen i valet av antal 

gemensamma barn kan förklaras med denna modell, därmed kan denna modell till viss del 

beskriva hur variablerna påverkas barnafödande.  

Utifrån den linjära regressionsanalysen i tabell 6 modell IV för mannen visar för när det råder 

en negativ riktning i åldersskillnad där mannen är ett år äldre att antal gemensamma barn 

minskar med -,011. Det är dock inte signifikant och åldersskillnad har därmed  ingen effekt på 

barnafödande. Fortsättningsvis kan studien se att när studien kontrollerar för om individen 

höginkomsttagare visar det att antal gemensamma barn tenderar att öka med i genomsnitt 

,343. Effekten är då positiv men det är inte signifikant. Den negativa oberoende variabeln 

inkomst visar på att om mannen är en höginkomsttagare tenderar antalet gemensamma barn 

att minska med i genomsnitt -,206.  Men när regressionsanalysen dock redovisar för när 

intervjupersonen är född i Sverige är riktningen positiv och tenderar då antal gemenamma 

barn att öka med i genomsnitt ,219. Därmed har inkomst en positiv påverkan på 

barnafödande. R2-värdet för denna modell fortsätter att hålla ett lågt procenttal och modellen 

kan endast förklara 16,6 procent av variansen på den beroende variabeln. 

I nästa modell (IV) för när mannen har bytt roll och gäller för partner. Resultat visar även här 

en negativ effekt för åldersskillnad där kvinnan är ett år yngre att antal gemensamma barn 

tenderar att minska med -,024. I den oberoende variabeln utbildning där partner har en 

eftergymnasial utbildning visar regressionen att antalet gemensamma barn är negativ och 

tenderar att minska med i genomsnitt -,624. Nästa oberoende variabel är inkomst visar ett 
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negativt samband, där mannen är höginkomsttagare kan det från modellen utläsas att antalet 

gemensamma barn tenderar att minska med i genomsnitt -,767. Slutligen visar den sista 

oberoende variabeln där den mäter att mannen är född i Sverige en positiv riktning. Det vill 

säga att när mannen är född i Sverige tenderar antalet gemensamma barn att öka med i 

genomsnitt ,781. Samtliga av dessa resultat är inte signifikanta och kan därför inte förklara 

hur det ser ut i verkligheten. Till sist har R2 i denna modell ökat till att visa på att 27,5 procent 

av variansen i den beroende variabeln kan förklaras med denna modell.  

Både när uppsatsen har redogjort för varje specifikt resultat från de linjära 

regressionsanalyserna och det sammantagna resultatet är att de inte statistiskt signifikanta 

inom KI eftersom att de inte höll sig utanför ramen för att vara mindre än -2 eller större än 2. 

Därmed kan uppsatsen påvisa att det inte råder någon 95 procent säkerhet i dessa resultat. 

Med andra ord har åldersskillnader där det råder minst ett års åldersskillnad mellan par ingen 

effekt på antalet gemensamma barn. De visar även enligt låga R2-värden att ingen av 

uppsatsens variabler kan förklara barnafödande. 

7 Analys 

Resultaten från deskriptiva data visar att antalet gemensamma barn mellan individ och partner 

i genomsnitt är 1,5 antal barn. Det fanns dock skillnader mellan könen och antal barn, om än 

liten. Kvinnorna tenderar att ha två eller fler gemensamma barn med sin partner jämfört med 

männen som i högre grad tenderade att ha noll eller ett barn med sin partner. Vidare när 

uppsatsen kontrollerar för när intervjupersonen är en man visar resultatet att kvinnan (partner) 

tenderar att ha fler antal barn när studien kontrollerar för noll eller ett barn. Medan det i 

modellerna där intervjupersonen är en kvinna och mannen som är partner tenderar att ha två 

barn eller fler. Detta innebär att det finns en skillnad mellan män och kvinnor för hur många 

barn som de tenderar att skaffa för respektive kön samt gällande deras roll i datasetet. Därmed 

går det inte att dra slutsatser om att det ena könet tenderar att skaffa fler barn än det andra 

eftersom att det är beroende av hur många antal barn som det är uppsatsen undersöker. Det 

enda uppsatsen kan dra fasta på är att det finns skillnader. 
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Resultatet för den genomsnittliga åldersskillnaden ur både intervjupersonen och partnerns 

perspektiv visar att det i samtliga modeller förutom en (modell II intervjuperson) att mannen 

är den äldre av könen, oavsett om studien har utgått från intervjuperson eller partner. 

Åldersskillnader hade inte heller någon statistisk signifikans i dessa modellen och därmed kan 

uppsatsen inte fastslå hur det ser ut i verkligheten. Resultatet kan endast säga att det utifrån 

deskriptiv data säga att det råder en genomsnittlig åldersskillnad på cirka 2,7 år när 

intervjupersonen är man och även är den som är äldre. Medan åldersskillnaden är något 

mindre, 2,4 år, när mannen har en roll som partner men även där i sju modeller av åtta är den 

som är äldre än kvinnan.   

Då det inte gick att påvisa i regressionerna hur barnafödande och åldersskillnad i par påverkar 

varandra på grund av dess icke signifikanta resultat kan denna uppsats inte dra några 

slutsatser som stämmer överens med datasetet. Därmed kan uppsatsen redovisa att ingen av 

hypoteserna stämde och därmed falsifieras. Detta för att den första hypotesen ville kontrollera 

för att det var kvinnan som är den äldre partnern. Men då resultatet visar att det är mannen 

som är äldre i sju fall av åtta, enligt regressionsmodell II för intervjuperson, och därmed är 

således kvinnan den som är yngre kan den första hypotesen inte verifieras. Angående den 

andra hypotesen som avsåg att kontrollera för om antalet gemensamma barn tenderar att öka 

när mannen är den som är äldre kan även den falsifieras. Detta då det inte stämmer för att 

kvinnan är enligt resultatet den som skaffar flest antal gemensamma barn. Med fokus på 

barnafödande kan en ny hypotes skapas och den lyder att när mannen är den som är äldre 

tenderar antalet barn att minska medan när kvinnan är den som är äldre tenderar 

barnafödandet att öka i antal barn. Detta för att resultatet visar att mannen är i genomsnitt den 

som är äldre men att det är kvinnan som tenderar att skaffa två eller fler antal barn med sin 

partner, medan mannen tenderar att skaffa noll eller ett barn.  Med andra ord säger den nya 

hypotesen att det är när kvinnorna är yngre än männen tenderar antalet gemensamma barn att 

öka eftersom att kvinnorna är de som skaffar flest barn. Frågan till att denna utveckling har 

blivit kan eventuellt kopplas tillbaka till den teoretiska delen av denna uppsats vilken handlar 

om vad Bourdieu (1979) ansåg om homologi. Han menade i sin text att människor tenderar att 

dras till samma sociala rum där de delar samma åsikter och intressen. Det skapar då en 

möjlighet för dessa människor att skapa ett umgänge. Umgänget blir då ett par som har 

likadana värderingar från det sociala rummet som sedan kan visa sig på barnafödandet och 

dess genomsnitt som resultatet visar. Detta kan således även gälla för åldersskillnader. Det vill 
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säga att normen blir att mannen ska vara äldre än kvinnan, detta då resultatet visar detta i 

genomsnitt, som det har varit sedan tidigt 1900-tal, enligt SCB (1994). Fortsättningsvis kan 

även genom detta tankesätt vara anledningen till att paren fortsätter att tendera att skaffa barn 

senare i livet, det är blivit normen i det sociala rummet, inom homologin (Distinktionen, 

1979). Det vill säga för att tankesättet reproduceras vid dessa tillfällen. Det bekräftar 

Rothsteins (1999) tankegångar kring reproduktion, både i åldersskillnader och i 

familjebildandet. Synsättet att det är mannen som är den äldre parten bekräftas även av 

tidigare forskning från både Socialstyrelsen men främst Statistiska Centralbyrån (1994; 2010). 

Det visade sig även vara fallet i den data som har använts i denna uppsats. 

 

Resultatet angående de tre kontrollvariabler utbildning, inkomst och ursprung visade sig inte 

ha någon effekt på valet av antalet barn för respektive föräldraroll, det vill säga mannen eller 

kvinnan, eller om de var ur intervju- eller partnerperspektiv. Dessa svar var inte signifikanta 

och med ett lågt värde på variansen kan dessa modellen inte svara för om det finns en 

påverkan eller inte. Det visade sig i denna uppsats att de inte hade någon påverkan. Därmed 

kan inte den tidigare forskningen från SCB (2008; 2012) inte bekräftas i denna uppsats. Men 

även om dessa resultat inte hade någon signifikans direkt kopplat till respektive variabel 

kunde resultatet ändå visa på att de hade en effekt på interceptet. Interceptet förklarar hur stort 

antal barn som är genomsnittet och variabel för inkomst lades till kunde uppsatsen se att 

antalet barn minskade när mannen är höginkomsttagare. Att interceptet varierade berodde 

dock på att uppsatsen tillförde en ny variabel. Från intervjupersonens perspektiv hade dock 

ursprunget en liten betydelse för det genomsnittliga antalet barn. Där kunde resultatet redovisa 

att antal barn ökade med nästan ett barn när intervjupersonen som är en man var född i 

Sverige. Medan så inte var fallet för partner. Resultatets del angående barnafödande där 1,5 

antal barn är genomsnittet bekräftar den tidigare forskningen, både nationell och internationell 

sådan. Den nationella är SCB (2010) som visar att kvinnor föder cirka två barn i genomsnitt 

och så även den internationella från UNFPA (2011). Gällande åldersskillnader visar SCB 

(1994) den historiska aspekten och trenden är tydlig. Det har alltid varit en skillnad i ålder 

mellan par. Även om den varierar med små marginaler från år till år, men där mannen 
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fortsätter att ha rollen som den äldre av dem. Den internationella forskningen från Laslett 

(1977) bekräftar detta. 

8 Diskussion 

Det viktigare resultatet som har framkommit är att det inte råder några specifika effekter på 

antalet barn kontrollerat för åldersskillnader mellan paren. Detta gäller specifikt för när 

kvinnan är äldre eftersom att det i resultatet visade att det i genomsnitt är mannen som är 

äldre. Men när regressionsanalysen för åldersskillnad genomfördes visades det att det heller 

inte har någon anmärkningsvärd effekt för när mannen är den äldre av dem, oavsett om 

mannen är individen som data utgår ifrån, eller om mannen är partnern. Det enda resultatet 

som går att framföra är att det varierar i antalet barn beroende på om mannen är individ eller 

partner. Det är i denna uppsats inte möjligt att avgöra vad dessa val av antal barn beror på 

eftersom att den linjära regressionsanalysen inte påvisade några signifikanta resultat. I 

resultatet som visar att det är kvinnor som i större grad tenderar att ha två barn eller fler, 

jämfört med männen kan detta tänkas bero på att kvinnorna i regel är mer medvetna om sin 

begränsning i fertilitet, speciellt när forskning från SCB (2012) visar på att kvinnor föder barn 

allt senare i livet. Det för tankarna till att männens fertilitet inte är lika påtagligt som 

kvinnornas eftersom att det är kvinnorna som föder barnen. Detta kan sammankopplas till 

analysens resultat gällande den nya hypotesen. Det kan tolkas att det är kvinnorna som 

tenderar att känna att den biologiska klockan tickar, det vill säga att det är kvinnor som är de 

som är mest medvetna om att deras fertilitet inte är obegränsad utan i stället försöker de att 

skaffa barn i större mängd än männen. Detta är dock något motsägelsefullt om uppsatsen 

kopplar tillbaka till den tidigare forskningen från SCB (2012) att kvinnor blir allt äldre innan 

de föder sitt första barn. Således även männen eftersom att detta går parallellt med varandra. 

Uppsatsen kunde se att de kontrollvariabaler som användes inte hade någon större relevans för 

barnafödande och åldersskillnader, detta då resultaten inte var signifikanta. Vad detta kan 

tänkas bero på är svårt att avgöra men kan bero på att regressionsanalyserna för 

intervjuperson och partner genomfördes i separata analyser. Detta kan då även vara en 

svaghet i uppsatsen. Möjligen hade ett annat resultat visats sig i regressionerna om de hade 

slagits ihop. Utifrån den tidigare forskningen från SCB (2010) som visade att åldersskillnader 
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är mellan ett till två påvisar sig vara något mindre än de resultat som har kommit fram ur den 

data som har används i denna studie. Det betyder att antal i åldersskillnad är något som 

varierar även om det alltid finns en sådan mellan intervjupersonen och dennes partner och där 

det talar för att det är mannen som är äldre. Den trenden kvarstår, men att antal år skiljer sig 

beroende på vilket data som används. Hade denna uppsats använt en annan databas än LNU 

hade möjligen annat resultat visat sig. Uppsatsen har påvisat att det inte råder några effekter 

på antal gemensamma barn i par med åldersskillnader. Men koppling till Bourdieus teori om 

homologi kan detta då innebära att det finns en låg homologi. Det vill säga att de sociala rum 

som dessa människor som bildar par samlas i har en liten betydelse för hur många barn som 

de skaffar och även så för hur många år det skiljer mellan mannen och kvinnan, även om 

åldersskillnaden är noll år för respektive individ. Den nya hypotesen som visades genom 

tabellerna är, som tidigare nämnt, att det snarare råder färre antal barn där mannen är äldre. 

Uppsatsens samtliga resultat var inte statistiskt signifikanta. Det visar därmed att det råder en 

låg homologi mellan antal gemensamma barn och ålderskillnader kontrollerat för de övriga 

variablerna. Det enda resultatet skulle kunna innebära att det kan finnas en underförstådd 

regel mellan parterna. Det innebär att även om de är höginkomsttagare, är födda i Sverige 

eller har eftergymnasial utbildning tenderar de att vara hängivna till den tvåbarnsnorm som 

enligt resultatet verkar gälla om uppsatsen avser att avrunda resultatet uppåt. Dock finns ett 

litet hopp om homologin då det i koppling till färre barn kan vara så att dessa äldre män och 

deras yngre kvinnor hittar varandra i andra sociala rum där de har denna uppfattning gällande 

antal barn gemensamt, allt enligt homologin.  

Med återkoppling till den internationella forskningen från Laslett (1977) och UNFPA (2011) 

som har beskrivit att andra länder, till exempel Ryssland, har en motsatt skillnad där kvinnan 

är den äldre. Därmed kan det diskuteras om även Sverige är på väg mot samma riktning då 

ålderskillnaden där mannen är äldre är på väg att suddas ut under 2000- talet, jämfört med vad 

som har varit trenden under 1900-talet.  

En eventuell tanke om varför resultatet inte visade sig vara signifikanta inom ramen för t-

värden och att de därmed inte råder någon 95 procentig säkerhet skulle kunna vara att det 

råder finna andra bakomliggande orsaker som föräldraförsäkringen. Den gjorde att det blev en 

alltmer jämn fördelning av män och kvinnor på arbetsmarknaden och därmed skulle det vara 

relevant att tänka sig att den även då har haft en effekt på valet av antal barn. En annan 

tänkbar orsak skulle kunna vara att människor väljer i större grad att resa och möjligen även 
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flytta utomlands och möjligen skaffa barn där i stället, eller inga barn alls. Då kommer detta 

inte med i data trots att de är födda i Sverige. Fortsättningsvis kan de icke signifikanta 

resultaten bero på att det råder snedfördelningar inom landet, detta då det föds fler barn på 

landsbygden än i storstäderna och beroende på vilka individer som har ingått i data påverkar 

det således även resultatet. Därmed var urvalet för denna uppsats kanske för litet. Detta gäller 

även för åldersskillnader. Det vill säga att dessa resultat inte var signifikanta med 

barnafödande kan bero på att individer i mindre grad fokuserar på hur gamla deras partner är 

som de väljer att skaffa barn med. Tidigare var det möjligen större fokus på att kvinnan till 

exempel skulle vara den yngre för att öka möjligheterna till att bilda familj. Idag låter 

samhället kanske kärleken tala för sig själv, oavsett vilken åldersskillnad som råder. 
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Bilaga 1 

Kodningsschema 

Variabeln x8 för intervjupersonens kön har kodats till en dummyvariabel där en man har 

värdet 0 och kvinna har värdet 1.  

Variabel  x152 har kodats om där man är 0 och kvinna 1. 

Variabler för x9, x153, x220 har endast bytt namn. 

Variabler x620 och x1074 som mäter intervjupersonen respektive partner nettoinkomst har 

kodats om där höginkomsttagare är 0, låginkomsttagare är 1. 

Variabel x261 har kodats om där grundskoleår (0-9 år) har kodats som 1, och eftergymnasiala 

utbildningsår har kodats som 0. 

Variabal x1024 för partner utbildnings år har kodats om där eftergymnasial utbildning (alt 6 

och 7 i svarsalternativ) är 0, övriga alternativ är 1. 

Variabel x57 för intervjupersonens ursprungsland har kodats om där född i Sverige är 0, 

övriga länder är 1. Likaså gäller variabel x1008 som mäter individens partners ursprungsland. 

Variabler x1002 och x1001 som mäter partners kön respektive födelseår har uteslutits. 

 

 

 

 


