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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie behandlar unga kvinnor i Stockholm som befinner sig i 

pågåendet av sin högskoleutbildning och som senarelägger sitt barnafödande. Syftet är 

att belysa unga kvinnliga högskolestudenters tankar och attityder kring 

senareläggningen av familjebildning. I semi-strukturerade intervjuer har respondenterna 

delat med sig av sina tankar kring möjligheten att kombinera högskolestudier med 

barnskaffande. Det insamlade materialet har analyserats med hjälp av en hermeneutisk 

tolkande metod. Teoretiska utgångspunkter har hämtats främst från Goffmans rollteori, 

Bourdieus kapitalbegrepp samt Beckers teori som baseras på Rational Choice. Centrala 

begrepp för uppsatsen är individualisering och rationalisering. Majoriteten av de 6 

stycken intervjuade respondenterna ser på barnafödande som något som de vill 

senarelägga till åtminstone efter avklarade högskolestudier. Detta eftersom att 

studenterna kopplade en svårighet med att förena rollen som student med rollen som 

mamma och även av egoistiska skäl. Tillförskaffande av kapital såsom en akademisk 

utbildning, karriär och bostad men även icke-materiella resurser såsom erkännande och 

självförverkligande var några av preferenserna hos studenterna. Skillnader i attityder 

upptäcktes även hos studenter med olika utbildningsinriktningar. Uppsatsen avslutas 

med en koppling till övergången mellan ungdomsstadium till vuxenstadium. 
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Inledning 

Introduktion  

Statistik visar en nedgång i fruktsamheten i Europa och denna nedgång kan kopplas till den 

ökade frekvensen bland kvinnligt förvärvsarbete, att kvinnors utbildningsnivåer ökar just i 

höginkomstländerna och att kvinnor skjuter upp mödraskapet till högre åldrar. Trenden att 

senarelägga familjebildandet kallas ibland för "det moderna populationsproblemet", forskning 

har bedrivits internationellt för att analysera varför familjer i utvecklade industriländer 

krymper och vad detta kan få för konsekvenser (Booth & Crouter, 2005). Sverige är en 

pionjär inom den andra demografiska transitionen vilket bland annat innebär att kvinnorna 

senarelägger sitt barnafödande, att parförhållanden inte tar steget till äktenskap och att 

befolkningen strävar efter att uppfylla icke materiella behov såsom självförverkligande och 

erkännande (Lesthaeghe, 2010). Trenden där unga kvinnor inriktar sig på utbildning och 

karriär och samhällskonsekvenserna för detta diskuteras både inom demografi och sociologi 

(Blossfeld & Huinink, 1999). Akademisk utbildning har visat sig ha ett samband med den 

stigande medelåldern hos förstföderskor i Sverige (Oláh & Bernhardt, 2008). Trots att 

kvinnan är som mest fertil under tiden då hon läser på högskolenivå så är det ungefär en av 

fem studenter som har barn (Studera.nu, 2012). 

 

I takt med att kvinnan blivit allt mer jämställd mannen och förvärvsarbetar så introduceras allt 

fler familjepolitiska påbud för att kvinnor och män med större lätthet ska kunna kombinera 

förvärvsarbete med familjeliv. Barnomsorgen är väl utbyggd och föräldraledigheten är 

reglerad så att båda föräldrar kan ta ut betald ledighet med barnet de första åren. Sverige 

klassificeras som ett industriland och är erkänt för landets välfärdssystem (Oláh & Bernhardt, 

2008; OECD, 2013). Medelåldern vid första nedkomsten har stigit vilket statistik från SCB 

visar, medelåldern på förstföderskorna ökar och år 2011 låg medelåldern på 28,9 år (SCB, 

2012d). Den ålder där kvinnan är som mest fertil är mellan 20-25 år (Fertilitetscentrum 

Stockholm, u.å.). I Sverige avslutas gymnasieutbildningen när man är 19 år och efter denna så 

kan man söka en högskoleutbildning, en högskolestudent tar ut sin examen då denne i 

genomsnitt är 29 år. Statistik visar att svenska ungdomar tar en paus på 3 år efter gymnasiet 

innan de börjar studera på högskola, i genomsnitt är man 22 år då man påbörjar sina 
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högskolestudier (Fölster, Kreicbergs & Sahlén, 2011). Problematiken för en kvinna som 

aspirerar att ta ut en högskoleexamen och påbörja en karriär för att sedan börja med 

familjebildandet rent tidsmässigt om man gör en sak i taget, dvs. att först ta en examen och 

sedan ta sina första steg i yrkeslivet blir att den mest fertila åldern förbigås. På den framtida 

arbetsmarknaden kommer det finnas en ökad efterfrågan på arbetskraft med eftergymnasial 

utbildning. Dagens statistik visar att 41 % av alla kvinnor i åldrarna 20-64 år har 

eftergymnasial utbildning och motsvarande andel hos männen är 32 % (SCB, 2012c). 

Kvinnan som väljande individ påverkar sent familjebildande då hon önskar utbildning och 

karriär vilket kan komma i konflikt med barnafödande. Att anpassa sig efter arbetsmarknaden 

blir ett måste för att säkra sin framtida ekonomi och plats på arbetsmarknaden.  

Motivering till studie 

Kvinnor över hela Europa uppvisar låga fertilitetsnivåer samtidigt som både kvinnlig 

förvärvsfrekvens och kvinnors utbildningsnivå ökar (Lundqvist & Roman, 2003; Oláh & 

Bernhardt, 2008). Med tanke på att alltfler kvinnor skaffar sig högskoleutbildning är det 

viktigt att undersöka studenters beteende när det gäller familjebildning, då detta är relevant ur 

ett demografiskt perspektiv och rent sociologiskt är det intressant att lyfta fram enskilda 

individers situation och perspektiv. Önskan om att få barn och skapa sin egen familj kan 

finnas (människan har en naturlig instinkt att reproducera sig) men vad som är mest förnuftigt 

att göra kan väga över. Att komma åt studenternas upplevelser och tankar om detta kan bidra 

till en större förståelse för vad som anses vara viktigt eller rätt att göra i livet här och nu. 

Syfte och frågeställningar/problemställning 

Syftet är att belysa unga kvinnliga högskolestudenters tankar och attityder kring 

senareläggningen av familjebildning. Frågeställningarna för denna studie är: Vilka 

tankeprocesser ligger bakom beslutet att senarelägga sitt barnafödande? Vad har de praktiska 

livsvillkoren (såsom stabil ekonomi, boende och stadigt parförhållande) för betydelse för att 

vänta med familjebildningen? Kan de kvinnliga studenternas resonemang om att kombinera 

studier med föräldraskap bidra till en bättre förståelse till varför den genomsnittliga åldern för 

förstföderskor har blivit högre? 
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Begrepp och avgränsningar 

Studien är avgränsad till att handla om kvinnor från en modern generation (90-talister) och 

undersöker enbart kvinnor. Statistik visar att kvinnor utför mest obetalt arbete i hemmet och 

tar ut fler dagar föräldraledighet än männen för att sköta barnet (SCB, 2012b), dessutom lever 

normbilden om att kvinnan bör ta ansvar för hushållssysslor kvar samtidigt som normbilden 

om att mannen bör försörja familjen har försvagats (Thalberg, 2013). Det är därför troligt att 

kombinationen studier och barnaskaffande kan upplevas som en större utmaning för kvinnan 

än för mannen. Att i nutid tänka om framtiden och sitt framtida barnafödande kan åtskiljas 

från att planera om framtiden. Att tänka, önska och planera använts som tre olika begrepp 

med olika innebörder. Begreppet barnafödande har i studien använts för att relatera till 

kvinnans första framfödande av biologiskt barn. Vad gäller familjebildning är det viktigt att ta 

hänsyn till den nya mångsidigheten som finns i familjebildandet (såsom surrogatmödraskap, 

adoption, provrörsbefruktning, insemination, osv.). Parförhållande i Sverige kan se olika ut 

och det går att skaffa barn på många andra sätt än det traditionella biologiska, i denna studie 

ligger fokus på individer i en heterosexuell relation. 

Disposition 

I bakgrundsavsnittet presenteras kvinnans medverkan i högskola, på arbetsmarknaden och en 

demografisk överblick över fruktsamheten i Sverige. Därefter följer ett avsnitt som 

presenterar teorier som används som verktyg för att förklara senareläggningen. Efteråt berörs 

tidigare forskningsreslutat på området. Nästkommande avsnitt presenterar metoden som 

använts för att få fram respondenternas livsvärld. Det som respondenterna delat med sig av, 

vilket har delats in i teman, presenteras i resultatavsnittet. Slutligen en diskussion. 

Bakgrund 

Kvinnan på högskolan 

Andelen med en längre eftergymnasial utbildning är högre för kvinnor än för män i samtliga 

län, mätt år 2010. Under hela 2000-talet har det funnits fler kvinnor än män med 
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högskoleexamen. Inom Sverige är Stockholms universitet ett av de ledande universiteten med 

flest studenter och således representativt därför presenteras statistik från detta universitet. 

Bland de som sökte till Stockholms universitet höstterminen 2012 var 58 % kvinnor och 

andelen kvinnor som söker har i stora drag alltid varit högre än män sedan 2008. Andelen 

kvinnor som tagit ut examina från högskola/universitet i hela riket var 65 % år 2010/2011 

resterande 35 % står männen för (SCB, 2012c). Studenter med barn kan ansöka om 

tilläggsbidrag hos den centrala studienämnden utöver det studiebidrag som alla studenter får. 

Storleken på tilläggsbidraget justeras efter utbildningshastighet och antal barn. Varken bidrag 

eller tilläggsbidrag betalas ut under sommaren då det är uppehåll mellan vårtermin och 

hösttermin men det är möjligt att läsa sommarkurser och då erhålla bidrag. Föräldrapenning 

betalas ut från Försäkringskassan till föräldrar som behöver vårda barn, inkomsten kan ges 

tillfälligt eller regelbundet. Den tillfälliga föräldrapenningen ges normalt inte till studenter. 

Studiemedel går även att få samtidigt som man får föräldrapenning. Dessutom så får studenter 

behålla sitt studiemedel om de blir sjuka och inte kan studera, studiemedlet betalas även ut om 

man vårdar sjukt barn. Vissa studentkårer kan erbjuda barnpassning och kommunen erbjuder 

förskoleplats till barnet (Studera.nu, 2012). 

Kvinnan på arbetsmarknaden 

Statistik över kvinnliga förvärvsarbetare med och utan barn visar kvinnans möjlighet att 

kunna kombinera familj med arbetsliv. Rent generellt så har andelen förvärvsarbetande 

kvinnor i åldrarna 16-64 år ökat i Sverige år 1963 till 2001. År 1963 var det ungefär hälften av 

kvinnorna i denna åldersgrupp som förvärvsarbetade. År 2001 förvärvsarbetade 76,2 % av 

kvinnorna. År 1988 var det en topp i statistiken och då förvärvsarbetade 81,5 % av alla 

kvinnor i denna åldersgrupp (Stanfors, 2003). Under 2000-talet finns knappt skillnader i 

kvinnors och mäns etableringsgrad på arbetsmarknaden, nästan lika många män som kvinnor 

förvärvsarbetar och skillnaden minskar vilket den har gjort sedan 1995. Andelen ekonomiskt 

inaktiva kvinnor minskade under 2000-talets första 6 år och andelen kvinnor som var i 

kärnarbetskraft (som har arbetsinkomster som räcker till självförsörjning) ökade från 51 till 55 

% (Socialstyrelsen, 2010). Kvinnans arbetsmarknadsdeltagande förstärktes även av 

diskrimineringslagen vad gäller arbetslivet där femte paragrafen säger att det finns en 

skyldighet för arbetsgivaren att underlätta arbetstagaren att kunna förena förvärvsarbete och 

föräldraskap, åtgärder som kan sättas in för att underlätta är flextid, anpassad arbetstid eller att 
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se till så att den föräldraledige inte missar något företagsmässigt avgörande 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2011). 

Den svenska familjepolitiken och barnafödandet 

"Den summerade fruktsamheten" är ett mått som visar hur många barn i genomsnitt en kvinna 

kommer att föda under hennes liv. För att en befolkning ska kunna reproducera sig själv så 

bör siffran ligga på 2,1 barn per kvinna. De "baby boomar" som har varit i Sverige är när 

statistiken visar höga toppar i barnafödandet år 1920, 1945, 1966, 1990 och år 2010. Tiden 

efter denna har bestått av upp- och nedgångar i antalet födslar (SCB, 2012d). Förändringar 

skedde; samboendet etablerades på riktigt på 60-talet, fler antal ungdomar studerade, fler antal 

kvinnor förvärvsarbetade och effektivare preventivmedel tillkom. En annan milstolpe som har 

påverkat antalet födslar är abortlagen som stiftades 1974, samma år uppkom 

föräldraförsäkringen. En annan familjepolitisk åtgärd är barnomsorgen som är till för att 

underlätta för den nya familjstrukturen som byggts fram där båda könen förvärvsarbetar 

(SCB, 1999). Under 1990-talet har barnafödandet minskat i takt med låg sysselsättningsgrad 

(SCB, 1999). Ekonomi och familjepolitik samvarierar således med fruktsamheten. På slutet av 

1990-talet har den summerade fruktsamheten legat på låga nivåer, år 1997 och 1998 låg 

siffran på 1,5 barn per kvinna. Att kvinnan senarelägger sitt barnafödande kan innebära att 

hon inte hinner skaffa flera barn. SCB gjorde år 1999 en befolkningsprognos där kvinnan på 

2000-talet förväntades föda i snitt 1,8 barn (SCB, 1999). I  takt med att ekonomin stabiliserats 

började fertilitetsnivån att stiga och år 2010 hamnade den summerade fruktsamheten (TFR) 

återigen på en nivå nära reproduktionsnivån för Sverige. Sett under 2000-talet har TFR stigit 

uppåt från att ligga på 1,55 under år 2000 till att ligga på 1,9 under år 2011 (Thalberg, 2013). 

Individualisering hos kvinnan 

De tidigaste indikationerna på andra demografiska transitionen (SDT) uppstod på slutet av 50-

talet då antal skilsmässor började öka, fertiliteten sjönk från mitten av 60-talet och  

samboendet blev en vanlig levnadsform på 80-talet. SDT har påbörjats i Skandinavien och 

västra Europa. SDT syftar till sjunkande fertilitet och minskade antal äktenskap men ökande 

samboenden. Enligt SDT är kollektivt beteende förbi och den väljande individen står i fokus. 

SDT utgår från industrialiserade länder med ett välutbyggt samhälle där individerna har en 

grundläggande trygghet tack vare välfärdssystem, att individen är så pass bekväm att den 
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eftersträvar att fylla andra icke-materiella behov såsom självförverkligande istället för de 

grundläggande materiella behoven som redan uppfyllts (Lesthaeghe, 2010). Enligt Ron 

Lesthaeghe kan fertilitet inte studeras utan att man tar hänsyn till de grundläggande 

förändringar som skett i hushålls-sammansättningar och de nya livsstilspreferenserna 

(Lesthaeghe, 2010). Statistik visar att mer än hälften av de barnen i Sverige som föds idag har 

ogifta föräldrar (SCB, 1999: 63, 76). ”Den förhandlande familjen” har ersatt kärnfamiljen och 

de normer som påtalade vem som ska göra vad har mer eller mindre förkastats. Den 

individualiserade kvinnan syftar på kvinnans allt mer självständiga roll som 

samhällsdeltagare. Lundqvist och Roman (2003) lyfter fram att kvinnor eftersträvar att först 

ha ett stabilt förhållande och även en fast inkomst innan de skaffar barn och att en 

individualiseringsprocess kan förklara senareläggandet av familjebildningen. Det sätts press 

på individen att kunna fatta det gynnsammaste beslutet och välja det optimala alternativet. 

När individen får möjligheter så öppnas flera alternativ upp, föräldraskap kan konstrueras till 

en risk eftersom att det innebär stora uppoffringar bland annat tidsmässigt (Lundqvist & 

Roman, 2003). Att se svårigheter med att kombinera sina studier med föräldraskap ställer 

högra krav på autonomi eftersom att individen måste kompromissa fram bästa alternativet. 

Teori 

Individen som målorienterad och rationell 

Gary S. Becker skrev en bok bl.a. om den västerländska moderna familjen och de 

förändringar som skett inom familjen. Baserat på Rational Choice teorin utgår Becker från 

antagandet att kvinnor överväger vinster mot förluster vid beslut om äktenskap, skilsmässa 

eller barnaskaffande (Becker, 1993). Kvinnan kommer alltså att gifta sig eller skaffa barn då 

hon är övertygad om att hon får mer nytta jämfört med om hon hade kvarstått som ogift och 

barnlös. Den egna välfärden står i centrum och är en utgångspunkt för samtliga beslut. Att 

maximera nytta (intresset) och att minimera kostnader (resurser) är centralt i teorin. Becker 

skriver om kvinnan som rationell och nyttomaximerande endast då hon är singel och utan 

barn, men när hon gifter sig (beslutet är övervägt) och skaffar barn (beslutet är övervägt) så 

ingår hon i en familj och Becker nämner då begreppet altruism som innebär att egoismen 
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avtar eftersom att man då är inne i familjen som institution och måste agera utifrån vad som 

ger mest fördelar till familjen som helhet och inte bara sina egna behov (Becker, 1993). 

Rational Choice teorin kan kritiseras för de beteendeantaganden som den utgår ifrån. En 

människa kan ju drivas av annat än egennytta och egoism exempelvis sympati och dessutom 

vara irrationell eftersom att det rationella tänkandet kan vara begränsat. Rational Choice som 

teori bygger på att individen har en fri vilja och att handlingar utförs utifrån förväntad 

konsekvens. Anledningen till att teorin om Rational Choice finns med i studien är för att 

respondenterna talade mycket om egna ideal och att detta verkade styra beteendeinriktning. 

Denna teori har tagits med i uppsatsen utifrån empirin. 

Individen i roller 

Erving Goffman (2011) skriver i sin bok "Jaget och maskerna" om roller och jämför 

vardagslivet med ett teatraliskt drama. Goffman är en representant från det perspektivet som 

kallas för symbolisk interaktionism och han använde deltagande observation för att samla data 

till nämnd bok. Goffmans teori gäller det sociala livets uppdelning i en publik del, en främre 

och en officiell region (front stage) samt en ickepublik del (den bakre inofficiella regionen 

"backstage"). Teorins utgångspunkt är att aktörerna spelar olika roller. De agerar vidare 

tillsammans på scenen där de även upprätthåller det förväntade beteendet. Goffman menar att 

framträdanden kan liknas vid ceremonier som bekräftar och återskapar ett samhälles 

värderingar. Goffmans tankar om hur en aktör gör ett framträdande kan kopplas till 

reproduktionen av samhällets värderingar. Det framhålls att framträdanden som individen gör 

bland andra reproducerar ramarna och de värden som samhället besitter. På så sätt blir 

framträdanden i det sociala livet hela tiden en produkt av samhället. En annan utgångspunkt är 

att den sociala interaktionen är knuten till plats och aktivitet. Goffman menar att alla personer 

alltid, omedvetet eller medvetet, bär på masker och spelar en roll. Roller spelas på livets scen 

och till det sociala livet så tillhör olika scener beroende på aktivitet. Beroende på social 

aktivitet och beroende på roll så hör även olika rekvisita till. Valet av denna teori baseras på 

att studien undersöker det sociala samspelet som studenterna lever i och förhåller sig till. 

Kapital 

Bourdieu utvecklade begreppen socialt-, kulturellt- och ekonomiskt kapital (Azarian, 2007). 

Den kapitalvolym som en person kan ha är den mängd kapital som man har, till exempel kan 
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man ha en hög kapitalvolym av kultur om man är högutbildad. Den ekonomiska 

kapitalformen betonar ekonomiska tillgångar som avgörande materiella resurser som 

investeras i syfte för att få ut vinst. Den som äger ekonomiskt kapital har ett effektivt 

maktmedel och får en maktposition. Den med rikt kapital har till skillnad från den med 

avsaknad inga större begränsningar i valmöjligheter och handlingsalternativ och behöver inte 

anpassa sig efter vad som är ett realistiskt mål. Socialt kapital är relaterat till nätverksteori i 

och med att man tillhör olika sociala nätverk. Vikten läggs på relationer och själva värdet sägs 

ligga i aktörens relationer till andra. Man kan skapa relationer med ett särskilt motiv t.ex. 

vinstintresse. Resurser i samhället är utspridda och ojämnt fördelade, resurser som är 

eftertraktade kontrolleras av andra och för att få tillgång till dessa så skapas relationer. 

Kulturellt kapital är något som en person kan utnyttja för att erhålla makt, inflytande eller 

prestige. Kulturellt kapital förekommer i olika former, exempelvis institutionaliserat kapital 

där titlar, licenser m.m. skapar ett visst kapital utifrån utbildning och examina. Att ha 

kulturellt kapital är fördelaktigt i utbildningssystemet. Den examen som utbildningen leder till 

ger titlar som har ett värde i sig, både på arbetsmarknaden och i den sociala kontexten överlag 

i form av t.ex. förtroendeskapande (Azarian, 2007). Det ekonomiska kapitalet spelar en stor 

roll på exempelvis bostadsmarknaden men även i familjesammanhang vad gäller försörjning. 

Den med begränsade ekonomiska tillgångar kan behöva anpassa sig efter vad som är 

realistiskt. Tillförskaffande av kapital i olika former, främst kulturellt kapital och ekonomiskt 

kapital, har fungerat som en möjlig förklaring till kvinnornas senareläggning av 

familjebildning i flera tidigare studier (Blossfeld & Huinink, 1991; Thalberg, 2013). 

Tidigare forskning 

Efterforskningen av det som tidigare finns publicerat i ämnet har främst skett via Google 

Scholar, Suda.su.se, PubMed, J-stor och även i referenslistor hos relevanta studier i DivA 

portalen. Det finns mycket skrivet om kvinnor som senarelägger barnafödandet vad gäller 

höginkomstländerna där det åldrande samhället har blivit en viktig framtidsfråga. Det 

existerar såväl kvantitativa studier med enkätdata som kvalitativa studier med intervjuer om 

dessa frågor. I vissa länder lever den kulturella uppfattningen om att man bör gifta sig innan 

man skaffar barn kvar. Attityder om barnskaffande har visats spela roll för fruktsamhetsnivån 
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i t.ex. USA. Positiva attityder gentemot barn och barnskaffande ökar födelsetal och negativa 

attityder ger lägre födelsetal. Positiva attityder gentemot beteendet som konkurrerar med 

barnafödande (till exempel att ta en högskoleexamen) minskar fruktsamheten. Utbildning kan 

förklara en del av attityder om barnafödande för ogifta (Booth & Crouter, 2005). USA har 

dock inte ett lika omfattande problem som Europa har med minskade födelsetal (Oláh & 

Bernhardt, 2008). Därför presenteras härmed forskning som är gjord i Europa, med undantag 

av en i Mexiko. 

 

En svensk studie "Students and Family Formation" av Sara Thalberg (2013) om studentlivet 

kombinerat med barnafödande som utgår från en kvantitativ och dessutom kvalitativ ansats är 

intressant eftersom att Thalberg menar att båda angreppssätten hjälper till att se på problemet 

om en stigande medelålder hos förstagångsföderskor. Studien syftar till att förklara den 

benägenhet som studenter har att skjuta upp barnafödandet. Tre studier presenteras varav två 

är kvantitativa och en är kvalitativ. Den kvalitativa studien bekräftade vad resultatet i de 

kvantitativa visat men genom den kvalitativa ansatsen så gick det att få fram respondenternas 

attityder och intentioner på ett mer detaljerat plan samt få en rikare förståelse för varför 

studenter skjuter upp familjebildningen. En av de två kvantitativa studierna fokuserar på den 

påverkan som ekonomiska och politiska faktorer har på relationen mellan studier och 

barnskaffande i Sverige. Resultat presenteras i form av regressionsanalyser som visar olika 

grader av samband mellan variabler. Det undersöktes specifikt om hur en bidragsreform år 

1989 (ett bidrag drogs in) påverkade fertilitetsnivån hos studenter. Denna kvantitativa studie 

kom fram till att reformen inte gav någon effekt på familjebildningsbeteendet, troligtvis för att 

det samtidigt blev en höjning på ett annat bidrag. En viktig punkt i studien är dock att 

ekonomiska faktorer har en betydande bäring för studenters benägenhet att skaffa barn. Den 

kvalitativa studien undersöker både män (12 stycken) och kvinnor (13 stycken) som studerar 

på högskolenivå. Genom individuella djupintervjuer med 25 respondenter så undersöks deras 

barnintentioner och motiv till barnafödande. Det främsta motivet till att de senarelägger 

barnafödande tycktes vara av ekonomisk karaktär. En trygg och stabil ekonomi var en 

förutsättning för familjebildning enligt respondenterna. Eftersom båda könen studerades så 

hittades det en skillnad mellan dessa, kvinnliga studenter påvisade en större kunskap om 

föräldraförsäkringssystemet jämfört med de manliga och kvinnorna framhävde detta då dem 

diskuterade sina barnintentioner. Respondenterna av olika kön och åldrar menade att en 

avslutad högskoleutbildning kunde ge bättre förutsättningar för en fast inkomst och därmed 
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påbörjandet av familjebildningen. Hur högt en respondent värderade vikten av att ha en trygg 

ekonomi berodde på dennes uppväxtförhållanden. Att ha en trygg ekonomi före 

barnaskaffande var en högre prioritet för respondenter som växt upp med ekonomiska 

svårigheter. Förutom ekonomiska faktorer så framhävdes även ett individualiserings-

perspektiv. Att ha gjort viktiga saker i sitt liv såsom att ha rest var något man ville göra innan 

familjebildningen.  Att vara nöjd med sitt studieval var också viktigt eftersom att det kan öka 

känslan av trygghet och därmed att känna sig redo för familjebildning. En hög grad av 

upplevd osäkerhet kunde ha ett samband med låg fertilitet hos studenter enligt studien. 

 

Hoem, Neyer och Andersson (2006) påvisar i studien "Educational attainment and ultimate 

fertility among Swedish women born in 1955-59" att kvinnor som utbildar sig i pedagogik- 

eller vårdyrket uppvisar en högre fruktsamhetsnivå jämfört med kvinnor som läser andra 

ämnen. Data från studien visar att ju högre nivå på studierna desto lägre nivå på 

fruktsamheten, detta gäller dock bara inom varje utbildningslinje. Fruktsamheten hos kvinnor 

som studerade inom administration, ekonomi och samhällsvetenskap var lägre än hos tidigare 

nämnda. En slutsats är att det är viktigt att se utbildning som en process som interagerar med 

familjebildandet. En framrest punkt är att vi kan komma närmare förståelsen för 

senareläggning av familjebildandet om vi fokuserar på de potentiella effekterna som 

utbildningssystemet, yrkesstrukturer och familjepolitiken har. Unikt med studien är att just 

skillnader i utbildningslinjerna. Denna studie visar att det går att kombinera skola med barn 

om man nu väljer en inriktning som har visat sig vara lättare att förena med barnskaffande. 

Att det existerar skillnader i benägenheten att skaffa barn för studenter inom olika 

utbildningsinriktningar tas i beaktning inför denna studie som har respondenter med mycket 

skilda utbildningsinriktningar. 

 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) sammanställde år 2009 en rapport vid namn "Studerande 

föräldrar i högre utbildning" med data både från enkätstudier från 2003 och 2007 samt från 12 

informantintervjuer som är värd att lyftas fram just för att högskolestudenterna själva har fått 

bidra med egna åsikter i frågan om studier förenat med barn. Några resultat är att studenter 

med barn lägger ned mer tid på sina studier och att studerande föräldrar har en något mer 

positiv syn på sin framtid jämfört med studenter utan barn. Studenterna rapporterade både 

ekonomiska svårigheter med kombinationen studier och barn såväl som studietekniska hinder 

såsom att inte hinna gå på föreläsningar. Studenter med barn tog i högre utsträckning lån än 
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vad studenter utan barn gjorde. Antal studerande föräldrar som tycker att lånet täcker 

omkostnader har ökat sedan 2003, detta förklaras av bidragsreformer. Ekonomin är alltså även 

den en avgörande faktor för att skaffa barn då man studerar. Viktiga fynd från rapporten av 

CSN är riskbedömningen som är gjord utifrån deras resultat och som pekar på att framtida 

föräldrar kommer välja en utbildning i linje med hur de tror att studiesituationen kommer att 

vara, detta kan orsaka att ratade utbildningar förlorar lämpliga kandidater. Kombinationen 

förälder och student visade sig vara problematisk vilket riskerar att medelåldern på antagna 

studenter höjs i och med att unga som skaffar barn förskjuter sina studier. Kvalificerat 

arbetsliv förskjuts även upp i åldrarna. Riskbedömningen visar även att barnafödande skjuts 

upp i åldrarna på grund av att de unga väljer studier före familjebildning. 

 

Blossfeld och Huinink (1991) i Tyskland utgick från "new home economics" hypotesen 

vilken Becker är den främste representanten av och som menar att kvinnor i industrialiserade 

samhällen är självförsörjande och detta medför en senareläggning i barnafödande. "New home 

economics" är ett perspektiv som kritiseras av författarna för brister i att åtskilja effekten 

mellan tillförskaffande av kapital och effekten av deltagandet i utbildningssystemet som håller 

kvinnor borta från äktenskapsmarknaden. De gjorde en retrospektiv livsloppsanalys på 

kvinnor från olika födelsekohorter där detaljerad information från olika tidspunkter i 

informanternas liv analyserades och de fann att senareläggningen av familjebildning inte 

berodde på kvinnornas investering i humankapital. Det visade sig att kvinnornas deltagande 

på utbildningar är det som försenar deras övergång till vuxenlivet. Normer från samhället 

påverkar senareläggandet eftersom att förväntningar från omgivningen intalar kvinnan att hon 

inte är redo att varken gifta sig eller skaffa barn då hon studerar. Att kvinnor skjuter upp 

barnafödandet eller till och med inte ens skaffar barn verkar vara en effekt av kvinnornas 

ökade utbildnings- och karriärmöjligheter. Ett angeläget resultat är att studenter är mindre 

benägna att skaffa barn (på grund av normativa förväntningar från omgivningen) än kvinnor 

som är färdiga med sina studier. Deras uträkningar indikerar att ju högre utbildning som 

kvinnan tillförskaffar desto större sannolikhet att hon skaffar barn, och ju högre utbildning 

desto mindre risk för barnlöshet. Artikeln kan lyftas fram som objektiv eftersom att 

författarna lyfter fram annan forskning som både stödjer och även som säger emot deras tes 

(exempelvis Schwarz-Miller från 1981 som visar att utbildning inte har en negativ effekt på 

antal barn som en kvinna skaffar) (Blossfeld & Huinink, 1999). 
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Lindström och Brambila Paz (2001) skriver i artikeln "Alternative theories of the relationship 

of schooling and work to family formation: Evidence from Mexico" att tre olika mekanismer 

har koppling till kvinnors utbildning och familjebildningen och dessa mekanismer fungerar 

som tre hypoteser i studien som efter analys inte förkastas. De tre mekanismerna är roll-

oförenlighet (rollkonflikt), utbildning som en investering i humankapital och att skolan ger en 

erfarenhet som kan förändra kvinnan i och med att hon utvecklar ett mer kritiskt tänkande och 

blir mer självständig. Studien har gjorts i Mexiko med hjälp av retrospektiv livshistoriedata 

från två kohorter (födelsegrupper 1943-1952 och 1961-1967) med totalt 1062 kvinnor. 

Resultatet presenteras med regressionsanalyser och med hjälp av dessa visas det att det är 

mindre sannolikt att kvinnor som studerar ingår parförhållande eller skaffar barn. Utbildning 

visades även ha en effekt på hur kvinnor interagerade med sina föräldrar och sedan sin 

partner. Hypotesen att kvinnor transformeras via utbildning kunde verifieras och det förklaras 

att utbildning ger kvinnor kognitiva färdigheter, erfarenheter och självförtroende vilket ger 

fler valmöjligheter. Exempelvis så kan kvinnan välja att förvärvsarbeta och får då en lön 

vilket gör att hon blir mer självständig och detta leder i sin tur att hon blir mer benägen att 

vänta med att skaffa barn och ingå äktenskap. Som nämndes om studier från USA så är det i 

den mexikanska kulturen så att en kvinna går från att vara flicka till att bli kvinna när hon 

först gifter sig sedan skaffar barn. En kritisk punkt går till att författarna har utelämnat hur 

mexikanska studenter finansierar sina studier vilket är relevant. Studien är unik eftersom att 

det är respondenter som berättar om sitt tidigare liv och erfarenheter i och med att det är 

livshistorier. 

Metod och data 

Metod 

Den fenomenologiska ansatsen syftar till att beskriva människors upplevelser av ett fenomen, 

i denna studie är fenomenet själva senareläggningen av barnafödandet. Subjektivism har 

tillämpats i studien eftersom att studieobjektens uppfattningar och mening ses som avgörande 

för att förstå deras handlingar och aktivitet. De kvinnliga högskolestudenterna utför en 

handling då de senarelägger sitt barnafödande och syftet med denna studie är att förstå detta, 
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metoden för förståelse går genom mellanmänskliga intervjuer där studenterna delar med sig 

av sina uppfattningar kring kombinationen studier och familjebilding. Det finns ett begrepp 

som kommer från Weber som utreder begreppet "förståelseförklaring" vilket är en förklaring 

av ett fenomen som grundas i förståelse (Aspers, 2007). Semistrukturerade intervjuer har 

använts, genom att bestämda frågor har skrivits i en intervjuguide och svar som har kommit 

under intervjuns gång har följts upp med spontana följdfrågor. Innan intervjuerna 

genomfördes så utfördes det två pilotintervjuer med två kvinnor för att säkerställa att frågorna 

uppfattas i enlighet med vad de har åsyftats till. Pilotintervjuerna gav inget skäl till att 

omformulera intervjufrågorna. De 6 intervjuerna för studien skedde på spridda platser i 

Stockholm men alltid i ett avsides och tyst rum, vid varje tillfälle användes ljudinspelning och 

anteckningar. Tidpunkterna var spridda från klockan 12 till 16. Intervjuerna inleddes med en 

personlig presentation och en presentation om studiesyftet. Pauser i intervjun togs endast om 

respondenten kände behovet. Vid slutet av intervjun så tilldelades intervjupersonen 

kontaktuppgifter ifall vidare tankar om ämnet skulle dyka upp efter intervjutillfället. 

Intervjuerna varade mellan som kortast 25 minuter och som längst 40 minuter varav den sista 

intervjun innehöll en paus på cirka 5 minuter. Medellängden på intervjuerna var 31,5 minuter. 

 

Urval 

Kedjeurvalet låter forskaren finna respondenter som besitter den största kunskapen inom 

ämnet eller som kan uttrycka sig bäst för ändamålet. Kedjan börjar med att forskaren 

använder en annan person för att få tillgång till respondenter (Repstad, 2007). Respondenterna 

för studien valdes ut i ett kedjeurval till följd av att en efterlysning av intervjupersoner som 

skulle motsvara kriterier skrevs ut och som bekanta vidarebefordrade genom sina sociala 

medier. Genom att hänga upp efterlysningen på en anslagstavla på Stockholms universitet 

samt att jag tillfrågade slumpmässigt förbipasserande kvinnor på Stockholms universitet om 

de stämde med kriterierna och ville deltaga. De som jag intervjuar kallas för respondenter då 

de är delaktiga i ett slags intervjusamtal med mig som intervjuare och respondenterna delar 

med sig av sina erfarenheter, upplevelser, föreställningar och tankar. Respondenten delar i en 

intervju med sig av sina egna känslor, åsikter och uppfattningar (Repstad, 2007). De 

deltagande till studien skulle uppfylla kriterierna: barnlösa och icke barnväntande kvinnor upp 

till åldern 26 år, är svenskfödd och studerar heltid på högskolenivå minst 2 terminer och som 

är i ett förhållande sedan minst 6 månader tillbaka. Studenter som är inne på minst sin andra 

termin har till skillnad från studenter på den första terminen med större sannolikhet bestämt 
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sig och känner sig bekväma med sitt studieval, för denna studie innebär detta att respondenten 

befinner sig i den situation och position som studien vill undersöka och komma åt studenten 

som funderat över kombinationen heltidsstudier och familjebildning. Dessutom så anses 

kvinnan vara mest fertil, att det är enklast för henne att skaffa barn, i åldern 20-25 år 

(Fertilitetscentrum Stockholm, u.å.). Att ha ett åldersspann i sin urvalsgrupp kan även tänkas 

medföra en större spridning och bredd i intervjuerna. Svenskfödd valdes ut av dels språkliga 

och dels kulturella skäl samt av det skälet att föreställningar kan vara annorlunda hos 

svenskfödda jämfört med utlandsfödda och därmed påverka resultatet. Studieprogram eller 

fristående kurser var inget krav men kan påverka hur pass säker studenten känner sig på sin 

framtidsplanering eftersom att studieprogram innebär ett studenten kommit in på ett program 

med bestämt antal år med studier medan fristående innebär att kurser måste sökas åt gången. 

Kodning och transkribering 

Att koda innebär att man sorterar upp sitt material. Kodschemat kan grundas dels i empirin, 

dels i teorin (Aspers, 2007).  När det gäller kodningen så eftersträvas sammanhanget och för 

att hitta detta så är det bra att leta efter gemensamma erfarenheter hos studieobjekten, därför 

så togs förekommande meningar, uttryck och känslor upp i materialet och kodades. Kodning 

har skett innan analys. I studien så har kodning skett genom att allt transkriberat material har 

lagts fram och kodats med hjälp av olika färger. Materialet har därefter delats in i kategorier. 

Vad gäller operationalisering av centrala begrepp i studien så har registrerat såsom icke 

registrerat parförhållande i minst 6 månader operationaliserats till ”stadigt förhållande”. 

Etik och forskarrollen 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer bör man då man bedriver forskning handla 

efter fyra huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Till den möjliga mån har studien följt principerna. En utförlig detaljerad 

metodbeskrivning är till för att studien ska kunna replikeras. Detta innebär att studien får god 

reliabilitet. Interbedömarreliabilitet handlar om att detta ska vara oberoende av vilken forskare 

som utför intervjun eller mätningen. Dessa krav finns bl.a. för att andra ska kunna kontrollera 

och bedöma kvalitén på forskningen. Bandinspelningar har sparats i säkert privat förvar, icke 

tillgängliga för obehöriga. Personuppgifter på intervjupersonerna som deltagit i studien är 
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censurerade för att  respektera principen om att man skall vara hänsynsfull mot 

studiedeltagarna och därmed uppfylla konfidentialitetskravet. De krav som ställs på forskaren 

har varit relevanta för denna studie, dels att man förväntas vara fri från yttre påverkan och att 

inte ska privata intressen ska gynnas i och med forskningen. Vidare så har den hänvisning till 

annan litteratur i denna rapport en mångsidighet vad gäller olika ansatser och därför så anses 

det att studien inte endast har refererat till data som stöder egen föredragen teori. Vid 

intervjuer så har syftet med studien förklarats för deltagarna och informationen att de kan 

avbryta intervjun närsomhelst och att de är anonyma (Vetenskapsrådet, 2002). 

Intervjuer benämns som en mellanmänsklig metod där forskaren interagerar direkt med sitt 

studieobjekt, forskaren bör gå ur sin roll för att lyckas förstå sitt studieobjekts värld och de 

handlingar samt meningsstrukturer som studieobjekten besitter (Aspers, 2007). Eftersom att 

jag besitter likartade egenskaper som respondenterna så har beaktande tagits till att det kan 

finnas en tendens för mig att visa extra engagemang i frågor som personligen kan tyckas vara 

intressanta. Det talas om ”bracketing” inom fenomenologin, som forskare bör man gå bortom 

den egna förförståelsen. Självklart så är det omöjligt att helt och hållet bortse den egna 

förförståelsen men det gäller att hitta en balansgång där man som forskare är öppen för andras 

perspektiv och samtidigt kunna få fram relevant information för sin studie. Det kan till 

exempel i min forskning uppstå en situation där jag har värderingar om just ämnet att klara av 

studier samtidigt som man ska skaffa barn som skiljer sig från intervjupersonens. Det blir 

därmed viktigt för mig som forskare att inte ”färga” eller påverka intervjupersonen med vissa 

frågor, det kan i särskilda fall vara negativt med ledande frågor i intervjun som är färgade av 

mina egna värderingar och tankesätt. Jag var därför noggrann med att ha en viss neutral ton 

när jag ställde frågor såsom "anser du att man ska ha en fast tjänst innan man skaffar barn?". 

Resultat 

Presentation av respondenter 

Respondent 1  "Maja" är 20 år, studerar till att ta ut en kandidatexamen i idrottsvetenskap. 

Hon har varit tillsammans med sin partner i 8 år och han är 1 år äldre än vad hon är. De är 

sambos. Hon tar inte lån från CSN men hon har ett extrajobb. Respondent 2  "Emma" är 22 
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år och studerar konstvetenskap men har även studerat språk. Hon har varit tillsammans med 

sin partner i 1½ år och han är 1 år äldre än vad hon är. De är sambos. Hon tar lån från CSN 

och hon har ett extrajobb. Respondent 3 "Olga" är 22 år och studerar till att ta ut en 

politicies kandidatexamen med huvudområde statvetenskap. Hon har varit tillsammans med 

sin partner i 6 månader och han är 3 år äldre än vad hon är. De är inte sambos. Hon tar lån 

från CSN och hon har ett extrajobb. Respondent 4 "Liv" är 23 år och studerar 

konstvetenskap. Hon har varit tillsammans med sin partner i 2 år och han är 1 år äldre än vad 

hon är. De är sambos. Hon tar lån från CSN och hon har inget extrajobb. Respondent 5 

"Yvonne" är 21 år och studerar statvetenskap och nationalekonomi. Hon har varit 

tillsammans med sin partner i 5½ år och han är 5 år äldre än vad hon är. De är sambos. Hon 

tar lån från CSN och hon har inget extrajobb. Respondent 6 "Tove" är 21 år och studerar till 

socionom. Hon har varit tillsammans med sin partner i 5 år och han är 3 år äldre än vad hon 

är. De är sambos. Hon tar lån från CSN och hon har två extrajobb. Samtliga studerar på 

Stockholms universitet förutom "Maja" som studerar på Gymnastik- och idrottshögskolan. 

Kapital 
Ur det transkriberade materialet så plockades återkommande teman upp, det som 

respondenterna talar om i form av privatekonomi, karriär, utbildning, boende och 

parförhållande handlar om olika kapital. Parförhållande kodas som sociala relationer och 

respondenterna hade ideal om kvalitetstid. Att stärka sina sociala relationer handlar om att 

investera i socialt kapital. Då respondenterna diskuterar inkomst och boende så kodas det som 

materiella resurser; att äga ett hus eller att få pengar utbetalda av en arbetsgivare varje månad 

handlar om att man erhåller ekonomiskt kapital. Ett aktuellt ämne för intervjuerna var 

naturligtvis den akademiska utbildningen som respondenterna har valt att tillförskaffa sig. Att 

utbilda sig för att få en högskoleexamen ingår i det kulturella kapitalets benämning. Det 

praktiska livets villkor innefattar olika slags förutsättningar som en individ kan dras med, och 

som därmed kan underlätta eller försvåra för olika handlingsutrymmen. De olika 

kapitalformerna kan man ha i olika volymer, till exempel om man har en hög volym av 

kulturellt kapital så betyder det att man har vad som anses som hög utbildning i det samhälle 

man lever i. Olika slags kapital kan ses som viktiga och avgörande medel för att kunna nå 

specifika mål i livet, i denna studie målet att bilda sig en familj. 
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Kulturellt kapital 

Alla respondenter ser ekonomiskt kapital som nödvändigt eftersom att de studerar för att få en 

karriär och införskaffandet av en karriär är ett slags införskaffande av ekonomiskt kapital. En 

karriär kan även ses som något som är en del av en individualiseringsprocess, två 

intervjupersoner nämner att de vill ha en karriär av egoistiska skäl. Utbildning är kulturellt 

kapital som senare omvandlas till ekonomiskt kapital i form av en karriär (Blossfeld & 

Huinink, 1999): 

"Ja eller alltså i förlängningen så är det nog ju det är jag tänker att jag vill plugga för att få ett bra jobb så 

att jag kan försörja min familj så att i förlängningen så är det ju så" (IP 5, ”Yvonne”) 

 

Kulturellt kapital anses av respondenterna vara nödvändigt för att klara sig i samhället, 

speciellt på arbetsmarknaden: 

"Jag kommer alltid att kunna falla tillbaka på mina studier, jag kommer alltid att ha i mitt CV att jag är 

utbildad socionom. Bara det ger ett ganska bra utgångsläge i att kunna vara kvalificerad i flera olika jobba 

och också att visa på att man har klarat av studier, man har engagerat sig och läst på den här nivån och att 

man har en viss kunskap som man kan använda i alla lägen (…) Målet att få en utbildning och att med 

utbildningen sen kommer jag att få större möjlighet att få göra det jag vill" (IP 6, ”Tove”) 

 

"Tove" som studerar till socionom nämner att hon tror att på hennes utbildning så är det 

enklare att skaffa barn än på andra utbildningar, dels förklarar hon att hon anser det på grund 

av att det är mycket flexibelt med egenstudier på hennes utbildningsprogram och dels för att 

hon känner till några andra studenter på hennes kurser som har barn och studerar: 

"(...) Vi har mycket självarbete (...) Så jag tror att man klarar av ganska bra att ha barn och plugga den här 

linjen samtidigt faktiskt" (IP 6, ”Tove) 

Ekonomiskt kapital 

Det visade sig att studenterna var måna om att ha en stabil ekonomisk situation vilket ansågs 

vara då de hade en fast inkomst. Upplevd osäkerhet på arbetsmarknad verkade ge en negativ 

effekt på benägenhet att påbörja familjebildning. Två stycken intervjupersoner studerade 

konstvetenskap, den ena hade ambitionen att bli illustratör och den andra ville bli översättare 

eller tolk. Båda dessa respondenter nämnde att familjebildning var något som kändes långt 

bort från den nuvarande horisonten. De hade en mer negativ inställning till familjebildning 

inom en snar framtid på grund av att de var väl medvetna om att de skulle få frilansa i sitt 

framtida yrke och därmed ha en mer osäker inkomst och instabila anställningsförhållanden. 
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Nedan följer citat från intervjuerna då de har fått prata om deras examen och om i vilken ålder 

som de tror att de kommer att skaffa barn i: 

"Jag är osäker på vad jag kan göra med den här(...) Jag vet faktiskt inte om jag kommer plugga vidare 

någonting annat(...) Jag tror inte jag har valt någon lätt, det är inte lätt att få jobb med det jag har läst(...) 

Det är väldigt att... inom översättning och så, så måste man ju frilansa för det finns ju inte några, inga 

fasta jobb(…) Nej alltså jag har inte tänkt så mycket på att skaffa barn " (IP 2, ”Emma”) 

"Det leder väl inte till någonting faktiskt just nu, utan jag pluggar inför att kunna läsa på konstfack hoppas 

jag, och bli illustratör i det långa loppet (...) Just för att jag läser ett sådant ämne som... jag måste ju skapa 

mig själv jobb när jag är färdig, så det är inte så att jag har en examen och är garanterad en viss lön, utan 

speciellt om jag blir konstnär, det är ju jättemånga som inte... som måste jobba... som har ett liksom 

vanligt jobb och försöka haka sig fram på sitt konstnärskap, så det är ganska osäkert" (IP 4, ”Liv”) 

 

Upplevd säkerhet på arbetsmarknad å andra sidan verkade ge en positiv effekt på 

benägenheten att påbörja familjebildning. "Maja" studerar till att bli elittränare och hon 

arbetar redan vid sidan om sina studier som assisterande elittränare vilket ger henne en fördel 

på den framtida arbetsmarknaden, hon säger att hon är övertygad om att hon kommer att 

kunna bli elittränare direkt efter examen. Detta kan tolkas som att hon känner sig säker i sitt 

studieval och hon har en mer optimistisk syn på sitt familjebildande med en tydlig 

framtidsplanering bestående av 2 barn. Ett fynd är alltså att det upplevda handlingsutrymmet 

påverkas av hur pass optimistisk studenten känner för sin framtida karriärssituation. 

 

Upplevd säkerhet i anställningsvillkor verkade ge en positiv effekt på benägenhet att påbörja 

familjebildning. Att ha en anställning och att kunna få ta ut en ledighet då man skaffar barn är 

en underlättning för alla föräldrar, att dessutom vara säkrad sin anställning efter en längre 

ledighet ansågs vara viktigt för respondenterna. Att kunna ta ut en ledighet ansågs vara en 

viktig del av att kunna kombinera familjebildning med karriär i framtiden: 

"Återigen där så beror på situation, men har man en fast tjänst och man har haft den i 1 år, 2 år, så tror jag 

det är lite snällare än om man har deltids, visstidsanställning. Ja jag vet inte" (IP 3, ”Olga”) 

"Om det är mitt mål liksom, att jag vill skaffa barn, att jag vill ju ändå jobba innan (...) så att man kan 

känna att man kan komma tillbaks alltså tills man är fast i det jobbet, alltså så att man kan få en trygg 

ledighet" (IP 2, ”Emma”) 

 

En hög kapitalvolym av ekonomiskt kapital eftersträvades av respondenterna. Upplevd 

osäkerhet i sin framtida inkomst verkade ge en negativ effekt på benägenhet att påbörja 

familjebildning. Införskaffande av ekonomiskt kapital beskrivs som en avgörande faktor till 
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familjebildning och kan bidra till förståelse för senareläggningen eftersom att samtliga 

intervjupersoner lägger stor vikt vid erhållandet av ekonomiskt kapital före barn: 

"Men det skulle nog vara att jag… Om jag visste att jag var säkrad med ett jobb eller något, då skulle det 

kännas tryggt" (IP 5, ”Yvonne”) 

 

De eftersträvar en hög volym av ekonomiskt kapital vilket kan bidra till förståelse för 

uppskjutningen av barnafödande då den höga volymen av ekonomiskt kapital inte är befintlig 

i studenternas liv just nu. 1 av 6 respondenter har ett eller flera extrajobb och 5 av 6 

respondenter tar studielån: 

"Inte för att få den att gå ihop men för att jag ska kunna köpa mig en tröja eller äta den mat jag vill då 

måste jag jobba, och kunna hitta på nöjen på helgerna och sådär då behöver jag jobba. Men jag går runt 

annars det gör man ju. Annars blir det snålt och tråkigt" (IP 6, ”Tove”) 

 

Det kulturella kapitalet avger ingen lönsamhet för stunden och därför nämner en respondent 

att hon funderat på att jobba istället vilket hon ser som en åtgärd för att erhålla ekonomiskt 

kapital. Hon värderar alltså det ekonomiska kapitalet högre än utbildningskapitalet: 

"För en månad sen tror jag... Så blev jag jättesugen på att sluta plugga och börja jobba istället... För jag 

känner att tiden den börjar rinna ur mina händer lite, jag var osäker på att om det som jag läser nu... Om 

jag kommer ha nytta av det helt enkelt, det är jätteintressant men jag vet inte om jag kommer kunna… 

Kommer kunna använda det på samma sätt som jag kommer kunna använda en lön" (IP 4, ”Liv”) 

Socialt kapital 

Innehav av socialt kapital är en avgörande faktor till familjebildning och kan bidra till 

förståelse för senareläggningen. Respondenterna värdesätter alltså denna form av socialt 

kapital som kommer i form av en trygg relation till sin partner. Att ha ett stadigt förhållande 

innebär för respondenten att pappa och mamma lever tillsammans när de skaffar barn: 

"Att bo i ett eget hus, gärna med pappa och mamma tillsammans, i ett trevligt område, och kunna köpa 

nya kläder när de gamla har växt ut utan att behöva räkna varenda krona" (IP 6, ”Tove”) 

”Stabil partner och ha bott ihop med partnern. Absolut inte särbos!" (IP 3, ”Olga”) 

 

Det sociala kapitalet är bland annat de egna familjebanden som man har. 2 respondenter talar 

om sin egna sociala bakgrund och att de vill skapa bättre villkor för sina barn: 

"Jag vill ha ett tryggt liv både familjemässigt och ekonomiskt - mot vad man ha växt upp med liksom." 

(IP 6, ”Tove”) 

"Min pappa, han jag växte upp med, att han försökte göra båda sakerna samtidigt, att han byggde upp 

karriär och hade barn på samma gång och det blev väldigt mycket att man förlorade ganska mycket tid 

(...) så tyvärr han jobbade jättemycket när jag var liten och det var ganska jobbigt" (IP 4, ”Liv”) 



 

20 

 

 

2 av 6 respondenter nämner även att de önskar tid. Den tiden definierades som kvalitetstid för 

sina barn och sin partner. Den kvalitetstiden skulle komma i form av utlandsresa och att bara 

ha tid efter jobbet att för att umgås med sina barn och sin partner. Detta innebär att de har en 

preferens för socialt kapital. 

Rollkonflikter 

Student och mamma 

Samtliga respondenter studerar på minst heltid. Vad gäller roller så såg flera intervjupersoner 

svårigheter med att kombinera rollen som student med att vara mamma. Intervjupersonerna 

upplever en slags roll-oförenlighet mellan att vara student och mamma. De menar att rollen 

som mamma och rollen som student är två åtskilda roller som en individ kan anta: 

"Mera hemstudier måste det vara där också, måste vara fördelaktigt, det ger ju mer tid att lägga upp sitt 

eget arbete och anpassa sig efter vad rollen är". (IP 1, ”Maja”) 

"(...) hon sa att det är många som har barn som är hemma, men jag undrar har de sportlov eller får de 

hoppa över en vecka, för att vara hemma med sina barn (...) det måste ju underlätta att få." (IP 2, 

”Emma”) 

Karriärkvinna och mamma 

Att anta rollen som student och mamma uppfattas som ett slags rollspel medan att anta rollen 

som karriärkvinna och mamma är ett annat rollspel: 

"Ja alltså jag har ju mål om en bra karriär men samtidigt så har jag ju mål om att skaffa en stor familj det 

är också en stor dröm liksom" (IP 5, ”Yvonne”) 

Jämställd och mamma 

Ett fynd är att jämställdheten påverkar tankar om familjebildning. Ett mer jämställt 

partnerförhållande och ett samhälle som uppmuntrar till jämställdhet (i och med att pappan får 

ta ut betald ledighet med barnet) ger en positiv effekt på tanken om familjebildning. 

Jämställdheten var något som verkades tas för givet bland respondenterna, att mannen ska ta 

ut föräldraledighet med barnet så att kvinnan ska kunna jobba sågs som något naturligt. 

Könsrollerna har blivit uppluckrade vilket syns tydligt i intervjumaterialet. Respondenterna 

visar att det inte är givet att kvinnan eller mannen ska utföra en viss arbetsdelning i det 

framtida familjelivet utan den förhandlande familjen har kommit att dominera tankesättet hos 
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de kvinnliga studenterna. Hur man väljer att organisera arbetet i hemmet har förändrats. 

Maktresurser har omfördelats eftersom att kvinnan skaffar sig en egen utbildning och karriär. 

Rationella argument och överväganden är bärande hos respondenterna eftersom att de anser 

att den person som har bäst karriärmöjligheter bör vara den som ska vara aktiv på 

arbetsmarknaden medan den andre föräldern är hemma med barnet. Resultatet tyder alltså på 

ideal om jämställdhet och upplösta könsroller. Nedan är citat från då intervjupersonerna har 

talat om hur de tror att de skulle fördela föräldraledigheten: 

"Uppskattningsvis 50/50, om han får bestämma det i varje fall (...) jag hade nog velat ha lite mer kanske" 

(IP 1, ”Maja”) 

"Det skulle jag också vilja att man delade på, så mycket som, så bra det gick liksom, sen om den ena 

kanske just då inte har, eller om den ena bara har ett jobb säger vi, då är det klart att den måste jobba 

mer(...) men om det är en mamma eller pappa så spelar det ingen roll" (IP 2, ”Emma”) 

"Inga sådana här förutbestämda regler kring det här egentligen, utan att… hur det än blir så bestäms det 

tillsammans och han har ju själv sagt nu att han kan ju absolut vara hemma-man i framtiden (...) Då skulle 

nog jag jobba mer och han vara hemma" (IP 5, ”Yvonne”) 

"Jag tror nog att vi skulle bli ganska lika men jag tror inte att det skulle vara något tjafs om det, och det 

skulle inte vara för att han är pappa och han måste ta ut hälften och för att jag är mamma och måste ta ut 

hälften. Utan jag tror att det är ren och skär vilja, och att det, det måste fungera för båda. Och om han 

skulle sitta i en karriärssituation som säger att han måste jobba jättemycket så kanske jag skulle ta 

mammaledigheten ganska stor del, eller föräldraledigheten." (IP 6, ”Tove”) 

 

Att senarelägga barnafödandet kunde även bero på partners attityd i frågan. Att skaffa barn är 

ett gemensamt beslut: 

"(…) men som jag och min kille vi har varit tillsammans i snart 2 år… men han är också av den åsikten 

att han vill verkligen inte ha barn än… att verkligen sådär punkt slut, nej jag är rädd för att bli pappa 

nästan. Nej men såhär… det är väl lite det så också att jag har känt att jag kan ta det lugnt… och så nej vi 

väntar med det, inga problem" (IP 4, ”Liv”) 

Attityder till att kombinera utbildning med 

föräldraskap 

Samtliga respondenter förutom 1 svarade att de inte kunde tänka sig att åsidosätta sina studier 

för att påbörja sitt familjebildande för att det ansågs vara svårt att kombinera rollen som 

mamma och rollen som student, dels eftersom att båda rollerna och dess tillhörande uppgifter 

kräver ett heltidsengagemang. Även med en stadig partner som de trodde skulle kunna avlasta 

så såg respondenterna fortfarande svårigheter med att skaffa barn samtidigt som man studerar. 
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4 av 6 respondenter har en negativ attityd till att skaffa barn 

under studietiden 

"Hade jag inte pluggat nu så hade jag nog kanske känt mig redo nu(…) Nej det skulle vara svårt att 

fullfölja utbildningen och samtidigt jobba och ha barn, och ekonomiskt skulle det bli tyngre" (IP 1, 

”Maja”) 

"Nej jag har inte riktigt sett mig själv som potentiell förälder än utan jag tror att det kommer nog sträcka 

sig några år framåt och då planerar jag att vara färdig med mina studier(…) Jag kommer nog känna mig 

mer redo när jag är färdig med mina studier, iallafall, så fort jag har en riktig inkomstkälla,, ett jobb,, 

antingen om jag frilansar eller är anställd hos någon så kommer jag absolut börja fundera över det på ett 

annat sätt än vad jag gör nu, för nu är det inte ens en möjlighet för mig i mitt huvud(…) Rent praktiskt 

skulle vi nog få lov att flytta till en större lägenhet för nu bor vi i en tvåa,  jag skulle få lov att åtminstone 

pausa studierna och skjuta upp alla planer som jag hade på något vis, att jag skulle.. hela den planen som 

jag har nu att förhoppningsvis ha en kandidatexamen när jag är 27 skulle skjutas upp ännu mer... så jag 

skulle tycka det var jättejobbigt om jag blev surprise-gravid" (IP 4, ”Liv”) 

"(...) Jag tror att det kan vara svårt att plugga om man har skaffat ett barn till exempel, eller det är inte 

svårt, det är nog svårare att börja plugga om man har barn, det är nog svårare att ta sig den tiden och leva i 

de förhållandena som det innebär att vara student om man har barn, det är klart att det går men det är nog 

svårare(…) För vi har varit tillsammans i snart 5 år det är klart att man tänker att nästa steg för oss borde 

vara att skaffa barn(...) Det är klart att det rycker lite i bebistarmen ibland att man vill bli mamma, men 

för mig jag fyller 22.. jag har ganska många år kvar på mig att göra det, jag vet inte om jag hade tänkt 

annorlunda om jag var äldre. Men däremot har jag tänkt massor på hur jag skulle göra om jag blev med 

barn nu, liksom inte med flit, och det jag känner är väl att.. jag vet inte hur man skulle känna rent 

kroppsligt men huvudet skulle säga att jag skulle ta bort barnet, och göra klart mina studier, påbörja ett 

arbete och när jag sitter på en trygg och stabil position då kan jag skaffa barn - det är vad huvudet säger 

(…) Men jag har alltid sagt att jag ska skaffa barn sent, om jag ska skaffa barn så ska jag skaffa barn när 

jag är kanske närmare 30 än närmare 20 (...) Men däremot har jag alltid vetat att jag kommer inte vilja ha 

barn samtidigt som jag pluggar och jag kommer vilja ha pluggat klart innan jag skaffar barn" (IP 6, 

”Tove”) 

Däremot så nämner ”Tove” att hon tror att det är möjligt att kombinera högskolestudier med 

familjebildning på hennes utbildningsprogram men hon väljer trots det att skjuta upp sitt eget 

familjebildande. Denna respondent nämner även att hon vill bli mamma närmare 30-årsåldern 

och inte i 20-årsåldern vilket förklarar hennes val att vänta trots upplevda goda möjligheter till 

att kombinera dessa. 

2 av 6 respondenter har en positiv attityd till att skaffa barn under 

studietiden 

"Jag hade nog fortsatt studera, kanske gått ner i hastighet av studier men fortsatt studera för att jag tycker 

det är viktigt och jag tror att man kan kombinera det likväl som jobb, det är mer flexibelt" (IP 3, ”Olga”) 
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"Jag känner att alltså om barn lockar, vilket det börjar göra lite smått, och då, och min pojkvän har ett 

ganska bra jobb så att han kan nog försörja oss liksom(…) När man pluggar så går det liksom upp och 

ner, så börjar man tvivla lite på sig själv, och då tänker man såhär att nu är det kanske dags att skaffa 

barn, vill testa något annat typ(..)" (IP 5, ”Yvonne”) 

 

”Yvonne” tänkte att det går att kombinera studierna med att vara barnväntande och hon 

berättade att hennes partner skulle kunna försörja dem om de skaffade barn nu: 

"Asså inte så mycket egentligen tror jag, för att som det ser ut nu så är jag ändå hemma ganska mycket 

och pluggar, och min kille jobbar heltid ... och rent ekonomiskt så är det ju liksom... jag överlever ju 

precis på CSN" (IP 5, ”Yvonne”) 

Attityder till att kombinera karriär med 

föräldraskap 

En viktig hållning är att intervjupersonerna är i en nuvarande situation med studier och de 

upplever att det skulle vara svårt att hantera deras vardag med ett ytterligare ansvar att ta hand 

om ett barn. Men de ser mer positivt på att kunna kombinera sin framtida karriär med barn, 

och karriären har dem ju inte ens upplevt, så egentligen så spekulerar dem och tror att det 

kommer att vara mer möjligt att kombinera karriär med barn. Möjligen för att de ser att 

omgivningen (t.ex. föräldrar) har klarat av det. Och det är inte många i omgivningen (t.ex. 

andra studenter) som har barn. 

Tankar om sina framtida möjligheter att kunna kombinera sin 

karriär med barn 

"Det kommer vara väldigt bra, lätt tänkte jag säga men det är kanske att ta i, det kommer nog funka bra" 

(IP 1, ”Maja”) 

"Det ska gå!(…) För att jag vill gärna ha barn och jag tänker att det är en viktig del av livet, jag vill inte 

sitta 45 plus och inse att jag inte har barn helt enkelt" (IP 3, ”Olga”) 

"Av det jag sett när man jobbar med grafisk design och reklam och allt möjligt om jag då hamnar där 

istället så brukar det gå ganska bra att kombinera… alltså jobba hemifrån och inte alltid vara på en 

speciell plats så jag tror inte alls att det skulle vara något stort problem(…) Om jag hade planerat att ha 

både karriär och barn… vilket är ganska svårt att få ihop ändå.. så skulle jag bygga upp karriären först om 

något, just för det är kanske lite svårt kan jag tänka mig att först ta en examen, sen skaffar man ett eller 

flera barn och det tar ändå några år, o sen att dra igång med jobb efter det är ganska svårt(…) men om jag 

skulle vara tvungen att sätta något datum så skulle jag nog vara över 30 iallafall faktiskt"  (IP 4, ”Liv”) 

"Jag tror att inom min bransch så är det mer kvinnodominerat så då har man mer överseende med att en 

kvinna skaffar barn och ska vara föräldraledig just för att det är kvinnodominerat. Men hade det varit 
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inom industrin så kanske det hade varit lite svårare(...) Det är klart att man ska kunna få ha sin tjänst 

vilande tills du är redo att komma tillbaka. Och jag tycker absolut att man ska få ha rätt att få jobba 80 % 

fram tills att barnet är... tills att den går i skolan för att kunna kombinera arbete med familjeliv. Det måste 

finnas sådana möjligheter. Annars så är det... Annars så är det diskriminerande på hög nivå liksom. Mer 

än vad det redan är" (IP 6, ”Tove”) 

 

Att ha en karriär var något som respondenterna ville uppnå dels av ekonomiska skäl men även 

av egoistiska skäl: 

"För att jag vill inte riskera att bli olycklig för att jag inte har gjort det jag verkligen ville göra och så vara 

en olycklig mamma" (IP 5, ”Yvonne”) 

"(…)Annars så är det väl ingen mening med att ens försöka ha både och. Det är väl klart att om jag som 

mamma mår bra och har ett jobb som jag trivs med och visar att man kan göra en karriär för sitt barn så 

det ger ju också goda förutsättningar för barnet att se att det faktiskt går att kombinera... att ens föräldrar 

mår bra och trivs med det dem gör. Så det absolut. Det kanske är mer pyssel men absolut." (IP 6, ”Tove”) 

Ideal 

Respondenterna fick diskutera både hur de trodde att deras framtid skulle se ut och även hur 

de önskade att deras framtid såg ut. Den idealbild som respondenterna har kan bidra till en 

förståelse till varför de skjuter upp barnafödande eftersom att de är fast beslutna om att ha sitt 

liv på ett visst sätt enligt deras ideal innan de kan tänka sig att påbörja sitt familjebildande. 

Karriär som ideal 

Begreppet karriär tillskrevs positiva ord och en karriär är alltså en del av respondenternas 

idealbild. När intervjupersonerna får diskutera vad en karriär innebär för dem så förknippades 

den med positiva ord och meningar såsom "trygghet" ("Emma"), "glädje och stadig ekonomi" 

("Maja"), "tillfredsställd, inkomst" ("Olga"), "säkerhet rent ekonomiskt" ("Liv"), 

"valmöjligheter när det kommer till jobb, lättare att konkurrera" ("Yvonne"), "fördelar, bättre 

betalt, större möjlighet att konkurrera" ("Tove"). Det är tydligt att själva tillförskaffandet av 

en karriär är något som de unga kvinnorna har införlivat i deras normbild: 

Det är en norm i mina, utifrån mina aspekter liksom, jag anser att jag måste göra det men det är inte så att 

alla andra måste göra det bara för att jag tycker så" (IP 3, ”Olga”) 

 

Respondenterna fick diskutera vad de trodde var orsakerna till att medelåldern på 

förstföderskor ökar, deras tankesätt bevisar att karriärinriktningen är en avgörande faktor: 
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"Jag tror att det är för att man är mer karriärinriktad och jag tror att det är så stort fokus på att det är dåligt 

att vara unga föräldrar idag (...) Att inte vara utbildad förälder och inte ha karriär (...) man vill känna sig 

säker och ännu säkrare" (IP 1, ”Maja”) 

"Det är för att man vill... många vill skaffa (...) att många vill skaffa sig en karriär innan, eller inte... inte 

bara skaffa sig ett tryggt jobb och... många vill ha allting innan...ja som säkert underlättar, men som också 

tar lite lång tid så därför ökar den" (IP 2, ”Emma”) 

"För att det är många som.. allt fler är inriktade på karriär" (IP 3, ”Olga”). 

"(...) jag tror att det är väldigt många som flyttar in till Stockholm för att plugga också eller bygga upp en 

karriär(...)" (IP 4, ”Liv”) 

"Men det har väl med en högre konkurrens på arbetsmarknaden att göra, så även kvinnor känner att de 

ska skaffa en karriär först för att ha en chans" (IP 5, ”Yvonne”) 

"Att man pluggar när man är yngre kan mycket väl vara en anledning och just att man vill ha en stabil 

situation (...) Och att man då kanske väntar, ser till att plugga. Och dessutom så... arbetsmarknaden idag 

kräver ju nästan att man måste ha en utbildning för att få ett jobb med någon karriärsmöjlighet liksom." 

(IP 6, ”Tove”) 

Att kombinera karriär med barn problemfritt 

En idealbild är även att det i framtiden ska kunna gå att kombinera barn med förvärvsarbete 

problemfritt: 

"Ja det är väl att skaffa barn antar jag, och göra… vara nöjd med vardagen, och det gör man väl genom att 

utbilda sig och vara där man är, vill vara. Och då... kombinerat med barn då." (IP 3, ”Olga”) 

Familjestorlek 

Vad gäller antal barn som de ansåg vara idealiskt i den egna framtiden kombinerat med 

karriär så varierade det mellan 1-4 stycken totalt. Typvärdet låg på 2 barn per kvinna. 

Karriär före barn 

Respondenterna fick diskutera vad de ansåg vara mest optimalt mellan att skaffa barn före 

eller efter sin karriär. De har delade meningar om familjebildandet och i vilket skede som det 

vore mest optimalt att skaffa barn i för dem. 4 av 6 respondenter såg helst att barnaskaffande 

skulle påbörjas efter karriären vilket innebär att senareläggningen blir ett faktum: 

"Alltså att man skaffar karriären först innan barnet, men hade det gällt mig då hade jag typ påbörjat en 

karriär kanske jobbat ett och ett halvår eller något, alltså inte klättrat klart på stegen men ja, och skaffat 

barn där någonstans" (IP 5, ”Yvonne”) 

"Göra färdigt allting, alla gånger, alla gånger! Jag tror att det lönar sig både för en själv, både på det 

ekonomiska planet och för den egna mognaden och den personliga utvecklingen. Men också arbets-och 

karriärsmässigt liksom. Jag tror nog att dem hellre ser att du sliter och gör några hundår innan du skaffar 

barn." (IP 6, ”Tove”) 
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2 av 6 respondenter såg helst att barnaskaffande skulle påbörjas i ett mellanskede, efter 

högskolestudierna men före karriären: 

"Jag tror nog att jag kommer plugga, ta en paus för barn, fortsätta plugga och sen karriär (…) Låt säga att 

man börjar jobba när man är 35, för att man har då haft, liksom man har studerat och haft barn, fått barn" 

(IP 3, ”Olga”) 

"Studera, skaffa barn och sen karriär (...) Jag har haft unga föräldrar och ser uppskattningen i av att ha 

unga föräldrar och kommer vara ung förälder själv" (IP 1, ”Maja”) 

Att handla strategiskt och rationellt 

Att skjuta upp barnafödandet är en strategi hos respondenterna. De tänker att de ska ta ut en 

högskoleexamen (5 av 6 respondenter tar ut en kandidatexamen medan 1 av 6 respondent 

funderar på att studera vidare på magister-nivå) och sedan vill de gärna ha jobbat under en 

period innan de skaffar barn. En respondent nämner att hon och hennes partner är redo för 

barn men att de inväntar att hon ska jobba något år först, denna respondent är inne på sin sista 

termin av sin utbildning. Samtliga respondenter kommer att ta ut en kandidatexamen innan de 

hunnit bli 25 år. Respondenterna är mellan 20-23 år gamla. En respondent nämner att hon inte 

vill vara över 45 år och inte ha fött några barn, vilket är av strategiskt tänkande eftersom att 

man endast är fertil i en viss ålder. 

Diskussion 

Utbildning och familjebildning är två stycken dynamiskt interaktiva processer som ömsesidigt 

påverkar varandra. En individs utbildningssituation kan påverka benägenheten att bli förälder 

eller benägenheten att senarelägga familjebildandet (Blossfeld & Huinink, 1999). På samma 

sätt kan familjebildningsintentioner påverka beslut om att utbilda sig. Likt resonemanget vad 

som kommer först mellan hönan eller ägget så går det att fundera över om kvinnan 

senarelägger familjebildandet på grund av att hon studerar och skaffar sig en karriär först eller 

om hon studerar och skaffar en karriär för att hon inte har barn. Resultatet i denna studie 

pekar mot att studenterna inte har barn just nu och inte heller har för avsikt att skaffa barn 

förrän de har gått färdigt sin utbildning, eftersom att de studerar och ser svårigheter med att 

förena studier med familjebildning. Familjepolitiken i Sverige antyder vilka beteende som 
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förväntas och vad för slags beteende som staten stödjer, ju mer bidrag och omvårdnad såsom 

förskola desto större chans får befolkningen att klara av sin tillvaro med studier eller 

förvärvsarbete och barn. 

Att handla strategiskt för att uppnå en idealbild 

Själva senareläggandet, att skjuta upp barnafödandet, verkar vara strategiskt hos 

respondenterna och av rationell karaktär. En rapport som publicerades år 2010 av 

Socialstyrelsen påpekar att ensamstående mödrar har en högre risk för fattigdom och andra 

välfärdsproblem (såsom ekonomisk utsatthet, arbetslöshet, ohälsa, trångboddhet, otrygghet, 

bristande medborgarresurser och begränsade sociala resurser) samt att utbildning är en 

förutsättning för framtida möjligheter, ju tidigare personen avslutar sin utbildning desto sämre 

blir framtidsmöjligheterna. En högskolestudent anses ha mycket god chans för att etablera sig 

på arbetsmarknaden (Socialstyrelsen, 2010). En rationellt tänkande och handlande individ 

kommer då enligt teorin om att människan agerar rationellt att vänta med att skaffa barn tills 

att denne ingår i ett förhållande med en stabil partner just på grund av ekonomiska fördelar 

med två inkomster i hushållet och mindre fysisk och psykisk belastning vad gäller 

omhändertagandet av barnet. Vidare så kan en studerande kvinna förklaras utifrån rationalitet 

och strategi eftersom att valet att studera och få en examen ger henne stora fördelar på 

arbetsmarknaden. En högskoleexamen leder till erhållande av kulturellt kapital som värderas 

högt i dagens samhälle i synnerhet på arbetsmarknaden. Samtliga respondenter delade 

idealbilden om att de inte ville vara ensamstående mödrar i framtiden, två respondenter 

nämnde att de hade ett starkt familjeband vilket kunde underlätta en sådan situation eftersom 

att deras familj då kunde hjälpa till med barnet. Teorin om att individer beter sig rationellt och 

handlar strategiskt förklarar att en individ vill maximera fördelar för sig själv och att beslut 

fattas för personlig vinning och därmed undvikande av negativ belastning (Becker, 1993). För 

att göra det mest rationella så krävs det att fördelarna och nackdelarna är tydliga och att 

nödvändig information finns tillhanda så att det optimala alternativet kan väljas ut och utföras. 

 

4 av 6 respondenter har som ideal att skaffa sig en utbildning, sedan en karriär och till slut 

skaffa barn när man har fått en fot in på arbetsmarknaden. Om individen är rationell och 

handlar utifrån noggranna överlagda planer så kan den kvinnliga högskolestudenten behöva 

göra en ekonomisk plan och en individuell kartläggning av sin egen mognad och beräkna hur 

pass redo denne är för att skaffa barn. Intervjupersonerna i denna studie menar att de går 
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mycket på känsla men även på förnuft och rationalitet. Svenskt Näringsliv menar att 

högskolor inte har något intresse av mer rationella studiemönster. Statistik visar 

inkomsteffekter av uppskjutna studier. Om studenten till exempel försenar sitt 

arbetslivsinträde med några år för att man tagit en paus på grund av familjebildning så kan 

man ha förlorat stora summor pengar (Fölster, Kreicbergs & Sahlén, 2011: 16-17). Fyra av 

sex respondenter i min studie kunde inte tänka sig att skjuta upp studier för att föda barn och 

sedan ta upp studierna igen, utan de ville ha studierna färdiga innan barn. Den som tar sin 

högskoleexamen sent kliver in i den första fasen i karriären samtidigt som denne ska skaffa 

sig en bostad och bilda familj, detta medför stora beslut och kompromisser för individen. 

Författarna menar i rapporten "Konsten att strula till ett liv" att utkomsten för dagens 

ungdomar antingen är mycket deltidsarbete och en försummad karriär eller att skjuta upp 

barnafödandet i förmån för studier och karriär med risk för att inte hinna skaffa barn på grund 

av biologiska skäl (Fölster, Kreicbergs & Sahlén, 2011). Kvinnan som önskar och skaffar sig 

familj, utbildning och karriär förklaras gå i den riktning där bästa fördelarna utvinns jämfört 

med om hon hade varit utan utbildning, karriär och familj. 

 

Sambandet mellan egennytta och handling kan även bidra  till förståelse för varför de 

kvinnliga studenterna skjuter upp sitt barnafödande. Det är svårt på flera plan att sätta ett liv 

till världen och att göra det samtidigt som kvinnan studerar på heltid ansågs vara 

problematiskt. Hon kan ha intentionen att skaffa barn men att omständigheterna som råder för 

henne inte passar in vilket leder till att det inte anses vara möjligt att fullfölja sina intentioner. 

Det blir en slags strategi att skjuta upp barnafödandet för en riskmedveten individ och istället 

så investerar man i kulturellt kapital som för andra individer i samhället visat sig vara 

gynnsamt på framtida arbetsmarknaden. Detta påvisar vikten av att ta hänsyn till teorier som 

kan förklara på olika nivåer. Individen fattar de beslut som uppfattas som mest gynnsamma 

för individen. Och individen är en del av sitt samhälle, då denne assimilerar att andra 

individer som skaffar sig en högskoleutbildning erhåller kulturellt kapital och blir attraktiv på 

arbetsmarknaden så sätter detta incitament på individens beteende. Vad gäller teorierna om 

både hur individer fattar beslut och hur de väljer att agera samt teorin om roller kan förklara 

yttre faktorers påverkan på individen. En respondent påpekar detta sakförhållande, hon har 

kurskamrater som har barn men som trots detta klarar av att kombinera sina studier med 

familjeliv men denna respondent är fast besluten om att inte skaffa barn förrän hon kommit in 

på arbetsmarknaden och beslutenheten förklaras av hennes dåliga uppväxtförhållanden. För 



 

29 

 

henne gäller att hon inte vill upprepa vad hon varit med om. Detta är i enighet med Sara 

Thalbergs (2013) studie där hon har visat att de med en uppväxt där ekonomin varit otrygg 

framhöll trygg ekonomi som förutsättning före familjebildande i större utsträckning än de som 

varit med om en uppväxt med stabil ekonomi. 

Roller 

Det går även att koppla Goffmans begrepp på det som studenterna har berättat om hur de ser 

på förväntningarna som de upplever på rollen som student och som rollen som en mamma bör 

spela. För varje framträdande som en person utför inför andra så reproducerar och införlivar 

denne samhällets officiellt sanktionerade värden. De framträdanden som görs formas och 

omformas för att passa in i samhällsdeltagarnas förväntningar, detta kallas för att 

framträdanden socialiseras (Goffman, 2011: 39). Respondenterna anser att den normen som 

råder är att en kvinna ska skaffa sig en utbildning (och helst även en karriär) innan hon skaffar 

barn, en respondent nämner specifikt att det anses vara negativt av samhället att vara ung och 

outbildad förälder. Att samhället med dess normer har en betydelse på hur unga kvinnliga 

studenter ser på senareläggningen av familjebildning blir alltså relevant att hävda. Blossfeld 

och Huinink (1991) är även mycket inne på samhällets normer och hur de påverkar individen, 

i samhället ska man uppträda efter de rollförväntningar som finns annars kan man bli utfryst 

enligt Goffman. Både Blossfeld och Huinink (1991) samt Lindström och Brambila Paz (2001) 

bekräftar att omgivningen har stor påverkan på beslut om familjebildning eftersom det ges 

negativ respons till mammor som anses alltför unga och med otillräckligt kapital. 

 

Goffmans teori om olika roller med olika förväntningar kan användas som ett verktyg för att 

förklara varför de kvinnliga studenterna ser en problematik med att vara studerande förälder. 

Samtliga respondenter svarade att de inte kunde tänka sig att åsidosätta sina studier för att 

påbörja sitt familjebildande för att det ansågs vara svårt att kombinera rollen som mamma och 

rollen som student, dels eftersom att båda rollerna och dess tillhörande uppgifter kräver ett 

heltidsengagemang. Även med en stadig partner som de trodde skulle kunna avlasta så såg 

respondenterna fortfarande svårigheter med att ha en familj samtidigt som man studerar på 

högskola. Medvetenheten om att mamman tar mest ansvar för barnet kan tänkas påverka deras 

bild, SCB visar i rapporter att kvinnan utför mest obetalt arbete i hemmet, såsom att sköta 

barn, laga mat och städa (SCB, 2012b). Att ha en partner som vill senarelägga 

familjebildningen kan ge en uppmuntrande effekt på senareläggandet, detta indikerade 
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respondenten "Liv" i min studie. I studien av Blossfeld och Huinink (1991) påvisas partnerns 

påverkan i form av att ju högre utbildad som partnern är och ju bättre jobb och inkomst desto 

senare skaffar kvinnan första barnet. 

 

Respondenterna nämner ekonomin som en faktor till senareläggningen men även de praktiska 

villkoren påverkar den negativa attityden till att kombinera studier med barn. En kvinna som 

studerar på högskolenivå förväntas ha tid för att kunna gå på obligatoriska föreläsningar, 

seminarium, gruppträffar, examinationer m.m. Att kombinera studier med barn som även 

kräver tid och resurser kan vara svårt eftersom att man då måste axla två roller samtidigt. 

Goffman talar om att det finns olika scener och då kan universitetet (offentligt) vara en scen 

där man går in i rollen som en student som tar ansvar för inlärning och avklarar sina studier. 

En annan scen kan vara i hemmet (privat) där man som kvinna kan behöva vara eller 

framträda som anknytningsperson och omvårdare/försörjare för sitt barn. Det yngre barnet 

kan ses som en publik som inte alls blir nöjd med att se mamman sitta och läsa böcker och 

skriva uppsatser utan vill och behöver se sin mamma som omhändertagande och endast rikta 

sin uppmärksamhet på sitt barn och dess behov. Däremot menar Goffman att man som person 

kan ha flera roller på livets scen, så det är inte omöjligt att vara både mamma och student men 

det är problematiskt på så sätt att när man är mamma har man en viss rekvisita (barnet, 

nappflaska, blöjor m.m.) och när man är student har man en annan rekvisita (böcker, pennor, 

prov m.m.). Att ta med en bebis på en föreläsning är inte lämpligt eftersom att omgivningen 

har kommit överens om att det på denna scen ska finnas en talare (föreläsaren) och resten är 

lyssnare (studenter), bebisen som även har en tendens att låta okontrollerat passar inte in. 

 

Det som uppmärksammats i artikeln skriven av Lindström och Brambila Paz (2001) är att 

mycket är skrivet som att äktenskap är något som kommer före barnafödande medan det i 

Sverige är vanligt att föda barn innan eller utan att man har ingått i äktenskap då Sverige är ett 

föregångsland vad gäller den andra demografiska transitionen (SDT) och nya livsstilar 

(Lesthaeghe, 2010). Artikeln beskriver även att kvinnor i Mexiko inte vill gifta sig i alltför sen 

ålder eftersom att männen eftersöker yngre fruar så det finns en rädsla hos de mexikanska 

kvinnorna att stanna i skolan för länge. Trots den kulturella olikheten jämfört med Sverige så 

har denna studie relevans här eftersom att den påvisar att kvinnliga studenters senareläggning 

av familjebildning kan förklaras med både roller, rollförväntningar och med tillförskaffande 

av kapital. Rollförväntningarna kopplas till sociala normer som finns i samhället om att 
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studenter inte "ska" vara föräldrar. Samhället har inkorporerat att det skulle vara oförenligt att 

inta både rollen som student och rollen som förälder. Samhället har en idé om när man går 

från att vara ungdom till vuxen. En person som benämns som vuxen har i den västerländska 

kulturen flyttat hemifrån, skaffat ett jobb osv. (Blossfeld & Huinink, 1999). Precis som 

Blossfeld och Huinink (1991) nämner så tar det tid att tillförskaffa sig vissa resurser och 

kapital såsom utbildning och karriär och detta leder till ett förlängt ungdomsstadium och ett 

senare inträde till vuxenstadiet. Individualisering ser jag som starkt kopplat till 

senareläggning, såsom Sara Thalberg framhäver i sin studie från 2013 att hennes respondenter 

nämnt att de vill förverkliga sig själva genom exempelvis resor före barnafödande. Livsstil 

verkar alltså vara en förklaringsmekanism till senareläggandet och även samhällets attityder 

till när man är redo för familjebildning och när man har gjort sin övergång fån ung till vuxen. 

Övergången från tonår till vuxenlivet är en forskning i sig, kultur och värderingar har mycket 

med denna att göra. Även hur samhället i sig ser ut påverkar när man går från ungdom till 

vuxen. I industrisamhällen kan man tänka sig att ungdomar växer upp senare jämfört med u-

länder eftersom att man börjar jobba tidigare i deras samhälle. Faktumet att det råder en stor 

bostads- och arbetsbrist i storstäder öppnar upp diskussionen om att ungdomar därför blir 

"vuxna" allt senare i livet. Respondenterna i min studie pekade ut vissa praktiska förhållanden 

såsom att de vill ha ett jobb och en bostad före barn. 

Slutsatser 

Liksom Hoem, Neyer och Andersson (2006) och som CSN (2009) förutspår i deras 

riskbedömning så visar denna studie att beroende på studieinriktning så finns det en 

benägenhet att tänka antingen positivt eller negativt om sin egna familjebildning. De studenter 

med konstvetenskaplig studieinriktning upplevde en osäkerhet på sin framtida arbetsmarknad 

och deras ideal var att ha jobb innan de skaffar barn. Eftersom att de inte tror att idealet kan 

uppnås så finns det en risk att de inte skaffar barn på grund av att realiteten inte 

överensstämmer med föreställningen. Hänsyn bör tas till att riskbedömningen inte är uträknad 

med statistiska instrument utan den utgår från ett kvalitativt material där tendenser i svar som 

kommit från intervjuer lyfts fram. Detsamma gäller för denna studie som lyfter fram 

tendenser i intervjusvar och båda konststuderande respondenterna tänkte likartat i frågorna. 

Hoem, Neyer och Andersson (2006) menar att ju enklare grad på utbildning desto större är 

benägenheten att skaffa sig barn. Att det existerar skillnader i benägenheten att skaffa barn för 

studenter inom olika utbildningsinriktningar har påvisats i studien av föregående nämnd och 
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det indikerades även i denna studie. CSN (2009) framhäver problemet med tomma platser på 

utbildningar som kräver mer ansträngning och tid. Respondenterna är medvetna om 

arbetslivets kunskapskrav och därför väljer de att strategiskt utveckla förmågor, färdigheter 

och egenskaper som passar arbetsmarknadens krav. Respondenterna ansåg att utbildning, 

arbete och bostad var förutsättningar för barnaskaffande. Hög volym av ekonomiskt, kulturellt 

och socialt kapital leder till högre grad av upplevd handlingsfrihet. En ny form av kapital 

uppenbarades, nämligen kvalitetstid som kan utvidga Bourdieus begrepp. Tid är centralt för 

denna studie som handlar om studenter som väljer att skjuta upp sitt familjebildande till ett 

senare skede i livet. ”Kvalitetstid” benämns i SAOL som tid som upplevs som meningsfull 

(SAOL, 2006). Kvalitetstid diskuteras av intervjupersonerna som önskar värdefull tid med 

partner och framtida barn. Tid blir en värdefull resurs för den moderna individualiserade 

kvinnan som ju förväntas skaffa sig en utbildning, en karriär och ett familjeliv med 

relationsstärkande aktiviteter som på ett eller annat sätt måste balanseras. Ett ideal som 

visades var att samtliga ville bo i storstad, inte ha fler än 4 barn, ha första barnet efter examen 

och ha en bra relation med sin partner. Detta tyder på följande av en trend eftersom att ingen 

vill ju helst vara ensamstående, ha 10 barn och bo i höghus i en avlägsen förort. Ideal ses som 

en önskebild, en rationell handling är alltid riktad mot vad som är kalkylerat som bäst för en. 

Personliga lärdomar och framtida forskning 

Socialisation innebär att man uppfostras till att förstå samhällets spelregler (Blossfeld & 

Huinink, 1999). Socialisationsprocessen går i lås när personen inte bara förstår normerna och 

reglerna utan även strävar efter att följa dessa, även Goffman framhäver detta. Tankesätten 

som jag fångat hos intervjupersonerna speglar samhällets normer. Ett metodproblem uppstod 

genom strukturerad intervju eftersom frågor utformades utifrån vad man ville ha svar på, 

risken är att bara tala inom ramen, en alternativ metod är öppen tematisk intervju. Förslag för 

att gå vidare med studien är att undersöka den inbördes ordning som respondenterna 

tillskriver de olika förutsättningarna för familjebildning. Tillförskaffande av kapital ses som 

en process som sträcker sig över en stor del av individens livstid och därför har tidigare 

forskning gjort longitudinella studier där man kan ta hänsyn till olika skeden i livet och se när 

individen fattar beslut om familjebildning (Blossfeld & Huinink, 1991), longitudinellt var inte 

möjligt i denna studie pga. tidsbrist. Föregående författare tog hänsyn till den manliga 

partnerns effekt på kvinnans senareläggande och det anser jag är en relevant variabel att ta 

hänsyn till i framtiden. Att jämföra studenter med icke-studenter är även en infallsvinkel.
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Bilaga 

INTERVJUGUIDE (FÖRKORTAD VERSION) 

Inledande frågor 

Boendeort: 

Svenskfödd: [Svenskfödda föräldrar: Ja/Nej] 

Sambo: Ja/Nej [Om ja:] Varaktighet? 

Hur många år äldre eller yngre är din partner än dig? 

Fars och mors högsta utbildning och nuvarande yrke: 

Ekonomisk situation 

Vilken är din huvudsakliga försörjningskälla? 

Har du några fler inkomstkällor än studiestöd?  

Vilka är de tyngsta utgifterna som du har? 

Studier 

Vilka möjligheter ser du med dina studier? 

Skulle du kunna tänka dig att åsidosätta studierna för att föda barn? Varför/varför inte? 

Har dina studier påverkat din inställning till att skaffa barn under studiegångens tid? 

Hur upplever du att dina studier hittills har gått att kombinera med fritid/privatliv? 

Har det hänt någon gång att du funderat på att avbryta studierna? [om ja:] anledningen? 

Karriär 

Vad ser du för möjligheter med en karriär? 

Vad tror du är ditt mål med att få en karriär? 

Är det för dig mer rimligt att först studera sedan ha en karriär och därefter skaffa barn, eller 

att du först studerar, sedan skaffar barn och därefter har en karriär? Motivera ditt svar! 

Anser du att man ska ha en fast tjänst innan man skaffar barn? Motivera ditt svar! 

Hur ser du på dina möjligheter att kombinera karriär med barn? 

Skulle du kunna tänka dig att åsidosätta karriären för att föda barn? Varför/varför inte? 

Vad tror du att din framtida arbetsgivare skulle göra med din anställning om denne fick reda 

på att du var gravid? 

Individualisering 

Vad är viktigast för dig just nu och vad prioriterar du i ditt liv? 

Vad har du för personliga mål i livet? 

Vad skulle göra att du kände dig redo för att bli mamma? 

Vad brukar du basera dina viktiga beslut på? 

Parförhållande 

Kan du tänka dig att vara ensamstående mamma? Motivera ditt svar! 

Hur skulle du fördela föräldraledigheten med din partner? 

Attityd och intention 

Hur tror du att ditt liv skulle se ut om du skaffade barn nu? 

Varför tror du att medelåldern på förstföderskorna i Sverige ökar? 

Hur tror du att ditt liv ser ut om 5 år samt 10 år rent familjemässigt? 


