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Sammanfattning 

Den här uppsatsen undersöker på vilket sätt ekonomiska faktorer som 

anställningskontrakt och arbetslöshet påverkar kvinnors intentioner att skaffa barn inom 

tre år. Många tidigare studier har undersökt hur sambandet ser ut mellan ekonomisk 

osäkerhet och fertilitet, men desto färre har koncentrerat sig på att titta på sambandet 

mellan anställningskontrakt och barnintentioner.  

Uppsatsen baseras på tvärsnittsdata från European Social Survey som samlades in år 

2004 och 2010. Sex logistiska regressionsanalyser har utförts för att undersöka hur detta 

eventuella samband skiljer sig åt inom åren samt mellan kvinnor som är barnlösa och 

kvinnor som har ett barn sedan tidigare. Flera kontrollvariabler har inkluderats i 

modellerna. 

De slutsatser som kan dras från analyserna är att barnlösa kvinnor som har en ostabil 

arbetssituation år 2004, är mindre benägna att planera för att skaffa barn inom de 

närmsta tre åren än kvinnor som har fast anställning. För kvinnor som redan har ett barn 

har istället egenföretagare och övriga utanför arbetsmarknaden en större sannolikhet att 

skaffa ett andra barn än kvinnor med fast anställning. I analyserna från år 2010 saknade 

många variabler statistisk signifikans. Det man kan se är dock att kvinnor utan barn som 

studerar eller står utanför arbetsmarknaden är mindre benägna att planera för att skaffa 

barn de närmsta tre åren. Generellt verkar det finnas skillnad i barnintentioner mellan 

både barnlösa kvinnor och enbarnsmödrar samt för de två olika årtalen. Dessutom 

verkar kombinationen av utbildning och partnerns ekonomiska sysselsättning samt 

kombinationen utbildning och ålder vara viktigare för barnlösa kvinnor under 

finanskrisen. 
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Inledning 

De senaste årtiondena har fertiliteten sjunkit snabbt i de flesta delar av världen, inte minst i 

västvärlden (Bongaarts, 2002). Den största delen av världsbefolkningen bor i länder där 

fertiliteten är så pass låg att det finns en risk att befolkningsstorleken inte upprätthålls, det vill 

säga, det föds mindre än 2,1 barn per kvinna (Kohler, Billari & Ortega, 2002). År 2011 hade 

många europeiska länder en fruktsamhet på cirka 1,4 barn per kvinna – detta gäller bland 

annat Tyskland, Spanien, Grekland, Italien, Bosnien, Lettland, Tjeckien och Ungern. Siffran 

var något högre för Sverige och Irland – 1,9 respektive 2,0 (The World Bank, 2014).  

Inom internationell forskning pågår en ständig debatt om på vilket sätt fertilitet är korrelerat 

med individens ekonomiska förhållanden. Medan vissa studier pekar på att ekonomisk 

osäkerhet minskar barnafödandet, tyder andra studier på att det istället gör att barnafödandet 

ökar (Adsera, 2011; Meron, Widmer & Shapiro, 2002; Schmitt, 2012). Dessutom står teorier 

om hur familjer med större inkomst får fler barn i kontrast till de studier, som menar att 

kvinnor som är väletablerade på arbetsmarknaden skjuter upp barnafödandet (Becker, 1981). 

Att olika studier visar på olika resultat kan bero på att olika faktorer undersöks, att olika 

tillvägagångssätt används och att familjepolitiken skiljer sig åt mellan olika länder (Matysiak 

& Vignoli, 2008).   

En anledning till att det är viktigt att titta på barnintentioner ur ett ekonomiskt perspektiv är 

att själva planeringsstadiet är viktigt för det senare realiserade barnafödandet, samt att de 

ekonomiska faktorerna antas ha en inverkan på just intentionerna att skaffa barn (Fahlén, 

2013). Den aktuella ekonomiska krisen i Europa gör också att det blir intressant att studera 

intentioner att skaffa barn i förhållande till ekonomisk osäkerhet, då finanskrisen har påverkat 

både arbetsmarknaden och de villkor som blivande föräldrar ställs inför i många EU-länder 

(Bettio m.fl. 2012). 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att se på vilket sätt kvinnors intentioner att få barn inom tre år 

påverkas av ekonomiska förhållanden. Uppsatsen avser att studera detta i förhållande till 

arbetssituation, som bland annat berör anställningsform och arbetslöshet. Hittills finns det 

relativt få studier som undersökt sambandet mellan anställningsform och barnplaner. Genom 

att jämföra data från två olika tidpunkter – 2004, innan finanskrisen bröt ut, och 2010, då 

krisen pågått under en tid – kan studien ge en viss indikation om huruvida kvinnors 

intentioner att skaffa barn har förändrats efter krisens början. 

 

Avgränsningar 

Fyra länder har valts ut, då tid och utrymme för denna uppsats inte tillåter ett bredare 

underlag. När länderna valdes ut togs flera faktorer i beaktande. Dels var avsikten att länderna 

skulle skilja sig åt i politisk struktur och ha påverkats på olika sätt av finanskrisen, för att 

urvalet skulle vara så varierat som möjligt. Vidare har länderna även olika fertilitetsnivå, där 

Tyskland och Spanien låg på 1,4 barn per kvinna år 2011, och Sverige och Irland 1,9 

respektive 2,0. 

 

Studien har även avgränsats till att studera barnlösa kvinnor och enbarnsmödrar, varav 

kvinnor med fler än ett barn har uteslutits. Den här uppsatsen studerar kvinnor med ett 

respektive inga barn separat då intentioner att skaffa barn kan se annorlunda ut för dessa två 

grupper (McDonald, 2001). Vidare har avgränsningar gjorts vad gäller ålder. Uppsatsen 

studerar kvinnor i åldrarna 20-45, då man kan anta att det är vanligast att ha planer på att 

skaffa barn i dessa åldrar. Likaså har de kvinnor där det yngsta barnet är över elva år gammalt 

uteslutits, då det är möjligt att planer på att skaffa barn minskar med de redan befintliga 

barnens ålder. 

Disposition 

I nästa avsnitt presenteras teorier och tidigare forskning som ligger till grund för denna 

uppsats. Teoriavsnittet tar upp teorier om hur intentioner påverkar framtida beteenden samt 

teorier relaterade till barnafödande. I avsnittet om tidigare forskning ligger fokus på studier 

om ekonomisk osäkerhet och fertilitet. Därefter kommer ett avsnitt om familjepolitiken i de 

fyra länder som valts ut för undersökningen. Detta för att ge en kontextuell bakgrund.  
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Efter teorikapitlet presenteras uppsatsens data och metod, operationaliseringar, urval och 

internt bortfall samt analysmetod. Därefter redovisas resultaten från den deskriptiva analysen 

samt för de logistiska regressionerna. Uppsatsen avslutas med en diskussion om resultaten 

samt förslag på vidare forskning. 

 

Teori och tidigare forskning 

Här presenteras teorier om hur intentioner påverkar våra handlingar, samt ekonomiska teorier 

om fertilitet. Därefter följer ett avsnitt om tidigare forskning rörande ekonomisk osäkerhet och 

fertilitet. Slutligen presenteras en överblick av familjepolitiken i de länder som ingår i 

undersökningen: Sverige, Tyskland, Spanien och Irland.  

 

Intentioner och handlingar 

En individs intentioner kan vara en viktig dimension att undersöka då det gäller framtida 

beteenden. Flera forskare menar att det finns ett tydligt samband mellan barnintentioner och 

realiserat barnafödande (Morgan & Rackin, 2010; Thomson, 1997; Fahlén, 2013). Theory of 

planned behavior är en teori genom vilken man vill förklara människans beteenden i specifika 

sammanhang. Teorins huvudresonemang är att ju starkare intentioner en individ har att 

genomföra en handling, desto större är sannolikheten att den faktiskt utförs (Azjen, 1991).  

Enligt teorin kan intentioner förutses genom tre olika aspekter: de attityder individen hyser 

mot beteendet, de subjektiva normer som finns och den upplevda kontroll individen anser sig 

ha över beteendet (Azjen, 1991). Attityder gentemot ett visst beteende mäter huruvida 

människor har en positiv eller negativ bedömning av ett beteende. Det är ofta sammankopplat 

med till exempel kostnad/nytta. Om ett beteende har önskvärda konsekvenser har människan 

en tendens att anamma det, medan individen ogillar beteenden med oönskade konsekvenser 

(Ibid, 1991). 

Med subjektiva normer menas den för individen upplevda sociala press som manar individen 

att utföra eller inte utföra en viss handling (Ajzen, 1991). Att ha kontroll över ett beteende 

innebär enligt Ajzen att ha tillräckligt stora möjligheter att utföra handlingen samt att ha 

tillgång till tillräckliga resurser, det vill säga tid, pengar, stöd från andra människor och så 

vidare.  
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Teorin har kritiserats för att inte analysera det samhälleliga sammanhang i vilket intentionerna 

skapas. Genom att studera barnintentioner i ett större socialt sammanhang, kan vi bättre förstå 

vad som eventuellt hindrar kvinnor från att planera att skaffa sitt första eller andra barn. Vi får 

även kunskap om samspelet mellan ekonomisk osäkerhet och barnplaner i länder med olika 

familjepolitik (Fahlén, 2013). 

 

Ekonomiska teorier om fertilitet 

En vanlig ekonomisk teori när det gäller barnafödande är Beckers teori om kostnad och nytta. 

Den utgår från att viljan att skaffa barn beror på den kostnad respektive nytta som handlingen 

kan leda till. Människan kalkylerar de fördelar och nackdelar som finns med att skaffa barn i 

en given situation och väljer att genomföra handlingen i de fall då kostnaden inte är högre än 

den nyttofunktion som barnet tillför (Becker, 1981).  

 

Becker talar om att barnen har gått från att ha en kvantitativ funktion till att ha en kvalitativ 

funktion. Det innebär att det inte längre lönar sig att skaffa många barn, utan att föräldrar 

väljer att skaffa färre barn som de investerar mer i, genom exempelvis utbildning (Becker, 

1981). Konkurrens på arbetsmarknaden kan göra att föräldrar känner sig tvungna att investera 

mer i sina barn för att dessa ska klara sig i livet (McDonald, 2001). Dessa investeringar 

tenderar att öka i samhällen där levnadsstandarden är hög (Hobcraft & Kiernan, 1995).  

Det kan även finnas indirekta kostnader med att skaffa barn. Indirekta kostnader kan till 

exempel vara utebliven inkomst eller att kvinnor inte får avkastning för sin utbildning efter 

det att de skaffat barn. Dessa indirekta kostnader menas vara större för kvinnor med hög 

utbildning som hamnar utanför arbetsmarknaden (McDonald, 2001).   

Teorin om kostnad och nytta utgår från att individen är medveten om de för- och nackdelar 

som finns med att skaffa barn. McDonald (2001) menar dock att en viktig aspekt i beslutet 

ligger i själva uppfattningen om den framtida situationen, det vill säga vilka risker och 

möjligheter som skulle kunna påverka individen framöver. Denna teori kallas för risk 

aversion, eller riskundvikande. Om individen uppfattar framtiden som osäker vad gäller 

ekonomiska, sociala eller personliga aspekter, kommer denne att undvika beslut som kan 

riskera individens säkerhet (Ibid, 2001). Detta kan kopplas ihop med idén om upplevd 

beteendekontroll, det vill säga om människor upplever sin nuvarande livssituation och sina 

framtidsutsikter som osäkra, kommer de att skjuta upp såväl planer på att skaffa barn inom en 
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snar framtid som sitt faktiska barnafödande. Beslutet att skaffa barn innebär att människor 

bedömer både sin nuvarande situation och sannolikheten att framtida förhållanden kommer att 

gynna barnets uppväxt. Unga blivande föräldrar kan känna en större osäkerhet inför framtiden 

då de kanske inte har hunnit utbilda sig, etablerat sig på arbetsmarknaden eller hittat en 

livspartner (Hobcraft & Kiernan, 1995). 

Tidigare forskning 

Det finns inte så många tidigare studier kring just intentioner att skaffa barn och 

anställningsform. Däremot finns mycket forskning rörande ekonomisk osäkerhet och fertilitet. 

Resultaten skiljer sig åt mellan olika studier, där en del funnit ett negativt samband mellan 

ekonomisk osäkerhet och fertilitet, medan andra har visat på ett positivt samband. 

Forskningen skiljer sig även åt genom att en del studier fokuserar på barnlösa kvinnor medan 

andra studerar kvinnor som redan har ett eller flera barn.  

Många studier kring fertilitet för barnlösa kvinnor har kommit fram till att ekonomisk 

osäkerhet är negativt korrelerat med fertilitet. I en studie av Meron m.fl. (2002) som 

undersöker förstabarnsfödslar i Frankrike, väntade arbetslösa kvinnor längre med att skaffa 

barn än de kvinnor som arbetade. Dock fanns en skillnad mellan arbetslösa och hemmafruar, 

där de kvinnor som var hemmafruar skaffade barn tidigare än de som var arbetslösa (Ibid, 

2002). Kravdals (2002) studie om fertilitet i Norge pekar i samma riktning: på samhällsnivå 

kan man se att i samhällen där arbetslösheten är högre för män eller kvinnor är också 

fertilitetstalen lägre. En annan studie har hittat ett samband mellan arbetslöshet och tidpunkten 

för att skaffa sitt första barn då hänsyn tagits till utbildning. Högutbildade kvinnor i Tyskland 

som var arbetslösa väntade längre med att skaffa barn än fast anställda kvinnor med samma 

utbildningsnivå. Effekten var motsatt för lågutbildade kvinnor som var arbetslösa. Dessa 

tenderade att skaffa sitt första barn tidigare än fast anställda kvinnor med låg utbildning 

(Kreyenfeld, 2005). 

En annan studie pekar däremot på att det är osäkra arbetsförhållanden som är avgörande för 

tidpunkten för att skaffa ett första barn för kvinnor i Frankrike, och inte arbetslöshet (Pailhé & 

Solaz, 2012). Detta resultat har även hittats för Tyskland, Spanien och Italien, där kvinnor 

med osäkra arbetsförhållanden, som till exempel deltidsjobb, var de som med minst 
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sannolikhet skulle skaffa barn innan de fått ett stabilt jobb (Schmitt, 2012; De la Rica & Iza, 

2005; Vignoli m.fl, 2012).  

Vidare studier pekar på ett negativt samband mellan inkomst och fertilitet. Då inkomst kan ses 

som en indikator på ekonomisk trygghet, kan studier om inkomst vara relevanta även för 

denna uppsats. Anderssons (2005) studie om fertilitet i Sverige pekar på att kvinnor som har 

låg inkomst eller är studerande, har en mindre benägenhet att skaffa barn generellt sett. 

Generellt är sannolikheten att skaffa barn större ju högre inkomst kvinnan har, men effekten 

är störst bland barnlösa kvinnor i 20-års åldern (Andersson, 2005). Andersson kopplar 

resultatet till den svenska välfärdspolitiken, där föräldrapenningen regleras genom tidigare 

inkomst. Därmed skulle det vara viktigt speciellt för barnlösa kvinnor att ha en högre inkomst 

innan de bildar familj (Ibid, 2005). En studie som undersöker fertilitet i Danmark och 

Tyskland visar också på koppling till välfärdspolitiken. I Danmark ökade sannolikheten att 

skaffa barn med inkomst för barnlösa kvinnor, medan den minskade i Tyskland. Danmarks 

välfärdspolitik underlättar för blivande mödrar att kombinera arbete och familj, medan detta 

är svårare i Tyskland (Andersson m.fl, 2009).  

Tvärtemot dessa resultat, visar forskning om barnlösa kvinnor även på ett positivt samband 

mellan fertilitet och ekonomisk osäkerhet. Schmitts (2012) studie visar på att kvinnor i 

Storbritannien hade en större sannolikhet att skaffa sitt första barn medan de jobbade på deltid 

eller var arbetslösa. Schmitt tolkar det som ett resultat av att det sociala skyddsnätet i 

Storbritannien inte är särskilt omfattande. Genom att skaffa barn samtidigt som de jobbar på 

deltid, kan kvinnorna lättare kombinera arbete med familj (Ibid, 2012). Kohler och Kohler 

(2002) visar ett samband mellan ekonomisk instabilitet och sannolikheten att skaffa barn, där 

osäkra arbetsförhållanden ökade sannolikheten att skaffa ett första barn för kvinnor i Ryssland 

under den ekonomiska krisen på 1990-talet. Studien gjordes visserligen på samhällsnivå, men 

författarna menar att resultatet visar att den ekonomiska krisen inte ensam kan förklara att 

fertilitetsnivån sjunkit (Kohler & Kohler, 2002). Andra resultat visar att kvinnor i Tyskland 

och Italien som har stark anknytning till arbetsmarknaden har en mindre sannolikhet att skaffa 

ett första barn än arbetslösa kvinnor – möjligtvis då det är viktigare för dessa kvinnor att göra 

karriär (Schmitt, 2012; Santarelli, 2011). 

Studier som har undersökt andrabarnsfödslar visar på att ekonomisk osäkerhet är negativt 

korrelerat med fertilitet. I en studie av Adsera (2011) som undersöker tolv europeiska länder, 

visar resultaten att både kvinnor som är arbetslösa och som har tillfällig anställning skjuter 
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upp tidpunkten för att skaffa ett andra barn. Det gällde speciellt lågutbildade kvinnor (Ibid, 

2011). Adsera tolkar det som att kvinnor med högre utbildning har lättare att hantera en 

eventuell inkomstförlust om man förutsätter att de har tidigare besparingar och en partner som 

är högavlönad. Därmed vore det inte lika riskfyllt för högutbildade kvinnor att skaffa barn 

som för lågutbildade kvinnor (Ibid, 2011). Detta står i kontrast till teorin om kostnad och nytta 

som presenterades i tidigare avsnitt i denna uppsats.  

En annan studie som har funnit ett negativt samband mellan ekonomisk osäkerhet och 

fertilitet är Billingsleys (2011) studie om andrabarnsfödslar under den ekonomiska krisen i 

Ryssland på 1990-talet. Under krisen väntade kvinnor längre med att skaffa ett andra barn, 

jämfört med perioden före och efter krisen. Studien visar även att kvinnor med en hög 

position på arbetsmarknaden väntade längre med att skaffa ett andra barn än kvinnor med 

lägre yrkespositioner (Ibid, 2011).  

Inkomst verkar också ha en betydelse för fertilitet för enbarnsmödrar. I Anderssons (2005) 

studie ökade sannolikheten att skaffa ett andra barn med inkomst. Effekten var dock något 

mindre än vad den var för barnlösa kvinnor. 

Det kan finnas skillnader mellan att skaffa sitt första barn och att skaffa ett andra barn, då det 

första barnet har andra nyttofunktioner än ett andra barn. Det första barnet gör att individerna 

går från att vara ett par till att bli en familj. Föräldrarna har andra typer av förväntningar och 

barnet förändrar tillvaron på ett helt annat sätt än ett andra barn. Beslutet att skaffa ett andra 

barn kan vara mer relaterat till tanken om att barnet borde ha minst ett syskon, eller en önskan 

att få ett barn av det andra könet. Steget att skaffa sitt första barn är därmed större än steget att 

skaffa ett andra barn (McDonald, 2001). Det finns även studier som pekar mot en tydlig 

tvåbarnsnorm i Europa, vilket kan innebära att kvinnor som redan har ett barn gärna skaffar 

ett till (Testa, 2012). 

Att resultaten skiljer sig åt mellan studierna kan även ha att göra med landspecifika skillnader 

i till exempel familjepolitik och olika skyddsfaktorer för arbetslöshet (Hobson & Oláh, 2006).  

Familjepolitik i fyra välfärdsstater 

Det finns olika villkor för blivande föräldrar beroende på landets politik och institutionella 

struktur. Mycket av den tidigare forskningen har fokuserat på enstaka länder. Det man då 
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missar är att kvinnors barnintentioner även kan vara kopplat till den institutionella kontexten, 

i form av familjepolitik och arbetsmarknadssituation, inom vilken beslut att skaffa barn fattas. 

I denna uppsats jämförs fyra länder: Sverige, Tyskland, Spanien och Irland, som representerar 

olika välfärdsmodeller (Esping-Andersen, 1990; Korpi, Ferrarini & Englund 2009; Ferrera, 

1996). Den här uppsatsen fokuserar på Korpis indelning av länder då den är koncentrerad 

kring olika genusdimensioner och familjepolitik, vilket bättre passar in på studiens 

forskningsområde.  

Korpis första dimension kallas för den traditionella familjedimensionen. Den berör faktorer 

som barnbidrag, offentlig barnomsorg för lite äldre barn (deltid), vårdnadsbidrag och 

sambeskattning (Korpi, Ferrarini och Englund, 2009). Den andra dimensionen berör stöd för 

dubbla inkomsttagare, och inkluderar faktorer som offentlig barnomsorg för yngre och äldre 

barn (heltid) och inkomstrelaterad föräldraförsäkring. Den tredje dimensionen kallas dual-

carer dimensionen och utgår från att betald föräldraledighet kan användas både av mamman 

och pappan, och att en del av dagarna är avsedda enbart för pappan. Sverige har starka 

element från både tvåförsörjardimensionen och dual-carerdimsensionen, medan Tyskland 

faller in under den traditionella familjemodellen (Korpi m.fl. 2009). Irland har låga värden 

vad gäller alla dimensioner, eftersom en stor del av barnomsorgen överlämnas till privata 

organisationer eller släkt och familj. Irland placeras därmed i en marknadsorienterad grupp 

tillsammans med bland annat USA, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland (Korpi m.fl. 

2009). 

Spanien ingår inte i Korpis klassificering, men många har argumenterat för att Spanien 

tillsammans med andra medelhavsländer bör placeras i en så kallad medelhavsmodell (Arts & 

Gelissen, 2002). Anttonen och Sipilä (1996) menar att Spanien tillsammans med Portugal, 

Grekland och Italien faller in under en familjeförsörjarmodell. Spanien menas vara ett land 

med knapphändig social service där stödet från familjen är viktigt både då det gäller 

barnomsorg och äldreomsorg. Barnomsorgen för barn under tre år räknas som speciellt 

begränsad (Ibid,1996). 

Modellerna stämmer sällan helt in på verkligheten, men kan fungera som idealtyper för att 

lättare ge en översikt över varje lands familjepolitik. I Sverige, som representerar 

tvåförsörjarmodellen, kan föräldraledigheten delas upp mellan båda föräldrarna, där varje 

förälder har rätt till 60 öronmärkta dagar. Föräldrapenningen gäller för 480 dagar per barn och 

grundas på den inkomst föräldrarna har (Försäkringskassan, 2014). En hög andel av barnen i 
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Sverige omfattas av formell barnomsorg: år 2008 låg siffran på 47 procent för barn under tre 

år och 91 procent för barnen mellan tre och fem år (OECD Family Database, 2014
a
). 

Kostnaden för barnomsorg för lite yngre barn är också relativt låg – cirka fem procent av 

genomsnittslönen för en genomsnittlig arbetare per barn och månad, om barnet omfattas av 

formell barnomsorg på heltid (OECD Family Database, 2013).
1
  

 

I Tyskland, som representerar den traditionella familjemodellen, är mammaledigheten 14 

veckor lång. Under mammaledigheten betalas 100 procent av lönen ut (United Nations, 2004). 

Föräldrar kan få betald föräldraledighet i upp till 14 månader om pappan tar ut två månader, 

annars är föräldraledigheten 12 månader lång. Två tredjedelar av genomsnittslönen betalas ut i 

föräldrapenning. Man kan också ansöka om längre obetald föräldraledighet i upp till tre år, 

och har då rätt att få komma tillbaka till arbetet med samma arbetskontrakt efter ledigheten 

(BAMF, 2011). Ett problem i Tyskland är att antalet dagisplatser för barn under tre år är 

begränsade (OECD, 2004). Bara 17 procent av barnen undre tre år i Tyskland gick på dagis år 

2008. Antal timmar som barnen tillbringat inom formell barnomsorg i veckan var också 

relativt lågt: 22 timmar i veckan, vilket är cirka 10 timmar mindre än i Sverige. Bland barn 

mellan tre och fem år var det däremot cirka 93 procent som gick på dagis år 2008 (OECD 

Family Database, 2014
a
). Kostnaderna för den formella barnomsorgen för en tvååring låg på 

ungefär 23 procent av genomsnittslönen för en genomsnittlig arbetare.
2
 (OECD Family 

Database, 2013). 

Irland representerar den marknadsorienterade modellen då större ansvar läggs på privata 

aktörer. Mammaledigheten var 48 veckor år 2011. Under den perioden betalades 22,5 procent 

av lönen ut som föräldrapenning. Utöver det har föräldern rätt till 14 veckors obetald 

föräldraledighet (OECD Family Database, 2014
b
). Mammaledigheten är reglerad via 

socialförsäkringen medan föräldraledigheten är upp till arbetsgivaren. Arbetsgivare har ingen 

skyldighet att betala ut föräldrapenning (Citizens Information, 2013). Andelen barn som gick 

på någon typ av förskola år 2008 låg på 31 procent för barn under tre år och 56,4 procent för 

                                                 

1 Kostnaderna gäller tvååringar som tillbringar minst 40 timmar inom formell barnomsorg (förskola, hos 

dagmamma eller liknande). 

2 I Tyskland, Irland och Spanien finns det ett visst ekonomiskt stöd för familjer som uppfyller vissa 

kriterier. Det gör att nettokostnaderna är något lägre än de som angivs i denna uppsats. Inräknat 

ekonomiskt stöd ligger kostnaderna i Tyskland på cirka 10 procent, Irland 25 procent och Spanien nästan 

5 procent av genomsnittsinkomsten. 



 

 10 

barn mellan tre och fem år (OECD Family Database, 2014
a
). Kostnaderna för formell 

barnomsorg är högst av de länder som ingår i denna undersökning: nästan hälften av 

genomsnittsinkomsten för en genomsnittlig arbetare (OECD Family Database, 2013). 

I Spanien är mammaledigheten 16 veckor lång, där 100 procent av inkomsten betalas ut. Man 

kan sedan ansöka om förlängd obetald föräldraledighet i upp till lite drygt tre år (OECD 

Family Database, 2014
b
). I Spanien är andelen barn under tre år som omfattats av den 

formella barnomsorgen cirka 38 procent. För 3-5 åringar är siffran högre: 98,5 procent år 

2008 (OECD Family Database, 2014
a
). Det är relativt vanligt att familj eller släktingar hjälper 

till att ta hand om barnen – runt 20 procent av barnen i Spanien tas någon gång om hand av en 

släkting en typisk vecka
3
 (OECD Family Database, 2010). Kostnaderna för formell 

barnomsorg för yngre barn ligger på cirka 25 procent av genomsnittsinkomsten för en 

genomsnittlig arbetare (OECD Family Databse, 2013). 

Familjepolitiken och rättigheter till föräldraledighet samt tillgången till barnomsorg skiljer sig 

alltså åt mellan länderna, vilket i sin tur skapar olika förutsättningar för kvinnor att kunna 

kombinera arbete och familjeliv. 

Vidare har den aktuella ekonomiska krisen till viss del påverkat välfärden i en del länder i 

Europa. Irland är ett av de länder där överträdelser av rättigheter som skyddar gravida kvinnor 

ökat under finanskrisen (Bettio m.fl, 2012). Vad gäller arbetslöshet är Spanien och Irland de 

länder som drabbats hårdast. År 2010 hade Spanien en arbetslöshet på 20 procent; Irland låg 

på 14 procent medan Tyskland och Sverige låg ungefär lika procentuellt sett (7 respektive 9 

procent). I Irlands och Spaniens fall innebär det en ökning med cirka 19 procentenheter sedan 

2004. (Eurostat, 2014
a
). En stor del av de arbetslösa var ungdomar – mer än 40 procent av 

Spaniens ungdomar mellan 15 och 24 år som var aktiva på arbetsmarknaden år 2009 var 

arbetslösa år 2010 (OECD, 2010). Arbetslösheten verkar däremot ha ökat mer för män än för 

kvinnor. Generellt ökade kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden i och med finanskrisen. 

En möjlig anledning till detta kan vara behovet av två inkomsttagare i hushållet, vilket innebär 

att kvinnor som tidigare inte behövt arbeta nu kommer ut i arbetslivet (Bettio m.fl. 2012). 

 

Även andelen deltidsjobb ökade under finanskrisen. Spanien var ett av de länder med högst 

andel kvinnor som ofrivilligt jobbade på deltid år 2011 (Bettio m.fl. 2012). Å andra sidan 

                                                 

3 Vanligtvis gäller detta cirka tre timmar/vecka. 
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hade Spanien totalt sett färre deltidsjobb år 2010 än vad till exempel Sverige hade. Spanien 

låg på 39 procent medan Sverige låg på 64 procent (Eurostat, 2014
b
). Risken med deltidsjobb 

är att gravida kvinnor kan förlora vissa rättigheter till ersättning, samt att en tillfällig 

anställning vanligtvis ger lägre inkomst (Bettio m.fl. 2012). I Tysklands fall kan däremot 

deltidsjobben ha varit en bidragande faktor till att landet klarat finanskrisen så pass bra, då det 

drog ned på sociala kostnader (OECD, 2010).  

Hypoteser 

Tre hypoteser har formulerats utifrån resultat från teori och tidigare forskning: 

Givet antagandet om riskundvikande, teorin om kostnad och nytta samt tidigare forskning 

som påvisat ett samband mellan ekonomisk osäkerhet och fertilitet kan vi anta att kvinnor med 

osäker arbetssituation är mindre benägna att planera för att skaffa barn än kvinnor med 

stabil arbetssituation (H1a).  

Då steget att skaffa barn antas vara större för barnlösa kvinnor än för enbarnsmödrar, samt att 

tidigare forskning pekar mot att ekonomisk säkerhet kan ha en tydligare påverkan på att 

skaffa ett första barn än att skaffa ett andra barn kan vi förvänta oss att de barnlösas 

intentioner att skaffa ett barn inom tre år i högre grad påverkas av den egna 

arbetssituationen än vad arbetssituationen påverkar enbarnsmödrars intentioner (H1b). 

Tidigare forskning har påvisat att samhällelig ekonomisk osäkerhet har en negativ effekt på 

barnafödandet. Mot bakgrund av detta kan vi anta att den egna arbetssituationen har en 

tydligare påverkan på kvinnors planer på att skaffa barn under den ekonomiska krisen, det 

vill säga år 2010 (H2a) och att detta samband är tydligare för de kvinnor som ännu inte har 

barn (H2b). 

Tidigare forskning har även påpekat att familjepolitiken påverkar kvinnors barnafödande. 

Givet detta kan vi anta att kvinnor i länder där det är svårare att kombinera arbete med familj 

vara mindre benägna att skaffa barn (H3). 
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Data och metod 

Datamaterialet som denna uppsats bygger på kommer från European Social Survey (ESS). 

ESS är en akademiskt driven survey som jämför data från drygt 20 olika länder inom Europa 

vartannat år sedan 2001. De data som används i denna studie är insamlade vid två olika 

tillfällen – 2004 och 2010. Datamaterialet för båda åren har samlats in genom enkätintervjuer 

med ett systematiskt slumpmässigt urval från varje lands folkbokföringsregister. 

Svarsfrekvensen ser lite olika ut för olika länder. År 2004 låg den på mellan 52 och 66 

procent, och 2010 mellan 30 och 68 procent, där Tyskland hade lägst svarsfrekvens på 30,5 

procent. 

I regressionsanalyserna har så kallad viktning använts. Viktning används då vissa grupper kan 

vara över- eller underrepresenterade i ett material. För datamaterialet i den här studien har två 

olika typer av vikter använts. En vikt kompenserar för åldersskillnader i materialet. Detta då 

ESS inte kunde ge exakt alla individer i populationen i åldern 15 år och uppåt samma chans 

att bli valda. Vidare används en vikt för skillnader i befolkningsstorlek. I materialet har 

många länder ungefär samma antal intervjupersoner, även om landets befolkningsmängd 

skiljer sig åt. Utan vikt kan mindre länder överrepresenteras och större länder 

underrepresenteras. Därför har även denna vikt använts för materialet. 

Operationaliseringar 

Den beroende variabeln mäter planer på att skaffa barn inom tre år. Den har två värden, där 

de som är osäkra eller har svarat förmodligen inte/ definitivt inte kodas som 0 och de som 

svarat förmodligen/definitivt kodas som 1.  

För att undersöka de ekonomiska faktorerna användes variabeln anställningssituation, som är 

en kombination av olika typer av anställningskontrakt, studerande, arbetslösa samt övriga 

individer som befinner sig utanför arbetsmarknaden, såsom sjukskrivna och föräldralediga.  

Vidare ingår flera kontrollvariabler i undersökningen. Genom variabeln ålder skapades 

åldersgrupper, då det visade sig finnas ett kurvlinjärt samband mellan barnintentioner och 

ålder, där intentionerna att skaffa barn ökade fram till 28-30 års ålder för att sedan avta. 

Åldersgrupperna är 1) 20-24 år, 2) 25-29 år, 3) 30-35 år och 4) 36-45 år.  
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Individernas utbildning mäts genom att titta på den högsta utbildningsnivån, där fyra 

kategorier ingår: grundskola eller lägre, gymnasiet, yrkesutbildning (kortare än två år), och 

högskola. 

En annan kontrollvariabel är partnerns aktivitet, som är uppdelad i tre olika kategorier: 1) 

kvinnor med en partner som har någon form av betalt arbete, 2) kvinnor som har en partner 

som inte har någon form av betalt arbete och 3) kvinnor som inte bor tillsammans med någon 

partner. 

 Variabeln ålder på yngsta barnet (för enbarnsmödrarna) består av kategorierna 1) 0-3 år, 2) 

3-6 år och 3) 7-11 år. Anledningen till att dela in den i kategorier är att kvinnors intentioner 

att skaffa barn minskar då det yngsta barnet har nått en viss ålder. Liksom för variabeln ålder, 

upptäcktes ett kurvlinjärt samband mellan det yngsta barnets ålder och intentioner att skaffa 

barn inom tre år.  

De fyra olika länderna, Sverige, Tyskland, Irland och Spanien är inkluderade i 

analysmodellerna för att fånga upp landskillnader i kvinnors barnplaner. Sverige är 

referenskategorin som de övriga länderna jämförs gentemot 

 

Urval och internt bortfall 

I denna studie undersöks kvinnor i åldrarna 20-45 år, med maximalt ett barn under 12 år.  Det 

innebär att 2140 kvinnor ingick i arbetsurvalet. Sedan fanns även ett internt bortfall, där det 

saknades svar från respondenter för vissa frågor. När hänsyn tagits till det interna bortfallet 

återstod 1889 kvinnor: 860 för år 2004 och 1029 för år 2010. Att materialet minskat på grund 

av internt bortfall kan innebära problem för tolkningen av resultatet. Beroende på vilka fall 

som rensats bort, kan resultatet bli snedvridet eller missvisande (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010). För att se hur bortfallet såg ut för just denna uppsats, utfördes en 

bortfallsanalys. Den visade att den enda variabeln med mer än fem procents bortfall var den 

beroende variabeln planer på att skaffa barn inom tre år, som hade ett internt bortfall på cirka 

nio procent. Då ingen av de övriga variablerna hade ett bortfall på mer än fem procent, kan 

man säga att bortfallet inte påverkade urvalsstorleken på dessa variabler i någon större grad. 

Resultatet för denna uppsats bör därför vara tillförlitligt. 
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Analysmetod 

Då den beroende variabeln intentioner att skaffa barn inom tre år inte är normalfördelad är 

det en lämplig strategi att dikotomisera variabeln. Att den inte är normalfördelad innebär att 

avstånden mellan svarsalternativen troligtvis och definitivt inte är lika stora som mellan 

troligtvis inte och definitivt inte. Efter att ha dikotomiserat variabeln är det lämpligt att 

analysera materialet genom en så kallad binär logistisk regressionsanalys. En binär logistisk 

regressionsanalys mäter sannolikheten att den beroende variabeln är lika med=1 i förhållande 

till de oberoende variablerna (Edling & Hedström, 2003). I denna uppsats är de oberoende 

variablerna kategoriska, där varje variabel har en referenskategori. Det är mot denna som 

resterande kategorier inom samma variabel jämförs. I det här fallet mäter regressionsanalysen 

alltså om det är mer eller mindre sannolikt för till exempel kvinnor med tidsbegränsat 

arbetskontrakt att planera att skaffa barn inom tre år än vad det är för kvinnor med 

tillsvidareanställning, där tillsvidareanställning är referenskategorin. 

 

I de fall där andelen som är kodade som 1 i den beroende variabeln är mindre än tio procent 

kan oddskvoten direkt tolkas som förändring av sannolikheten då den oberoende variabeln 

förändras en enhet, allt annat lika (Edling & Hedström, 2003). I materialet för den här studien 

var det betydligt mer än tio procent av kvinnorna som hade planer på att skaffa barn inom tre 

år. Därav kommer studiens resultat att presenteras med B-koefficienterna istället för 

oddskvoten, då det i denna studie inte är möjligt att direkt uttala sig om storleken av 

sannolikhetsförändringen. B-värdet ger en indikation om huruvida det är mer eller mindre 

sannolikt att den beroende variabeln=1, men kan inte ange hur mycket sannolikheten ökar 

eller minskar.  

För att se hur mycket bättre modellen är än om vi skulle ha gissat på snittsannolikheten, 

används Pseudo-R2. Det finns olika mått som mäter Pseudo-R2. I denna uppsats används 

Nagelkerkes Pseudo-R2. Slutligen anges även -2Loglikelihoodkvoten (-2LLR). -2LLR anger 

hur mycket loglikelihood har reducerats när samtliga variabler inkluderas i modellen, jämfört 

med en modell som inte innehåller några variabler. Loglikelihood i sin tur visar hur pass bra 

modellen förklarar de data som ingår i undersökningen. Signifikansvärdet för -2LLR visar om 

effekten av variablerna har bidragit till att förbättra modellen (Edling & Hedström, 2003). 

Regressionsanalyserna är uppdelade efter årtal (2004 och 2010) och antal barn (inga eller ett). 

Anledningen till detta är att uppsatsen avser jämföra resultaten inom de olika åren, men även 
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att det kan finnas olika anledningar till att kvinnor väljer att skaffa barn beroende på om det är 

första eller andra gången.   

Resultat 

I det här avsnittet följer en deskriptiv analys av materialet och variablerna som ingår i 

regressionsmodellerna. Därefter följer ett avsnitt där resultatet från regressionsanalyserna 

presenteras. 

Variablernas fördelning 

För att lättare få en översikt av arbetsurvalet presenteras frekvens- och andelsfördelningen för 

varje variabel som ingår i regressionsanalysen. Tabellen är uppdelad efter årtal och antal barn 

(inget eller ett barn). Anledningen till denna uppdelning är att kunna se om det finns en 

skillnad i arbetsurvalen mellan år 2004 och 2010, och mellan kvinnor som inte har barn och 

kvinnor som redan har ett barn.  

Barnintentioner. Enligt Tabell 1 var det 32,7 procent av de barnlösa kvinnorna år 2004 som 

hade intentioner att skaffa barn inom de närmsta tre åren. Vad gäller de barnlösa kvinnorna år 

2010, ser andelsfördelningen liknande ut: 35 procent svarade att de hade intentioner att skaffa 

barn inom tre år, medan 64 procent svarade motsatsen. Den största delen av de barnlösa 

kvinnorna var alltså osäkra eller hade inga planer alls på att skaffa barn år 2004 och 2010. 

Gällande enbarnsmödrarna hade nästan hälften av kvinnorna planer på att skaffa barn inom tre 

år, år 2004. Resterande 55,7 procent svarade att de var osäkra eller att de inte hade någon 

avsikt att skaffa barn inom tre år. Att andelen ja-svar är större bland kvinnor som redan har ett 

barn än bland barnlösa kvinnor år 2004 skulle kunna bero på att steget att skaffa sitt första 

barn är större än steget mellan det första och andra barnet. Det skulle även kunna handla om 

en tvåbarnsnorm, vilket gör att kvinnor som redan har ett barn gärna skaffar ett till (Testa, 

2012). Dock skiljer sig fördelningen för år 2010, där 33,3 procent av kvinnorna svarat ja och 

66,7 procent svarat nej. 

Arbetssituation. Vad gäller arbetssituation för de barnlösa kvinnorna är kategorin för 

tillsvidarekontrakt 43,5 procent för år 2004 och 38,8 procent för år 2010. Kategorin för 

tidsbegränsat kontrakt utgör 24,6 procent år 2004 och 22,6 procent år 2010. Minst för båda 
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åren är kategorin för övriga på arbetsmarknaden, följt av egenföretagare och arbetslösa, som 

alla ligger under tio procent. Andelen studenter ligger på 14,2 procent för år 2004 och något 

högre år 2010. För enbarnsmammorna är tillsvidarekontrakt också den största kategorin: 41,6 

procent år 2004 och 42,7 procent år 2010. Däremot är andelen kvinnor som befinner sig 

utanför arbetsmarknaden större för enbarnsmödrar än för barnlösa kvinnor: 22,6 procent år 

2004 och 24 procent år 2010. Det är möjligt att en del av kvinnorna som redan har ett barn är 

föräldralediga, vilket skulle förklara att denna grupp är större för detta urval. Det kan också 

bero på att fler ser sig som hemmavarande på heltid snarare än som arbetslösa, eller att det 

finns svårigheter att återgå till arbetet efter det att man fått barn i vissa länder. Det går dock 

inte att särskilja de som är föräldralediga från resterande kvinnor inom kategorin, varav det 

blir svårt att dra några konkreta slutsatser. Andelen enbarnsmödrar med tidsbegränsat kontrakt 

ligger på 14,5 procent för år 2004 och 13,5 procent för år 2010. Övriga kategorier (arbetslösa, 

egenföretagare och studenter) ligger alla under 13 procent, där kategorin studenter endast 

består av nio enbarnsmödrar (år 2004 och 2010). 

Ålder. För de barnlösa kvinnorna finns inga större skillnader mellan de olika åldersgrupperna, 

varken år 2004 eller 2010. De yngre åldersgrupperna (20-24 och 25-29) är dock något större. 

För enbarnsmödrarna kan man se en större skillnad, där de äldre åldersgrupperna (30-35 och 

36-45) är större än de övriga åldersgrupperna. Detta gäller både för 2004 och 2010. Gällande 

utbildning är kategorierna gymnasieutbildning och högskoleutbildning något större än övriga 

kategorier. Detta gäller både barnlösa och enbarnsmödrar och för både år 2004 och 2010. 

Andelen yrkesutbildade kvinnor är dock något större för år 2010 än för år 2004, gällande både 

barnlösa och enbarnsmödrar. 

Partnerns aktivitet. Gällande partnerns sysselsättning finns stora skillnader mellan barnlösa 

kvinnor och enbarnsmödrar. För enbarnsmödrar, oavsett år, är kategorin för kvinnor som inte 

bor med någon partner den största: 64,9 procent år för år 2004 och 65,6 procent för år 2010. 

Näst störst är gruppen för kvinnor med partner som har någon form av betalt arbete, där 

andelen ligger på 29 procent för år 2004 och 28,1 för år 2010. Kategorin för barnlösa kvinnor 

som har en partner som inte harbetalt arbete ligger på 6,1 procent för år 2004 och 6,3 för år 

2010. För enbarnsmödrar ser fördelningen annorlunda ut. Den största kategorin är den för 

enbarnsmödrar med en partner i betalt arbete (68,8 procent år 2004 och 60,7 procent år 2010), 

följt av de som inte bor med någon partner (21,7 procent för 2004 och 29,6 procent för 2010). 

Minst är kategorin för enbarnsmödrar med partner som inte har betalt arbete: 9,5 procent år 

2004 och 9,7 procent år 2010.  
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Länder. För de barnlösa kvinnorna år 2004 är fördelningen mellan de olika länderna relativt 

jämn: procenttalen ligger på mellan 21 och 28 procent för varje land. År 2010 var kategorin 

för barnlösa kvinnor i Sverige något mindre än övriga länder (14,8%). Rörande 

enbarnsmödrarna är kategorierna för Sverige och Spanien något mindre än övriga kategorier, 

både för år 2004 och 2010.  

Vi kan också se att det finns en skillnad i det totala antalet barnlösa kvinnorna och 

enbarnsmödrarna. 

Tabell 1.   Deskriptiv översikt av variabler. Kvinnor utan barn och 

enbarnsmödrar, år 2004 och 2010 

 

Kvinnor utan barn Enbarnsmödrar 

 

2004 2010 2004 2010 

 

Antal % Antal % Antal % Antal % 

Planer på att skaffa barn 

inom tre år  

       Förmodligen/ Definitivt 209 32,7 274 36 98 44,3 89 33,3 

Förmodligen inte/ Definitivt inte 430 67,3 488 64 123 55,7 178 66,7 

Anställningssituation 

        Tillsvidarekontrakt  278 43,5 296 38,8 92 41,6 114 42,7 

Tidsbegränsat kontrakt 157 24,6 172 22,6 32 14,5 36 13,5 

Egen företagare/ anställd i familjeföretag 36 5,6 44 5,8 15 6,8 10 3,7 

Studerar  91 14,2 131 17,2 9 4,1 9 3,4 

Arbetslös  52 8,1 75 9,8 23 10,4 34 12,7 

Övriga utanför arbetsmarknaden  25 3,9 44 5,8 50 22,6 64 24 

Ålder 

        20-24 år  220 34,4 282 37 28 12,7 26 9,7 

25-29 år  191 29,9 188 24,7 43 19,5 50 18,7 

30-35 år  105 16,4 152 19,9 78 35,3 110 41,2 

36-45 år  123 19,2 140 18,4 72 32,6 81 30,3 

Utbildning 

        Grundskola eller lägre  96 15 132 17,3 44 19,9 59 22,1 

Gymnasiet  251 39,3 267 35 95 43 94 35,2 

Yrkesutbildning,  

mindre än 2 år  47 7,4 137 18 19 8,6 43 16,1 

Högskola 245 38,3 226 29,7 63 28,5 71 26,6 

Partners aktivitet 

        I betalt arbete  185 29 214 28,1 152 68,8 162 60,7 

Ej i betalt arbete 39 6,1 48 6,3 21 9,5 26 9,7 

Bor ej med partner 415 64,9 500 65,6 48 21,7 79 29,6 

Ålder yngsta barnet 

        Under 3 år  

    

82 37,1 134 50,2 

3-6 år  

    

82 37,1 76 28,5 

7-11 år  

    

57 25,8 57 21,3 

Länder 

        Sverige  139 21,8 113 14,8 37 16,7 38 14,2 

Tyskland  176 27,5 202 26,5 84 38 88 33 

Irland  156 24,4  202 26,5  59 26,7 88 33 

Spanien  168 26,3 245 32,2 41 18,6 53 19,9 

N 639 

 

762 

 

221 

 

267 
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Resultat från regressionsanalyserna 

Den logistiska regressionsanalysen för kvinnor utan barn år 2004, visar att typen av 

arbetssituation till viss grad påverkar barnlösa kvinnors intentioner att skaffa barn inom tre år 

(Tabell 2, Modell 1). Enligt resultatet har både arbetslösa, studenter och barnlösa kvinnor med 

tidsbegränsat kontrakt en mindre sannolikhet att vilja skaffa barn inom tre år än de med 

tillsvidarekontrakt (allt annat lika). 

Resultatet visar också att ålder spelar roll. Enligt Modell 1 för år 2004 är det mer troligt att 

barnlösa kvinnor i åldrarna 25-29 och 30-35 har intentioner att skaffa barn inom tre år, 

jämfört med barnlösa kvinnor i åldrarna 20-25. Samtidigt är de äldre barnlösa (36-45) mindre 

benägna att skaffa barn inom en snar framtid jämfört med kvinnor i åldern 20-25.  

Vidare pekar resultatet på att barnlösa kvinnor med eftergymnasial utbildning 

(yrkesutbildning eller högskoleutbildning) är mer benägna att planera för att skaffa barn inom 

tre år än barnlösa kvinnor med grundskoleutbildning eller lägre. Vad gäller partnerns aktivitet 

har de som inte bor med en partner mindre sannolikhet att planera för att skaffa barn inom tre 

år än de barnlösa kvinnor som bor med en partner som har betalt arbete. Dock verkar det inte 

spela någon större roll om partnern har betalt arbete eller ej, då denna kategori inte är 

statistiskt signifikant. 

Variabeln länder är icke-signifikant. Vi kan alltså inte tala om någon skillnad mellan Sverige 

och de andra länderna vad gäller intentioner att skaffa barn inom tre år för kvinnor utan barn 

år 2004.  

Modellens Pseudo-R2 uppgick till 0,31 vilket innebär att modellen förklarar resultatet 31 

procent bättre än om vi skulle ha använt oss av snittsannolikheten (Tabell 1, Modell 1).  
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Tabell 2. Logistisk regression av barnplaner för kvinnor utan barn 

och enbarnsmödrar (b-koefficient). 

  Barnlösa kvinnor   Enbarnsmödrar   

 

2004 
 

2010 
 

2010 
 

2004 
 

2004 
 

2010 
 

 

  Modell 
1 

 

 
Modell  

2 
 

  Modell 
      3 

 
Modell  
  4 

 
Modell 
   5 

 
  Modell 

    6 
 Anställningssituation                         

Tillsvidarekontrakt   ref. 
 

ref. 
 

 ref.   ref. 
 

ref. 
 

 ref. 
 

Tidsbegränsat kontrakt  -0,45 * -0,09 
 

-0,63   1,02 * 0,3 
 

-0,66 
 Egen företagare/ 

0,12 
 

0,648 * 0,43   2,084 ** 2,07 ** -3,17 
 anställd i familjeföretag 

Studerar  -1,34 *** -0,98 *** -0,89 ** -1,3 
 

-2,05 
 

-2,57 
 Arbetslös  -0,65 * -0,34 

 
-0,49   0,85 

 
0,86 

 
-0,24 

 Övriga utanför arbetsmarknaden  0,16 
 

-0,45 
 

-0,79 * 1,29 ** 1,52 *** -0,05 
 Ålder 

 
    

  
  

 
   

20-24 år ref. 
 

ref. 
 

 ref.   ref. 
 

ref. 
 

 ref. 
 

25-29 år  0,73 ** 0,57 ** 0,44   -0,45 
 

-2,13 
 

1,14 
 30-35 år 0,71 * 1,356 *** 1   0,25 

 
-0,71 

 
0,48 

 36-45 år  -1,49 *** -0,55 * -2,8 ** 0,32 
 

1,42 
 

-1,18 
 Utbildningsnivå 

 
   

 
  

  
 

 
  Grundskola eller lägre ref. 

 
ref. 

 
 ref.   ref. 

 
ref. 

 
 ref. 

 
Gymnasiet  0,52 

 
-0,25 

 
0,03   -0,7 

 
-1,88 

 
0,52 

 Yrkesutbildning, mindre än 2 år  1,53 *** -0,18 
 

-0,4   -0,79 
 

-3,37 ** 1,23 
 Högskola  0,64 * -0,03 

 
0,47   -0,49 

 
2,28 

 
0,65 

 Partners aktivitet 
 

   
 

  
  

 
 

  I betalt arbete ref. 
 

ref. 
 

 ref.   ref. 
 

ref. 
 

 ref. 
 

Ej i betalt arbete  -0,15 
 

-0,68 * 1,9   0,34 
 

0,42 
 

0,28 
 Bor ej med partner  -1,24 *** -1,95 *** -1,5 ** -1,9 ** -2,75 ** -1,82 ** 

Ålder yngsta barnet  
 

   
 

  
  

 
 

  Under 3 år ref. 
 

ref. 
 

ref.   ref. 
 

ref. 
 

ref. 
 

3-6 år  
 

   
 

  -1,56 *** -1,67 *** -0,35 
 7-11 år 

 
   

 
  -3,18 *** -3,48 *** -0,55 

 Länder 
 

   
 

  
  

 
 

  Sverige ref. 
 

ref. 
 

ref.   ref. 
 

ref. 
 

ref. 
 

Tyskland -0,47 
 

-0,15 
 

-0,21   -2,77 ** -2,91 ** -1,67 ** 
Irland -0,78 

 
-0,72 

 
-0,7   -1,5 

 
-1,61 

 
-0,97 

 Spanien -0,12   -0,52   -0,6   -1,86 * -2,29 * -1,09   

Ålder*Utbildning 
     

  
     

 25-29 år* Gymnasieutbildning 
    

1,3 * 
  

2,21 
  

 25-29 år*Yrkesutbildning 
    

-1,35   
  

7,13 *** 
 

 25-29 år*Högskoleutbildning 
    

-0,49   
  

-1,93 
  

 30-35 år*Gymnasieutbildning 
    

0,14   
  

1,73 
  

 30-35 år*Yrkesutbildning 
    

1,1   
  

2,94 * 
 

 30-35 år*Högskoleutbildning 
    

0,32   
  

-2,44 
  

 36-45 år*Gymnasieutbildning 
    

1,87   
  

-0,6 
  

 36-45 år*Yrkesutbildning 
    

3,15 ** 
  

1,2 
  

 36-45 år*Högskoleutbildning 
    

2,41 * 
  

-4,5 
  

 Utbildning*Partnerns aktivitet 
     

  
     

 Gymnasieutbildning*Partner ej i betalt 
arbete     

-3 ** 
     

 Gymnasieutbildning*Bor ej med partner 
    

-1,13   
     

 Yrkesutbildning*Partner ej i betalt arbete 
    

-1,77   
     

 Yrkesutbildning*Bor ej med partner 
    

0,16   
     

 Högskoleutbildning*Partner ej i betalt 
arbete     

-2,25 * 
     

 Högskoleutbildning*Bor ej med partner 
    

-0,73   
     

 Konstant -0,07   0,91   0,86   2,84   3,75   0,29   

Nagelkerke R Square 0,31 
 

0,37 
 

0,44   0,47. 
 

0,53 
 

0,32 
 -2 LLR 231,5 ***   338,69 *** 416,29 *** 135,3 *** 156,53. *** 84,9 *** 

Df 16 
 

16 
 

31   18 
 

26 
 

18 
 N 639   762   762   221   221   267   

***p ≤0.001; **p ≤0.01; *p ≤0.05 
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För barnlösa kvinnor år 2010 har två olika modeller konstruerats: Modell 2 är 

ursprungsmodellen, medan Modell 3 även innehåller flera interaktionsvariabler som visat sig 

vara statistiskt signifikanta. Då interaktionerna bidragit till att förbättra modellen, har dessa 

behållits i slutmodellen (Modell 3).  

För år 2010 kan man generellt se att det är många variabler som inte är statistiskt signifikanta 

(Modell 2 och Modell 3). I modell 2 för barnlösa kvinnor år 2010, framgår att egenföretagare 

har en större sannolikhet att planera för att skaffa barn inom tre år än barnlösa kvinnor med 

fast anställning. Det visar även att studenter är mindre benägna att planera för att skaffa barn 

inom tre år jämfört med referensgruppen. Resten av kategorierna är inte statistiskt signifikanta 

och visar alltså inte på någon skillnad i barnplaner i jämförelse med tillsvidarekontrakt. 

Gällande ålder ser man att kvinnor utan barn i åldrarna 25-29 och 30-35 har en större 

sannolikhet att planera för att skaffa barn inom tre år än barnlösa kvinnor i åldrarna 20-24. 

Barnlösa kvinnor i åldrarna 36-45 år är däremot mindre benägna att planera för att skaffa barn 

inom tre år än referensgruppen. Vidare kan man se att barnlösa kvinnor som inte bor med en 

partner eller som har en partner som inte har betalt är mindre benägna att skaffa barn inom tre 

år än barnlösa kvinnor vars partner har betalt arbete. 

Interaktioner hittades mellan ålder och utbildning samt mellan utbildning och partnerns 

sysselsättning. Då interaktionsvariablerna inkluderades i modellen, förlorade kategorin 

egenföretagare signifikans (se Tabell 2, Modell 3). Detta kan bero på att effekten på 

barnintentioner hos barnlösa kvinnor år 2010 egentligen inte beror på denna kategori, utan på 

kombinationen av utbildning och ålder. I materialet för denna uppsats består egenföretagare 

som grupp till största delen av kvinnor i åldrarna 25-29 som har gymnasieutbildning samt 

kvinnor i åldrarna 36-45 som har antingen yrkesutbildning eller högskoleutbildning. Då 

interaktionen var signifikant för just dessa kategorier, tycks denna slutsats vara logisk. Efter 

att interaktionsvariablerna introducerats blev även kategorin för övriga utanför 

arbetsmarknaden signifikant, där resultatet pekar på att denna grupp är mer benägna att 

planera för att skaffa barn inom tre år än barnlösa kvinnor med tillsvidarekontrakt. Även 

effekten av ålder och partnerns aktivitet förändras i Modell 3. Gällande ålder visar resultatet 

nu endast signifikans för kategorin 36-45 år, medan kategorin där partner inte har betalt arbete 

förlorar statistisk signifikans. 

Interaktionen mellan ålder och utbildning pekar mot att utbildningsnivån inte spelar någon 

större roll för barnlösa kvinnor i åldern 20-24 vad gäller barnintentioner år 2010. När det 
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gäller barnlösa kvinnor i åldrarna 25-29 är det de med gymnasieutbildning som är mest 

benägna att planera för att skaffa barn inom tre år, medan de med yrkesutbildning är de minst 

benägna. För de barnlösa kvinnorna i åldrarna 30-35 spelar inte utbildningsnivån någon större 

roll. Däremot har barnlösa kvinnor i åldrarna 36-45 med högskole- eller yrkesutbildning störst 

sannolikhet att planera för att skaffa barn inom en snar framtid, jämför med dem med lägre 

respektive högre utbildning. 

 Vidare hittades en interaktion mellan utbildning och partnerns aktivitet som visar att 

partnerns aktivitet har störst inverkan på barnintentionerna för gymnasieutbildade och 

högskoleutbildade kvinnor utan barn år. Dessa grupper är betydligt mindre benägna att 

planera för ett barn om deras partner inte arbetar. Detta tycks ha en mindre inverkan på 

barnintentionerna för lågutbildade och yrkesutbildade kvinnor utan barn.  

Modellens förklaringsgrad ökade från 0,37 i Modell 2 till 0,44 i Modell 3. 

Interaktionseffekter hittades även i resultatet för enbarnsmödrar år 2004, varav två modeller 

konstruerats. Modell 4 är ursprungsmodellen och Modell 5 är den slutgiltiga modellen med 

interaktionsvariabler. Resultatet i Modell 4 visar att enbarnsmammor år 2004 med 

tillsvidarekontrakt samt egenföretagare har en större benägenhet att planera för att skaffa barn 

inom den närmsta tiden än enbarnsmödrar med fast anställning. Variabeln ålder är inte 

statistiskt signifikant, vilket tyder på att ålder inte har någon effekt på barnintentioner då det 

gäller kvinnor som redan har ett barn. Utbildning verkar inte heller ha någon större betydelse. 

Detta förändras dock då en interaktionsvariabel introduceras i Modell 5. En interaktion 

hittades mellan variabeln utbildning och ålder. Även om skillnaderna i effekt mellan de olika 

utbildningsnivåerna var mycket små för alla åldersgrupper, hade enbarnsmödrarna i den 

yngsta åldersgruppen med yrkesutbildning minst benägenhet att planera för att skaffa barn 

inom tre år, år 2004. Då interaktionsvariabeln inkluderades i modellen, förlorade kategorin 

tidsbegränsat kontrakt signifikans. Samtidigt blir kategorin yrkesutbildning signifikant. I 

övrigt blev det inte några större skillnader i resultat mellan Modell 4 och Modell 5. Resultatet 

i Modell 5 tyder på att arbetssituation spelar mindre roll för barnintentionerna för kvinnor som 

redan har barn sedan tidigare 

Vad gäller partnerns aktivitet ser vi även här att de enbarnsmödrar som inte bor med någon 

partner har en mindre sannolikhet att planera för ett ytterligare barn inom tre år än de 

enbarnsmödrar som har en partner i betalt arbete. Kategorin för enbarnsmammor med partners 
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som inte har betalt arbete är inte statistiskt signifikant. Resultatet visar även att åldern på det 

yngsta barnet spelar roll. Enbarnsmödrar där det yngsta barnet är mellan 3-6 eller 7-11 år 

gammalt är mindre benägna att planera för att skaffa ett andra barn än enbarnsmödrar med 

barn under tre år. Därmed kan man säga att intentionerna att skaffa ett andra barn minskar 

med åldern på det första barnet. Vad gäller skillnad mellan länder pekar resultatet på att 

enbarnsmammor i Tyskland och Spanien har en mindre sannolikhet att planera för ett andra 

barn än enbarnsmammor i Sverige. 

Förklaringsgraden ökade från 0,47 i Modell 4 till 0,53 i Modell 5. Den slutgiltiga modellen 

förklarar resultatet 53 procent bättre än om vi skulle ha gissat med snittsannolikheten. 

I regressionen för enbarnsmödrar år 2010 är flera variabler ickesignifikanta (se Modell 6). Det 

man kan se är att enbarnsmödrar som inte bor med en partner har en mindre sannolikhet att 

planera för att skaffa ett ytterligare barn inom tre år. Enligt modellen är sannolikheten även 

mindre för enbarnsmammor i Tyskland. Pseudo-R2 ligger på 0,32, vilket innebär att modellen 

förklarar resultatet 32 procent bättre än om vi skulle ha gissat med snittsannolikheten. 

Det förekom inte några interaktioner mellan länderna och övriga variabler i modellerna, vilket 

tyder på att effekterna av de övriga variablerna i modellerna är likartade i de olika länderna. 

Det kan däremot vara så att kvinnor har olika barnintentioner mellan länderna, även om inte 

detta alltid är en statistiskt signifikant skillnad. Det man ändå kan se är att kvinnor oavsett om 

de redan har ett barn eller inte är mindre benägna att planera för ett barn inom en snar framtid 

jämfört med kvinnor i Sverige. Skillnaden verkar dessutom vara störst mellan Sverige och 

Irland (barnlösa) och mellan Sverige och Tyskland (enbarnsmammor). 

Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att se hur kvinnors intentioner att skaffa barn påverkas av deras 

arbetssituation. Hypotes 1a antog att kvinnor med osäker arbetssituation skulle vara mindre 

benägna att planera för att skaffa barn än kvinnor med stabil arbetssituation. Resultatet ger 

delvis stöd för detta. Modell 1 för kvinnor utan barn år 2004, visar att det finns ett negativt 

samband mellan barnintentioner och arbetssituation, där arbetslösa, studenter samt barnlösa 

kvinnor med tidsbegränsat kontrakt är mindre benägna att planera för att skaffa barn inom tre 
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år än barnlösa kvinnor med tillsvidareanställning. Detta går i linje med resultat från tidigare 

forskning som kommit fram till att arbetslöshet och tillfälliga anställningskontrakt påverkar 

fertiliteten negativt (Meron, m.fl 2002; Kravdal, 2002; Paihlé & Solaz, 2012; De la Rica & Iza 

2005, etc).  

Om man tänker sig att individerna i dessa grupper befinner sig i ett osäkert läge ekonomiskt 

sett, skulle risken med att skaffa barn för dessa individer kunna anses som hög. Arbetslösa 

kvinnor kan inte alltid säkerställa att de kommer att ha en fast inkomst inom en snar framtid. 

Studenter har ofta en lägre inkomst än kvinnor ute i arbetslivet och kvinnor med tidsbegränsat 

kontrakt känner sig möjligen också osäkra på hur det kommer att se ut ekonomiskt den 

närmsta tiden. McDonalds (2001) teori om risk aversion handlar om att individen avstår från 

att fatta vissa beslut i situationer där de uppfattar framtiden som osäker, och där de risker som 

beslutet innebär är större än de möjligheter som det för med sig. Enligt denna teori skulle 

ekonomisk osäkerhet kunna leda till att kvinnor avstår eller åtminstone skjuter fram planerna 

på att skaffa barn tills de har en säkrare framtid. 

 Beckers teori om kostnad och nytta skulle kunna ge en liknande tolkning. Teorin går ut på att 

individen kalkylerar de negativa och positiva aspekterna av att skaffa barn och ställer dem 

mot varandra (Becker, 1981). Utifrån det perspektivet kan man tänka sig att kvinnor utan 

ekonomisk stabilitet förlorar mer på att skaffa barn än vad de vinner. Utan en fast inkomst 

finns det kanske inte tillräckligt med pengar för att skaffa barn och samtidigt bibehålla en 

rimlig levnadsstandard. Föräldrar som vill investera mer pengar i sina barn, till exempel 

gällande utbildning, väntar möjligen med att skaffa barn tills båda parter har en fast inkomst 

och de hunnit spara ihop till en buffert.  

Resultatet stämmer även in på Adseras (2011) studie. Adsera undersöker visserligen 

andrabarnsfödslar, men visar på ett negativt samband mellan arbetslöshet och fertilitet, och 

även mellan tidsbegränsade arbetskontrakt och fertilitet. Adseras studie kan även hjälpa till 

med att förklara sambandet mellan utbildning och barnintentioner. Resultatet från denna 

uppsats för år 2004 visar på att högutbildade barnlösa kvinnor har en större sannolikhet att 

skaffa barn än barnlösa kvinnor med grundskoleutbildning eller lägre. Adsera talar om att 

kvinnor med högre utbildning kan tänkas ha ett bättre skyddsnät än kvinnor med lägre 

utbildning (Adsera, 2011). Om man antar att kvinnor med högre utbildning även har en 

högavlönad partner, samt att dessa kvinnor har haft möjlighet att spara pengar medan de varit 

aktiva på arbetsmarknaden, skulle det kunna förklara att högutbildade kvinnor har en större 
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sannolikhet att planera för att skaffa barn än vad lågutbildade kvinnor har. Detta skulle kunna 

vara fallet för de barnlösa kvinnorna år 2004. 

Resultatet för kvinnor utan barn år 2004 verkar dock vara det enda resultatet som helt går i 

linje med Hypotes 1a. Som kan utläsas i resultatdelen, såg resultatet annorlunda ut både för 

barnlösa kvinnor år 2010 och för enbarnsmammor generellt. För barnlösa kvinnor under 

krisen (2010) verkar inte argumentet om att kvinnor med hög utbildning generellt är en 

säkrare grupp ekonomiskt, stämma. Där verkar det krävas mer för att både utbildning och 

ålder ska ha någon påverkan. Interaktionen mellan utbildning och ålder pekade på att kvinnor 

i 25-29 års ålder med gymnasieutbildning samt kvinnor i 36-45 års ålder med yrkesutbildning 

eller högskoleutbildning var de som var mest benägna att skaffa barn år 2010. Dessa grupper 

verkar alltså vara säkrare ekonomiskt, varav de blir statistiskt signifikanta även under krisen. 

Då det gäller den lite äldre åldersgruppen kan man tänka sig att dessa kvinnor har hunnit 

arbeta tillräckligt länge för att spara ihop till en buffert.  Att de dessutom är högutbildade 

bidrar till ännu en säkerhetsfaktor, om man utgår från Adseras argument. Att utbildning inte 

verkar spela någon större roll för barnlösa kvinnor i åldrarna 30-35 skulle kunna bero på att 

denna åldersgrupp generellt påverkas av den biologiska klockan. Interaktionen mellan 

barnlösa kvinnor i 25-29 års ålder med gymnasieutbildning skulle kunna förklaras från två 

utgångspunkter. Dels kan man anta att de är mer benägna att planera för att skaffa barn i och 

med att de befinner sig i en fertil åldersgrupp, inom vilken det är vanligt att planera för att 

skaffa barn. Att de har gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå skulle dessutom kunna 

innebära att de började jobba i tidig ålder, varav de har haft tid till att spara ihop en buffert 

eller etablera sig på arbetsmarknaden. 

Hypotes 1b antog att de barnlösa kvinnornas intentioner att skaffa barn inom tre år i högre 

grad skulle påverkas av den egna arbetssituationen än vad arbetssituationen skulle påverka 

enbarnsmödrars intentioner. Det man kan utläsa från resultatet för enbarnsmödrarna, både år 

2004 och 2010, är att faktorer som arbetslöshet och tidsbegränsade arbetskontrakt inte verkar 

spela någon större roll för enbarnsmödrars barnintentioner, då dessa kategorier inte uppvisar 

statistisk signifikans. Det skulle kunna tolkas som att ekonomisk osäkerhet spelar en mindre 

roll vad gäller intentioner att skaffa ett andra barn. McDonald (2001) menar att det är ett 

större steg att skaffa sitt första barn än vad det är att skaffa sitt andra. Därmed skulle man 

kunna tänka sig att kvinnor som redan har ett barn sedan tidigare inte känner samma krav att 

ha en fast inkomst som kvinnor som ska skaffa sitt första barn. Utifrån McDonalds risk 

aversion kan man tänka att kvinnor som redan har skaffat ett barn inte känner någon ökad risk 
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med att skaffa ett till: livsomställningen att skaffa sitt andra barn är inte lika stor som då man 

skaffar sitt första barn. Kanske kan även nyttan upplevas som större än kostnaden då det 

gäller andrabarnsfödslar, eftersom kvinnan har fått försmak på vad det innebär att ha barn. 

Om det är viktigt för kvinnan att barnet får ett syskon, eller om hon efter att ha skaffat barn 

inser att glädjen med att ha barn övervinner kostnaden, är det möjligt att ekonomiska faktorer 

inte spelar någon roll. Resultatet skulle även kunna ha att göra med en stark tvåbarnsnorm, 

vilket innebär att de kvinnor som redan skaffat ett barn gärna skaffar ett till (Testa, 2012). Då 

även ålder är ickesignifikant kan det innebära att trygghetsaspekten är mindre viktig för unga 

kvinnor om de redan har ett barn sedan tidigare. En stor del av resultatet för enbarnsmödrar år 

2004 kan alltså tolkas som att enbarnsmödrar i mindre grad påverkas av arbetssituationen än 

barnlösa kvinnor. Däremot hittades en interaktion mellan yrkesutbildning och ålder för 

enbarnsmödrar år 2004 som tyder på att enbarnsmödrar i åldrarna 20-24 med yrkesutbildning 

har en mindre sannolikhet att planera för att skaffa barn inom tre år. Eftersom att det handlar 

om en ung åldersgrupp som trots det är klara med sin utbildning, skulle resultatet kunna bero 

på dessa kvinnor vill etablera sig på arbetsmarknaden innan de skaffar barn.  

För enbarnsmödrarna år 2004 visar resultatet även att egenföretagare och övriga utanför 

arbetsmarknaden är mer benägna att planera för ett andra barn än enbarnsmödrar med 

tillsvidarekontrakt. Detta kan ha flera orsaker. Antalet egenföretagare var endast av 15 

enbarnsmödrar, vilket kan ha bidragit till att sambandet uppkom av en slump. Man kan också 

tänka sig att egenföretagare har större kontroll över sin arbetssituation och kanske lättare kan 

planera sina arbetstider, vilket gör att det blir lättare att kombinera arbete och familj. Vad 

gäller övriga utanför arbetsmarknaden skulle det kunna vara så att en del är föräldralediga 

eller har annan typ av bidrag, vilket innebär att det inte behöver vara en ekonomiskt osäker 

grupp.  

Hypotes 2a antog att den egna arbetssituationen skulle ha en tydligare påverkan på kvinnors 

planer på att skaffa barn under den ekonomiska krisen, det vill säga år 2010. Resultatet ger 

delvis stöd för detta. Det man generellt kan se från resultatet år 2010 är att många variabler 

blev icke-signifikanta, både för de barnlösa kvinnorna och enbarnsmödrarna. En möjlig orsak 

till detta är att den ekonomiska krisen har satt sådana spår att alla blir påverkade, oavsett 

arbetsvillkor, ålder eller utbildning. Inte bara individer med tillfällig anställning utan även 

individer med tillsvidarekontrakt löper förmodligen en större risk att bli omplacerade eller 

avskedade i kristider. I ett sådant fall skulle arbetssituation egentligen inte ha någon påverkan 

på barnintentioner, eftersom alla ser samma risker – arbetslösa som fast anställda. Om detta 
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vore sant, borde det dock ha funnits en större skillnad mellan de fyra länderna, som alla 

drabbats olika hårt av den ekonomiska krisen. Det är också problematiskt att dra några större 

slutsatser kring detta då det enbart är två årtal som jämförs.  För att se vilka eventuella 

effekter den ekonomiska krisen haft på barnintentioner generellt, behövs mer ingående studier 

kring detta där fler årtal studeras.  

 Hypotes 2b antog att sambandet mellan samhällelig ekonomisk osäkerhet och barnintentioner 

skulle vara tydligare för de barnlösa kvinnorna än för de kvinnor som redan hade ett barn. Det 

man kan se är att partnerns aktivitet under den ekonomiska krisen (2010) verkade ha större 

betydelse för barnlösa kvinnor än för enbarnsmödrar. Interaktionen mellan utbildning och 

partnerns aktivitet pekar på att partnerns inkomst är viktigare för barnlösa kvinnor med 

gymnasie- eller högskoleutbildning då det gäller barnintentioner. Dessutom verkar detta 

endast gälla för år 2010, vilket skulle kunna tolkas som att partnerns sysselsättning blir 

viktigare i tider av ekonomisk osäkerhet. Att partnerns aktivitet har betydelse för 

barnintentioner skulle kunna ses ur det traditionella tankesättet att mannen ska kunna försörja 

sin familj. Intressant är i så fall att detta verkar vara av större betydelse för barnlösa kvinnor i 

ekonomiskt svåra tider. Det man kan se är också att barnlösa kvinnor som befinner sig utanför 

arbetsmarknaden har en mindre benägenhet att planera att skaffa barn inom en snar framtid 

för år 2010. Att denna kategori blir signifikant just för 2010 skulle möjligtvis kunna bero på 

sämre möjligheter till ekonomiskt stöd för till exempel sjukskrivna i och med finanskrisen, 

och att detta spelar en större roll för barnlösa kvinnor. Därmed ger resultatet delvis men inte 

helt stöd för hypotesen. 

Hypotes 3 antog att kvinnor skulle vara mindre benägna att skaffa barn i länder där det är 

svårare att kombinera arbete med familj. Resultatet ger delvis stöd för hypotesen. Resultatet 

från Modell 5 och Modell 6 visar att sannolikheten att skaffa barn inom tre år är lägre för 

enbarnsmödrar i Tyskland (år 2004 och år 2010) och Spanien (år 2004). Dessa länder är även 

de länder som har lägst fertilitetsnivå generellt sett: cirka 1,4 barn per kvinna i snitt. Detta 

skulle kunna bero på att det är svårare att kombinera arbete och familj i dessa länder på grund 

av familjepolitiken. Detta stämmer även in på Andersson m.fl. studie som visade att bland 

annat familjepolitiken i Tyskland hade en negativ inverkan på fertiliteten (Andersson m.fl, 

2009). Om detta stämmer verkar det som att familjepolitiken har en större inverkan på 

enbarnsmödrar än på barnlösa kvinnor. 
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Gruppen studenter är statistiskt signifikant i alla modeller. Generellt verkar alltså kvinnor 

inom denna grupp vara mindre benägna att skaffa barn än kvinnor med fast anställning. Detta 

går även i linje med Anderssons studie, som funnit att studenter i Sverige har en mindre 

benägenhet att skaffa barn generellt sett (Andersson, 2005). Anledningen till detta kan vara att 

studenter har två riskmoment framför sig: det första innebär en ekonomisk osäkerhet, då 

studenter ofta inte har en fast inkomst och då det ekonomiska stöd som finns (till exempel 

studielån i Sverige) utgör en relativt låg summa. Utöver detta är det möjligt att studenter som 

grupp känner en osäkerhet även inför livet självt. Kanske vill de hinna avsluta sina studier, 

hitta permanent boende och etablera sig på arbetsmarknaden innan de planerar för att skaffa 

barn. Innan dessa moment är avklarade, skulle risken med att skaffa barn kunna uppfattas som 

större. 

Resultatet för den här uppsatsen tyder alltså på att barnlösa kvinnors barnintentioner påverkas 

negativt av ekonomisk osäkerhet, men att detsamma inte gäller för enbarnsmödrar, där 

egenföretagare och övriga utanför arbetsmarkanden som grupp istället är mer benägna att 

planera för att skaffa ett första barn. Dessutom verkar ekonomiska faktorer ha mindre 

betydelse under den ekonomiska krisen generellt, och speciellt för enbarnsmammorna. I 

enbarnsmammornas fall pekar även en del av resultatet mot att familjepolitiken i Tyskland 

och Spanien skulle kunna ha en negativ påverkan på barnintentioner. 

Vidare forskning 

För framtida forskning vore det intressant att se en mer ingående studie om hur den aktuella 

ekonomiska krisen har påverkat barnintentioner. Genom att göra en studie för fler årtal och 

där större fokus läggs på just finanskrisen, skulle vidare studier kunna bidra med intressant 

forskning i ämnesområdet. Det vore också intressant att studera mäns barnintentioner, då 

fokus på denna uppsats enbart centrerats kring kvinnor. 
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