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Sammanfattning 

Eftersom fertiliteten i många utvecklade länder har gått ned är det intressant att studera 

orsakerna bakom detta. Om inte orsakerna bara ligger i de socioekonomiska 

förhållandena, vilka diskuteras mest, var kan de då sökas? 

Denna studie använder enkätdata med avsikt att belysa om attityder till att skaffa barn 

påverkas av vilka familjeförhållanden man själv växt upp under samt själv upplever 

under vuxet liv. Synsättet bygger på idén att det finns effekter som påverkar tänkandet 

genom socialisering, från en generation till en annan. 

Genom analys av data från undersökningen YAPS studeras om det finns några 

empiriska samband mellan stabilitet i familjens sammansättning under uppväxten, 

attityder till att leva i parförhållande och attityder till att skaffa barn. 

Uppsatsen använder sig av regressionsanalys för att undersöka eventuella statistiskt 

belagda samband. 

Då resultaten inte visar upp något samband med uppväxtvillkoren så undersöks även 

ekonomiska villkor då dessa ingått som bakgrundsdata i analysen. Resultatet pekar på 

samband mellan synen på barn och synen på parförhållanden samt den ekonomiska 

situationen i familjen under uppväxten. 

Den attityd till barn som man uppger verkar också vara en könsfråga då kvinnor har en 

mer positiv syn på barn än män enligt denna studie.  

 

Nyckelord 
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Inledning 

Låg eller sjunkande fertilitet beskrivs ofta som en negativ utveckling för samhället och därför 

debatteras dess orsaker. För att få kunskaper om vad som påverkar fertiliteten kan man tänka 

sig att unga vuxna, deras livssituation och valda livsstilar är av intresse då det är dessa som 

just står inför valen kring familjebildning. För att analysera vad som påverkar den unga vuxna 

generationens mönster för familjebildning, och vad som påverkar fertiliteten, kan olika 

områden vara av intresse. I föreliggande uppsats görs specifikt en undersökning av ett större 

datamaterial för att se om det går att statistiskt påvisa något samband mellan unga vuxnas 

attityder till att skaffa barn och deras egna erfarenheter av familjeliv under uppväxten. 

Uppsatsen stödjer sig på teorier inom sociologin som behandlar hur sociala beteenden kan 

tänkas föras över mellan människor eller från generation till generation. 

Uppsatsen riktar in sig på viljan att skaffa barn som ett livsstilsval. Spelar egna erfarenheter 

in? Spelar erfarenheter från den egna uppväxten och hur väl man tycker att familjelivet 

fungerat in? Kan dåliga erfarenheter av familjerelationer under uppväxten medföra en mindre 

positiv inställning till att själv skaffa barn, dvs. att bilda familj? 

Om fertilitet  

Låg fertilitet är ett problem gemensamt för många länder. Låg fertilitet betraktades tidigare 

som ett problem unikt för Europa eller utvecklade nationer, men nu diskuteras i stället den 

globala spridningen av låg fertilitet (Morgan & Taylor, 2006).  Nästan hälften av världens 

befolkning bor nu i länder med fertilitet på eller under reproduktionsnivå. I mitten av det 21:a 

århundradet väntas 3 av 4 länder som nu kallas utvecklingsländer att sjunka till under 

reproduktionsnivån (Morgan & Taylor, 2006). 

Mycket låg fertilitet anses nära knutet till andra demografiska egenskaper som sena äktenskap 

och relativt låga nivåer av samboende samt barnafödande utom äktenskap (Dalla, Atoh, 

Castiglioni & Kojima, 1998).  Bland länder med låg fertilitet är Japan ett exempel där man 

observerat ogifta människors minskade intentioner om äktenskap och där en en mindre andel 

barn föds av ogifta par jämfört med andra länder (White paper om minskning av antalet födda 

barn under 2004, Japanska hälsoministeriet). I Japan dominerar fortfarande vad som kan 
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tyckas vara traditionella mönster och attityder där äktenskapet fortfarande är porten till 

familjebildning. I Sverige, som är ett land med högre fertilitet bland de utvecklade länderna, 

och med en längre tradition av samboende, behöver äktenskapet inte längre ses som en 

nödvändig del av familjebildning. Något som karaktäriserar Sverige är en familjepolitik som 

stödjer både arbete och barnafödande för båda könen vilket ger frihet för individerna att 

planera för barn utan att äktenskapet behöver utgöra en typ av försäkring (Korpi, 2000). 

Denna studie använder sig av ett datamaterial insamlat i Sverige, vilket därför utgör en 

bakgrund att hålla i minnet om dess resultat ska ingå i en generell diskussion om fertilitet som 

ovan.  

Syfte och problemställningar 

Teori 

Då denna uppsats studerar hur familjeförhållanden under uppväxten kan ha påverkan på 

senare beteenden eller attityder, passar teorin om social learning, eller begreppet socialisering 

bra som teoretisk grund. Social learning är just inlärning av sociala beteenden och attityder 

genom sociala kontakter. Social learning ställer sig mitt emellan psykologiska teorier som 

betonar antingen yttre faktorer i miljön eller inre kognitiva processer som mest betydelsefulla 

för inlärning av beteenden. Socialisering kan ses som den livslånga processen genom vilken 

vi hela tiden tar till oss och behandlar intryck från vår omgivning och anpassar oss mer eller 

mindre. Teorin för social learning passar bättre som grund för studiens syfte medan 

socialisering kan ge en förklaring till att individer tar emot intryck under barndomen där 

föräldrarna spelar en framträdande roll. 

När det gäller familjebildning och viljan att skaffa barn så bygger social learning på idén att 

man lär sig beteenden genom att observera andra. Därför ges föräldrar en speciell position 

genom att barnets närmsta exempel att lära från när det gäller familjeförhållanden är just 

situationen i hemmet. Man tänker sig att föräldrars förhållande är av särskilt värde för hur 

barn lär sig om parförhållanden och att barn därför lär sig beteenden inom familjen, t ex 

konflikthantering, och även utvecklar attityder baserat på detta (Bandura, 1977; Christie-

Mizell, 2003). 
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Begreppet socialisering kommer in genom att föräldrar framhålls som den viktigaste 

informationskällan för barn när de lär sig hur äktenskap fungerar och dess relaterade 

beteenden. Med ett sådant resonemang kommer barn vars föräldrar skiljer sig att ha färre 

tillfällen att lära sig positiva sociala beteenden (att hjälpas åt, kompromissa och att lösa 

konflikter för allas bästa) som bygger upp långvariga förhållanden (Amato & DeBoer, 2001). 

Istället kan det vara så att barn som växer upp under problematiska förhållanden lär sig 

beteenden som motverkar stabilitet i vuxna förhållanden (Dronkers & Härkönen, 2008). 

Det är dock inte helt klart om det bara är så att familjesplittring har slutligt negativa 

konsekvenser då det även kan leda till en lösning av ett problem, eller en förbättring, från 

barnens sida sett (Sarrazin & Cyr 2007). 

Om man vidare antar att inlärda beteenden är kopplade till attityder, skulle barn som under 

uppväxten upplevt skilsmässor eller problematiska förhållanden i familjen utveckla en mer 

negativ attityd till familjebildning och detta kan eventuellt leda till mindre tro på och vilja att 

upprätthålla parförhållanden (Christie-Mizell, 2003; Rijken & Liefbroer, 2009). Just denna 

utvidgning till att ett generellt ”intresse för familj” skulle ha påverkats av hur väl familjen 

fungerat, stämmer med hur denna studie tar sig an analysen genom att studera inte bara 

barnafödandet i sig utan även beakta de vuxnas egna parförhållanden. Det är värt att återigen 

notera att studien bygger på data från Sverige och man kan vänta sig att sambandet mellan 

uppväxtförhållanden och egen syn på familj skiljer sig mellan olika länder. 

Syfte 

Denna uppsats ämnar besvara följande fråga:  

Finns det samband mellan familjeförhållanden i uppväxten och attityd till att skaffa barn i 

vuxen ålder? 
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Problemställningar 

– Vem tvekar att skaffa barn? 

Mer specifikt för denna studie skulle man kunna fråga huruvida uppväxtförhållanden har 

samband med unga vuxna svenskars intentioner att bygga relationer, och vidare att skaffa 

barn?  

Varför tycker man att skaffa barn kan vara någonting annat än belastning?  Har det med 

partner och relationer att göra? Är det så att de som tycker att barn påverkar deras liv negativt, 

dvs. att skaffa barn betyder mindre fritid eller mer ansvar, också tycker att bygga stabila 

relationer med partners är en form av belastning? 

Barn ses vanligen som en naturlig del av livet men vad gör att vissa individer tvekar mer än 

andra att ta på sig det ansvar som det medför?  Som nämnts, betraktas Sverige som ett land 

där det finns mycket bra förutsättningar för att föda och uppfostra barn, men, i realiteten finns 

det ändå unga vuxna i fertil ålder som väljer att inte skaffa barn eller tvekar om att skaffa 

barn. Varför tvekar de? 

 

- Tvekan inför relationer, och då vidare tvekan till barn? 

Yamaguchi (2004) beskriver att det måste finnas starka intentioner för att en person ska 

bestämma sig för att skaffa barn; trots goda villkor för barnafödande inom t ex 

familjepolitiken, är det inte självklart att så gott som alla kommer att skaffa barn.  I svenska 

studier visas att föräldraskap ses som ett naturligt steg i livet (Fagerberg, 2000; Hagström, 

1999). Men det finns dock människor som med avsikt väljer att inte skaffa eller tvekar om 

det. Om det finns några andra variabler förutom landets eller familjens ekonomiska situation 

och familjepolitiken som bestämmer unga vuxnas beteende runt barnafödande, vilka kan det 

vara?    En möjlighet är att det finns skillnader mellan unga vuxna som växt upp i familjer av 

mer eller mindre stabil karaktär. Det skulle kunna vara så att en uppväxt i en icke-intakt 

familjestruktur påverkar negativt deras förväntningar på en nära relation och med det en 

vidare syn på att skaffa, och gemensamt ansvara för barn.    
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- Påverkan från uppväxten i vuxenlivet 

Ett grundläggande antagande är här att barn i viss mån tar efter sina föräldrar när det gäller 

familjebildning och planering av till exempel antalet barn de vill ha. Upplevelser från 

uppväxten kan ha direkt påverkan på attityder till familjebildning i vuxet liv. Detta sker 

antingen genom socialisering eller indirekt via upplevelsen av attityder till äktenskap och 

graden av närhet i förhållanden man varit i kontakt med (Rijken & Liefbroer, 2009).  

 

- Hur kan man mäta samband som dessa? 

För att göra frågeställningarna mätbara behövs data som täcker både individers uppväxt 

förhållanden i fråga om upplevda familjeförhållanden samt även de svarandes egna attityder 

till att just skaffa barn. Baserat på ett sådant dataset görs ett försök att se ett statistiskt 

samband mellan hur väl sammanhållen familj som individer växt upp i och hur pass positiva 

eller negativa deras attityder till att skaffa barn har blivit i vuxen ålder. 

Då data över individers inställning till parförhållanden också ingår studeras även om det finns 

något samband mellan individers beteenden ifråga om parförhållanden och attityder till att 

skaffa barn. 

 

Tidigare forskning 

En hel del vetenskapliga studier har gjorts om huruvida det finns en effekt av uppväxtmiljön 

på barns senare liv, t ex när man tittar på om familjesplittring (skilsmässa, separation, 

konflikter i familjen) påverkar barns syn på äktenskap eller stabila relationer, samt förmåga 

att planera sina liv med avseende på barn och utbildning. (Tallman, Gray, Kullberg & 

Henderson, 1999; Murphy & Knudsen, 2002; Murphy & Wang, 2001). Det finns även studier 

som tar upp förekomsten av och exponering för konflikter och hur detta påverkar attityder och 

förmåga att hantera relationer (Amato & Booth, 2000). Här följer en översikt av ett antal 

studier och dess koppling till analysen i denna uppsats. 
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Familjebildning och äktenskap 

Rijken och Liefbroer (2009) framhåller att det finns positiva samband mellan föräldrars och 

deras barns fertilitet - t ex för ålder när första barnet föddes och antalet barn de skaffar. Axinn, 

Clarkberg och Thornton (1994) skriver om hur moderns preferenser både för sig själv och för 

sina barn när det gäller familjens storlek har påverkan på deras barns preferenser för deras 

egna familjer. Barber (2000) beskriver hur mödrars “preferenser” påverkade barnens ”timing” 

av äktenskap, familjestorlek, utbildningsnivå, karriär genom att använda socialiseringsteori 

och social kontroll teori.  

Andra forskare visar att föräldrars skilsmässa är generellt associerat med negativ syn på 

äktenskap hos unga vuxna. Denna association betonades ännu mer om föräldrar hade öppna 

konflikter och ledde då även till att relationen med föräldrar försämrades för unga vuxna från 

intakta familjer (Tasker & Richards, 1994). 

Ytterligare nyanser på temat läggs fram av Amato (1988) som undersökt huruvida det finns 

skillnader i attityd till äktenskap och familjeliv mellan unga vuxna som upplevt föräldrars 

skilsmässa och de från intakta familjer. Han hittade inga tydliga skillnader i attityd till 

äktenskap mellan dem utan fann att unga vuxna som upplevt föräldrars skilsmässa inte var 

mer positiva till skilsmässa jämfört med de växt upp i intakta familjer. De höll också med om 

idén att äktenskap reflekterar ett livslångt åtagande. Unga vuxna som upplevt föräldrars 

skilsmässa visade upp en högre acceptans av icke traditionella familjeformer och hade en 

mindre idealiserad syn på äktenskap. Amato (1996) beskriver att unga vuxna som upplevt 

föräldrars skilsmässa uppskattar och värderar äktenskap lika mycket som de som är från 

intakta familjer men de var medvetna om dess begränsning.  

Amato och DeBoer (2001) tar upp termen “commitment” (åtagande) för att diskutera till 

vilken grad vuxna är beredda att ”ge sig hän” åt ett äktenskap. Hängivelsen skulle vara ett 

resultat av vilken tyngd de ger äktenskapet som institution och jämförs med ett perspektiv där 

man istället betonar hur personlig förmåga att behålla ett intimt förhållande kan ha blivit 

nedsatt av negativa upplevelser av äktenskap under barnåren. 

Studierna ovan stödjer idén om att upplevelsen av familjesituationen under uppväxten 

påverkar senare attityder, men det är oklart om det är så att individer skulle få en mindre 

idealiserad bild av äktenskap och därmed familjebildning på grund av att de haft sämre 

upplevelser av familjen under uppväxten.  
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Termen ”åtagande” är i sig intressant då detta kanske inte bara är ett övertagande av direkta 

ideal om barn utan av en bredare attityd till att ta ansvar för familjebildning. Hur attityder 

bildas och mekanismer som liknar social learning tas upp i flera studier vilket stödjer 

relevansen av en studie som denna där vi försöker beräkna statistiskt samband mellan 

upplevda situationer och senare hållna attityder.   

 

Planering av livet 

Att just föräldrars skilsmässa skulle kunna påverka barns senare liv har tagits upp i forskning 

kring ”intergenerational transmission” i USA. Detta är ett av de länder med högst frekvens 

skilsmässor och i flera studier studerades negativa effekter som föräldrars skilsmässor kan ha 

på barn. Studier visade att barn som växt upp med frånskilda föräldrar hade sämre skolresultat 

än barn från intakta familjer (Astone & McLanahan, 1991). Wojtkiewicz (1993) visade att 

barn som växt upp i familjer med skilda föräldrar hade mindre chans att ta sin examen från 

high school (i USA). 

På samma område finns en svensk studie av Jonsson och Gähler (1997) som fann att barn som 

bodde med en ensamstående mor eller far eller bor i en ombildad familj hade mindre 

sannolikhet att fortsätta studera i gymnasiet jämfört med de som var från intakta familjer. 

Studien visade inte någon skillnad mellan barn vars föräldrar var gifta eller sambo. Jonsson 

och Gähler (1997) fann vidare att familjers inkomst har liten effekt på familjesplittringar som 

lett till ändrade utbildningsresultat. Det är värt att notera att när det gäller Sverige, inbegriper 

liknande studier inte bara fall av skilsmässa utan alla former av familjeseparationer då 

samboende är vanligt i Sverige och så många som två tredjedelar av par som fick deras första 

barn år 2000 var samboende utan äktenskap (SCB, 2010).  

En amerikansk studie tog upp tonårsgraviditeter och tidiga äktenskap hos barn från 

skilsmässofamiljer (McLanahan & Bumpass, 1988; South, 2001) vilken pekade på att unga 

väljer att skaffa barn mycket tidigt för att frigöra sig från negativa hemmamiljöer. Det är dock 

diskutabelt om detta förhållande kan appliceras på Sverige som har generellt lägre frekvens av 

tonårsgraviditeter jämfört med USA (Danielsson, Rogala & Sundström, 2003). Även en 

holländsk studie påpekade att sambandet inte kan appliceras i Holland som har mycket låga 

frekvenser av tonårsgraviditeter (Rijken & Liefbroer, 2009).  
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Ovan studier stödjer perspektivet att den upplevda situationen i familjen under uppväxten kan 

påverka hur man planerar livet. 

 

Exponering för konflikter 

Försämring av barns psykiska hälsa efter föräldrars separationer har också diskuterats.  Gähler 

(1998) fann att barnets psykologiska välbefinnande i vuxen ålder inte påverkats negativt av 

skilsmässa eller familjeupplösning i sig. Istället är det allvarliga konflikter i familjen de växt 

upp i som påverkar deras psykologiska välbefinnande i vuxen ålder (Gähler, 1998). Det finns 

flera studier som visar att föräldrars konflikter har starkare påverkan på barns senare 

anpassning jämfört med själva skilsmässan (Tschann, Flores, Pasch & Martin, 1999; El-

Sheikh, Harger & Whitson, 2001). Dessutom, i familjer med hög nivå av konflikter, visade sig 

skilsmässan ha en positiv effekt på barns välbefinnande (Sarrazin & Cyr, 2007).   

Koppling till syn på barn i familjebildningen 

Det finns även studier som direkt tar med barnafödandet i analysen och i vissa fall även tar 

upp det som något som påverkas direkt av attityder till familjebildning. I Axinn et al (1994) 

kan man läsa att det är möjligt att individer som haft negativa upplevelser i familjerelationer 

under uppväxten kan koppla ihop barn med ännu större problem ifall ett förhållande skulle 

komma i kris. Studien fann att föräldrars preferenser påverkar inte bara barnen när de är unga 

vuxna utan fortsätter att påverka dem under en längre tid. 

Det är intressant att attityden till att skaffa barn skulle kunna vara en förlängning av, eller 

kopplad till, attityden till äktenskap. I denna studie ingår därför modeller för att söka samband 

mellan uppväxtförhållanden och attityden till att skaffa barn. 

 

Hypotes 

Denna studie utgår från en hypotes om att synen på barn kan kopplas till de 

familjeförhållanden som upplevts under uppväxten. Det förväntade sambandet är att ju bättre 
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man har upplevt familjeförhållandena under uppväxten, ju mer positiv syn på att skaffa barn 

får man som vuxen. 

Metod och data 

Om datamaterialet 

För den empiriska analysen används data materialet ”YAPS (Young adult panel study), 

Family and Working Life among Young Adults in the 21st Century”. 

(http://www.suda.su.se/yaps/Index_en.html). 

 Databasen designades av Eva Bernhardt vid Stockholms Universitet och innehåller data från 

3500 individer som samlades in av Statistiska centralbyrån via postenkät 1993 och 2003 samt 

via web och postenkät 2009. Databasen innehåller information om attityder och normer, 

arbete och familjesituation under den första fasen av det vuxna livet i Sverige i början av 

2000-talet. 

I denna studie används undersökningsresultaten från 2009 med tillägg av en fråga från 

undersökningen 1999 som behandlade deltagarnas utbildningsnivå. I studien deltog personer 

födda 1968, 1972, 1976 och 1980.  

Totalt 1986 deltog i undersökningen, varav 1184 hade antingen biologiska eller adopterade 

barn, medan 790 inte hade barn vid tiden för undersökningen. Bortfallet på grund av uteblivna 

svar ledde till att analysen bygger på ett urval på 1894 svarande. I urvalet bestod av ungefär 

57 % kvinnor och 43 % män.  

       

Metod 

Analysmetoden bygger på att först skapa variabler av datamaterialet i YAPS som sedan går 

att använda i en regressionsanalys. Här följer först en kort beskrivning av den matematiska 

grunden för en regressionsanalys. Därefter kommer en beskrivning av de variabler som ingår i 

analysen och hur de skapats. 
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Om linjär regression  

 

Inom statistik är multipel linjär regression en teknik med vilken man kan undersöka om det 

finns ett statistiskt samband mellan en responsvariabel (Y) och två eller flera förklarande 

variabler (X). Till sitt förfogande har man mätvärden på X- och Y-variablerna, och är 

intresserad av att undersöka huruvida följande linjära modell kan antas beskriva detta 

samband: 

 

 

 

I denna modell antas den sista termen (ε) vara en stokastisk variabel som är normalfördelad; 

som sådan beskriver den de avvikelser mellan observerade Y-värden och de Y-värden som 

man förväntar sig att X-värdena skall ge upphov till. 

 

I denna undersökning anger Y alltså ett värde som stiger med en mer positiv syn på barn och 

detta påverkas av hur stora värden som X-värdena antar. De olika X-värdena blir indikationer 

på hur starkt de olika faktorerna (de olika värdena på beta) bidrar till att höja eller sänka Y. 

De förklarande variablerna kallas i en regressionsmodell för oberoende eller kontrollvariabler. 

 

 

 

Beroende variabel 

Synen på barn 

För att mäta synen på barn bland deltagarna, dvs. om de har positiv eller negativ syn på att 

skaffa eller ha barn, valdes nedanstående fem frågor som kombineras för att skapa ett index 

(ett för de som inte har barn ännu och ett för de som redan har barn). Indexet skapades sedan 

genom att koda om alla variabler till att mäta positivt/negativt i samma riktning och enkelt 

aggregera ett värde för varje fråga för att bestämma vilka som har mest positiv/negativ syn på 

barn. Därefter adderas värdet för varje svar (1 till 5) till ett index om hur positiv synen på barn 

är. 

 

Fråga (de som inte har barn): Att bli förälder kan påverka ens liv på olika sätt. Vad är din 

uppfattning?   
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Om (när) jag får barn… 

… kan jag inte längre göra vad jag vill (-) 

 … får jag (vi) dålig ekonomi (-) 

… får jag mycket litet tid för mina vänner (-) 

… förbättras min relation till min partner (+) 

… blir mitt liv mer meningsfullt (+) 

 

Fråga (de som har barn): Att bli förälder påverkar ens liv på olika sätt. Hur var det för dig?  

När jag fick barn… 

… kunde jag inte längre göra vad jag ville (-) 

… fick jag (vi) dålig ekonomi (-) 

… fick jag mycket litet tid för mina vänner (-) 

… förbättrades min relation till min partner (+) 

… blev mitt liv mer meningsfullt (+) 

 

Svarsalternativen är en skala från 1 till 5 där 1 indikerar ”håller inte alls med” och 5 

indikerar ”håller med helt och hållet” (1 → mest negativ, 5 → mest positiv).  

Då den första frågan om synen på barn för de utan barn hade alltför många saknade svar i 

datamaterialet (31 % ), blev denna fråga tillsammans med första frågan för de som redan har 

barn exkluderad från indexet för alla respondenter.     

Sammanräkningen av värdet leder alltså till att de som svarar mest negativt (1) på varje fråga 

skulle få en sammanlagd ”poäng” av 5, och de som svarar mest positivt (5) på varje samtliga 

frågor skulle få maximalt 25.  

 

 

 

Oberoende variabler 

  

Intakta och icke intakta familjeförhållanden 

För att mäta definitionen intakt/icke intakt, valdes frågan om var man bodde under sin 

uppväxt med svarsalternativen 1) Mor och far 2) Mor 3) Mor och styvfar 4) Far 5) Far och 

styvmor 6) Andra. Endast de som valde alternativet 1) (Mor och far), betraktas här att vara 

från intakta familjer medan de andra kategoriseras som från icke intakta familjer.   

Alternativen kodades om enligt följande för regressionsanalysen: 
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 0: Intakta 

 1: Ej intakta 

 

Familjens ekonomiska situation under uppväxten 

För att mäta hur den svarande upplevde den ekonomiska situationen i familjen användes en 

fråga med följande svarsalternativ: 

1: Mycket god 

2: Ganska god 

3: Ganska dålig 

4: Vet inte 

8: Frågan ej ställd  

9: Svar saknas 

Alternativen 4 – 9 har behandlats som bortfall och de övriga alternativens nummer har 

använts som indata i regressionsanalysen. 

 

 

Kontrollvariabler 

De kontrollvariabler som inkluderats är: syn på parförhållande, utbildningsnivå och ålder. 

Valet av variabler har styrts av vad som är tillgängligt i materialet samt vad som kan tänkas 

vara relevant för att beskriva en bred bild av levnadssituationen kring de svarande.  

 

Syn på parförhållande 

Syn på parförhållanden behandlas på samma sätt som synen på att ha barn, så för att mäta om 

deltagarna har positiv eller negativ syn på att ingå i parförhållanden skapas ett index 

sammansatt av svaren på ett antal frågor. Frågor som tagits med i indexet och som därmed 

anses mäta hur positiv eller negativ deltagares syn på parförhållanden är: 

 

Fråga (De som inte bor ihop med partner): Olika sätt att leva kan få olika konsekvenser. Hur 

du tror att ditt liv skulle vara om du idag bodde tillsammans med en partner? 

 - (1) Kontakten med mina vänner skulle vara … 

 - (2) Mina möjligheter att satsa helhjärtat på utbildning/jobb/karriär skulle vara  

- (3) Min frihet att göra det jag vill skulle vara … 
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- (4) Mitt allmänna välbefinnande skulle vara … 

- (5) Min ekonomiska levnadsstandard skulle vara … 

 

Fråga (De som bor ihop med partner): Olika sätt att leva kan få olika konsekvenser. På vilket 

sätt förändrades ditt liv när du började bo ihop med din partner? 

 - (1) Kontakten med mina vänner blev… 

 - (2) Mina möjligheter att satsa helhjärtat på utbildning/jobb/karriär blev … 

- (3) Min frihet att göra det jag vill blev … 

- (4) Mitt allmänna välbefinnande blev … 

- (5) Min ekonomiska levnadsstandard blev … 

 

Svarsalternativen för frågorna var: Mycket sämre (1), Något sämre (2), Ungefär som idag (3), 

Något bättre (4), Mycket bättre (5). 

På samma sätt som för synen på barn används här en sammanräkning av värdet på 

svarsalternativen som ger minst 5 och maximalt 25. 

 

Ålder 

Detta svarandes ålders kodades som den svarandes ålder under 2009. Detta innebär att ålder 

anges som något av ”29”, ”33”, ”37” eller ”41” i den följande texten.  

 

Utbildning 

Som svar på frågan om utbildningsnivå gavs följande svarsalternativ: 

1: Utbildning saknas 

2: Grundskola 

3: Gymnasial högst 2 år 

4: Gymnasial 3 år 

5: Eftergymnasial <3år 

6: Eftergymnasial>=3år 

 

Alternativens nummer har kodats om till tre grupper som använts som indata i 

regressionsanalysen: 

1: Grundskola 

2: Gymnasial utbildning 

3: Eftergymnasial utbildning 

”Utbildning saknas” har kodats om till det lägsta alternativet (1) 
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Kön 

I materialet är könen kodade enligt: 

1: Man 

2: Kvinna 

Resultat 

Deskriptiv statistik 

Hur många har barn bland de svarande? 

Som bakgrund visar tabellen nedan att en majoritet bland de svarande har barn. Dessa har 

svarat ja på frågan om den har några biologiska eller adopterade barn. 

 

Tabell 1: Andelen som har barn per åldersgrupp. Andel av totalen anges inom parentes. 

 29 33 37 41 

Har barn 129 (7%) 326 (17%) 380 (20%) 323 (17%) 

Har ej barn 260 (14%) 240 (13%) 139 (7%) 97 (5%) 

 

 

Beroende variabel 

Syn på barn 

 

Tabell 2: Medelvärden för det sammanräknade värdet av svaren på frågor om syn på barn. 

Uppdelat på kön och åldersgrupp. 

 

 41 37 33 29 

Man 16,4 16,0 15,0 13,6 

Kvinna 16,7 16,2 16,7 15,5 
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En skillnad mellan män och kvinnor framträder genom att kvinnorna tycks uttrycka en mer 

positiv syn på barn generellt, och oavsett ålder, jämfört med männen. På den manliga sidan 

tycks åldern tydligt föra med sig en mer positiv syn på barn.   

 

Oberoende variabler 

Intakta familjeförhållanden 

 

Tabell 3: Frekvens av intakta/icke intakta familjeförhållanden under uppväxten uppdelat på 

kön. Andel av totalen anges inom parentes. 

 

 

 

 

En tendens i materialet är att bland de svarande har en klar majoritet av de svarande upplevt 

en stabil sammansättning av familjen under uppväxten. 

 

Tabell 4: Frekvenser för intakta/icke intakta familjeförhållanden under uppväxten uppdelat i 

åldersgrupper. Andel av totalen anges inom parentes. 

 29 33 37 41 

Intakt 293 (15,5%) 417 (22,0%) 401 (21,2%) 306 (16,2%) 

Ej intakt 96 (5,1%) 149 (7,9%) 118 (6,2%) 114 (6,0%) 

 

Fördelat över åldersgrupper kan man se att det inte synes vara relaterat till någon tidsperiod 

om de svarande upplevt splittringar i familjens sammansättning eller ej. 

 

Tabell 5: Frekvenser i grupperna för Ekonomiska förhållanden i familjen under uppväxten. 

Uppdelat per kön samt med och utan barn. Andel av totalen anges inom parentes. 

 Män (med 

barn) 

Män (utan 

barn) 

Kvinnor (med 

barn) 

Kvinnor (utan 

barn) 

Mycket God 

ekonomi 

86 (5%) 74 (4%) 154 (8%) 77 (4%) 

Ganska god 

ekonomi 

301 (16%) 238 (13%) 449 (24%) 243 (13%) 

Ganska 

dålig 

ekonomi 

73 (4%) 50 (3%) 95 (5%) 54 (3%) 

 Intakt Icke intakt 

Man 610 (32,2%) 212 (11,2%) 

Kvinna 807 (42,6%) 265 (14,0%) 
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Kontrollvariabler 

Syn på parförhållande 

 

Tabell 6: Genomsnittsvar för de fem frågorna om syn på parförhållande 

Fråga Bor inte med partner Bor med partner 

Kontakt med vänner 2,93 2,58 

Satsa på utbildning/jobb 2,97 3,02 

Frihet, göra vad jag vill 2,66 2,73 

Mitt allmänna välbefinnande 3,89 4,22 

Min ekonomiska standard 3,89 3,97 

 

I en jämförelse mellan de som bor med en partner under tiden för datainsamlingen och de som 

inte gör det så visar det sig att skillnaden inte är så stor i synen på parförhållande; istället kan 

man ta med sig att svaren på de enskilda frågorna skiftar på samma sätt oberoende av om den 

svarande bor med en partner vid tiden för svaret eller ej. 

 

Tabell 7: Medelvärden för de sammanräknade svaren om syn på parförhållanden. Uppdelat i 

åldersgrupper. 

 41 37 33 29 

Man 16,07 16,02 16,02 16,12 

Kvinna 16,71 16,66 17,14 16,79 

Synen på parförhållanden verkar vara generellt mer positiv bland kvinnor. I en jämförelse 

mellan åldersgrupper blir inget samband tydligt då snittvärdet varken stiger eller sjunker 

konstant med ålder. 

 

Ålder 

 

Tabell 8: Snittvärden för kontrollvariabel: Ålder 

 

 Män (med 

barn) 

Män (utan 

barn) 

Kvinnor (med 

barn) 

Kvinnor (utan 

barn) 

Ålder i 

genomsnitt 

36,5 33,7 35,8 33,1 
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Utbildning 

 

Tabell 9: Snittvärden för kontrollvariabel: Utbildning 

 

Genomsnitt Män (med 

barn) 

Män (utan 

barn) 

Kvinnor (med 

barn) 

Kvinnor (utan 

barn) 

Grundskola 35 (2%) 23 (1%) 40 (2%) 19 (1%) 

Gymnasial 274 (14%) 212 (11%) 417 (22%) 212 (11%) 

Eftergymnasial 151 (8%) 127 (7%) 241 (13%) 143 (8%) 
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Regressionsanalys 

 

Modell 

För att studera statistiska samband mellan syn på barn och förhållanden i uppväxtfamiljen 

används följande modell i regressionsanalysen: 

 

Beroende variabel 

- Syn på barn genom index som går från 5 till 25. 

 

Oberoende variabler 

- Intakta familjeförhållanden under uppväxten 

- Familjens ekonomiska situation under uppväxten 

 

Kontrollvariabler 

- Syn på parförhållanden (parsyn) 

- Ålder 

- Utbildningsnivå 

- Kön 
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Resultat 

 

Resultattabell 

Tabell 10: Koefficienter, t-värde och signifikansnivå för variablerna i regressionsmodellen 

 

 
Koefficient t Sig. 

Intercept 7,351 5,187 0,00 

Intakta familjeförhållanden -0,512 -1,779 0,075 

Ekonomi i familjen under uppväxt -0,641 -3,016 0,003 

Syn på parförhållanden 0,266 5,905 0,000 

Ålder 0,156 5,390 0,000 

Utbildningsnivå -0,524 -2,450 0,014 

Kön 0,795 3,220 0,001 

    

Om resultaten 

 

Bland variablerna är ekonomi i familjen under uppväxten, syn på parförhållande, ålder och 

kön signifikanta på 5-procentsnivån. 

 

- Intakta familjeförhållanden 

Denna variabel återspeglar det förhållande som ligger studiens hypotes närmast och faktumet 

att den inte är signifikant ger anledning att diskutera vilka andra förhållanden mellan 

variablerna som kan ge värdefulla resultat vid ytterligare studier. Då variabeln är signifikant 

på 10% nivån är det dock möjligt att ett större material skulle ge ett signifikant samband.  

 

- Syn på parförhållande 

Resultaten visar att en mer positiv syn på parförhållanden är kopplat till en mer positiv syn på 

barn. Att synen på parförhållanden samvarierar med synen på barn kan vara ett uttryck för att 

samlevnad är synonymt med att skaffa barn, åtminstone i det längre perspektivet. 

 

- Familjens ekonomiska förhållanden under uppväxten 

Även variabeln för familjens ekonomiska situation under uppväxten är statistiskt signifikant 

på 5-procentsnivån. Då koefficienten är negativ visar alltså sambandet att någonting i livsstil 

eller möjligheter som kommer med bättre ursprunglig familjeekonomi ger en mer återhållen 

syn på barn.  Detta resultat leder intuitivt vidare till frågeställningar av socioekonomisk typ, 
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men då denna studie fokuserar på samband mellan uppväxtförhållanden och synen på barn, så 

bör diskussionen istället ta upp vilka bakomliggande faktorer som kan vara viktiga i familjer 

med mindre bra ekonomi. Man kan tänka sig att kortare arbetstider ger mer kontakttid mellan 

barn och vuxna, vilket får de svarande att inte se barn som något som konkurrerar om tid och 

livsstil eller karriärval, utan som en del av en normal vardag. 

 

- Kön 

I tabell 2 syntes kvinnorna ha en mer positiv syn på barn i alla åldersgrupper vilket kan tänkas 

ger ett statistiskt samband här, då variabeln är signifikant. Det blir intressant att betänka om 

detta sedan beror något på om man har fått barn redan eller ännu inte har det. I tabell 2 tycks 

dock skillnaden mellan män och kvinnor minska med ökande ålder och här ställs man inför en 

fråga som skulle kräva sin egen studie på samma material för att kunna besvaras: Är det så att 

männen ”får barn” vid en högre ålder eller finns det verkligen en mer positiv syn på barn hos 

kvinnor? En annan möjlighet är att män svarar på frågor om barn på ett annat sätt än kvinnor. 

Datainsamlingen använde samma frågor för män och kvinnor.  

Diskussion 

Stabiliteten i familjen kommer inte ut som signifikant i modellen som skattats. Detta skulle 

förkasta hypotesen som studien är inriktad på att testa på 10% nivån, men då det är ett relativt 

litet material som studien baseras på så skulle vidare studier behövas för att klargöra detta. Vi 

tittar därför här på vilka diskussionspunkter de övriga resultaten leder till. 

 

Är synen på parförhållanden närmare relaterad till hur man upplevt familjeförhållanden under 

uppväxten? 

Hur vi tolkar detta i resultaten beror på om vi kan tänka oss att synen på parförhållanden är en 

spegling av erfarenheterna som man bär med sig från uppväxten eller ej. Om denna fråga kan 

fungera som en proxy för goda eller dåliga förhållanden i uppväxtfamiljen så skulle detta 

kunna stödja tanken att uppväxtförhållanden verkligen påverkar synen på barn i vuxen ålder. 

Detta ansluter till teorin om social learning som denna studie tagit som utgångspunkt men 

skulle kräva vidare studier för att kunna beläggas statistiskt. En utveckling av studien kunde 
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därför vara att studera förhållandet mellan variablerna intakta familjeförhållanden och syn på 

parförhållanden i en egen modell.  

 

Är frågorna om synen på parförhållanden alltför lik frågorna om syn på barn i 

undersökningen? 

En punkt som kan vara värd att ta upp för vidare diskussion är att dessa frågor är ställda på 

ungefär samma sätt i insamlingen av materialet vilket kan ha gett som effekt bland de 

svarande att de svarat på likartat sätt och kanske associerat frågorna omedvetet. Sättet som 

data har samlats in på kanske inte passar studiens frågeställningar. 

 

Går det att enkelt tolka familjernas ekonomiska situation? 

Koefficientens låga värde kan peka på att, inom det spann av inkomstnivåer som vi har i 

Sverige, skillnaderna i reella värden blir så små att det är svårt att motivera en klar påverkan. 

Det är lätt att se detta som en jämförelse mellan rik och fattig, men det skulle behövas mer 

detaljerade beräkningar för att säga något definitivt om detta.  

 

En kritik mot analysen kan även vara att datamaterialet inte fångar upp båda grupperna 

intakta/icke intakta familjeförhållanden under uppväxten då andelen som kom ifrån intakt 

familj stod för en så stor andel som 75 % (se tabell 3). Det skulle behöva klargöras om 

svarsfrekvensen var lägre bland de som kommer från icke-intakta familjer eller om detta 

speglar verkligheten. Ytterligare data om skilsmässofrekvensen i befolkningen som helhet 

skulle kunna visa detta. 

 

Det är även värt att diskutera om datamaterialet skulle ha täckt andra frågor för att kunna 

komma närmare attityderna till barn och parförhållanden. Det är tänkbart att ett fokus på 

kvaliteten av föräldrars äktenskap och samboförhållande, som den upplevts av de unga vuxna, 

är ett mått som kan leda närmare kunskap hur ungas attityder formas. Detta skulle alltså vara 

en mätning av hur pass mycket de svarande ansåg sig ha upplevt t ex bråk eller oro snarare än 

att mäta objektiva fakta om familjens sammansättning. Det finns forskning som pekar på 

allvarliga effekter av konflikter mellan föräldrar på barnens senare anpassning i livet (Amato, 

1986; Morrison & Coiro, 1999). Forehand et al., 1994, pekar på att skilsmässor kan ha en 

positiv effekt på barns psykiska hälsa i fall det redan fanns allvarliga konflikter mellan 

föräldrarna. Dock skulle skilsmässa ha en skadlig effekt på längre sikt om föräldrarnas 

konflikter inte var allvarliga. Dessa kopplingar till kvalitén på upplevelsen pekar på att detta 
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kunde vara rätt riktning att fördjupa studien av hur attityder eventuellt formas av upplevelsen 

av familjeförhållanden under uppväxten. 

 

Slutligen kan det vara så, att vad som har störst påverkan på hur attityder till barn skapas ska 

sökas inom ett annat område än egenupplevda familjeförhållanden. Det sociala trycket att 

följa normer, dvs. påverkan inom en generation snarare än mellan generationerna kan vara 

avgörande. Diskussionen skulle kunna gå vidare om en sådan studie kunde göras.  
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