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Förord 
Statistiska centralbyrån undersöker återkommande befolkningens inställning till 

barnafödande. I den här rapporten görs en uppföljning av personer som besvarade 

en enkätundersökning om barnafödande under våren 2009. Syftet med 

enkätundersökningen då var att få ökad kunskap om inställningen till 

barnafödande och barnlöshet. I den här rapporten presenteras resultat om hur 

barnafödandet faktiskt blev under perioden 2009–2015 för de som besvarade 

enkäten. Det främsta syftet är att utreda om inställningen till framtida 

barnafödande i en frågeundersökning kan användas som stöd till prognoser för 

barnafödande i framtiden. 

Rapporten har utarbetats av Jeroen de Munter, Örjan Hemström och Anna-Karin 

Nylin. Lena Lundkvist och Karin Lundström har bidragit med värdefulla 

synpunkter. 

 

Statistiska centralbyrån i juni 2017 

 

Petra Otterblad Olausson 

 Eiwor Höglund Dávila 
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tillgodoser samhällets informationsbehov. 
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Sammanfattning 
I den här rapporten presenteras en registeruppföljning av respondenter som 

besvarade en enkät om inställning till barnafödande under våren 2009. I rapporten 

presenteras resultat om hur barnafödandet faktiskt blev under perioden 2009–2015 

för de respondenter som besvarade enkäten. Det främsta syftet är att utreda om 

individers inställning till barnafödande kan användas som stöd till antaganden om 

barnafödande i befolkningsframskrivningar. Befolkningsframskrivningar utgör en 

viktig förutsättning för planeringsarbetet inom bland annat statliga verksamheter 

som har behov av uppgifter om befolkningens framtida storlek och sammansätt-

ning.  

Fyra av tio hade fått barn 
Av de cirka 3 600 personer som besvarat enkäten våren 2009 var det drygt fyra av 

tio som hade fått minst ett barn fram till 2015. Det var en något högre andel 

kvinnor än män som fått minst ett barn, 48 procent jämfört med 38 procent. 

Benägenheten att få barn inom sex år varierade efter ålder, den var högst för 

personer i åldersgruppen 31–35 år och lägst i åldern 40–48 år. Beroende på hur 

många barn som respondenterna hade sedan tidigare var benägenheten att få 

minst ett barn högst om de själva eller deras partner redan var gravid med sitt 

första barn. Benägenheten att få barn var nästan lika hög för de som hade ett barn 

vid frågetillfället. Detta resultat stämmer med att det är vanligast att ha två barn i 

Sverige. 

Åtta av tio som ville ha barn hade också fått barn 
Inställningen till det framtida barnafödandet mäts med frågan ”Tror du att du 

kommer att skaffa fler barn inom de närmsta 5–6 åren?” De olika svarsalternativen, 

”Ja”, ”Kanske”, ”Troligen inte” och ”Nej” analyseras i relation till faktiskt 

barnafödande med hjälp av regressionsanalyser, dels för personer som hade ett 

barn, dels för de som hade två barn vid frågetillfället. Av de kvinnor som hade ett 

respektive två barn och som önskade fler barn inom sex år var det drygt åtta av tio 

som också hade fått minst ett barn till, 86 procent och 79 procent. Bland männen 

var andelen nästan lika hög, 79 procent respektive 78 procent. Det fanns ingen 

statistiskt säkerställd skillnad mellan kvinnor och män som önskade fler barn och 

som även hade fått minst ett barn. Andelen som fått barn var lägre bland de som 

svarade ”Kanske”, ytterligare lägre bland de som svarade ”Troligen inte” och lägst 

bland de som svarade ”Nej”. 

Få tydliga skillnader mellan demografiska och sociala 
grupper 
I rapporten jämförs benägenheten att få ytterligare barn i olika demografiska och 

sociala grupper utöver ålder och kön. Gruppen med minst en treårig eftergym-

nasial utbildning var mer benägna att få barn än gymnasieutbildade både bland 

en- och tvåbarnsföräldrar. Men därutöver fanns få tydliga resultat som visade att 

någon grupp hade systematiskt lägre eller högre benägenhet att få barn inom en 

sexårsperiod oberoende av antal barn och ålder vid uppföljningens början. 
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Stöd till befolkningsframskrivningar — flera 
osäkerhetsfaktorer 
Är inställning till framtida barnafödande användbara också för befolkningsfram-

skrivningar? Resultaten visar att det till viss del är så, men att det finns flera 

osäkerhetsfaktorer som bör vägas in i antaganden om det framtida barnafödandet. 

Av de tvåbarnsföräldrar som var i åldern 23–28 år 2009, och som inte önskade fler 

barn inom sex år, hade ungefär var tredje trots detta fått minst ett barn fram till 

2015. Yngres inställning till barnafödande verkar vara mer osäker än äldres. 

En del av de som önskade fler barn 2009 hade inte infriat sin önskan om fler barn. 

Det kan bero på flera faktorer. Sådana faktorer kan exempelvis vara hinder för 

barnafödande som att partnern är tveksam eller att bostaden är för liten.  

Det är relativt många som inte uttrycker en särskilt stark inställning till 

barnafödande i en nära framtid, de kan sägas vara tveksamma och svarar 

”Kanske” eller ”Troligen inte” på frågan om fler barn inom sex år. Analyser i 

rapporten ger dock en möjlighet att använda resultat om hur stora andelar som 

”sannolikt” får barn om de svarar ”Kanske” eller ”Troligen inte” på en fråga om 

barn i en nära framtid.  

Resultaten kommer från en frågeundersökning med relativt stor osäkerhetsmar-

ginal. Resultaten visar exempelvis att andelen som fått barn bland barnlösa var 

högre bland de som besvarade enkäten än bland målpopulationen. Det innebär att 

undersökningen sannolikt ger en viss överskattning av antal födda barn jämfört 

med vad som gäller för hela befolkningen. 
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Inledning 
Statistiska centralbyrån har återkommande genomfört undersökningar om 

inställningen till barnafödande (SCB, 1982; SCB, 1995; SCB, 2001). Den senaste 

undersökningen genomfördes våren 2009 (SCB, 2009). Respondenterna besvarade 

olika frågor, till exempel om de tror att de kommer att skaffa fler barn inom de 

närmsta 5–6 åren. Genom att uppgifter om födda barn registreras i 

befolkningsregistret har vi i denna studie kunnat följa upp hur vanligt det är att 

förväntningar om framtida barnafödande införlivas. Det främsta syftet är att 

utreda om frågeundersökningar om attityder till barnafödande i framtiden kan 

användas som stöd till antagandet om barnafödande i befolkningsframskrivningar. 

Det gäller bland annat andelen som kommer att förbli frivilligt barnlösa. Blir den 

högre eller lägre i framtiden? I befolkningsframskrivningen 2015 antogs den 

frivilliga barnlösheten vara 5 procent baserat på den enkätundersökning som 

ligger till grund för föreliggande uppföljning (SCB, 2015). 

Från början av 1970-talet till början av 2000-talet ökade medelåldern för kvinnor 

vid första barnets födelse, från drygt 24 år till drygt 29 år, men därefter har ingen 

större förändring skett (SCB, 2015). Åldern vid första barnets födelse påverkar 

möjligheten att hinna få fler barn senare. Eftersom en period av senareläggning av 

barnafödandet ser ut att till stor del ha stagnerat borde det inte direkt påverka 

benägenheten att få fler barn efter det första.  

Enkätundersökningen 2009 
I urvalet som medverkade i enkäten under 2009 ingår 3 500 kvinnor som då var i 

åldrarna 20–40 år och 3 500 män som var 20–44 år. Urvalet stratifierades efter kön, 

ålder och antal barn. Uppdelningen efter antal barn gjordes i tre grupper: personer 

som fått sitt första eller andra barn under 2006 (män) eller 2007 (kvinnor) samt 

personer som var barnlösa den sista december 2008. Andel svarande var 58 procent 

för kvinnor och 44 procent för män.   

Uppföljningen  
Till denna studie har vi kompletterat enkätsvaren från 2009 med registrerade 

uppgifter om födda barn fram till och med sista december 2015. Respondenter som 

rapporterade att de själva eller deras partner väntade barn vid enkättillfället våren 

2009 är en relativt liten grupp men bedömdes ha en särskild inställning till 

ytterligare barnafödande i framtiden. Läs mer i Fakta om statistiken hur graviditet 

vid enkäten hanterades vid uppföljningen. Vissa resultat för personer som väntade 

sitt andra barn vid frågetillfället redovisas i kapitlet Kvinnor och män med två barn. 

I denna rapport beskrivs främst om individernas inställning till barnafödande 

infriats. Det vill säga om svaret på frågan ”Tror du att du kommer att skaffa fler 

barn inom de närmsta 5–6 åren” under 2009 stämmer överens med barnafödande 

inom sex år efter enkätundersökningen. Finns det grupper som har det svårare att 

infria sin önskan till barnafödande? Skillnader i individernas inställning och 

faktiska barnafödande i uppföljningen analyseras och jämförs för olika 

demografiska och sociala grupper med regressionsanalyser. Det gör det möjligt att 

kontrollera för enkätens urvalsstorlek och för skillnader som kan bero på kön och 

ålder i olika grupper. Jämförelser redovisas även för respondenter med en positiv 

inställning till barnafödande men som inte fått några barn samt respondenter med 

en negativ inställning till barnafödande men som fått barn under 
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uppföljningsperioden. Även individer som inte fått barn under 

uppföljningsperioden är inkluderade i vissa redovisningar. 

Rapporten följer i stort sett strukturen i den rapport som redovisade enkätsvaren 

från 2009, bland annat med en uppdelning efter kvinnor och män utan barn, med 

ett barn respektive två barn (SCB, 2009). Eftersom urvalet inte representerar 

befolkningssammansättningen i Sverige kommer de jämförelsetal och andelar som 

redovisas vara uppräknade med vikter för att representera befolkningen i hela 

Sverige.  

I nästa kapitel redovisas hur barnafödandet blev för alla som svarade på enkäten 

år 2009 med en redovisning efter respondenternas kön, åldersgrupp, antal barn 

och graviditet vid frågetillfället. Därefter fokuseras i olika kapitel på grupperna 

med ett barn och två barn, samt de utan barn. Slutligen beskrivs undersökningens 

användbarhet för befolkningsframskrivningar följt av en avslutande diskussion. I 

Fakta om statistiken finns mer information om hur de olika grupperna är 

definierade, statistikens kvalitet och hur statistiken tagits fram.
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Uppföljning av enkäten 
I det här kapitlet beskriver vi uppföljningsresultat av enkäten för alla individer som 
svarade på enkäten 2009. Först redovisas en uppföljning av antal barn efter 
föräldrarnas kön och ålder. Därefter följer resultat för barnafödande uppdelat på 
antal barn 2009.  

Knappt 3 600 individer svarade på enkäten år 2009, av dessa var drygt 2 000 

kvinnor och  knappt 1 600 män. Från uppföljningens start 2009 fram till slutet av 

2015 hade i genomsnitt 42 procent av alla respondenter fått ett eller flera barn1. En 

högre andel kvinnor än män hade fått barn under uppföljningsperioden 2009–2015. 

48 procent av kvinnorna jämfört med 38 procent av männen hade fått minst ett 

barn till. Betydelsen av respondenternas kön för barnafödandet i uppföljningen 

blev mindre efter kontroll för åldersskillnader mellan könen. Det betyder att 

åldersskillnader mellan män och kvinnor i urvalet är en förklaring till varför en 

lägre andel män än kvinnor fick barn under uppföljningsperioden. Bland 

respondenterna var männen i medeltal två år äldre än kvinnorna. 

Regressionsanalys med jämförelsetal 
Resultat i rapporten som redovisas jämför benägenheten att få barn efter 

frågeundersökningen 2009 fram till 2015 med hjälp av regressionsanalyser och 

redovisas som jämförelsetal med 95-procentiga konfidensintervall. Det görs på 

samma sätt för hela urvalet i detta kapitel och för de som hade ett respektive två 

barn vid frågetillfället. En grupp är referensgrupp med ett jämförelsetal på ett. 

Värden större än ett betyder att gruppen har större benägenhet att få barn och ett 

värde mindre än ett betyder mindre benägenhet att få barn jämfört med referens-

gruppens benägenhet. Det framgår i diagrammen i hela rapporten vilken grupp 

som är referensgrupp och konfidensintervall med felstaplar i diagrammen visar 

osäkerhetsmarginalen. Resultat med siffror från diagrammen redovisas i tabeller i 

tabellbilagan.  

Resultat 
Diagram 1 visar att individernas ålder är starkt relaterad till barnafödande. Den 

största gruppen svarande, cirka 1 100 individer, var i åldern 31–35 år (se tabell T1 i 

tabellbilagan). Av dem fick ungefär 480 ett eller flera barn fram till 2015, vilket var i 

högre utsträckning än för de i den yngsta åldersgruppen, 21–30 år. I de äldre 

åldersgrupperna, 36–39 år och 40–48 år, var andelen som fått barn fram till 2015 

betydligt lägre än i den yngsta åldersgruppen, 21–30 år (se tabell T1 i 

tabellbilagan)2. 

                                                           

1 De procenttal som redovisas är uppräknade till befolkningstal. Se vidare i Fakta om 

statistiken hur det görs. 

2 Relativa jämförelsetal i de äldre åldersgrupperna är 0,56 (med 95 procent 
konfidensintervall 0,44–0,72) i åldersgruppen 36–39 år och 0,31 (0,19–0,51) i åldersgruppen 
40–48 år jämfört med den yngsta åldersgruppen. 
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Diagram 1 
Benägenhet att få minst ett barn fram till 2015, skillnader efter åldersgrupp 
2009 
1 Likelihood of having at least one child before 2015, differences by age group in 
2009  

Jämförelsetal (J), logaritmisk skala 

 

Regressionsanalys kontrollerade för kön. Osäkerheten anges med 95-procentiga konfidensintervall. 
Siffror från diagrammet finns redovisade i tabell T1 i tabellbilagan. 

Diagram 2 visar barnafödande efter antal barn och förekomst av graviditet hos 

respondenten eller dennes partner år 2009. Knappt 1 400 föräldrar hade två barn 

vid början av uppföljningsperioden. Av dessa fick 24 procent minst ett barn fram 

till och med 2015. Det fanns cirka 850 individer utan barn, av dessa fick 40 procent 

ett eller flera barn fram till och med 2015. Diagram 2 visar samma mönster med 

regressionsanalyser. Respondenter utan barn 2009 fick barn i högre utsträckning 

än tvåbarnsföräldrar och föräldrar som väntade sitt andra barn, vilket troligen är 

ett resultat av en stark tvåbarnsnorm i Sverige. Det var få föräldrar som väntade 

fjärde barnet eller som hade fler än tre barn. Det gör att osäkerheten blir stor för 

dessa grupper, och det blir svårt att säkerställa någon skillnad jämfört med andra 

grupper. Osäkerheten i skattningarna framgår av felstaplarnas längd. 

Diagram 2 
Benägenhet att få minst ett barn fram till 2015, skillnader efter antal barn och 
graviditet 2009 
2 Likelihood of having at least one child before 2015, differences by number of 
children and pregnancy status in 2009 

Jämförelsetal (J), logaritmisk skala 

 

Regressionsanalys kontrollerade för ålder och kön. Osäkerheten anges med 95-procentiga konfidens-
intervall. Siffror från diagrammet finns redovisade i tabell T1 i tabellbilagan. 
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Kvinnor och män med ett barn 
I det här kapitlet redovisas resultat från uppföljningen av cirka 470 kvinnor och 
190 män med ett barn vid enkättillfället 2009. Först redovisas resultat för 
barnafödande fram till och med 2015 efter ålder och kön och olika demografiska och 
sociala grupper. Sedan redovisas uppföljningen av det faktiska barnafödandet efter 
inställning till barnafödande 2009 i olika demografiska och sociala grupper.  

Resultat som jämför benägenheten att få barn efter frågeundersökningen 2009 fram 

till 2015 görs med regressionsanalyser och redovisas som jämförelsetal med 95-

procentiga konfidensintervall, se avsnittet Regressionsanalys med jämförelsetal. 

Resultat för samtliga grupper, med antal som fått barn, antal respondenter och 

resultat från de olika regressionsanalyserna med kontroll för ålder och kön 

redovisas i detta kapitel. Tabellbilagor redovisas dels utan kontroll för ålder och 

kön (tabell T2 i tabellbilagan) och dels med kontroll för ålder och kön (tabell T3 i 

tabellbilagan).  

Bland kvinnor och män med ett barn var det en lägre andel män än kvinnor som 

fick fler barn, men skillnaden var inte stor (se tabell T3 i tabellbilagan). I diagram 3 

redovisas skillnader i barnafödande mellan olika åldersgrupper. Resultaten för 

enbarnsföräldrar här är nästan samma som de resultat som tidigare redovisades 

för hela urvalet i diagram 1. Enbarnsföräldrarna i åldersgruppen 36–39 år och 40–

48 år hade också en lägre benägenhet att få barn. Däremot finns ingen 

åldersskillnad i barnafödandet för åldersgruppen 31–35 år jämfört med 22–30 år. 

Resultaten för barnafödande efter ålder var samma för kvinnor och män med ett 

barn. 

Diagram 3 
Benägenhet att få minst ett barn fram till 2015, skillnader efter åldersgrupp 
2009. Föräldrar med ett barn vid uppföljningens början 
3 Likelihood of having at least one child before 2015, differences by age group in 
2009. Parents with one child at the start of the follow-up 

Jämförelsetal (J), logaritmisk skala 

 
Åldersgrupp 

Regressionsanalys kontrollerat för kön. Osäkerheten anges med 95-procentiga konfidensintervall. 
Siffror från diagrammet finns redovisade i tabell T3 i tabellbilagan. 

Barnafödande fram till och med 2015 
Uppföljningen av barnafödande har gjorts efter olika demografiska och sociala 

grupper. I det här avsnittet beskrivs resultaten efter samboförhållande, födelse-

landsgrupp, månadsinkomst, utbildningsnivå, sysselsättning, anställning och 
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trygghet i livssituationen. Läs mer om definitioner och hur analyser gjordes i 

kapitlet Fakta om statistiken. 

En liten andel av individerna med ett barn svarade att de inte hade något förhål-

lande eller att de hade ett förhållande men inte bodde tillsammans med sin partner 

2009, de redovisas som ”särbo” (se T3 i tabellbilagan). Ingen skillnad observerades 

i barnafödande fram till 2015 mellan de med ett barn och som var särboende jäm-

fört med de som var samboende (diagram 4). Däremot har ensamstående föräldrar 

i lägre utsträckning fått barn under uppföljningsperioden. En viktig förutsättning 

att få fler barn är att ha en partner. 

Individer med en eftergymnasial utbildning som är minst tre år fick i större ut-

sträckning barn jämfört med de som hade grundskola, gymnasium eller en efter-

gymnasial utbildning som är kortare än tre år (diagram 4).  

Diagram 4 
Benägenhet att få minst ett barn fram till 2015, skillnader efter förhållande 
och utbildningsnivå 2009. Föräldrar med ett barn vid uppföljningens början 
4 Likelihood of having at least one child before 2015, differences by cohabitation 
status and educational level. Parents with one child at the start of the follow-up 

 
Jämförelsetal (J), logaritmisk skala 

Resultat från regressionsanalyser för förhållande och utbildningsnivå med kontroll för ålder och kön. 
Osäkerheten anges med 95-procentiga konfidensintervall. Siffror från diagrammet finns redovisade i 
tabell T3 i tabellbilagan. 

Månadsinkomst är till stor del relaterad till ålder. Det är därför viktigt att 

kontrollera för åldersskillnader när betydelsen av inkomst för barnafödandet 

redovisas. Utan en sådan ålderskontroll var benägenheten att få barn högst i 

grupperna med lägre inkomst jämfört med de med högre inkomst. Med kontroll 

för ålder var relationen mellan inkomst och barnafödande svag. Det finns en 

tendens till att benägenheten att få barn är något lägre i gruppen med lägst 

inkomst  jämfört med gruppen med högst inkomst (se tabell T3 i tabellbilagan). 

När barnafödandet fram till och med 2015 följs upp efter sysselsättning visar det 

sig att arbetssökande personer i mindre utsträckning fick barn fram till 2015 jäm-

fört med anställda personer, se diagram 5. Personer som 2009 arbetade deltid med 

ett tidsbegränsat kontrakt fick barn i något mindre utsträckning än heltidsar-

betande med fast anställning. Däremot var det inga skillnader i barnafödande i 

gruppen med ett barn som hade ett tidsbegränsat heltidsarbete eller ett 

deltidsarbete med fast anställning jämfört med gruppen som hade ett heltidsarbete 

med fast anställning. I diagram 5 framgår att de som rapporterade en trygg 
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livssituation på både kort och lång sikt år 2009 i högre utsträckning hade fått barn 

fram till och med 2015 än de som rapporterade en osäker livssituation. 

Diagram 5 
Benägenhet att få minst ett barn fram till 2015, skillnader efter sysselsättning, 
anställning och livssituation 2009. Föräldrar med ett barn vid uppföljningens 
början 
5 Likelihood of having at least one child before 2015, differences by employment 
situation, type of employment and life situation 2009. Parents with one child at the 
start of the follow-up 

 
Jämförelsetal (J), logaritmisk skala 

Resultat från regressionsanalyser kontrollerade för kön och åldersgrupp. Osäkerheten anges med 95-
procentiga konfidensintervall. Siffror från diagrammet redovisas i tabell T3 i tabellbilagan. 

Barnafödande efter inställning om fler barn 
Nästan alla föräldrar med ett barn svarade 2009 på frågan “Tror du att du kommer 

att skaffa fler barn inom de närmsta 5–6 åren?”. De flesta, ungefär 370, svarade 

“Ja”, och en stor andel av dessa, drygt åtta av tio, fick ytterligare minst ett barn 

under uppföljningen till och med 2015 (se tabell T4 i tabellbilagan).  

I diagram 6 redovisas jämförelsetal för de olika svarsalternativen jämfört med 

referensgruppen som svarade “Ja”. Andelen som fått barn var högst i gruppen som 

svarade “Ja” jämfört med de övriga svarsalternativen (“Kanske”, “Troligen inte” 

och “Nej”). I gruppen med ett barn som svarade “Nej” var det 16 procent fick 

ytterligare ett eller flera barn under uppföljningen. Mönstret var detsamma för 

kvinnor och män. Sannolikheten att få fler barn inom sex år stämmer relativt väl 

med den inställning till fler barn som enbarnsföräldrarna utryckte 2009. 
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Diagram 6 
Benägenhet att få minst ett barn fram till 2015, skillnader efter svar på en 
fråga om fler barn inom 5–6 år. Föräldrar med ett barn vid uppföljningens 
början 
6 Likelihood of having at least one child before 2015, differences by response to a 
question of childbearing intentions within 5–6 years. Parents with one child at the 
start of the follow-up 

Jämförelsetal (J) 

 

Resultat från en regressionsanalys med 649 personer med kontroll för kön och ålder. Osäkerheten 
anges med 95-procentiga konfidensintervall. Siffror från diagrammet finns redovisade i tabell T4 i tabell-
bilagan. 

En önskan och tro på fler barn inom 5–6 år betyder inte att man alltid infriar sina 

önskningar. Det kan finnas flera förhindrande faktorer. Här redovisas resultat för 

olika sociala grupperingar.  

Inställning och barnafödande i olika demografiska och sociala 
grupper 

Relationen mellan barnafödande och inställning till att få barn (”Ja”, ”Kanske”, 

”Troligen inte” eller ”Nej”) jämfördes i olika demografiska och sociala grupper. 

Det finns inga tydliga skillnader i benägenheten att få barn efter önskan mellan 

män och kvinnor, samt mellan olika ålders-, inkomst-, förhållande-, utbildnings-, 

och sysselsättningsgrupper. I stora drag betyder det att det inte finns några 

statistiskt säkerställda skillnader mellan olika demografiska och sociala grupper 

när det gäller att förutsäga sina önskemål om att få fler barn 2009 i relation till att 

faktiskt få barn inom sex år.  

Finns det ändå en möjlighet att peka på vissa grupper som hade relativt högre eller 

lägre benägenhet att få barn i relation till inställningen 2009? I diagram 7 redovisas 

andelen föräldrar som vid enkäten 2009 svarade att de önskade sig fler barn inom 

5–6 år och som också fick barn inom den perioden. Resultaten från urvalet har 

räknats upp till populationsnivå, vilket innebär att resultaten kan tolkas som att 

gälla Sveriges befolkning med ett barn och som önskade sig fler barn. Mer om 

detta finns i Fakta om statistiken. 

I skattningarna som redovisas i diagram 7 har en något högre andel kvinnor än 

män fått barn under uppföljningsperioden efter enkättillfället, men denna skillnad 

kan inte säkerställas statistiskt. Det innebär att vi med detta material inte kan dra 

slutsatsen att kvinnor skulle uppfylla sin önskan om fler barn i högre utsträckning 

än män. 
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Diagram 7 
Andel kvinnor och män med ett barn år 2009 som önskade och som fick 
minst ett barn till fram till 2015 
7 Proportion of women and men with one child in 2009 who wanted and got at 
least one more child before 2015 

Procent 

 

Underlag till diagram finns i tabell T5 i tabellbilagan. Osäkerheten anges med 95-procentiga konfidens-
intervall. 

I diagram 8 redovisas jämförelser av barnafödande under uppföljningen efter 

åldersgrupp och inställning. Ålder är grupperad efter ålder vid första barnet. Det 

föddes relativt färre barn för de som var 35–48 år vid första barnets födelse som 

svarade ”Troligen inte” eller ”Nej” jämfört med den yngsta åldersgruppen, 20–28 

år. Den yngste åldersgruppen fick i relativt stor utsträckning barn inom sex år även 

om de 2009 svarade ”Troligen inte” eller ”Nej”, 39 procent, jämfört med 11 procent 

i den äldsta gruppen. Ett liknande mönster med lägre benägenhet att få barn i de 

äldre åldersgrupperna jämfört med den yngsta gruppen redovisas även för de som 

svarade ”Ja” och ”Kanske”. 

Diagram 8 
Benägenhet att få minst ett barn fram till 2015, skillnader efter ålder vid första 
barnets födelse och svar på en fråga om fler barn inom 5–6 år 2009. Föräldrar 
med ett barn vid uppföljningens början 
8 Likelihood of having at least one child before 2015, differences by age at first 
birth and response to a question on additional children within 5–6 years in 2009. 
Parents with one child at the start of the follow-up 

 
Jämförelsetal (J) 

Resultat från regressionsanalyser i de olika svarsalternativen med kontroll för kön. Osäkerheten anges 
med 95-procentiga konfidensintervall. Siffror finns redovisade i tabell T4 i tabellbilagan. 
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I diagram 9 redovisas skillnader i barnafödande efter månadsinkomst och svar på 

frågan om fler barn inom 5–6 år. Benägenheten att få ett barn till var något lägre i 

den lägsta inkomstgruppen jämfört med den högsta inkomstgruppen, men bara för 

de som önskade fler barn inom 5–6 år. 

Diagram 9 
Benägenhet att få minst ett barn fram till 2015, skillnader efter inkomstgrupp 
och svar på en fråga om fler barn inom 5–6 år 2009. Föräldrar med ett barn 
vid uppföljningens början 
9 Likelihood of having at least one child before 2015, differences by income group 
and response to a question of childbearing intentions within 5–6 years in 2009. 
Parents with one child at the start of the follow-up 

 
Jämförelsetal (J), logaritmisk skala 

Resultat från regressionsanalyser för de olika svarsalternativen med kontroll för åldersgrupp och kön. 
Osäkerheten anges med 95-procentiga konfidensintervall. Siffrorna redovisas i tabell T4 i tabellbilagan. 

Det var inte möjligt att beräkna statistiska skillnader efter respondenternas 

trygghet i livssituationen och födelselandsgrupp. Det var för få individer som fick 

barn i många av dessa grupper, men alla resultat finns i tabell T4 i tabellbilagan.  
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Kvinnor och män med två barn 
Det var knappt 1 400 personer som vid uppföljningens början hade två barn. I 
detta kapitel beskrivs deras barnafödande fram till 2015. Först om det var några 
skillnader mellan olika demografiska och sociala grupper och sedan i relation till 
inställningen till barnafödande i frågeundersökningen 2009. 

Vid frågetillfället våren 2009 fanns det utöver 1 400 respondenter som hade två 

barn cirka 250 respondenter där de själva eller deras partner var gravid med sitt 

andra barn. Hur ser dessa föräldrars barnafödande ut i relation till den inställning 

till barnafödande som de uttryckte 2009?  

Det är inte självklart att gravida också ska inkluderas i uppföljningen av barna-

födandet. De hade något lägre benägenhet att få minst ett barn under upp-

följningen fram till 2015, bortsett från det väntade barnet. Det visar sig att frågan 

om inställningen till barnafödande, som analyseras i nästa avsnitt, inte fungerar på 

samma sätt för de som var gravida med sitt andra barn som för respondenter som 

redan hade två barn våren 2009. En analys för de som väntade sitt andra barn 

(gravida) jämfört med tvåbarnsföräldrar visar att gravida med andra barnet var 

mindre benägna att få barn fram till 20153. En anledning är troligen att de ska få 

dels det ofödda barnet samt ytterligare minst ett barn under uppföljningsperioden. 

Jämförelserna mellan de som väntade sitt andra barn och de som redan hade två 

när enkäten besvarades blir troligen inte rättvisande och de ingår därför inte i 

redovisningen av barnafödande i olika demografiska och sociala grupper. 

Fler barn i olika sociala och demografiska grupper 
Resultat som jämför benägenheten att få barn efter frågeundersökningen 2009 fram 

till 2015 görs med hjälp av regressionsanalyser och redovisas som jämförelsetal 

med 95-procentiga konfidensintervall, se avsnittet Regressionsanalys med 

jämförelsetal. Resultat för samtliga grupper redovisas i detta kapitel, med antal som 

fått fler barn, antal respondenter och resultat från de olika regressionsanalyserna 

kontrollerade för kön och ålder. Tabellbilagor redovisas dels utan kontroll för ålder 

och kön (tabell T6) och dels med kontroll för ålder och kön (tabell T7).  

En högre ålder minskade benägenheten att få barn fram till 2015. Benägenheten att 

få barn var också något högre bland män än bland kvinnor, se diagram 10. Det är 

förväntat att äldre har en mindre benägenhet att få barn under en begränsad 

tidsperiod. Det har även visats i andra studier (Kapitány & Spéder, 2012). 

                                                           

3 Jämförelsetal 0,80 (95-procentigt konfidensintervall 0,63–1,02 med p-värde = 0,078). 
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Diagram 10 
Benägenhet att få minst ett barn fram till 2015, skillnader efter ålder och kön 
2009. Föräldrar med två barn vid uppföljningens början 
10 Likelihood of having at least one child before 2015, differences by age and sex 
2009. Parents with two children at the start of the follow-up 

Jämförelsetal (J) 

 
Resultat från regressionsanalyser med kontroll för kön (ålder) respektive ålder (kön). Osäkerheten 
anges med 95-procentiga konfidensintervall. Siffrorna redovisas i tabell T7 i tabellbilagan. 

Benägenheten att få barn inom sex år varierar inte tydligt med om respondenterna 

hade ett förhållande och var samboende eller inte vid frågetillfället. Inte heller 

könen på de två tidigare barnen påverkar denna benägenhet (diagram 11). Det 

finns en signifikant större benägenhet att få fler barn i gruppen där två första 

barnens kön inte kunde bestämmas utifrån frågeundersökningen, de benämns med 

”Okänt” i diagrammet. Det är svårt att tolka detta resultat och gruppen utgörs av 

endast 30 personer.  

Diagram 11 
Benägenhet att få minst ett barn fram till 2015, skillnader efter förhållande, 
barnens kön och födelselandsgrupp 2009. Föräldrar med två barn vid 
uppföljningens början 
11 The propensity to have at least one child before 2015, differences by 
cohabitation status, sex of the children and country of birth group 2009. Parents 
who had two children at the beginning of the follow-up 

 
Jämförelsetal (J), logaritmisk skala 

Resultat från regressionsanalyser med kontroll för ålder och kön. Osäkerheten anges med 95-procen-
tiga konfidensintervall. Siffrorna redovisas i tabell T7 i tabellbilagan. 

Föräldrar födda i Asien och Afrika hade en säkerställt stor benägenhet att få barn 

fram till 2015 jämfört med inrikes födda. De allra flesta respondenterna var födda i 
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Sverige och var samboende vid frågetillfället, därför är felmarginalerna ganska 

stora för grupperna som redovisas. Det har tidigare rapporterats att personer 

födda i länder med låg utvecklingsnivå, till exempel Somalia, Afghanistan och 

Eritrea, har högre fruktsamhet än inrikes födda (SCB, 2015).  

Det finns inga tydliga skillnader i benägenheten att få barn mellan grupper med 

olika månadsinkomst (se diagram 12). Däremot verkar utbildningsnivå ha en viss 

betydelse. Respondenter med minst tre års eftergymnasial utbildning var något 

mer benägna att få barn under uppföljningsperioden jämfört med de som hade 

gymnasieutbildning. Resultatet för gruppen med grundskoleutbildning har en stor 

felmarginal eftersom gruppen är liten och var inte signifikant med 95 procents 

konfidensintervall. 

Diagram 12 
Benägenhet att få minst ett barn fram till 2015, skillnader efter 
månadsinkomst och utbildningsnivå 2009. Föräldrar med två barn vid 
uppföljningens början 
12 Likelihood of having at least one child before 2015, differences by monthly 
income and educational level in 2009. Parents with two children at the start of the 
follow-up 

 
Jämförelsetal (J), logaritmisk skala 

Resultat från regressionsanalyser med kontroll för ålder och kön. Osäkerheten anges med 95-procen-
tiga konfidensintervall. Siffrorna redovisas i tabell T7 i tabellbilagan. 

Det finns vissa skillnader i barnafödande efter sysselsättning,  arbetssökande var 

mer benägna att få barn jämfört med anställda (se diagram 13). Däremot finns det 

inga tydliga skillnader i benägenheten att få barn mellan grupper med olika typer 

av anställning eller med olika nivåer av trygghet i deras livssituation i stort. För 

trygghet i livssituationen var detta ett annat resultat för tvåbarnsföräldrar jämfört 

med enbarnsföräldrar som redovisades tidigare. Bland föräldrar med ett barn vid 

frågetillfället var de som upplevde en otrygg situation mindre benägna att få barn 

jämfört med de som upplevde att deras livssituation var trygg på både kort och 

lång sikt.  
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Diagram 13 
Benägenhet att få minst ett barn fram till 2015, skillnader efter sysselsättning, 
anställning och livssituation 2009. Föräldrar med två barn vid uppföljningens 
början 
13 Likelihood of having at least one child before 2015, differences by employment 
situation, type of employment and life situation 2009. Parents with two children at 
the start of the follow-up 

 
Jämförelsetal (J), logaritmisk skala 

Resultat från regressionsanalyser med kontroll för ålder och kön. Osäkerheten anges med 95-procen-
tiga konfidensintervall. Siffrorna redovisas i tabell T7 i tabellbilagan. 

Barnafödande efter inställning om fler barn 
En fjärdedel av föräldrarna med två barn vid frågetillfället fick ytterligare minst ett 

barn fram till slutet av 2015. Det finns ett tydligt samband mellan den attityd som 

uttrycktes till barnafödande i en nära framtid och hur barnafödandet faktiskt blev. 

En uppföljning av de olika svaren på frågan ”Tror du att du kommer att skaffa fler 

barn inom de närmsta 5–6 åren?” visar att andelen som fått minst ett barn till fram 

till 2015 var högst i gruppen som svarade ”Ja”, 79 procent för kvinnor och 78 pro-

cent för män, och lägst i gruppen som svarade ”Nej”, 5 procent för kvinnor och 9 

procent för män. För de som inte uttryckte en lika säker inställning, och svarade 

”Kanske” eller ”Troligen inte”, var andelen som fått barn under uppföljningsperio-

den 43 respektive 13 procent för kvinnor och 46 respektive 18 procent för män, se 

tabell T5 i tabellbilagan4.  

Sambandet mellan barnintentioner och det faktiska barnafödandet redovisas även 

med resultat från en regressionsanalys där hänsyn har tagits till skillnader efter 

kön och ålder mellan grupperna, se diagram 14. Andelen som fått barn bland de 

som svarade ”Ja” på frågan om att få barn inom 5–6 år är jämförelsegrupp, och har 

värdet ett. Alla andra grupper har värden som ligger under ett, de har alla en lägre 

andel som fått minst ett barn under uppföljningsperioden.  

                                                           

4 Procenttalen är uppräknade med vikter till befolkningsnivå. Se vidare i Fakta om statistiken 

hur det har gjorts. 
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Diagram 14 
Benägenhet att få minst ett barn fram till 2015, skillnader efter svar på en 
fråga om fler barn inom 5–6 år 2009. Föräldrar med två barn vid 
uppföljningens början 
14 Likelihood of having at least one child before 2015, differences by response to a 
question of childbearing intentions within 5–6 years in 2009. Parents with two 
children at the start of the follow-up 

Jämförelsetal (J) 

 
Resultat från regressionsanalyser med kontroll för ålder och kön. Osäkerheten anges med 95-procen-
tiga konfidensintervall. Siffrorna redovisas i tabell T8 i tabellbilagan. 

För de grupper som svarat ”Ja” eller ”Nej” är det inte en fullständig överensstäm-

melse med hur det faktiska barnafödandet blev mellan 2009 och 2015. Ungefär en 

femtedel av de som trodde att de skulle få barn hade inte fått något barn under 

uppföljningsperioden, och vissa som inte alls trodde att de ska få några fler barn 

hade trots allt fått barn under perioden.  

Eftersom det finns tillräckligt antal respondenter i samtliga fyra svarsalternativ om 

inställningen till barnafödande inom 5–6 år kan de olika svarsalternativen också 

analyseras i relation till vissa sociala och demografiska grupper. Men först redo-

visas resultat för hur det framtida barnafödandet blev för de som rapporterade att 

de själva eller partnern var gravid med sitt andra barn vid frågetillfället och som 

inledningsvis inkluderades i uppföljningen bland föräldrar med redan hade två 

barn vid frågetillfället.  

Inställning och barnafödande bland gravida med andra barnet 

För de som väntade sitt andra barn vid frågetillfället räknas inte det barn som var 

på väg 2009. Benägenheten att få ytterligare barn i relation till den inställning om 

fler barn som uttrycktes i frågeundersökningen 2009 visar på en tydlig skillnad 

mellan de som var gravida med andra barnet och de som redan hade två barn, se 

diagram 15. Det första barnet som gravida fått har inte räknats med i 

uppföljningen, så de måste ha fått minst ett barn till för att räknas med som att ha 

fått barn. Flera av de gravida har troligen räknat med det barn de väntar när de 

besvarat frågan om inställningen till fler barn, vilket inte var tanken med frågan. 

Gravida med andra barnet var betydligt mindre benägna att få barn än de som inte 

var gravida om de svarade ”Ja” på frågan om fler barn inom 5–6 år. Bland 

föräldrar som svarade ”Nej” var det däremot en något högre benägenhet att få fler 

barn för gravida än för föräldrar som inte var gravida, 18 procent jämfört med 6 

procent. Skillnaden var dock inte signifikant.  
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Diagram 15 
Benägenhet att få minst ett barn fram till 2015 för föräldrar som var gravida 
med sitt andra barn jämfört med de som hade två barn 2009 efter svar på en 
fråga om fler barn inom 5–6 år 
15 Likelihood of having at least one child before 2015 for those that were pregnant 
with their second child compared with those that had two children in 2009, by 
responses to a question of childbearing intentions within 5–6 years in 2009 

Jämförelsetal (J), logaritmisk skala 

 

Resultat från regressionsanalyser i de olika svarsalternativen med kontroll för ålder och kön. Osäkerhe-
ten anges med 95-procentiga konfidensintervall. Siffror från diagrammet finns redovisade i tabell T8 í 
tabellbilagan. 

Frågor om barn i en nära framtid behöver möjligen formuleras specifikt till 

personer som väntar barn vid frågetillfället för att fungera på samma sätt som för 

personer som inte väntar barn. De var relativt stora skillnader i inställningen till 

barnafödande i en nära framtid beroende på om respondenten eller respondentens 

partner var gravid vid frågetillfället eller inte, se diagram 16.  

Diagram 16 
Fördelning av svar på en fråga om fler barn de närmsta 5–6 åren efter 
graviditetsstatus vid frågetillfället 2009.  
16 Distribution of responses to a question of childbearing intentions within 5–6 
years by pregnancy status at the time of the questionnaire 2009. 

Procent 

 

Föräldrar med två barn eller som väntade sitt andra barn vid uppföljningens början. 

De tydliga skillnaderna mellan gravida med andra barnet och föräldrar som redan 

hade två barn vid frågetillfället, både när det gäller svar på frågan om inställning 

till barnafödande i den närmaste framtiden och hur barnafödandet faktiskt blev 

inom sex år, gjorde att gravida exkluderades i uppföljningen. Vissa resultat visade 
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sig bli något snedvridna när gravida med andra barnet var med i uppföljningen av 

föräldrar med två barn. 

Barnafödande efter inställning om fler barn i olika demografiska 
och sociala grupper 

I det här avsnittet beskrivs hur benägenheten att få barn fram till 2015 hör ihop 

med den inställning till fler barn som uttrycktes i frågeundersökningen 2009 och 

om det möjligen finns någon skillnad i denna benägenhet mellan olika 

demografiska och sociala grupper. Resultaten redovisas för alla svarsalternativ på 

frågan om fler barn inom 5–6 år: ”Ja”, ”Kanske”, ”Troligen inte” och ”Nej”. 

Skillnader som tidigare redovisats i benägenheten att få barn inom sex år kan bero 

dels på olika inställning till barnafödande, dels på skillnader i barnafödande trots 

samma inställning till barnafödande. För exempelvis gravida, som inte är inklu-

derade i detta avsnitt, observeras både en skillnad i inställning till barnafödande 

och benägenheten att få barn under uppföljningsperioden. I detta fall blev slut-

satsen att frågan inte har samma betydelse för personer som var gravida och de 

som inte var det.  

En jämförelse av svar på frågan om barnafödande inom sex år visar få tydliga 

skillnader mellan olika demografiska och sociala grupper. De skillnader som kan 

ses är för åldersgrupp, inkomst och barnens kön. Andelen som svarade ”Ja” på 

frågan om fler barn de närmsta 5–6 åren var högst i åldern 21–28 år 26,5 procent 

(95% konfidensintervall 18,7–34,3) och lägst i gruppen 35–48 år, 5,7 procent (3,9–

7,6). De med en månadsinkomst år 2009 under 10 000 kr svarade i högre utsträck-

ning ”Ja” än de med en inkomst på minst 30 000 kr, 19,1 procent (12,3–25,9) jämfört 

med 5,3 procent (2,4–8,2). Ett viktigt skäl till dessa skillnader är troligen att de med 

högre inkomst är i genomsnitt äldre än de med låg inkomst. Det var också en något 

högre andel som svarade ”Ja” på frågan om fler barn bland de som hade två barn 

av samma kön, antingen två flickor, 12,9 procent (8,8–16,9)  eller två pojkar, 14,1 

procent (10,1–18,1), jämfört med olika kön, 6,5 procent (4,5–8,4).  

Tidigare i detta kapitel redovisades ett tydligt samband mellan ålder och benägen-

het att få fler barn inom 5–6 år (diagram 10). Den uppfattning som föräldrarna med 

två barn hade om att få barn inom denna tidsperiod skiljer sig också åt mellan 

åldersgrupperna. Ungefär var femte av de som var 23–28 år trodde inte på fler 

barn inom 5–6 år vilket kan jämföras med drygt fyra av tio i åldersgruppen 35–48 

år. 

Finns det också skillnader mellan åldersgrupperna om man fått barn utifrån 

samma inställning till fler barn inom sex år? Andelen som fått barn var högre 

bland yngre än bland äldre föräldrar också när de olika åldersgrupperna uttryckte 

samma inställning till barnafödande, se diagram 17. Det gäller särskilt bland de 

föräldrar som svarade ”Troligen inte” eller ”Nej”. Den yngsta gruppen, 23–28 år, 

hade betydligt större benägenhet att få barn än äldre bland de som inte trodde på 

fler barn fram till 2015. I den yngsta gruppen av föräldrar var det 34 procent som 

fått barn bland de som svarade ”Nej” på frågan om fler barn inom 5–6 år. I 

åldersgrupperna 29–34 år och 35–48 år var andelen 6 respektive 5 procent. Bland 

de som svarade ”Ja” på frågan om fler barn var skillnader mellan åldersgrupperna 

inte signifikanta. I gruppen som svarade ”Kanske” var den äldsta gruppen mindre 

benägna att få barn än den yngsta gruppen. 
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Diagram 17 
Benägenhet att få minst ett barn fram till 2015, skillnader efter åldersgrupp 
och svar på en fråga om fler barn inom 5–6 år 2009. Föräldrar med två barn 
vid uppföljningens början 
17 Likelihood of having at least one child before 2015, difference by age group and 
response to a question of childbearing intentions within 5–6 years in 2009. Parents 
with two children at the start of the follow-up 

 
Jämförelsetal (J) 

Resultat från regressionsanalyser i de olika svarsalternativen med kontroll för kön. Osäkerheten anges 
med 95-procentiga konfidensintervall. Siffror från diagrammet finns redovisade i tabell T8 i tabellbilagan. 

Det finns ingen skillnad mellan könen i andelen som fått barn efter frågeunder-

sökningen 2009 och fram till 2015 bland de respondenter som svarade ”Ja” eller 

”Kanske” på frågan om fler barn de närmsta 5–6 åren. Bland de som uttryckte en 

mer osäker inställning eller inte alls trodde på fler barn är det en signifikant högre 

andel av männen än av kvinnorna som faktiskt fått barn, se diagram 18. Det kan 

möjligen tolkas som att män inte är lika säkra över framtida barn som kvinnor, 

eller att de oftare ändrar uppfattning än kvinnor. 

Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader i inställningen till fler barn inom 5–

6 år mellan föräldrar som var samboende och de som inte var det. Det finns heller 

inga skillnader mellan grupperna hur barnafödandet faktiskt blev, se tabell T8 i 

tabellbilagan.  

Med samma inställning till framtida barnafödande finns vissa skillnader mellan 

olika födelselandsgrupper. Tvåbarnsföräldrar födda i Asien och Afrika visades 

tidigare ha en högre benägenhet att få minst ett barn till än föräldrar födda i 

Sverige (se diagram 11). Resultatet kan möjligen bero på en viss skillnad i 

inställning till barnafödande i framtiden. Det var en högre andel födda i Asien och 

Afrika som svarade ”Ja” på frågan om fler barn inom sex år, 20,6 procent (9,2–32,0) 

än bland inrikes födda, 9,8 procent (8,0–11,6 procent).  Men det finns också en 

skillnad i faktiskt barnafödande i vissa av grupperna med samma inställning till 

barnafödande. Tvåbarnsföräldrar födda i Asien och Afrika var betydligt mer 

benägna att få barn än födda i Sverige om de svarade ”Troligen inte” på frågan om 

barn inom 5–6 år, se diagram 19. Ett liknande resultat kan ses för de som svarade 

”Kanske”, men det är inte ett signifikant resultat med 95 procents säkerhet.  
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Diagram 18 
Benägenhet att få minst ett barn fram till 2015, skillnader efter kön och svar 
på en fråga om fler barn inom 5–6 år 2009. Föräldrar med två barn vid 
uppföljningens början 
18 Likelihood of having at least one child before 2015, differences by sex and 
response to a question of childbearing intentions within 5 to 6 years in 2009. 
Parents with two children at the start of the follow-up 

Jämförelsetal (J), logaritmisk skala 

 
Resultat från regressionsanalyser i de olika svarsalternativen med kontroll för ålder. Osäkerheten anges 
med 95-procentiga konfidensintervall. Siffror från diagrammet finns redovisade i tabell T8 i tabellbilagan. 

 

Diagram 19 
Benägenhet att få minst ett barn fram till 2015, skillnader efter 
födelselandsgrupp och svar på en fråga om fler barn inom 5–6 år 2009. 
Föräldrar med två barn vid uppföljningens början 
19 Likelihood of having at least one child before 2015, differences by country of 
birth group and response to a question of childbearing intentions within 5–6 years 
in 2009. Parents with two children at the start of the follow-up 

 
Jämförelsetal (J), logaritmisk skala 

Resultat från regressionsanalyser i de olika svarsalternativen med kontroll för ålder och kön. Osäker-
heten anges med 95-procentiga konfidensintervall. Siffror från diagrammet finns redovisade i tabell T8 i 
tabellbilagan. 

Det finns vissa skillnader i barnafödande efter trygghet i livssituationen bland de 

föräldrar som svarade ”Kanske” och ”Nej”, se diagram 20. Föräldrar med en 

osäker livssituation var mer benägna att få barn jämfört med de som var trygga på 

både kort och lång sikt. Endast resultatet för gruppen som svarade ”Nej” var 
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signifikant med 95 procents säkerhet. Intressant är trots allt resultatet att bland de 

som inte önskade fler barn är det de som svarade att de hade en trygg livssituation 

på både kort och lång sikt som var mest benägna att infria detta. 

Andelen som fått barn under perioden 2009–2015 i relation till inställningen till fler 

barn 2009 analyserades även i relation till fler sociala och demografiska grupper: 

kön på de två befintliga barnen, månadsinkomst, utbildningsnivå, sysselsättning 

och anställning. Det är få resultat som visar några tydliga skillnader i benägen-

heten att få barn beroende på svar om inställningen till fler barn inom 5–6 år. Alla 

resultat för nämnda grupper, med antal personer, antal som fått fler barn, jäm-

förelsetal med konfidensintervall samt signifikansnivå redovisas i tabell T8 i 

tabellbilagan. Antalet respondenter är inte så stort i alla grupper, och i grupper 

som svarat nej på frågan om fler barn är det få som ändå fått fler barn, vilket gör 

resultaten osäkra. Några resultat är trots allt signifikanta. Föräldrar som inte för-

värvsarbetade 2009 var mer benägna än förvärvsarbetande att få barn om de sva-

rade ”Nej” på frågan om fler barn inom sex år. Gruppen med grundskoleutbild-

ning var mer benägna att få barn än gymnasieutbildade om de svarade ”Kanske” 

på samma fråga. 

 

 

Diagram 20 
Benägenhet att få minst ett barn fram till 2015, skillnader efter livssituation 
och svar på en fråga om fler barn inom 5–6 år 2009. Föräldrar med två barn 
vid uppföljningens början 
20 Likelihood of having at least one child before 2015, differences by life situation 
and response to a question of childbearing intentions within 5–6 years in 2009. 
Parents with two children at the start of the follow-up 

 
Resultat från regressionsanalyser i de olika svarsalternativen med kontroll för ålder och kön. Osäker-
heten anges med 95-procentiga konfidensintervall. Siffror från diagrammet finns redovisade i tabell T8 i 
tabellbilagan. 
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Kvinnor och män utan barn 
I det här kapitlet redovisas resultat från uppföljningen av de cirka 850 responden-
ter som inte hade något barn när de besvarade enkäten våren 2009. Hur ser deras 
barnafödande ut fram till 2015? Går det att se vilka som blir frivilligt och 
ofrivilligt barnlösa?  

Det fanns cirka 850 respondenter som vid uppföljningens början inte hade barn. 

Av dessa fick 40 procent ett eller flera barn under uppföljningsperioden. Frågan 

om inställning till att skaffa barn för gruppen utan barn saknade tidsintervall, 

”Tror du att du kommer att skaffa (biologiska) barn någon gång?” Därför är det 

inte möjligt att redovisa barnafödandet efter barnönskan på samma sätt som för de 

med ett eller två barn vid uppföljningens början. 

I tabell 1 redovisas svaren på frågan om inställningen till att skaffa barn för 

respondenter utan barn och hur det faktiska barnafödandet blev under 

uppföljningsperioden. Andelen respondenter med en positiv attityd som fått barn 

är lägre jämfört med de som redan hade barn, 61 procent för kvinnor och 53 

procent för män jämfört med cirka 80 procent för kvinnor och män som redan hade 

barn. Skillnaden beror troligen på olika tidsavgränsning i själva frågan för de som 

hade barn jämfört med de som inte hade barn. De utan barn med positiv attityd till 

att skaffa barn har kanske tänkt skaffa barn längre in i framtiden.  

Av de som svarade ”Kanske” är det ungefär en fjärdedel av kvinnorna och en 

femtedel av männen som fått barn fram till 2015. Andelen som fått barn bland de 

som svarat ”Troligen inte” var drygt 10 procent för både kvinnor och män. Det var 

en liten andel som svarade att de inte kommer att skaffa några barn i framtiden, 

och av dessa var det ingen av kvinnorna som fått några barn under 

uppföljningsperioden, men däremot ett par av männen. Den starka relationen 

mellan en negativ inställning till barnafödande och att få framtida barn i liten 

utsträckning är belagt i den internationella forskningen (Casterline & Han, 2017). 

Tabell 1 
Barnafödande fram till 2015 för kvinnor och män utan barn 2009 efter svar på 
en fråga om barn någon gång 
1 Childbearing before 2015 for women and men without children in 2009, by 
response to a question of childbearing intentions 

Tror du att du kommer 
skaffa barn någon 
gång? Kön 

Antal som fått 
barn 

Totalt 
antal 

Andel i 
procent  

95% 
konfidens- 
intervall 

Ja Kvinnor 165 271 60,9 55,1−66,7 
 Män 110 207 53,1 46,3−60,0 
Kanske Kvinnor 31 127 24,4 16,9−31,9 
 Män 15 79 19,0 10,3−27,7 
Troligen inte Kvinnor 5 45 11,1 1,9−20,3 
 Män 4 32 12,5 1,0−24,0 
Nej Kvinnor 0 37 – – 
 Män 2 34 5,9 0,0−13,8 

Procent är uppräknat med vikter till befolkningstal. 

Det finns inga tydliga skillnader i tidpunkten när respondenterna utan barn fått 

sitt första barn efter inställning till barnafödande, se tabell 2. Osäkerheten är för 

stor för att säkerställa skillnader i tidpunkt för första barnets födelse efter 

inställning. Respondenternas ålder har större betydelse än inställning till barn i 
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framtiden. Desto äldre en respondent var vid uppföljningens början, ju tidigare 

föddes första barnet. 

Tabell 2 
Genomsnittligt antal dagar till första barnets födelse efter inställning till 
barnafödande för kvinnor och män utan barn 
2 Average number of days until the first child, by response to a question on 
childbearing intentions for women and men without children 

Tror du att du 
kommer skaffa barn 
någon gång? Antal som fått barn 

Genomsnittligt antal 
dagar sedan 

enkätsvar* 
95% 
konfidensintervall* 

Ja 275 1 180 1 079–1 281 
Kanske 46 1 298 1 084–1 513 
Troligen inte 9 1 356    861–1 852 
Nej 2 1 436      84–2 788 

*Uppräknat till befolkningen.  

Frivilligt barnlösa 
Betyder det att de utan barn och utan barnönskan som inte fått barn är frivilligt 

barnlösa? Det är en fråga som är svår att besvara. Det är möjligt att uppfattningen 

om barnafödande tillsammans med livssituationen ändras över tid. Andelen bland 

barnlösa som uppgav att de inte vill ha barn var sammanlagt under fem procent 

för kvinnor yngre än 34 år och män yngre än 36 år, medan andelen var betydligt 

högre för äldre kvinnor och män år 2009 (se tabell T9 i tabellbilagan). Inställningen 

till barnlösheten ser ut att ändras till en större andel som svarar ”Nej” i takt med 

att barnlösa åldras. 

Ofrivilligt barnlösa 
Den ofrivilliga barnlösheten uppstår om man har en önskan att få barn men det 

saknas en direkt möjlighet att påverka denna önskan. Precis som för den frivilliga 

barnlösheten är den ofrivilliga barnlösheten svår att mäta med en enkel fråga, för 

individer kan anpassa sin uppfattning om barnlösheten efter den kontext de 

befinner sig in.  

För att skatta storleken av den ofrivilliga barnlösheten finns det en möjlighet att 

följa upp en mindre grupp kvinnor som hade en positiv inställning till barna-

födande och var äldre än 40 år vid slutet av uppföljningsperioden. Det fanns cirka 

170 barnlösa kvinnor som svarade på enkäten och nådde över 40 års ålder 2015. 

Eftersom de var över 40 år är sannolikheten stor att de inte kommer få barn längre 

fram. Av dessa trodde knappt 30 procent att de skulle komma att skaffa barn. 

Drygt hälften av dessa kvinnor fick barn under uppföljningsperioden. Det betyder 

att den andra hälften av kvinnorna med en önskan att få barn inte lyckades få barn. 

En ofrivillig barnlöshet kan uppstå tidigare än vid drygt 40 års ålder, men det är 

för kort uppföljningsperiod i denna rapport för att det ska kunna analyseras. 

 

 



Barn eller inte? Undersökningens användbarhet 

Statistiska centralbyrån 33 

Undersökningens användbarhet 
I det här kapitlet analyseras hur användbara resultaten från uppföljningen är för 
olika antaganden om barnafödande i befolkningsframskrivningar. Hur säkra är 
intentionerna om barnafödande inom en nära framtid? Finns det några kända 
hinder eller faktorer som ändrar förutsättningarna för de intentioner om 
barnafödande som framkommer i en frågeundersökning? 

Vissa antaganden från frågeundersökningar om framtida barnintentioner har 

använts tidigare i SCB:s befolkningsframskrivningar, bland annat ett antagande 

om fem procents frivillig barnlöshet (SCB, 2015). Det kan dock vara svårt att säkert 

fastställa vad som egentligen är frivillig och ofrivillig barnlöshet. En del som vill ha 

barn får det inte trots användande av olika hjälpmedel. Möjligheten att använda 

hjälpmedel kan också förändras över tid.  

En del resultat från uppföljningen kanske kan användas i relation till hur säkra 

eller osäkra barnintentionerna är. Det gäller främst för de som vid frågetillfället 

hade ett eller två barn eller som väntade sitt första barn. En utvärdering är relevant 

för en tydlig inställning till barnafödande i framtiden. I den föreliggande uppfölj-

ningen finns vissa begränsningar i möjligheten att jämföra barnafödande för de 

som tidigare inte hade något barn med de som redan hade barn när enkäten 

besvarades. Det finns bara möjlighet att beskriva hur barnintentioner inom 5–6 år 

för personer som redan hade barn har realiserats. I den här uppföljningen är det 

svårast att analysera barnintentionerna för respondenter som inte hade några barn 

vid frågetillfället. De fick en liknande fråga som respondenter med barn fick, men 

den hade inga tidsramar även om svarsalternativen var samma. Konsekvensen är 

att andelen som får barn efter en positiv inställning om framtida barn har större 

potential att få barn även efter uppföljningsperiodens slut. Forskning har visat att 

attityder om barnafödande är något mera osäkra när det finns begränsande tids-

ramar i frågorna (Schoen et al., 1999; Manski, 1990). Manski föreslår att det är 

möjligt att komplettera en fråga om framtida barnintentioner med hur sannolikt 

det är att få barn inom en viss tidsram. 

Svaren på frågan om barnintentioner visar en ganska stor osäkerhet. Det är relativt 

många som svarar ”Kanske” eller ”Troligen inte”. I sammanställningen här redo-

visas hur stor andel av de som fått minst ett barn till under uppföljningsperioden 

som kan hänföras till de olika svarsalternativen om barnintentioner 2009.  

Stämmer det faktiska med det förväntade 
barnafödandet? 
Det finns respondenter som vill ha barn, men som inte infriar sina önskningar. Å 

andra sidan finns det en del individer som svarat att de inte vill ha barn men som 

fått barn ändå. Hur stor är grupperna som har ett barnafödande fram till 2015 men 

som inte stämmer med intentionen 2009? Det är en viktig fråga att besvara för att 

få en bättre förståelse för hur väl olika individer realiserar sin uppfattning om det 

framtida barnafödandet. 

Drygt hälften av de föräldrar som fick barn under uppföljningsperioden hade 

också svarat ”Ja” på frågan om att skaffa fler barn inom 5–6 år. Det är dock stora 

skillnader mellan föräldrar som hade ett barn jämfört med de som hade två barn 

vid frågetillfället. Personer som redan hade två barn är mer osäkra om fler barn. I 
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den gruppen var det också en högre andel av barnen som föddes där föräldrarna 

svarade att de inte skulle ha fler barn inom 5–6 år, 10 procent jämfört med mindre 

än 2 procent bland enbarnsföräldrar (se tabell 3). Resultaten visar också vad som 

anses var lagom antal barn. De flesta som har ett barn vill ha minst ett barn till, 

men så är det inte bland de som redan har två barn. I den här jämförelsen ingår 

inte föräldrar med ett barn och som väntade sitt andra barn vid frågetillfället. 

Frågan om framtida barnafödande för denna grupp visar sig inte riktigt fungera 

som för andra föräldrar varför de uteslutits här. 

Tabell 3 
Fördelning av barnafödande under perioden 2009–2015 efter inställning till 
barnafödande 2009 
3 Distribution of births in the period 2009–2015, by intention of childbirth in 2009 

Fler barn inom  
5–6 år? 

Ett barn 2009  Två barn 2009  Totalt 

Fått barn Procent  
Fått 
barn Procent  Fått barn Procent 

Inte svarat på 
frågan 339 1,3  227 1,0  566 1,2 
Ja 20 804 77,1  6 804 30,9  27 608 56,3 
Kanske 4 494 16,7  9 083 41,2  13 577 27,7 
Troligen inte 922 3,4  3 819 17,3  4 741 9,7 
Nej 417 1,5  2 108 9,6  2 525 5,2 
Totalt 26 977 100  22 040 100  49 017 100 

Uppgifterna är uppräknade till befolkningstal med vikter. 

Föräldrar med ett barn 

Det fanns cirka 650 respondenter med ett barn år 2009. Av dessa trodde 64 procent 

att de kommer att skaffa fler barn inom de närmsta 5–6 åren. Men av dessa som 

trodde att skaffa barn fick 16 procent inget ytterligare barn inom 

uppföljningsperioden till och med 2015. Män uttryckte i något högre utsträckning 

än kvinnor att de skulle skaffa barn, men osäkerheten var för stor för att säkerställa 

skillnaden (se T10 i tabellbilagan). Åldersfördelningen visar att andelen äldre 

respondenter, 35–48 år, med ett barn hade en nästan lika stor positiv inställning till 

ytterligare barn som de i åldersgruppen 22–28 år. En stor andel av de med ett barn 

och som var 35–48 år 2009 trodde att de skulle få ytterligare barn under de närmsta 

5–6 åren, men 24 procent fick inga fler barn fram till 2015, se diagram 21.  

Den tydligaste skillnaden hur barnafödandet faktiskt blev jämfört med hur respon-

denterna svarade vid frågetillfället var efter samboförhållande. Hälften av respon-

denterna utan partner med ett barn svarade ”Ja”, och trodde att de skulle skaffa 

fler barn inom 5–6 år, men hade inte fått barn inom denna tidsperiod. Det finns 

inga stora skillnader eller för få observationer för att säkerställa skillnader efter 

utbildningsnivå, födelselandsgrupp, livssituation i stort, sysselsättning och 

anställning. 
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Diagram 21 
Andel föräldrar med ett barn som svarade ”Ja” på en fråga om fler barn 2009 
men som inte hade fått barn fram till 2015 efter ålder och samboförhållande 
21 Proportion of parents with one child that answered “Yes” on a question of 
childbearing intentions within 5–6 years but did not get additional children 

Procent 

 

Uppgifterna är uppräknade till befolkningstal med vikter. Osäkerheten anges med 95-procentiga 
konfidensintervall. Siffror från diagrammet finns redovisade i tabell T10 i tabellbilagan. 

Få individer med ett barn i undersökningen trodde att de inte skulle skaffa fler 

barn inom de närmsta 5–6 åren (7 procent). Individer som svarade ”Nej” på frågan 

om fler barn, var oftare män och äldre. En liten andel (16 procent) av de som 

svarade ”Nej” på frågan om fler barn fick ändå minst ett barn till. Det var för få 

individer bland föräldrar med ett barn för att säkerställa skillnader mellan kön och 

ålder, se tabell T11 i tabellbilagan. 

Föräldrar med två barn 

Det finns knappt 1 400 respondenter med två barn som 2009 besvarade frågan om 

fler barn i en nära framtid. Personer som rapporterade att de själva eller partnern 

var gravid med andra barnet vid frågetillfället är inte med här eftersom frågan inte 

verkar ha fungerat på samma sätt för dem. Av tvåbarnsföräldrarna var det 10 

procent som svarade att de kommer att skaffa fler barn inom de närmsta 5–6 åren. 

Men nästan en femtedel av dessa fick inget ytterligare barn före 

uppföljningsperiodens slut 2015.  

Precis som för föräldrar med ett barn finns inga skillnader mellan kvinnor och män 

(se tabell T10 i tabellbilagan). En tredjedel av de med två barn i åldern 35–48 år 

2009 och som trodde att de skulle få ytterligare barn inom 5–6 år fick inga fler barn 

under perioden, se diagram 22).  
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Diagram 22 
Andel föräldrar med två barn som svarade ”Ja” respektive ”Nej” på en fråga 
om fler barn 2009 och där barnafödandet fram till 2015 inte stämde med 
inställningen 2009 
22 Proportion of parents with two children who answered “Yes” or “No” on a 
question of having additional children 2009 and where child births before 2015 did 
not correspond with the intention stated in 2009 

Procent 

 

Uppgifterna är uppräknade till befolkningstal med vikter. Osäkerheten anges med 95-procentiga 
konfidensintervall. Siffror från diagrammet finns redovisade i tabell T10 och T11 i tabellbilagan.  

Jämfört med enbarnsföräldrar finns det fler respondenter med två barn i 

undersökningen som trodde att de inte skulle skaffa fler barn inom de närmsta 5–6 

åren, 32 procent jämfört med 7 procent. Respondenter med två barn som svarade 

”Nej”, på frågan om fler barn, var oftare män och äldre. Åtta procent av de som 

svarade ”Nej” på frågan om fler barn fick ändå minst ett barn till. I den här 

gruppen var det yngre respondenter i åldersgruppen 21–28 år där störst andel, 34 

procent, fått minst ett barn till även när inställningen var att inte skaffa fler barn (se 

diagram 22). 

Det finns vissa skillnader i hur barnafödande blev under uppföljningen jämfört 

med hur respondenternas intentioner efter livssituation och sysselsättning år 2009. 

Mönstret som observerades var att den negativa inställningen till ytterligare barn i 

gruppen med en trygg livssituation stämde i något mindre utsträckning med hur 

barnafödandet faktiskt blev under uppföljningsperioden (se tabell T11 i tabell-

bilagan). Det hör ihop med åldersskillnader och förändras över tid. Det finns inga 

stora skillnader eller det var för få observationer för att säkerställa skillnader efter 

samboförhållande, utbildningsnivå, anställning och födelselandsgrupp. 

En viss överskattning av antal föräldrar som får fler 
barn 
En uppskattning av antal föräldrar som kan förväntas få fler barn baserat på 

underlaget från frågeundersökningen jämfört med det faktiska antal som fick barn 

redovisas i tabell 4. Här har uppgifterna räknats upp till befolkningstal utifrån 

urvalets storlek. Hade uppgifter från tidigare uppföljningar av barnafödande efter 

den egna inställningen till barnafödande, liknande den som görs i denna rapport, 

skulle sannolikhetsskattningar av andelen som brukar få barn vid osäkra svar som 

”Kanske” och ”Troligen inte” kunnat användas i beräkningarna. Men sådana 

skattningar har inte gjorts tidigare. Därför används uppgifter för dessa något 

osäkra svar som om vi hade haft ett sådant ”sant” underlag. Då blir antalet 

föräldrar som beräknas få fler barn samma som det antal som kunde observeras. 
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Här fokuseras beräkningen dock på de respondenter som hade tydliga barninten-

tioner och svarade ”Ja” och de som ansåg att de inte vill ha fler barn och svarade 

”Nej” på frågan om fler barn inom 5–6 år.  

Bland föräldrar med ett barn var det relativt många som inte hade realiserat sina 

barnplaner inom den sexåriga uppföljningsperioden. Utifrån antagandet att alla 

som svarade ”Ja” också skulle få minst ett barn underskattas antalet med cirka 

3 800 i hela populationen av enbarnsföräldrar, se tabell 4. En mindre felskattning 

kommer också från de extra barn som föräldrar som inte ville ha barn ändå har 

fått, cirka 400. Det blir totalt en felskattning på cirka 3 400. 

Tabell 4 
Antal föräldrar som fått minst ett barn fram till 2015, beräknat antal föräldrar 
som skulle få barn jämfört med det observerade antalet efter inställning till 
barnafödande och antal tidigare barn 2009 
4 Number of parents who had at least one more child before 2015, predicted 
number of parents who should have at least one child compared with the observed 
number by childbearing intentions and previous number of children in 2009 

Fler barn 
 inom 5-6 
år? 

Ett barn 2009  Två barn 2009 

Fått barn 
2009−2015 

Beräk-
nat  Skill-  

Fått barn 
2009−2015 

Beräk-
nat  Skill- 

Nej Ja antal nad  Nej Ja antal nad 

Ja 3 822 20 804 24 626 3 822  1 843 6 804 8 647 1 843 
Kanske 3 326 4 494 4 494   11 386 9 083 9 083  
Troligen  
  inte 2 574 922 922   20 246 3 819 3819  
Nej 2 128 417 0 -417  27 242 2 108 0 -2 108 
Totalt 12 067 26 977 30 382 3 405  61 374 22 040 21 775 -265 

Antal är uppräknade som motsvarar befolkningstal. 

För föräldrar med två barn var det ungefär lika stora felskattningar utifrån 

respondenternas svar från föräldrar som ville ha fler barn men som inte hade fått 

det, cirka 1 800, och de som inte trodde på fler barn men som ändå hade fått minst 

ett barn till, drygt 2 000. Det var fler med två barn, än med ett barn, som svarade 

”Nej” på frågan om fler barn i framtiden. Det kan delvis förklara skillnaderna 

mellan grupperna med ett och två barn sedan tidigare. Tvåbarnsnormen kan också 

antas vara stark, men det verkar som att de som fått två barn och inte vill ha fler 

kan ändra sin uppfattning. Det har också tidigare lyfts fram att flera 

omständigheter och faktorer som individer inte har kontroll över kan ändras, 

vilket påverkar diskrepansen mellan barnintentioner och hur de sedan realiseras 

(Manski, 1990). 

Föräldrar som svarat ”Kanske” eller ”Troligen inte” skulle kunna utgöra olika grad 

av sannolikhetsskattning för barnafödande inom den tidsperiod som finns i frågan, 

5–6 år. En bestämd storlek på sannolikheten att få fler barn för en person som 

svarat ”Kanske” eller ”Troligen inte” har inte gjorts här. Baserat på uppgifterna i 

tabellen är sannolikheten för de med ett barn att få fler barn 57 procent om de 

svarat ”Kanske” och för de med två barn är den 44 procent. För de som svarade 

”Troligen inte” är sannolikheten att få minst ett barn till 26 procent för de med ett 

barn och 16 procent för de med två barn.  

De här uppgifterna skulle kunna ligga till grund för en framtida uppskattning av 

barnafödande inom 5–6 år om frågeundersökningen genomförs på samma sätt 

igen.  
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Här har inga beräkningar genomförts för de personer som ännu inte hade fått barn. 

Det var bara ett fåtal personer av dessa som hade svarat ”Nej” på frågan barn 

någon gång men som ändå hade fått minst ett barn. Det var ett för litet antal för att 

kunna göra beräkningar på. En förhållandevis stor andel av de som var barnlösa 

och som svarade att de önskar barn i framtiden hade också fått barn inom den 

sexåriga uppföljningsperioden.  

Skäl till tveksamhet om fler barn  
Föräldrar som svarade ”Troligen inte” eller ”Nej” på frågan om fler barn inom 5–6 

år kunde också svara på en fråga om varför de var tveksamma till fler barn 2009. 

Svaren för de olika alternativen har också följts upp med i vilken utsträckning 

föräldrarna fått barn  fram till 2015. Resultaten redovisas efter antal barn vid 

frågetillfället. 

Bland föräldrar med ett barn som var tveksamma till fler barn var det vanligaste 

skälet att det är lagom med ett barn, se tabell 5. Det gällde för drygt hälften av de 

som var tveksamma 2009. En fjärdedel av de som ansåg att det var lagom med ett 

barn hade trots detta fått minst ett barn under uppföljningsperioden. Flera av 

svaren är intressanta att följa upp med avseende på barnafödande. Bland annat var 

det relativt många som svarade att ”Det är eventuellt inte fysiskt möjligt för 

mig/min partner att få barn”. Var fjärde av dessa hade fått barn. Det kan ju bland 

annat bero på att personerna har träffat en ny partner eller att något annat har 

förändrats efter 2009. Några få enbarnsföräldrar ansåg att bostaden var för liten för 

ytterligare barn, nästan hälften av dessa hade fått barn fram till 2015. En lika hög 

andel hade fått barn bland de som svarade ”Jag prioriterar annat i livet”. 

Tabell 5 
Skäl till tveksamhet om fler barn inom 5–6 år 2009. Antal och andel som fått 
minst ett barn fram till 2015. Personer med ett barn vid uppföljningens början 
5 Reasons for uncertainty about more children within 5–6 years 2009. Number and 
proportion that did have at least one more child until 2015. Persons with one child 
at the start of the follow-up 

 Fått barn fram till 2015 

Vad gör dig tveksam? Nej Ja 
Antal 
svar 

Procent 
Ja 

Det är ev. inte fysiskt möjligt för mig/min partner att få barn 25 5 30 24,4 

Jag tror inte att jag kommer träffa någon att få fler barn med 5 0 5 0,0 

Jag vill nog ha fler barn, men min partner är tveksam 14 2 16 5,0 
Jag tror inte att vi kommer att få råd 6 1 7 26,0 

Jag prioriterar annat i livet, t.ex. arbete och karriär 8 5 13 47,5 

Det känns som om det är lagom med det antal barn vi har 56 11 67 24,4 

Vi behöver en annan bostad om vi ska ha fler barn 4 3 7 45,5 

Andra orsaker 20 4 24 20,5 

Alla som svarat ”Troligen inte” eller ”Nej” avseende fler barn 
närmsta 5-6 åren 107 20 127 22,2 

Procent är uppräknat med vikter till befolkningstal. 

Gruppen tveksamma som hade två barn vid uppföljningens början 2009 är 

betydligt större till antalet än de som hade ett barn. Det främsta skälet till det är att 

det är många fler som anser att det är lagom med två barn jämfört med de som 

hade ett barn. Drygt 80 procent av tvåbarnsföräldrarna som besvarade frågan om 

tveksamhet angav detta som skäl till tveksamheten. Ungefär var tionde av dessa 

hade fått minst ett barn under uppföljningsperioden, se tabell 6.  
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Tabell 6 
Skäl till tveksamhet om fler barn inom 5–6 år 2009. Antal och andel som fått 
minst ett barn fram till 2015. Personer med två barn vid uppföljningens 
början 
6 Reasons for uncertainty about more children within 5–6 years 2009. Number and 
proportion that did have at least one more child until 2015. Persons with two 
children at the start of the follow-up 

 Fått barn fram till 2015 

Vad gör dig tveksam? Nej Ja 
Antal 
svar 

Procent 
Ja 

Det är ev. inte fysiskt möjligt för mig/min partner att få barn 31 1 32 3,8 

Jag tror inte att jag kommer träffa någon att få fler barn med 8 2 10 28,7 

Jag vill nog ha fler barn, men min partner är tveksam 39 7 46 13,7 

Jag tror inte att vi kommer att få råd 33 4 37 11,0 

Jag prioriterar annat i livet, ex. arbete och karriär 68 15 83 19,7 

Det känns som om det är lagom med det antal barn vi har 663 76 739 11,3 

Vi behöver en annan bostad om vi ska ha fler barn 60 12 72 17,0 

Andra orsaker 65 5 70 9,4 

Alla som svarat ”Troligen inte” eller ”Nej” avseende fler barn 
närmsta 5-6 åren 801 90 891 11,1 

Procent är uppräknat med vikter till befolkningstal. 

En intressant grupp är de som svarade ”Jag prioriterar annat i livet, t.ex. arbete och 

karriär”. Bland dessa var det relativt många, 20 procent, som hade fått minst ett 

barn under uppföljningsperioden. Liknande höga andelar som fått barn under 

uppföljningen kan ses för de som svarade ”Jag tror inte att jag kommer träffa 

någon att få barn med” och ”Vi behöver en annan bostad om vi ska ha fler barn”. I 

samtliga dessa fall kan tveksamheten ses som kopplad till förhållanden som kan 

ändras över tid. Det ger också viktig information av varför det är en hel del barn 

som trots allt föds bland de som inte tror på fler barn inom 5–6 år. Något som vissa 

forskare också har lyft fram när det gäller osäkerheten med attitydundersökningar 

om barnintentioner i relation till hur det faktiskt blir (Manski, 1990). 
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Avslutande diskussion 
Våren 2009 fick 7 000 individer en enkät om deras inställning till barnafödande 

(SCB, 2009). Attityder eller inställningen till framtidens barnafödande mäts med 

frågan ”Tror du att du kommer att skaffa fler barn inom de närmsta 5–6 åren?”. 

Svarsalternativen var ”Ja”, ”Kanske”, ”Troligen inte” och ”Nej”. 

Den här rapporten presenterar en registeruppföljning av respondenternas 

barnafödande i relation till de svar de lämnat i enkäten. En viktig fråga att utreda 

är i vilken utsträckning attitydundersökningar kan bidra till antaganden om 

barnafödande i befolkningsframskrivningar.  

Uppföljning av respondenternas barnafödande 
Att få barn är inte en självklarhet, även om man har en positiv attityd till att få barn 

i framtiden. De flesta som redan hade ett barn svarade att de trodde att de skulle 

skaffa barn inom sex år. Efter sex år hade drygt 80 procent av de som önskade fler 

barn fått minst ett ytterligare barn. Skillnader mellan kvinnor och män var inte stor 

och betraktades som slumpmässig. 

Tydliga skillnader i barnafödande efter inställning 

De som hade en mindre tydlig inställning till att skaffa barn och svarade ”Kanske” 

eller ”Troligen inte” hade i betydligt mindre utsträckning fått barn under uppfölj-

ningsperioden jämfört med de som svarade ”Ja”. Respondenter som svarade ”Nej” 

hade också i minst utsträckning fått barn. Den tydliga gradienten mellan inställ-

ningen till fler barn i en nära framtid och det faktiska barnafödandet stämmer väl 

med den internationella forskningen om barnönskan och det faktiska barnafödan-

det (Kapitány & Spéder, 2012). Vissa studier har funnit att frågeundersökningar 

om framtida barnintentioner är bra underlag för att beräkna barnafödande i fram-

tiden (Kapitány & Spéder, 2012; Schoen et al., 1999). Resultaten från denna upp-

följning bekräftar delvis detta. De resultat som stämmer bäst överens med hur 

barnafödandet faktiskt blev kom från respondenter som svarade ”Nej” på frågan 

om att skaffa fler barn i framtiden.  

Resultaten för de som har en mer osäker inställning till barnafödande, och som 

svarade ”Kanske” eller ”Troligen inte” på frågan om fler barn, skulle kunna 

användas som sannolikhetsskattningar om undersökningen görs om. Bland 

enbarnsföräldrar som svarade ”Kanske” var det 63 procent av kvinnorna och 50 

procent av männen som fick barn inom sex år. Bland tvåbarnsföräldrar var andelen 

43 respektive 46 procent. Andelen en- och tvåbarnsföräldrar som fått barn om de 

svarade ”Troligen inte” var betydligt lägre. Möjligen kan också resultaten för de 

som önskade fler barn inom sex år ses som en sannolikhetsbedömning för 

barnafödande i en nära framtid. Alla som vill ha egna biologiska barn kan heller 

inte få det. 

Faktorer som påverkar barnafödandet 

Resultaten från uppföljningen visar att även om det faktiska barnafödandet har 

samband med tidigare uttalade barnintentioner (Kapitány & Spéder, 2012), så finns 

det en relativt stor osäkerhet hos många individer. Det finns även ett flertal 

faktorer som kan utgöra hinder eller möjligheter för barnafödande som kan 

påverka både attityder och realiseringen av att få barn i en nära framtid (Manski, 

1990). Kapitány och Spedér fann olika starka samband mellan attityder till 
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barnafödande och hur de senare realiseras efter olika sociala och demografiska 

faktorer. Bland annat ung ålder, att ha endast ett barn tidigare och att ha ett sambo-

förhållande är gynnsamt för att realisera sina barnplaner. Resultaten i denna 

rapport visar att ålder är relaterad till attityden att skaffa fler barn, men också hur 

väl attityden stämmer överens med det faktiska barnafödandet. Yngre responden-

ter som svarade ”Nej” på attitydfrågan om att skaffa fler barn hade i större 

utsträckning fått barn 5–6 år senare jämfört med äldre respondenter som svarade 

på samma sätt.  

Undersökningen bekräftar att särskilt enbarnsföräldrar behöver en trygg 

livssituation för att skaffa ytterligare barn. Respondenter utan fast sambo-

förhållande, arbetssökande, eller som befinner sig i en osäker livssituation, var 

mindre benägna att få ett andra barn än de med en tryggare livssituation. Dessa 

resultat kunde inte ses på samma tydliga sätt för tvåbarnsföräldrar. 

Det är svårt att avgöra om de små skillnader som analyserna visar tyder på 

faktiska strukturella hinder eller att de visar skillnader i hur de olika 

svarsalternativen uppfattas för olika demografiska och sociala grupper. 

Uppföljningen fokuserar bara på egna biologiska barn. Det är bara de barn som 

föds som behövs för eventuell användning i befolkningsframskrivningar. Det är 

också för få respondenter som hade fått adoptivbarn under uppföljningsperioden 

för att redovisa några resultat. Adoptera ett barn kan vara ett sätt att infria sin 

barnönskan om möjligheten till biologiska barn inte är aktuellt. Det fanns 14 

respondenter utan barn som besvarat enkäten 2009  som fått adoptivbarn under 

uppföljningsperioden. 

Framskriva barnafödande  
Attityder till barnafödande i framtiden är osäkrare när det finns tidsramar i frågan 

om barnintentioner i framtiden (Manski, 1990). Attityderna är också mest relevanta 

om de är tydligt formulerade, ”Ja” eller ”Nej”. Det är därmed svårare att bedöma 

benägenheten att få barn för de som svarar ”Kanske” eller ”Troligen inte”. Manski 

(1990) har föreslagit att man kan använda självskattade sannolikhetsbedömningar 

för att få barn inom en viss tidsperiod. Personer som svarar på en enkät skulle då 

få en tilläggsfråga för att bedöma hur sannolikt det är att få barn.  

Registeruppföljningens resultat skulle kunna användas som en alternativ sanno-

likhetsbedömning om hur många av de som har osäkra barnintentioner som kan 

förväntas få barn i framtiden. Resultaten gäller dock endast antaganden om 

barnafödande i befolkningsframskrivningar på kort sikt. 

Det slumpmässiga fel som kommer av att resultaten baseras på en 

urvalsundersökning är en felkälla som något begränsar användbarheten för 

befolkningsframskrivningar. Med urvalsvikter uppräknades antalet som fått barn 

för hela målpopulationen efter önskan att skaffa barn i relation till hur det faktiska 

barnafödandet blev. Det visades att antalet som fått barn efter önskan totalt sett 

stämde bättre för de med två barn än för de med ett barn vid frågetillfället (se 

tabell 4). Andelen som vill skaffa fler barn efter att man har fått sitt andra barn är 

betydligt lägre jämfört med de som endast hade ett barn sedan tidigare, vilket är 

ett resultat av den starka tvåbarnsnormen i Sverige. Det var troligen därför felet i 

det faktiska barnafödandet blev mindre stort för gruppen med två barn sedan 

tidigare än för de med endast ett barn.  
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De resultat som presenteras i den här rapporten skulle delvis kunna användas för 

befolkningsframskrivningar. Det gäller bland annat andelen som tror att de inte 

ska ha barn. Resultaten för de med ett eller två barn kan användas som sanno-

likhetsbedömningar efter olika inställning till barnafödande om enkäten 

genomförs igen, men utan registeruppföljning. En begränsning är bland annat att 

barnlösa inte kunnat följas upp på samma sätt som de som redan hade barn sedan 

tidigare. En annan begräsning är de relativt stora felmarginaler som blir följden av 

att använda en urvalsundersökning.  
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Fakta om statistiken 

Detta omfattar statistiken 
I denna rapport redovisas resultat från en uppföljning av en enkätundersökning 

om attityder till barnafödande som genomfördes april–juni 2009.  

Enkäten skickades till 7 000 kvinnor och män i barnafödande åldrar för att under-

söka deras attityder till och erfarenhet av barnafödande och barnlöshet. Urvals-

ramen var stratifierad efter kön, ålder och paritet. För mer information om hur 

enkätundersökningen gjordes hänvisas till rapporten Barn eller inte (SCB, 2009). 

I statistiken ingår alla individer som svarade på enkätundersökningen  år 2009.  

Uppföljningen inkluderar en registerkoppling till barnafödande i flergenerations-

registret som hände efter enkätundersökningen till och med den 31 december 2015. 

Definitioner och förklaringar 
Anställning 

I analyserna används självrapporterad information om anställningsgrad baserat 

dels på en fråga om heltid eller deltid och dels på en fråga om fast eller tids-

begränsad anställning. Följande grupper används i rapporten: ”Heltid med fast 

anställning”, ”Heltid med tidsbegränsad anställning”, ”Deltid med fast anställ-

ning” och ”Deltid med tidsbegränsad anställning” samt ”Övrig”. Gruppen ”Övrig” 

inkluderar anställda med bortfall på minst en av de två frågar som ingår i 

klassificeringen av anställning.  

Attityd till barnafödande 

Attityd till barnafödande i framtiden identifierades för respondenter som hade 

barn eller som väntade sitt första barn vid frågetillfället med frågan ”Tror du att du 

kommer att skaffa fler barn inom de närmsta 5–6 åren?”. Svarsalternativ var ”Ja”, 

”Kanske”, ”Troligen inte” och ”Nej”.  

För barnlösa fanns en liknande fråga om attityd till barnafödande i framtiden, den 

formulerades på detta sätt: ”Tror du att du kommer skaffa (biologiska) barn någon 

gång?”. Svarsalternativen på denna fråga var samma som för frågan riktad till 

respondenter som redan hade barn vid frågetillfället. 

Barn 

Alla barn som föds efter 2009 kom från kopplingen med flergenerationsregistret år 

2015. I rapporten redovisas om respondenter har fått barn eller inte efter enkäten. 

Antal barn vid enkäten är baserad på självrapporterade antal barn. 

Barnens kön 

I gruppen som hade ett barn vid frågetillfället redovisas barnafödandet efter första 

barnets kön. I gruppen med två barn redovisas barnafödandet efter kombinationen 

av barnens kön, ”Olika kön”, ”Två flickor”, ”Två pojkar” samt ”Okänt”. ”Okänt” 

betyder att det var bortfall på någon av uppgifterna för första eller andra barnets 

kön. Uppgiften är självrapporterad och kom från enkäten 2009. 

Födelselandsgrupp 

Födelselandsgrupp är en härledd variabel som baseras på information om 

födelseland som hämtas in från registret över totalbefolkningen. I analyserna 

används främst en indelning i fyra kategorier: Sverige, Europa utom Sverige, 



Fakta om statistiken Barn eller inte? 

46 Statistiska centralbyrån 

Afrika och Asien, och alla övriga länder. I vissa fall utgör samtliga utrikes födda en 

egen grupp.  

Graviditet 

Intervjupersonen eller hens partner väntade barn när de besvarade enkäten 2009. 

Inkomstgrupper 

Inkomstuppgifter kom från registret över inkomster och taxeringar och avser egen 

inkomst per månad inkomstår 2009. En indelning i fem eller tre grupper används i 

tabeller och regressionsanalyser. Indelningen i fem grupper följer indelningen som 

presenterades i rapporten år 2009 (SCB, 2009). Indelningen i tre grupper är en 

indelning i tertiler med brytningspunkter valda så att populationen i varje grupp 

är lika stor. Kategorier som används är ”0–14 999 kr/månad”, ”15 000–22 500 

kr/månad”, och ”Mer än 22 500 kr/månad”. Det framgår av redovisningen i 

tabeller och diagram vilka inkomstgrupperingar som används i respektive analys. 

Jämförelsetal 

Jämförelsetal som redovisas är resultat från regressionsanalyser med vikter 

(kalibrering) till befolkningstal som i de flesta fall är kontrollerade för ålder och 

kön. Regressionsanalyserna är baserade på en poissonfördelning med robusta 

standardfel som ger ett jämförelsetal för varje grupp jämfört med en 

referensgrupp. Beroende variabel i regressionsanalyserna som redovisas i 

rapporten är om de svarande individerna fick ytterligare barn efter 2009,  ”Ja” eller 

”Nej”. Jämförelsetalen mäter en skillnad i benägenhet (eller sannolikhet) att få barn 

för en grupp jämfört med en ”referensgrupp” (se nedan).  

Kalibrering/Kalibrerat/Viktning 

Kalibrering med vikter  för urval och bortfall gör det möjligt att uppräkna 

frekvenser och andelar så att det motsvarar målpopulationen. Eftersom svarande 

individer inte helt representerar strukturen i målpopulationen är redovisningar 

uppskattade (kalibrerade) med avseende på hur stor andel av populationen i varje 

stratum som representeras av de svarande i urvalsundersökningen. 

Konfidensintervall 

Resultat från regressionsanalyser och uppräknade procenttal redovisar 

osäkerhetsmarginaler i urvalet med 95-procentiga konfidensintervall. Det betyder 

att inom intervallet ligger befolkningens värde med 95 procents sannolikhet.  

Livssituation 

I redovisningen används självrapporterade svar på frågan ”Vilken av 

nedanstående alternativ tycker du bäst beskriver din livssituation?” Med följande 

svarsalternativ ”Min nuvarande situation gör att jag känner mig osäker”, ”[…] 

trygg på kort sikt”, ”[…] trygg på lång sikt”, eller ”[…] trygg på både kort och på 

lång sikt”. Ingen omklassificering av dessa svar görs i rapporten. 

Paritet 

Med paritet menas barnets ordningsnummer. I rapporten används inget, ett, två, 

och tre barn. Respondenter kommer från olika urvalsramar och är bland annat 

baserad på paritet. I vissa redovisningar kombineras uppgifter för de som vid 

frågetillfället väntade barn nummer ett, två, tre och fyra. Till exempel, alla kvinnor 

som hade fått sitt andra barn år 2007. 

Referensgrupp 

Referensgrupp används i  regressionsanalyser och har ett jämförelsetal lika med 1. 

Alla övriga grupper jämförs med referensgruppen. I rapporten är det i samtliga fall 
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benägenheten eller sannolikheten att få barn under uppföljningsperioden, 2009–

2015, som jämför en referensgrupp med andra grupper.  

Samboförhållande 

I analyserna bygger informationen om samboförhållande på två frågor i enkäten. 

Om intervjupersonen har en partner eller ej, och om intervjupersonen bor 

tillsammans med sin partner. I regressionsanalyser används en variabel med 

mindre antal nivåer. Denna variabel har två nivåer om intervjupersonen bor 

tillsammans med en partner eller inte samt om personerna inte hade ett fast 

förhållande. 

Sysselsättning 

Intervjupersonens sysselsättning bygger på självrapporterad information om 

sysselsättning i åtta kategorier varav ett öppet svarsalternativ. I rapporten används 

en indelning i fem eller två kategorier. Indelning i fem kategorier inkluderar 

”Anställd”, ”Egen företagare”, ”Studerande”, Arbetssökande” och ”Annan”. 

Indelningen i två kategorier inkluderar ”Förvärvsarbetande” och ”Ej 

förvärvsarbetande”. ”Förvärvsarbetande” inkluderar anställda och egen företagare 

och ”Ej förvärvsarbetande” inkluderar studerande, arbetssökande och annan. 

Uppföljningsperiod 

Perioden efter enkäten år 2009 till och med år 2015. Perioden omfattar sex år efter 

att intervjupersonen har lämnat svar på enkäten. Under uppföljningsperioden 

hämtas uppgift om alla barn som föddes för de respondenter som besvarat enkäten 

samt som jämförelse även för alla som var med i urvalsramen. 

Urval 

I urvalet ingår alla kvinnor i åldrarna 20–40 år och män i åldrarna 20–44 år. Urvalet 

har stratifierats efter kön, ålder och paritet. Uppdelning efter paritet gjordes i tre 

grupper: personer som fått sitt första barn under 2006, personer som fått sitt andra 

barn under 2006, samt personer som var barnlösa 2008-12-31. 

För kvinnor har de som fick barn 2007 felaktigt valts ut. Det betyder att män med 

barn hade fått barnet ett år innan kvinnorna. Felet bedöms ha liten betydelse för 

resultaten i uppföljningen då redovisningen i den tidigare rapporten sker efter 

antal barn våren 2009 (SCB, 2009). Skillnaden i urvalet jämfört med 

uppföljningstiden är trots allt relativt liten mellan kvinnor och män.  

Utbildningsnivå 

Utbildningsnivå är självrapporterad högsta avslutade utbildning. Kategorier som 

redovisas i rapporten inkluderade fyra nivåer: ”Grundskola eller motsvarande”, 

”Gymnasium”, ”Eftergymnasial utbildning mindre än 3 år” och ”Eftergymnasial 

utbildning minst 3 år”. Gymnasium inkluderar både yrkesinriktade och 

studieförberedande grupper. Eftergymnasial utbildning mindre än 3 år inkluderar 

folkhögskola, KY-utbildning eller motsvarande. Eftergymnasial utbildning minst 3 

år inkluderar de som rapporterade forskarutbildning samt övriga som 

rapporterade en minst tre år lång eftergymnasial utbildning. 

Ålder 

I tabeller och diagram används främst intervjupersonens ålder 2009. Den är i vissa 

redovisningar grupperad i fyra ungefär lika stora grupper efter hur 

åldersfördelningen var bland föräldrar som hade ett eller två barn när enkäten 

besvarades 2009: 21–30 år, 31–35 år, 36–39 år och 40–48 år. I regressionsanalyser 

med enbarnsföräldrar används ålder som en kontinuerlig kontrollvariabel (alla 

enskilda åldrar) för att det ofta är för få observationer i analyserna. I motsvarande 
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analyser bland tvåbarnsföräldrar används en tredelad åldersgruppering (21–28 år, 

29–34 år, 35-48 år). Denna tredelade åldersgruppering används också i vissa 

redovisningar. Det framgår i diagram och tabeller vilken åldersgruppering som 

används. 

I tabeller som redovisas kalibrerade uppskattningar (inga jämförelsetal) av 

befolkningstal och procent används könsberoende åldersindelning i tre grupper 

som användes i rapporten 2009 och är baserad på urvalsramen. Denna 

åldersindelning är olika för kvinnor och män eftersom män i genomsnitt är äldre 

när de får barn. Indelningen i tre grupper för kvinnor: 20–27 år, 28–33 år, och 34–40 

år, och för män är 20–29 år, 30–35 år, och 36–44 år.  

För personer som redan hade barn när enkäten besvarades används i vissa 

redovisningar även åldern personen hade när det första barnet föddes.  

Så görs statistiken 
Först mäts om respondenter har fått (ytterligare) barn till och med 2015 jämfört 

med situationen när enkäten besvarades år 2009. I rapporten redovisas om 

respondenter som hade barn vid uppföljnings början hade fått barn eller inte 

istället för det faktiska antalet barn de fått under hela uppföljningsperioden, 

eftersom urvalet är stratifierat efter paritet och uppföljningsperioden är relativt 

kort.  

Uppföljningen visade att respondenter som rapporterade att de väntade sitt andra 

barn år 2009 har en annan inställning till barnafödande i framtiden än de som 

redan hade två barn. Det faktiska barnafödandet blir därför svårt att jämföra 

mellan dessa grupper, och därför ingick inte gravida med andra barnet i den 

grupp som redan hade två barn när uppföljningen började. 

Barnlösa respondenter, inklusive de som var gravida med sitt första barn, kom från 

en annan urvalsram än föräldrar med barn, och de kan inte så lätt jämföras när det 

gäller benägenhet att få barn under uppföljningsperioden. 

Regressionsanalyser 

För att identifiera om vissa grupper får barn i högre eller lägre utsträckning 

redovisas jämförelsetal. Jämförelsetal är oberoende av gruppernas olika storlek, 

och har som fördel att det är möjligt att ta hänsyn till faktorer som möjligtvis 

förväxlar relationen med benägenheten att få barn samt undersökningens design. I 

rapporten kontrolleras genomgående för kön och ålder. Jämförelsetal beräknades 

med Poisson regressionsmodeller och robusta standardfel används för att beräkna 

osäkerhetsmarginaler i urvalsundersökningen. Robusta standardfel beräknades 

med hjälp av ”sandwich” estimator (Greene, 2007; White, 1982). Referensgruppen 

är lika med ett. Jämförelsetal högre än ett betyder högre benägenhet att få barn 

jämfört med referensgruppen, medan jämförelsetal lägre än ett betyder lägre 

benägenhet att få barn. Med 95-procentiga konfidensintervall visas osäkerheten av 

skillnaden jämfört med referensgruppen (se även konfidensintervall ovan). Om 

osäkerhetsintervallen inte inkluderar ett, då antas skillnaden mellan grupperna i 

benägenheten att få barn vara större än den slumpmässiga skillnad som uppstår i 

urvalsundersökningar. Formella signifikanstest redovisas i tabellbilagor. 

Jämförelsetal kontrolleras för kön och ålder (kontinuerligt) för föräldrar med ett 

barn, samt i tre åldersgrupper för föräldrar med två barn.  
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Om det inte föds något barn i en specifik redovisningsgrupp är det inte möjligt att 

beräkna jämförelsetal. Därför är några redovisningsgrupper sammanslagna i vissa 

analyser. Till exempel om antal födda barn är för få efter attitydsvaren (om att 

skaffa barn) ”Troligen inte” och ”Nej” används istället en gemensam grupp 

”Troligen inte/Nej”. Det gällde även för vissa redovisningsgrupper med för få 

antal barn som föds under uppföljningsperioden. 

Uppräknade procenttal 

I texten redovisas procent genomgående som uppräknat antal, vikter används som 

motsvarar befolkningstal från de olika stratifierade urvalen. I vissa fall redovisas 

procenttalen också med osäkerhetsmarginal,  95-procentiga konfidensintervall.  

I tabeller, främst i tabellbilagan, redovisas antal svar i enkäten, viktade 

jämförelsetal och osäkerhetsmarginalen med 95-procentiga konfidensintervall. 

Jämförelsetal mellan grupper är uppräknade för att gälla målpopulationen. Antalet 

personer som jämförelsetalen baseras på framgår av tabeller i tabellbilagan. 

Statistikens tillförlitlighet 
Män och kvinnor utan barn samt män med ett barn är mer benägna att svara på 

enkäten om de är intresserade eller redan har planer på att skaffa barn i framtiden 

(se tabell T12 i tabellbilagan). De hade i genomsnitt flera barn vid uppföljningens 

slut än i respektive urvalsgrupp i rampopulationen.  

Resultaten bygger på en urvalsundersökning med osäkerhetsmarginaler. Ibland är 

det få observationer i specifika redovisningsgrupper med stora osäkerhetsintervall 

i de olika redovisningarna.  

 



 

50 Statistiska centralbyrån 

 

 



Barn eller inte? Referenser 

Statistiska centralbyrån 51 

Referenser 
Casterline, J.B., Han, S. (2017). Unrealized fertility: Fertility desires at the end of the 

reproductive career. Demographic research 36: 427–454. 

Greene, W.H. (2007). Econometric analysis, 6:e upplagan. New Jersey: Pearson 

Prentice Hall. 

Kapitány, B., Spéder, Z. (2012). Realization, postponement or abandonment of 

childbearing intentions in four European countries. Population 67: 599–629. 

Manski, C.F. (1990). The use of intentions data to predict behavior: A best-case 

analysis. Journal of the American Statistical Association 85: 934–940. 

SCB, (1982). Kvinnor och barn — Intervjuer med kvinnor om familj och arbete. 

Information i prognosfrågor 1982:4. 

SCB, (1990). Män och barn. Svenska mäns familjebildning och barnplaner. Resultat från 

en enkätundersökning. Demografiska rapporter 1990:2 

SCB, (1995). Kvinnors och mäns liv. Demografiska rapporter 1995:2. 

SCB, (2001). Varför föds det så få barn? Demografiska rapporter 2001:1 

SCB, (2009) Barn eller inte? Resultat från en enkätundersökning om kvinnors och mäns 

inställning till barnafödande. Demografiska rapporter 2009:2. 

SCB, (2015). Sveriges framtida befolkning 2015–2060. Demografiska rapporter 2015:2. 

Schoen, R., Astone, N.M., Kim, Y.J, Nathanson, C.A. (1999). Do fertility intentions 

affect fertility behavior? Journal of Marriage and the Family 61: 790–799. 

White, H. (1982). Maximum likelihood estimation of misspecified models. 

Econometrica 50: 1–25. 

 



 

52 Statistiska centralbyrån 

 

 



Barn eller inte? Tabellbilaga 

Statistiska centralbyrån 53 

Tabellbilaga 
Tabell T1 
Antal som fått minst ett barn fram till 2015 och skillnader i benägenhet att få 
barn efter kön, ålder och antal barn vid uppföljningens början. Hela urvalet 
som besvarat enkäten 
T1 Number of people that had at least one child before 2015 and differences in the 
likelihood of having a child, by sex, age and number of children at the start of the 
follow up. The entire sample that responded the questionnaire 

 

Antal som 
fått barn 

Totalt 
antal 

Jäm- 
förelse- 

tal (J) 

95% 
konfidens- 

intervall P-värde 

Kön      

Kvinnor 806 2 024 J=1   

Män 480 1 555 0,85 (0,72−1,01) 0,070 

Ålder      

21–30 år 516 1006 J=1   

31–35 år 476 1096 1,17 (1,00−1,37) 0,048 

36–39 år 202 816 0,56 (0,44−0,72) <0,001 

40–48 år 92 661 0,31 (0,19−0,51) <0,001 

Antal barn 2009      

Ej barn 340 854 J=1   

Gravid med första barn 47 68 1,88 (1,57−2,25) <0,001 

Ett barn 454 719 1,98 (1,76−2,24) <0,001 

Gravid med andra barn 60 252 0,63 (0,47−0,82) <0,001 

Två barn 343 1 395 0,67 (0,58−0,78) <0,001 

Gravid med tredje barn 15 63 0,50 (0,25−1,00) 0,050 

Tre barn 24 143 0,26 (0,10−0,66) 0,005 

Gravid med fjärde 3 10 0,29 (0,05−1,77) 0,179 

Jämförelsetal från regressionsanalyser är kontrollerade för ålder och kön. För ålder är resultatet 
kontrollerat för kön och för kön är resultatet kontrollerat för ålder 
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Tabell T2 
Antal som fått minst ett barn fram till 2015 och skillnader i benägenhet att få 
barn efter olika demografiska och sociala grupper. Kvinnor och män med ett 
barn vid uppföljningens början. 
T2 Number of people that had at least one child before 2015 and differences in the 
likelihood of having a child, by demographic and social group. Parents with one 
child at the start of the follow-up 

Grupp  
Antal som 

fått barn 
Totalt 
antal 

Jämförelse- 
tal  

95% konfi-
densinterv. P-värde 

Kön      
  Kvinnor 306 466 J=1   
  Män 99 192 0,77 (0,67−0,89) <0,001 

Åldersgrupp      
  22–30 år 128 163 J=1   
  31–35 år 150 187 1,03 (0,92−1,16) 0,557 

  36–39 år 84 159 0,70 (0,58−0,83) <0,001 

  40–48 år 43 149 0,37 (0,28−0,50) <0,001 

Förhållande      

  Sambo 386 599 J=1   

  Särbo 9 19 0,82 (0,54−1,26) 0,372 

  Ej tillsammans 10 40 0,39 (0,23−0,68) <0,001 

Födelselandsgrupp      

  Sverige 352 571 J=1   

  Europa utan Sverige 26 39 1,07 (0,87−1,31) 0,526 

  Asien och Afrika 17 32 0,94 (0,71−1,23) 0,653 

  Alla övriga länder 10 16 1,07 (0,78−1,46) 0,672 

Inkomst      

  0–9,9 tkr 60 93 1,18 (0,94−1,49) 0,161 

  10–17,9 tkr 146 216 1,25 (1,02−1,54) 0,029 

  18–22,9 tkr 85 144 1,09 (0,87−1,37) 0,472 

  23–29,9 tkr 68 115 1,14 (0,91−1,44) 0,259 

  30+ tkr 46 90 J=1   

Utbildningsnivå      

  Grundskola 9 19 0,90 (0,59−1,37) 0,612 

  Gymnasium 110 188 J=1     

  Eftergymn. mindre än tre år 69 128 1,02 (0,86−1,22) 0,801 

  Eftergymn. minst tre år 217 322 1,18 (1,03−1,34) 0,015 

Sysselsättning      

  Anställd 320 515 J=1   

  Egen företagare 14 31 0,86 (0,61−1,19) 0,356 

  Studerande 29 36 1,16 (0,97−1,39) 0,103 

  Arbetssökande 19 36 0,80 (0,58−1,10) 0,176 

  Annan 20 31 1,13 (0,93−1,37) 0,213 

Anställning      

  Heltid fast 184 307 J=1   

  Heltid begränsad 36 53 1,11 (0,92−1,34) 0,259 

  Deltid fast 92 138 1,13 (0,99−1,28) 0,064 

  Deltid begränsad 23 48 0,88 (0,66−1,16) 0,352 

Livssituation      

  Osäker 32 71 0,71 (0,55−0,92) 0,009 

  Trygg på kort sikt 92 162 0,87 (0,75−1,00) 0,055 

  Trygg på lång sikt 36 55 1,04 (0,89−1,22) 0,596 

  Trygg både kort och lång sikt 235 359 J=1   
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Tabell T3 
Antal som fått minst ett barn fram till 2015 och skillnader i benägenhet att få 
barn efter olika demografiska och sociala grupper kontrollerat för ålder och 
kön. Kvinnor och män med ett barn vid uppföljningens början. 
T3 Number of people that had at least one child before 2015 and differences in the 
likelihood of having a child, by demographic and social group, adjusted for age and 
sex. Parents with one child at the start of the follow-up 

Grupp  
Antal som 

fått barn 
Totalt 
antal 

Jämförelse- 
tal (J) 

95% konfi-
densinterv. P-värde 

Kön      
  Kvinnor 306 466 J=1   
  Män 99 192 0,87 (0,75−1,01) 0,068 

Åldersgrupp      
  22–30 128 163 J=1   
  31–35 150 187 1,04 (0,93−1,17) 0,449 

  36–39 84 159 0,72 (0,60−0,86) <0,001 

  40–48 43 149 0,39 (0,29−0,53) <0,001 

Förhållande      

  Sambo 386 599 J=1   

  Särbo 9 19 0,89 (0,60−1,33) 0,580 

  Ej tillsammans 10 40 0,38 (0,21−0,67) <0,001 

Födelseland      

  Sverige 352 571 J=1   

  Europa utan Sverige 26 39 1,10 (0,91−1,33) 0,311 

  Asien och Afrika 17 32 0,90 (0,68−1,20) 0,479 

  Alla övriga länder 10 16 0,95 (0,69−1,31) 0,776 

Inkomst      

  0–9,9 tkr 60 93 0,80 (0,63−1,02) 0,077 

  10–17,9 tkr 146 216 0,91 (0,75−1,12) 0,392 

  18–22,9 tkr 85 144 0,89 (0,72−1,11) 0,319 

  23–29,9 tkr 68 115 1,02 (0,82−1,26) 0,867 

  30+ tkr 46 90 J=1   

Utbildningsnivå      
  Grundskola 9 19 0,88 (0,59−1,32) 0,542 

  Gymnasium 110 188 J=1   

  Eftergymn. mindre än tre år 69 128 1,13 (0,95−1,35) 0,161 

  Eftergymn. minst tre år 217 322 1,35 (1,18−1,54) <0,001 

Sysselsättning      
  Anställd 320 515 J=1   
  Egen företagare 14 31 0,95 (0,69−1,31) 0,760 

  Studerande 29 36 1,01 (0,84−1,21) 0,906 

  Arbetssökande 19 36 0,71 (0,51−0,98) 0,038 

  Annan 20 31 1,00 (0,83−1,20) 0,998 

Anställning      
  Heltid fast 184 307 J=1   
  Heltid begränsad 36 53 1,04 (0,88−1,23) 0,672 

  Deltid fast 92 138 0,97 (0,85−1,11) 0,683 

  Deltid begränsad 23 48 0,77 (0,58−1,01) 0,059 

Livssituation      

  Osäker 32 71 0,67 (0,52−0,86) 0,002 

  Trygg på kort sikt 92 162 0,87 (0,76−1,00) 0,054 

  Trygg på lång sikt 36 55 1,04 (0,89−1,22) 0,592 

   Trygg både kort och lång sikt 235 359 J=1   

Jämförelsetal från regressionsanalyser är kontrollerade för ålder och kön. För åldersgrupp är resultatet 
kontrollerat för kön och för kön är resultatet kontrollerat för ålder.  
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Tabell T4 
Antal som fått minst ett barn fram till 2015 och skillnader i benägenhet att få 
barn efter barnintentioner i olika demografiska och sociala grupper. Kvinnor 
och män med ett barn vid uppföljningens början 
T4 Number of people that had at least one child before 2015 and differences in the 
likelihood of having a child, by childbearing intentions in demographic and social 
group. Parents with one child at the start of the follow-up 

Fler barn inom 

5−6 år? Grupp 

Antal 
som 
fått  

barn 
Totalt 
antal 

Jämförel-
setal 

95% konfi-
densintervall 

P-
värde 

Kön      

Ja Kvinnor 239 285 J=1   
 Män 65 84 0,93 (0,81−1,07) 0,312 

Kanske Kvinnor 56 105 J=1   
 Män 21 48 0,83 (0,58−1,21) 0,341 

Troligen inte Kvinnor 9 44 J=1   
 Män 6 26 1,64 (0,62−4,37) 0,320 

Nej Kvinnor 1 28 J=1   

 Män 4 29 2,02 (0,44−9,27) 0,363 
Ålder vid första barnet      

Ja 21−28 år 106 124 J=1    

 29−34 år 136 155 1,05 (0,95−1,15) 0,355 

 35-48 år 58 86 0,82 (0,68−0,98) 0,030 

Kanske 21−28 år 18 27 J=1     

 29−34 år 27 40 1,05 (0,73−1,50) 0,803 
 35-48 år 31 83 0,66 (0,44−0,98) 0,042 

Troligen inte/Nej 21−28 år 5 12 J=1     

 29−34 år 7 33 0,58 (0,22−1,55) 0,282 
 35-48 år 7 77 0,28 (0,10−0,81) 0,018 

Samboförhållande      

Ja Samboende 297 355 J=1   
 Ej samboende 7 14 0,58 (0,33−1,03) 0,065 

Kanske Samboende 70 130 J=1   

 Ej samboende 7 23 0,46 (0,22−0,95) 0,037 

Troligen inte Samboende 13 62 J=1   

 Ej samboende 2 8 0,75 (0,15−3,63) 0,719 

Nej Samboende 4 46 J=1   

 Ej samboende 1 11 0,38 (0,06−2,45) 0,307 

Första barnets kön      

Ja Pojke 169 202 J=1   

 Flicka 131 163 0,97 (0,88−1,06) 0,514 

Kanske Pojke 44 77 J=1   

 Flicka 33 72 0,86 (0,64−1,17) 0,348 

Troligen inte Pojke 10 39 J=1   

 Flicka 5 27 0,65 (0,25−1,73) 0,392 

Nej Pojke 3 37 J=1   
 Flicka 2 18 3,75 (1,19−11,81) 0,024 
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Tabell T4 (forts.) 

Fler barn inom 
5−6 år? Grupp 

Antal 
som fått  

barn 
Totalt 
antal 

Jämförelse-
tal (J) 

95 % konfi-
densintervall 

P-
värde 

Födelselandsgrupp      
Ja Sverige 270 329 J=1   

 
Europa utom 
Norden 15 19 0,96 (0,76−1,21) 0,736 

 Asien och Afrika 11 13 0,97 (0,74−1,27) 0,820 

 Alla övriga 8 8 1,15 (1,08−1,22) <0,001 

Kanske Sverige 63 125 J=1   

 
Europa utom 
Norden 9 14 1,32 (0,89−1,94) 0,164 

 Asien och Afrika 3 9 0,94 (0,47−1,90) 0,871 

 Alla övriga 2 5 0,82 (0,29−2,33) 0,712 

Troligen inte/Nej Sverige 18 112 –   

 
Europa utom 
Norden 0 4 –   

 Asien och Afrika 2 9 –   

 Alla övriga 0 2 –     

Inkomst      

Ja 0–14,9 tkr 106 132 0,86 (0,76−0,97) 0,013 

 15–22,5 tkr 107 127 0,95 (0,85−1,05) 0,320 

 22,5+ tkr 91 110 J=1   

Kanske 0–14,9 tkr 27 47 0,82 (0,54−1,24) 0,347 

 15–22,5 tkr 26 52 0,85 (0,57−1,27) 0,426 

 22,5+ tkr 24 54 J=1   

Troligen inte/Nej 0–14,9 tkr 5 35 1,16 (0,34−3,89) 0,813 

 15–22,5 tkr 7 37 1,52 (0,54−4,25) 0,429 

 22,5+ tkr 8 55 J=1     

Utbildningsnivå      

Ja Grundskola 6 11 0,77 (0,47−1,25) 0,289 

 Gymnasium 82 100 J=1   

 Eftergymn. <3 år 50 63 1,05 (0,91−1,21) 0,488 

 Eftergymn. 3+ år 166 194 1,11 (0,99−1,25) 0,067 

Kanske Grundskola 2 3 1,41 (0,86−2,31) 0,175 

 Gymnasium 21 42 J=1   

 Eftergymn. <3 år 15 34 0,99 (0,60−1,63) 0,968 

 Eftergymn. 3+ år 39 74 1,27 (0,89−1,83) 0,193 

Troligen inte/Nej Grundskola 1 4 1,43 (0,43−4,72) 0,557 

 Gymnasium 6 43 J=1   

 Eftergymn. <3 år 2 29 1,18 (0,31−4,45) 0,808 

 Eftergymn. 3+ år 11 51 2,50 (0,83−7,48) 0,102 

Sysselsättning      

Ja Förvärvsarb. 252 305 J=1   

 Ej förvärvsarb. 52 64 0,93 (0,82−1,07) 0,310 

Kanske Förvärvsarb. 61 127 J=1   

 Ej förvärvsarb. 16 26 0,95 (0,65−1,39) 0,799 

Troligen inte Förvärvsarb. 14 59 J=1   

 Ej förvärvsarb. 1 11 0,08 (0,01−0,71) 0,023 

Nej Förvärvsarb. 5 48 J=1   

 Ej förvärvsarb. 0 9 –     
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Tabell T4 (forts.) 

Fler barn inom 

5−6 år? Grupp 

Antal 
som fått  

barn 
Totalt 
antal 

Jämförels
e-tal (J) 

95% konfi-
densintervall 

P-
värde 

Anställning      

Ja Heltid 163 197 J=1   
 Deltid 90 112 0,93 (0,84−1,04) 0,227 

 Övriga anställda 51 60 0,95 (0,83−1,08) 0,412 

Kanske Heltid 42 84 J=1   

 Deltid 20 39 0,89 (0,61−1,29) 0,534 

 Övriga anställda 15 30 0,82 (0,55−1,24) 0,352 

Troligen inte Heltid 9 43 J=1   

 Deltid 4 18 1,02 (0,33−3,12) 0,974 

 Övriga anställda 2 9 0,52 (0,10−2,71) 0,434 

Nej Heltid 4 31 J=1   

 Deltid 1 15 –   

 Övriga anställda 0 11 –     

Livssituation      

Ja Osäker 25 35 J=1   

 Trygg, kort sikt 63 80 1,15 (0,89−1,49) 0,282 
 Trygg, lång sikt 28 35 1,24 (0,96−1,61) 0,102 

 
Trygg, kort+lång 
sikt 184 215 1,26 (0,99−1,59) 0,058 

Kanske Osäker 7 20 J=1   

 Trygg, kort sikt 21 45 1,37 (0,72−2,62) 0,338 
 Trygg, lång sikt 5 9 1,99 (0,98−4,06) 0,059 

 
Trygg, kort+lång 
sikt 39 74 1,74 (0,96−3,17) 0,068 

Troligen inte/Nej Osäker 0 16 J=1   

 Trygg, kort sikt 6 35 –   
 Trygg, lång sikt 3 9 –   

 
Trygg, kort+lång 
sikt 11 66 –   

Totalt       

Ja  304  369 J=1   

Kanske  77 153 0,72 (0,61−0,84) <0,001 

Troligen inte  15 70 0,34 (0,21−0,54) <0,001 

Nej  5 57 0,21 (0,09−0,48) <0,001 

Jämförelsetal från regressionsanalyser är kontrollerade för ålder och kön. För ålder är resultatet 
kontrollerat för kön och för kön är resultatet kontrollerat för ålder. För de olika demografiska och sociala 
grupperna är regressionsanalyserna utförda för var och en av de olika svarsalternativen på frågan om 
fler barn inom 5–6 år. 
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Tabell T5 
Antal och andel kvinnor och män som fått minst ett barn fram till 2015 efter 
antal barn och en fråga om fler barn 2009 
T5 Proportion of women and men who had at least one child before 2015, by parity 
and response to a question of childbearing intentions in 2009 

Antal barn 2009 
  Fler barn  

  inom 5−6 år? 

Kvinnor Män 
Antal 
som 
fått 

barn Totalt Andel 

95% 
konfidens- 
intervall 

Antal 
som 
fått 

barn Totalt Andel 

95% 
konfidens- 
intervall 

Ett barn         
  Ja 238 284 86,4 82,3−90,4 65 84 78,9 69,6−88,1 

  Kanske 56 105 63,0 52,6−73,4 21 47 49,7 34,0−65,3 

  Troligen inte/Nej* 10 71 20,7   8,4−32,9 10 55 23,9 10,6−37,1 

         

Två barn         

  Ja 60 77 79,0 69,6–88,5 47 61 78,3 67,5–89,2 

  Kanske 80 190 43,1 35,7–50,5 62 144 45,8 37,1–54,5 

  Troligen inte 25 183 13,2   8,1–18,2 35 198 17,9 12,2–23,5 

  Nej 10 239 5,2   1,9–8,4 20 271 8,6   4,9–12,3 

Föräldrar som rapporterade att de hade ett eller två barn och som inte väntade barn 2009. 
Andelar är uppräknade som motsvarar befolkningstal. 
*Kategorien är sammanslagen från svarsalternativ ”Troligen inte” och ”Nej”. 
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Tabell T6 
Antal som fått minst ett barn fram till 2015 och skillnader i benägenhet att få 
barn efter olika demografiska och sociala grupper. Kvinnor och män med två 
barn vid uppföljningens början 
T6 Number of people that had at least one child before 2015 and differences in the 
likelihood of having a child, by demographic and social group. Parents with two 
children at the start of the follow-up 

Grupp 

Antal 
som 
fått 

barn 
Totalt 
antal 

Jämförelsetal 
(J) 

95% konfi-
densintervall 

P-
värde 

Kön      

  Kvinnor 177 696 J=1   

  Män 166 683 0,96 (0,79−1,16) 0,670 

Åldersgrupp      

  23−30 år 129 282 J=1   

  31−35 år 126 434 0,65 (0,53−0,80) <0,001 

  36–39 år 60 370 0,38 (0,29−0,50) <0,001 

  40–48 år 28 293 0,22 (0,15−0,32) <0,001 

Samboförhållande      

  Fast, bor m. partner 325 1 300 J=1   
  Fast, bor ej med  
   partner 9 43 0,81 (0,43−1,52) 0,507 

  Ej fast 8 34 0,90 (0,47−1,72) 0,749 

Barnens kön      

  Olika kön 164 692 J=1   

  Två pojkar 93 359 1,15 (0,91−1,44) 0,240 

  Två flickor 74 298 1,08 (0,84−1,39) 0,534 

  Okänt 12 30 1,91 (1,24−2,95) 0,003 

Födelselandsgrupp      

  Sverige 297 1 210 J=1   

  Europa utom Sverige 20 85 0,98 (0,65−1,48) 0,930 

  Asien och Afrika 23 60 1,68 (1,21−2,34) 0,002 

  Alla övriga 3 24 0,43 (0,13−1,41) 0,165 

Inkomst      

  0−9,9 tkr 60 164 1,58 (1,14−2,20) 0,006 

  10−17,9 tkr 104 393 1,22 (0,91−1,65) 0,181 

  18−22,9 tkr 58 257 1,03 (0,73−1,45) 0,876 

  23−29,9 tkr 68 287 1,15 (0,83−1,59) 0,396 

  30+ tkr 53 278 J=1   

Utbildningsnivå      

  Grundskola 23 60 1,57 (1,09−2,26) 0,015 

  Gymnasium 130 502 J=1   

  Eftergymn. < 3 år 48 242 0,80 (0,59−1,09) 0,161 

  Eftergymn. 3+ år 139 567 1,02 (0,83−1,27) 0,834 

Sysselsättning      

  Anställda 240 1 085 J=1   

  Företagare 24 95 1,26 (0,88−1,80) 0,204 

  Studerande 31 71 1,66 (1,20−2,29) 0,002 

  Arbetssökande 28 58 2,31 (1,76−3,03) <0,001 

  Annan 18 61 1,21 (0,79−1,86) 0,383 

Anställning      

  Heltid, tillsvidare 172 733 J=1   

  Heltid, tidsbegr. 34 128 1,19 (0,87−1,64) 0,283 

  Deltid, tillsvidare 40 242 0,71 (0,51−0,98) 0,036 

  Deltid, tidsbegr. 15 58 0,98 (0,60−1,59) 0,941 
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Tabell T6 (forts.) 

Grupp 

Antal 
som 
fått 

barn 
Totalt 
antal 

Jämförelsetal 
(J) 

95% konfi-
densintervall P-värde 

Livssituation      

  Osäker 41 135 1,37 (1,02−1,84) 0,034 

  Trygg på kort sikt 74 279 1,22 (0,96−1,55) 0,104 

  Trygg på lång sikt 32 105 1,31 (0,94−1,83) 0,105 
  Trygg på kort och 
   lång sikt 

189 846 J=1     

Jämförelsetal från regressionsanalyser är kontrollerade för ålder och kön. För ålder är resultatet 
kontrollerat för kön och för kön är resultatet kontrollerat för ålder. 
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Tabell T7 
Antal som fått minst ett barn fram till 2015 och skillnader i benägenhet att få 
barn efter olika demografiska och sociala grupper kontrollerat för ålder och 
kön. Kvinnor och män med två barn vid uppföljningens början 
T7 Number of people that had at least one child before 2015 and differences in the 
likelihood of having a child, by demographic and social group, adjusted for age and 
sex. Parents with two children at the start of the follow-up 

Grupp 

Antal 
som 
fått 

barn 
Totalt 
antal 

Jämförelsetal 
(J) 

95% konfi-
densintervall 

P-
värde 

Kön      

  Kvinnor 177 696 J=1   

  Män 166 683 1,22 (1,01−1,47) 0,038 

Åldersgrupp      

  23−30 år 129 282 J=1   

  31−35 år 126 434 0,62 (0,51−0,77) <0,001 

  36–40 år 60 370 0,36 (0,27−0,48) <0,001 

  41–48 år 28 293 0,20 (0,13−0,30) <0,001 

Samboförhållande      

  Fast, bor m. partner 325 1 300 J=1   
  Fast, bor ej med  
   partner 9 43 0,76 (0,41−1,44) 0,403 

  Ej fast 8 34 0,83 (0,45−1,56) 0,565 

Barnens kön      

  Olika kön 164 692 J=1   

  Två pojkar 93 359 1,13 (0,91−1,41) 0,268 

  Två flickor 74 298 1,05 (0,83−1,34) 0,681 

  Okänt 12 30 1,94 (1,18−3,20) 0,009 

Födelselandsgrupp      

  Sverige 297 1 210 J=1   

  Europa utom Sverige 20 85 1,06 (0,70−1,59) 0,796 

  Asien och Afrika 23 60 1,63 (1,19−2,23) 0,002 

  Alla övriga 3 24 0,46 (0,14−1,58) 0,219 

Inkomst      

  0−9,9 tkr 60 164 1,06 (0,72−1,58) 0,762 

  10−17,9 tkr 104 393 0,98 (0,69−1,41) 0,922 

  18−22,9 tkr 58 257 0,88 (0,62−1,24) 0,466 

  23−29,9 tkr 68 287 1,01 (0,73−1,39) 0,948 

  30+ tkr 53 278 J=1   

Utbildningsnivå      

  Grundskola 23 60 1,40 (0,97−2,02) 0,072 

  Gymnasium 130 502 J=1   

  Eftergymn. < 3 år 48 242 0,96 (0,71−1,29) 0,788 

  Eftergymn. 3+ år 139 567 1,39 (1,11−1,74) 0,004 

Sysselsättning      

  Anställda 240 1 085 J=1   

  Företagare 24 95 1,20 (0,83−1,73) 0,338 

  Studerande 31 71 1,22 (0,89−1,67) 0,214 

  Arbetssökande 28 58 2,02 (1,54−2,65) 0,001 

  Annan 18 61 0,96 (0,65−1,41) 0,818 

Anställning      

  Heltid, tillsvidare 172 733 J=1   

  Heltid, tidsbegr. 34 128 1,14 (0,84−1,56) 0,397 

  Deltid, tillsvidare 40 242 0,72 (0,51−1,01) 0,057 

  Deltid, tidsbegr. 15 58 0,88 (0,54−1,43) 0,599 
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Tabell T7 (forts.) 

Grupp 

Antal 
som 
fått 

barn 
Totalt 
antal 

Jämförel-setal 
(J) 

95% konfi-
densintervall P-värde 

Livssituation      

  Osäker 41 135 1,16 (0,87−1,55) 0,312 

  Trygg på kort sikt 74 279 1,20 (0,95−1,52) 0,127 

  Trygg på lång sikt 32 105 1,14 (0,82−1,59) 0,420 
  Trygg på kort och 
   lång sikt 

189 846 J=1     

Jämförelsetal från regressionsanalyser är kontrollerade för åldersgrupp och kön. För åldersgrupp är 
resultatet kontrollerat för kön och för kön är resultatet kontrollerat för åldersgrupp. 
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Tabell T8 
Antal som fått minst ett barn fram till 2015 och skillnader i benägenhet att få 
barn efter barnintentioner i olika demografiska och sociala grupper. Kvinnor 
och män med två barn vid uppföljningens början 
T8 Number of people that had at least one child before 2015 and differences in the 
likelihood of having a child by childbearing intentions in various demographic and 
social group. Parents with two children at the start of the follow-up 

Fler barn 
inom 5−6 
år? Grupp 

Antal som 
fått barn 

Totalt 
antal 

Jämfö-
relse- 
tal (J) 

95% konfi-
densinter-
vall P-värde 

Kön      

Ja  Kvinnor 60 77 J=1   

  Män 47 61 1,03 (0,83−1,27) 0,805 

Kanske  Kvinnor 80 190 J=1   

  Män 62 144 1,18 (0,90−1,55) 0,240 

Troligen inte  Kvinnor 25 183 J=1   

  Män 35 198 1,63 (0,97−2,76) 0,066 

Nej  Kvinnor 10 239 J=1   

  Män 20 271 2,31 (1,14−4,69) 0,020 

Åldersgrupp      

Ja  23−28 år 31 38 J=1   

  29−34 år 48 59 1,02 (0,81−1,29) 0,867 

  35−48 år 28 41 0,82 (0,60−1,13) 0,225 

Kanske  23−28 år 32 58 J=1   

  29−34 år 61 132 0,88 (0,63−1,23) 0,452 

  35−48 år 49 144 0,64 (0,43−0,93) 0,021 

Troligen inte  23−28 år 13 29 J=1   

  29−34 år 24 140 0,46 (0,24−0,88) 0,020 

  35−48 år 23 212 0,29 (0,14−0,59) 0,001 

Nej  23−28 år 10 31 J=1   

  29−34 år 8 129 0,16 (0,06−0,38) <0,001 

  35−48 år 12 350 0,12 (0,05−0,25) <0,001 

Förhållande       

Ja  Samboende 100 127 J=1   

  Ej samboende 7 11 0,89 (0,56−1,43) 0,631 

Kanske  Samboende 136 315 J=1   

  Ej samboende 6 18 0,62 (0,30−1,28) 0,194 

Troligen inte  Samboende 59 360 J=1   

  Ej samboende 1 21 0,36 (0,05−2,50) 0,301 

Nej  Samboende 28 485 J=1   

  Ej samboende 2 25 1,00 (0,22−4,51) 0,996 

Barnens kön      

Ja  Olika kön 34 44 J=1   

  Två pojkar 34 48 0,93 (0,73−1,19) 0,575 

  Två flickor 31 37 1,05 (0,84−1,31) 0,696 

  Okänt 8 9 1,32 (0,99−1,77) 0,061 

Kanske  Olika kön 74 162 J=1   

  Två pojkar 37 90 1,01 (0,75−1,36) 0,932 

  Två flickor 29 71 0,93 (0,67−1,30) 0,683 

  Okänt 2 11 0,47 (0,12−1,83) 0,276 

Troligen inte  Olika kön 36 209 J=1   

  Två pojkar 16 100 1,01 (0,57−1,78) 0,972 

  Två flickor 8 70 0,66 (0,30−1,43) 0,292 

  Okänt 0 2 −   

Nej  Olika kön 17 267 J=1   

  Två pojkar 6 120 0,74 (0,30−1,83) 0,517 

  Två flickor 5 116 0,64 (0,24−1,71) 0,370 

  Okänt 2 7 2,84 (0,71−11,3) 0,139 
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Tabell T8 (forts.) 

Fler barn 
inom 5−6 
år? Grupp 

Antal som 
fått barn 

Totalt 
antal 

Jämfö-
relsetal 

(J) 

95% konfi-
densinter-
vall P-värde 

Födelselandsgrupp      

Ja Sverige 91 113 J=1   

 
Europa utom 
Sverige 8 9 1,13 (0,89−1,44) 0,307 

 Asien och Afrika 6 12 0,71 (0,41−1,22) 0,212 

 Övriga 2 4 0,39 (0,10−1,60) 0,191 

Kanske Sverige 123 286 J=1   

 
Europa utom 
Sverige 9 27 0,78 (0,42−1,44) 0,423 

 Asien och Afrika 9 17 1,39 (0,95−2,03) 0,087 

 Övriga 1 4 0,67 (0,11−4,08 0,660 

Troligen inte Sverige 54 340 J=1   

 
Europa utom 
Sverige 2 21 0,71 (0,18−2,90) 0,637 

 Asien och Afrika 4 10 2,99 (1,59−5,63) <0,001 

 Övriga 0 10 −   

Nej Sverige 29 461 −   

 Alla utrikes födda 1 49 −   

Månadsinkomst      

Ja 0−9,9 tkr 21 28 0,72 (0,47−1,09) 0,123 

 10−17,9 tkr 39 51 0,82 (0,58−1,16) 0,264 

 18−22,9 tkr 12 16 0,85 (0,57−1,28) 0,446 

 23−29,9 tkr 25 30 0,94 (0,67−1,32) 0,715 

 30+ tkr 10 13 J=1   

Kanske 0−9,9 tkr 27 52 0,86 (0,53−1,39) 0,534 

 10−17,9 tkr 39 108 0,64 (0,40−1,03) 0,065 

 18−22,9 tkr 28 62 0,94 (0,63−1,40) 0,751 

 23−29,9 tkr 22 52 0,85 (0,56−1,30) 0,451 

 30+ tkr 26 60 J=1   

Troligen inte 0−9,9 tkr 5 36 0,52 (0,15−1,78) 0,299 

 10−17,9 tkr 17 105 0,99 (0,38−2,55) 0,982 

 18−22,9 tkr 13 77 0,96 (0,43−2,17) 0,922 

 23−29,9 tkr 14 81 1,11 (0,53−2,34) 0,776 

 30+ tkr 11 82 J=1   

Nej 0−9,9 tkr 4 45 1,27 (0,29−5,49) 0,747 

 10−17,9 tkr 8 124 1,37 (0,47−3,96) 0,567 

 18−22,9 tkr 5 99 0,66 (0,20−2,18) 0,500 

 23−29,9 tkr 7 122 0,83 (0,27−2,53) 0,748 

 30+ tkr 6 120 J=1   

Sysselsättning      

Ja Förvärvsarb. 76 98 J=1   

 Ej förvärvsarb. 31 40 0,98 (0,80−1,20) 0,860 

Kanske Förvärvsarb. 115 278 J=1   

 Ej förvärvsarb. 27 56 1,07 (0,76−1,50) 0,707 

Troligen inte Förvärvsarb. 51 338 J=1   

 Ej förvärvsarb. 9 43 0,93 (0,47−1,86) 0,846 

Nej Förvärvsarb. 22 456 J=1   

 Ej förvärvsarb. 8 54 2,50 (1,04−5,99) 0,040 

Ja Förvärvsarb. 76 98 J=1   

 Ej förvärvsarb. 31 40 0,98 (0,80−1,20) 0,860 
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Tabell T8 (forts.) 

Fler barn 
inom 5−6 
år? Grupp 

Antal som 
fått fler 

barn 
Totalt 
antal 

Jämfö-
relsetal 

(J) 

95% konfi-
densinter-
vall 

P-
värde 

Utbildningsnivå      

Ja  Grundskola 9 12 0,93 (0,61−1,40) 0,726 

  Gymnasium 35 44 J=1   

  Eftergymn. <3 år 18 29 0,87 (0,63−1,19) 0,378 

  Eftergymn. 3+ år 44 52 1,13 (0,91−1,41) 0,262 

Kanske  Grundskola 10 15 1,58 (1,00−2,50) 0,048 

  Gymnasium 49 123 J=1   

  Eftergymn. <3 år 20 53 0,91 (0,59−1,39) 0,665 

  Eftergymn. 3+ år 62 142 1,27 (0,94−1,73) 0,122 

Troligen  Grundskola 2 13 0,84 (0,24−2,92) 0,782 

  Gymnasium 29 128 J=1   

  Eftergymn. <3 år 6 65 0,59 (0,25−1,37) 0,219 

  Eftergymn. 3+ år 23 172 0,81 (0,47−1,41) 0,461 

Nej  Grundskola 1 18 0,45 (0,09−2,33) 0,341 

  Gymnasium 15 200 J=1   

  Eftergymn. <3 år 4 94 1,02 (0,33−3,16) 0,970 

  Eftergymn. 3+ år 10 196 1,24 (0,51−3,03) 0,640 

Anställning       

Ja  Heltid, fast 45 57 J=1   

  Heltid, tidsbegr. 14 16 1,07 (0,84−1,37) 0,574 

  Deltid, fast 13 16 0,99 (0,72−1,34) 0,926 

  Deltid, tidsbegr. 4 9 0,72 (0,40−1,30) 0,278 

Kanske  Heltid, fast 76 179 J=1   

  Heltid, tidsbegr. 10 21 1,28 (0,86−1,92) 0,227 

  Deltid, fast 18 58 0,77 (0,49−1,21) 0,258 

  Deltid, tidsbegr. 10 16 1,33 (0,78−2,27) 0,296 

Troligen inte  Heltid, fast 33 205 J=1   

  Heltid, tidsbegr. 8 42 1,03 (0,49−2,17) 0,944 

  Deltid, fast 9 73 0,90 (0,41−1,99) 0,792 

  Deltid, tidsbegr. 1 19 0,15 (0,02−1,05) 0,056 

Nej  Heltid, fast 18 287 J=1   

  Heltid, tidsbegr. 2 48 0,62 (0,14−2,67) 0,523 

  Deltid, fast 0 94 −   

  Deltid, tidsbegr. 0 13 −   

Livssituation      

Ja Osäker 8 11 0,93 (0,59−1,46) 0,749 

 Trygg, kort sikt 24 32 1,04 (0,83−1,30) 0,759 

 Trygg, lång sikt 11 12 1,06 (0,78−1,44) 0,713 

 Trygg, kort+lång sikt 63 82 J=1   

Kanske Osäker 20 37 1,39 (0,96−1,99) 0,079 

 Trygg, kort sikt 32 70 1,18 (0,87−1,62) 0,284 

 Trygg, lång sikt 12 28 1,02 (0,64−1,64) 0,932 

 Trygg, kort+lång sikt 75 195 J=1   

Troligen inte Osäker 4 28 0,95 (0,36−2,49) 0,919 

 Trygg, kort sikt 13 84 1,05 (0,57−1,92) 0,887 

 Trygg, lång sikt 5 24 1,05 (0,40−2,74) 0,920 

 Trygg, kort+lång sikt 36 242 J=1   

Nej Osäker 8 57 2,60 (1,10−6,15) 0,030 

 Trygg, kort sikt 5 89 1,72 (0,60−4,93) 0,315 

 Trygg, lång sikt 4 41 1,79 (0,57−5,66) 0,319 

  Trygg, kort+lång sikt 12 317 J=1     
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Tabell T8 (forts.) 

Fler barn 
inom 5−6 
år? Grupp 

Antal som 
fått fler barn 

Totalt 
antal 

Jämfö-
relsetal 

(J) 

95% konfi-
densinter-
vall P-värde 

Egen eller partners graviditet 
2009      

Ja Inte gravida 107 138 J=1   

 Gravida 32 113 0,37 (0,27−0,51) <0,001 

Kanske Inte gravida 142 334 J=1   

 Gravida 17 57 0,66 (0,43−1,00) 0,052 

Troligen inte Inte gravida 60 381 J=1   

 Gravida 3 42 0,55 (0,19−1,61) 0,275 

Nej Inte gravida 30 510 J=1   

 Gravida 7 38 1,88 (0,92−3,86) 0,084 

Totalt (exkl. gravida)      

Ja  107 138 J=1   

Kanske  142 334 0,61 (0,52−0,72) <0,001 

Troligen inte  60 381 0,23 (0,17−0,30) <0,001 

Nej  30 510 0,11 (0,07−0,16) <0,001 

Jämförelsetal från regressionsanalyser är kontrollerade för ålder och kön. För ålder är resultatet 
kontrollerat för kön och för kön är resultatet kontrollerat för ålder. För de olika demografiska och sociala 
grupperna är regressionsanalyserna utförda för var och en av de olika svarsalternativen på frågan om 
fler barn inom 5–6 år. 
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Tabell T9 
Kvinnor och män utan barn som inte önskade barn efter ålder år 2009 
T9 Women and men without children who did not intend to have children, by age in 
2009 

 

Andelen är viktad med det stratifierade urvalet. Tabellen visar de som svarade nej på frågan ” Tror du 
att du kommer skaffa barn någon gång?” 

  

Kön 
  Ålder 

Antal  
svarande 

Andel i 
procent  

95%  
konfidensintervall 

Män    
  20–29 år 4 3,3 0,0–6,8 
  30–35 år 5 4,6 0,6–8,5 
  36–44 25 21,3 13,7–28,9 
    
Kvinnor    
  20–27 år 2 1,3 0,0–3,1 
  28–33 år 7 4,1 0,9–7,2 
  34–40 år 23 15,4 9,6–21,2 
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Tabell T10 
Antal och andel föräldrar med ett respektive två barn som svarade ”Ja” på en 
fråga om fler barn inom 5–6 år 2009 men som inte hade fått något barn fram 
till 2015.  
T10 Number and proportion of parents with one or two children who answered 
“Yes” in 2009 to a question of childbearing intentions within 5–6 years but who did 
not have any children before 2015 

Antal barn 
2009 Grupp 

Antal 
som 

inte fått 
barn 

Totalt 
antal  

Andel i 
procent  

95% 
konfidens-
intervall P-värde 

Ett barn Män 19 84  21,1  11,9–30,4 0,106 
 Kvinnor 46 285  13,6  9,5–17,7  

        

 22-28 år 11 73  16,4 7,5–25,3 0,049 

 29–34 år 19 166  11,4 6,5–16,3  

 35–48 år 35 130  23,7 15,8–31,5  

        

 Med 
partner 

58 355  14,1 10,3–17,8 <0,001 

 Utan 
partner 

7 14  50,4 22,1–78,7  

Två barn Män 14 61  21,7 10,7−32,6 0,921 
 Kvinnor 17 77  21,0 11,4−30,5  

        

 23-28 år 7 38  18,7 4,8−32,6 0,169 

 29–34 år 11 59  16,2 6,9−25,5  

 35–48 år 13 41  37,2 16,5−47,9  

Föräldrar som inte väntar barn. Procent är viktade med det startifierade urvalet. P-värde är chi-2 för 
viktad andel. 
Tabellen redovisar kön och ålder och övriga sociala grupper som var relaterade till de som fått barn 
men som svarade ”nej” på frågan om fler barn inom 5–6 år. 
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Tabell T11 
Antal och andel föräldrar med ett respektive två barn som svarade ”Nej” på 
en fråga om fler barn inom 5–6 år 2009 men som fått minst ett barn fram till 
2015 
T11 Number and proportion of parents with one or two children who answered “No” 
in 2009 to a question of childbearing intentions within 5–6 years but who did have 
at least one more child before 2015 

Antal 
barn 
2009 

 

Grupp 

Antal 
som 
fått 

barn 
Totalt 
antal  

Andel i 
procent  

95% 
konfidens-
intervall P-värde 

Ett barn  Män 4 29  19,0 0,9–37,0 0,575 
  Kvinnor 1 28  10,8 0,0–30,9  
         
  21-28 år 2 5  39,0 0,0–83,2 0,141 
  29–34 år 1 4  28,5 0,0–76,1  
  35–48 år 2 48  6,4 0,0–15,6  

Två 
barn 

 Män 20 271  8,6 4,8–12,3 0,190 

  Kvinnor 10 239  5,2 1,9–8,4  
         
  21-28 år 10 31  33,7 15,1–52,4 <0,001 
  29–34 år 8 129  6,4 2,0–10,8  
  35–48 år 12 350  5,1 2,3–8,0  
         
  Osäker 8 57  16,6 5,6–27,5 0,019 
  Trygg kort sikt 5 89  8,7 1,5–16,0  
  Trygg.lång sikt 4 41  11,1 0,4–21,8  
  Trygg kort och 

lång sikt 12 317  4,3 1,8–6,8  
         
  Förvärvsarb. 22 456  6,0 3,5–8,5 0,006 
  Ej förvärvsarb. 8 54  17,6 6,1–29,1  

Föräldrar som inte väntar barn. Procent är viktade med det stratifierade urvalet. P-värde är chi-2 för 
viktad andel. 
Tabellen redovisar kön och ålder och övriga sociala grupper som var relaterade till de som fått barn 
men som svarade ”Nej” på frågan om fler barn inom 5–6 år. 
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Tabell T12 
Genomsnittligt antal barn år 2015 för de som svarade på enkäten och för 
rampopulationen efter paritet år 2009 
T12 Average number of children in the sample and in the sampling frame in 2015 
by parity for those that answered the questionnaire in 2009 

Antal barn 

2009 Urval Kvinnor Män 

Inget barn Enkäten, 95%KI 0,83 (0,73–0,92) 0,68 (0,58–0,78) 

 Rampopulation, n 0,69 (569 862) 0,52 (815 677) 

    

Ett barn Enkäten, 95%KI 2,06 (2,01–2,11) 2,13 (2,07–2,19) 

 Rampopulation, n 2,03 (43 838) 2,06 (42 349) 

    

Två barn Enkäten, 95%KI 2,36 (2,31–2,40) 2,36 (2,31–2,41) 

 Rampopulation, n 2,38 (36 952) 2,41 (34 128) 
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In English 

Summary 
In this report, we carry out a register-based follow-up of respondents to a 

questionnaire survey conducted in the spring of 2009, regarding attitudes to 

having children. The report provides an analysis of the actual outcome of 

childbearing in the period of 2009–2015 for the respondents to the questionnaire. 

The primary aim was to investigate whether the attitudes of individuals towards 

having children in the near future could be used to support assumptions on 

childbearing in population projections. Population projections is an important 

presumption for social planning in among other things public state activities in 

need of data on population size and composition. 

Four out of ten had children 
Of the 3 600 people who responded to the questionnaire in the spring of 2009, 

approximately four out of ten had at least one child before 2015. A somewhat 

higher proportion of women than men had at least one more child; 48 percent 

compared with 38 percent. The tendency to have children within six years varied 

by age; it was highest for people aged 31–35 and lowest for people aged 40–48. 

Depending on the number of children the respondents already had, the tendency 

to have at least one more child was highest for those who were pregnant with their 

first child and those who already had one child. This result is consistent with the 

fact that two is the most common number of children in Sweden. 

Eight out of ten of those who wanted children had 
them 
The attitude to future childbearing was measured with the question “Do you 

believe you will have more children within the next 5–6 years?” The possible 

answers – “Yes”, “Maybe”, Probably not” and “Not” – were analysed in relation to 

actual childbearing, using regression analyses, both for people who had one child 

and for those who had two children at the time of the survey. Of the women who 

had one or two children and wanted additional children within six years, eight out 

of ten had at least one more child – 86 percent and 79 percent, respectively. Among 

the men, the share was nearly as high – 79 percent and 78 percent, respectively. 

The share of those who had children was lower among those who responded 

“Maybe”, considerably lower among those who responded “Probably not” and 

lowest among those who responded “No”.  

Few clear differences between demographic and social 
groups 
The report compares the tendency to have more children in several different 

demographic and social groups. Few obvious results, except age, show any one 

group as being systematically more or less inclined to have children within a six-

year period, regardless of the number of children at the beginning of the follow-up. 

However, the group that had attained a post-secondary education of at least three 

years had a higher propensity to have children than those with an upper secondary 

education; this applied equally to those with one or two children.  
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Support for population projections – several 
uncertainty factors 
Are questions regarding the attitude to future childbearing of any use for 

population projections? The results show several uncertainty factors that should be 

considered in the assumptions regarding childbearing that could possibly be used. 

Approximately a third of the parents who were 21–28 years old and had two 

children in 2009 and who did not believe they would have more children within 

six years, actually had at least one more child before 2015.  

Some of those who believed they would have more children never realised this 

desire to have more children. This may be due to a number of factors that change 

over time. The questionnaire included questions on different obstacles to 

childbearing, including a hesitant partner or a home that was too small.  

Relatively many did not express a strong opinion on childbearing in the near 

future; it could be said that they were hesitant. The present follow-up, however, 

provides an opportunity to use the results regarding the percentages that are 

“likely” to have children even if they respond “Maybe” or “Maybe not” when 

asked if they consider having children in the next couple of years.  

The results are derived from a questionnaire with a relatively high margin of 

uncertainty. In the report, this is expressed as a confidence interval. The results 

also show that the percentage who did have children among those who had none 

before was higher among those who responded to the questionnaire than in the 

total population having no children before the follow-up. This entails a risk that 

the survey somewhat overestimates the number of children born compared with 

the entire population. 
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Barn eller inte?  
Registeruppföljning av en enkätundersökning från 2009

I denna rapport redovisas en registeruppföljning av det faktiska barnafödandet fram 
till 2015 för personer som våren 2009 besvarade en enkät om inställning till barna-
födande i en nära framtid. Syftet med rapporten är att analysera om inställningen till 
barnafödande i en frågeundersökning kan användas som stöd till antaganden om 
barnafödande i befolkningsframskrivningar. 

I rapporten analyseras benägenheten att få barn för alla som besvarade enkäten, 
för de som hade ett barn, två barn respektive de som inte hade något barn när de 
besvarade enkäten. 

Inställningen till barnafödande hänger tydligt ihop med benägenheten att få barn. 
Cirka åtta av tio som hade ett eller två barn vid frågetillfället, och som svarade att 
de ville ha barn inom 5–6 år, hade också fått barn. Av de som inte ville ha fler barn 
inom 5–6 år var det mindre än var tionde som ändå hade fått barn. De var i högre 
utsträckning män än kvinnor och i högre utsträckning yngre än äldre.

Enkätsvar om inställningen till barnafödande är till viss del användbara för antagan-
den om det framtida barnafödandet även om det finns ett antal osäkerhetsfaktorer 
som diskuteras i rapporten. 

All officiell statistik finns på: www.scb.se 
Statistikservice: tfn 010-479 50 00

All official statistics can be found at: www.scb.se
Statistics service, phone +46 10 479 50 00


