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Varför föds det så få barn? 
 
Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har 
vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt varför 
det är så även om det finns olika teorier. För dem som ska utforma politiken på 
områden som påverkar barn och barnfamiljer är det viktigt att förstå varför det föds 
så få barn. Socialdepartementet  och Utbildningsdepartementet bidrar därför  till 
finansieringen av denna undersökning 
 
Unga människor borde vara de som bäst vet vilka hinder och önskemål om barn 
det finns i dag. Vi har därför formulerat ett antal frågor som vi ställer till unga 
kvinnor och män. Du är en av tre tusen som valts ut helt slumpmässigt. Vi skulle 
vara mycket glada om du ville besvara frågorna och sedan sända in svaren till oss i 
det portofria kuvert som vi sänt med.   
 
Frågeblanketten ser kanske tjock ut med sina åtta sidor, men du kommer snart att 
märka att du endast ska svara på en del av frågorna. Vi har nämligen ställt litet 
olika frågor till dem som har fått barn och till dem som inte har det. 
 
Dina svar är naturligtvis skyddade. När resultaten presenteras kommer det att ske i 
form av tabeller vilket gör att ingen kan se hur just du svarat. Samtliga uppgifter är 
skyddade enligt sekretesslagen (SFS 1980:100). Alla som arbetar med 
undersökningen vid Statistiska centralbyrån har tystnadsplikt. För att inte behöva 
ställa så många frågor i enkäten har vi hämtat uppgifter från Statistiska 
centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB) om kön, ålder, bostadsort och 
födelseland. Numret längst upp på frågeblankettens första sida är till för vi skall 
kunna pricka av frågeblanketten när den kommit tillbaka till oss. På så sätt slipper 
du en onödig påminnelse.  
 
Alla svar är lika viktiga för undersökningens tillförlitlighet.  
Vi ber dig därför sända in enkäten oavsett om du har barn eller ej. Vi vill gärna 
att du svarar även om du inte alls funderat på att få barn.  
 
Har du frågor om enkäten får du gärna höra av dig till Britta Hoem, Statistiska 
centralbyrån, telefon 08-5069 4819 eller xx, Statistiska centralbyrån, telefon 019-
17 69 30. Vid rikssamtal - be att få bli uppringd av oss. 
 
Varmt Tack på förhand för din medverkan! 
 
Britta Hoem    
Undersökningsledare 
Statistiska centralbyrån    
britta.hoem@scb.se 
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 Bakgrundsfrågor till alla                                                             
 
 
 1 Är du gift/sambo? 
 

  1  Ja   Vilket år flyttade ni ihop?  ……….…….   Gå till fråga 5  

  2  Nej  
 
 

  Om nej i fråga 1  
 2 Har du tidigare levt tillsammans med en partner i minst sex månader? 
 

  1  Ja 

  2  Nej 
 
 

 3 Har du en fast partner som du inte bor tillsammans med ? 
 

  1  Ja 

  2  Nej   Gå till fråga 5  
 
 

  Om ja i fråga 3 
 4 Tror du att ni kommer att flytta ihop under det närmaste året? 
 

  1  Ja 

  2  Nej 
 
 

 5 Vilken typ av boende har du/ni? 
 

  1  Jag och/eller min partner äger bostaden (inkl bostadsrätt) 

  2  Jag och/eller min partner har förstahandskontrakt till en hyreslägenhet 

  3  Jag och/eller min partner har andrahandskontrakt till en hyreslägenhet 

  4  Jag och/eller min partner hyr mer tillfälligt med ”tredje-fjärdehands”-kontrakt 

  5  Jag/vi bor hos föräldrar (eller ev. svärföräldrar) 

  6  Övrigt (i studentbostad, inneboende, kollektiv, andra släktingar mm.) 
 
 

 Nu följer några frågor om din och din ev. partners sysselsättning och utbildning. 
 Om du inte bor ihop med någon partner svarar du bara för dig själv. 
   
 
 6 Vilken är din resp. din partners nuvarande sysselsättning? 
  Kryssa för det som är din/din partners huvudsakliga sysselsättning.  
      Jag är Min partner är 

  Studerande 1  1  

  Egen företagare (inkl. jordbrukare, självständig...)  2  2  

  Anställd (även sjukskriven, föräldraledig) 3  3  

  Arbetslös och söker jobb 4  4  

  Arbetspraktik, anställningsstöd, kommunala ungdomsprogram OTA, OSA 5  5  

  ”Hemmafru/hemmaman” (ej föräldraledig eller tjänstledig från arbete) 6  6  

  Sjukbidrag, förtidspensionär mm.  7  7  

  Övrigt 8  8  
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 7 Om du/din partner har jobb:   Jag jobbar: Min partner jobbar: 
 

  Jobbar du/ni hel- eller deltid? 1  heltid 1  heltid 

     2  deltid  2  deltid 
  

  Är det ett fast eller tidsbegränsat arbete? 1  fast 1  fast 

     2  tidsbegränsat 2  tidsbegränsat 
 
 
 8 Hur många år har du/ni jobbat (mer eller mindre Jag har jobbat: Min partner har jobbat: 
  sammanhängande)? 
  (Räkna även med ev. barnledighet och tillfällig tjänstledighet. ……….…….år ……….…….år 
  Du behöver inte räkna bort korta perioder då du inte hade jobb 
  t.ex. tid mellan två olika jobb.) 
 
 
 9 Söker du/din partner (nytt) jobb?    
 
  Jag   Min partner 
      

  1  Ja, jag har sökt jobb i………..månader 1  Ja, han/hon har sökt jobb i………...månader 

  2  Nej 2  Nej 
 
 
 10 Vilken är din/din partners högsta avslutade utbildning: 
      Jag Min partner 

   Grundskola eller motsvarande 1  1  

   Gymnasium (yrkesinriktat) 2  2  

   Gymnasium (samhällsvetenskaplig/ekonomisk, 3  3   
   naturvetenskaplig eller teknisk inriktning)  

   Eftergymnasial utbildning mindre än tre år 4  4  

   Eftergymnasial utbildning tre år eller längre 5  5  

   Forskarutbildning 6  6  

   Övrig 7  7  
 
 
 11 Vilket år avslutade du/din partner den senaste utbildningen? 
  (räkna inte in kurser/internutbildningar mm. kortare än en termin) 
 
  Min senaste utbildning slutade år………….. Min partners senaste utbildning slutade år………….. 
 
  

Nu följer några frågor om barn – med egna barn menar vi biologiska eller adopterade barn. 
 
  

 12 Är du/din partner gravid? 1  Ja 2  Nej 
 
 
 13a Har du egna barn som du bor tillsammans med (minst halva tiden)? 

  1  Ja  När föddes barnet/barnen?      
      Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 

  2  Nej 
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 13b Har du egna barn som du inte bor tillsammans med (eller bor med mindre än halva tiden)? 

  1  Ja  När föddes barnet/barnen?      
      Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 

  2  Nej 
  
 13c Har din ev. partner egna barn som bor hos er (minst halva tiden)? 

  1  Ja  När föddes barnet/barnen?      
      Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 

  2  Nej 
 
 13d Har din ev. partner egna barn som inte bor hos er (eller bor hos er mindre än halva tiden)? 

  1  Ja  När föddes barnet/barnen?      
      Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 

  2  Nej 
 
 

 Till dig som har egna barn eller väntar barn.  
 Om du inte har egna barn och heller inte väntar barn, gå till fråga 27. 
 
 
 14 Bor du eller har du någon gång bott ihop med den man/kvinna som är förälder t ill ditt första barn? 
 

  1  Ja  2  Nej Om nej gå till fråga 19  
 
 
 15 Tog det lång tid innan du/ ditt barns mamma blev gravid med ert första barn?  
 

  1  Nej, vi hade över huvud taget inte planerat att få barn just då 

  2  Nej, graviditeten kom ungefär som vi tänkt oss 

  3  Ja, vi fick vänta, men mindre än ett år  

  4  Ja, vi fick vänta, mellan ett och två år 

  5  Ja, vi fick vänta, mellan två och tre år  

  6  Ja, vi fick vänta, mer än tre år 

  7  Första barnet är adopterat 
 
 
 16 Det kan vara många olika saker som kan påverka tidpunkten för när det känns lagom att få barn.  
  Hade ni diskuterat detta med att skaffa barn länge innan ni försökte att få barn? 
 

  1  Nej, vi hade inte direkt planerat att få barn just då  Gå till fråga 18  

  2  Nej, vi var ganska bestämda från början om att nu ville vi ha barn Gå till fråga 18  

  3  Ja, vi hade diskuterat detta med att skaffa barn en tid innan vi tyckte det var dags att försöka få barn  
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 17 Var det något speciellt som gjorde att ni väntade? 
 

  1  Rent personliga orsaker (sjukdom, vi var inte säkra på att vi skulle fortsätta leva tillsammans mm.) 

  2  Vi kunde eller fick inte ha barn i den bostaden vi hade då 

  3  En eller båda av oss saknade fast jobb 

  4  En eller båda ville först avsluta studierna  

  5  En eller båda av oss ville först helt satsa på jobbet  

  6  Ett barn skulle innebära mindre frihet för oss att själva råda över vår tid mm. 

  7  Vi kände att vi var för unga 

  8  Annat……………………………………………………………………………………………………. 
 
  Om du svarat flera alternativ, vilket tycker du är viktigast?  

  Skriv nr på svarsalternativet ovan: ……….……. 

 
 
 18 Var det något speciellt som påverkade tidpunkten för när ni v ille ha första barnet? 
 

  1  Många i vår omgivning hade fått eller planerade att få barn, så det passade bra 

  2  Vi var säkra på att vi ville fortsätta leva tillsammans 

  3  Vi hade en ekonomisk situation som gjorde det möjligt att ha barn 

  4  Vi fick en (ny) bostad 

  5  Studierna var klara 

  6  Nej, det var inget särskilt, det bara blev så 

  7  Annat……………………………………………………………………………………………………. 
 
  Om du svarat flera alternativ, vilket tycker du är viktigast?  

  Skriv nr på svarsalternativet ovan: ……….……. 
 
 
 19 Med de erfarenheter du har idag, tycker du då att tidpunkten för när du fick det  
  första barnet var den bästa? 
 

  1  Ja 

  2  Nej, jag skulle nog önska att vi hade väntat litet längre 

  3  Nej, jag skulle nog önska att vi hade fått barn tidigare 
 
 
 20 Tror du att du kommer att skaffa fler barn inom de närmaste 5-6 åren? 
 

  1  Ja    gå till fråga 21  

  2  Kanske    gå till fråga 23  

  3  Troligen inte   gå till fråga 23  

  4  Nej    gå till fråga 25  
 
 
  Om ja i fråga 20 
 21 Hur många fler barn skulle du vilja ha?   
 

  1  Ett 

  2  Två 

  3  Tre 

  4  Fler än tre 
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 22 Finns det någonting som du tror skulle kunna få dig att ändra åsikt? 
 

  1  Ja, att jag och min partner inte skulle fortsätta leva tillsammans 

  2  Ja, att vi skulle få en avsevärt försämrad ekonomi 

  3  Ja, att andra saker dök upp (t.ex. ett toppjobb) så att det skulle bli för sent att få fler barn 

  4  Ja, annat……….…….……….…….……….…….……….…….……….…….……….……. 

  5  Nej det tror jag inte 
   
  Om du svarat flera alternativ, vilket tycker du är viktigast?  

  Skriv nr på svarsalternativet ovan: ……….……. 
 
 Gå till fråga 33 på sista sidan 
 
 
  Om kanske eller troligen inte i fråga 20 
 23 Vad är det som gör dig tveksam? 
 

  1  Jag/vi kanske inte kan få fler barn  

  2  Jag vet inte om jag finner någon jag vill ha barn tillsammans med  

  3  Jag vill nog ha fler barn, men min partner är tveksam 

  4  Vi har inte riktigt råd  

  5  Jag och/eller min partner vill satsa på jobbet och skulle få svårt att få tiden att räcka till 

  6  Det känns som om det är lagom med det antal barn vi har 

  7  Vi behöver en annan bostad om vi ska ha fler barn 

  8  Medicinska orsaker gör att vi kanske inte orkar med fler barn 

  9  Annat……………………………………………………………………… 
 
  Om du svarat flera alternativ, vilket tycker du är viktigast?  

  Skriv nr på svarsalternativet ovan: ……….……. 
 
 
 24 Skulle det finnas något som skulle kunna göra dig mindre tveksam? 
 

  1  Bättre ekonomiska förhållanden  

  2  Att jag träffade en (ny) partner  

  3  Att vi fick en bättre bostad 

  4  Att mina eller min partners arbetsförhållanden ändrades så att det gick lättare att kombinera med barn 

  5  Längre föräldraledighet 

  6  Förkortad arbetstid 

  7  Att vi var säkra på att ha arbete i framtiden 

  8  Att det togs mer hänsyn till att man har barn i det dagliga livet  

  9  Annat……………………………………………………………………. 
 
  Om du svarat flera alternativ, vilket tycker du är viktigast?  

  Skriv nr på svarsalternativet ovan: ……….……. 
 
 Gå till fråga 33 på sista sidan 
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  Om nej i fråga 20 
 25 Varför räknar du inte med att få fler barn? 
   

  1  Det är lagom med de barn jag/vi har 

  2  Jag tror inte att jag/vi har råd med fler barn 

  3  Jag och/eller min partner vill satsa på jobbet nu 

  4  Att vara småbarnsförälder tar mycket tid, det finns så mycket annat jag/vi vill göra 

  5  Medicinska skäl gör att vi inte skulle orka med att ha fler barn 

  6  Annat……………………………………………………………………………. 
 

  Om du svarat flera alternativ, vilket tycker du är viktigast?  

  Skriv nr på svarsalternativet ovan: ……….……. 
 
 

 26 Kan du tänka dig något som skulle få dig att ändra inställning 
 

  1  Nej, orsakerna är helt personliga 

  2  Ja, att vi fick en avsevärt bättre ekonomisk situation 

  3  Ja, ett barnvänligare samhälle, med mer tid för barn 

  4  Ja, att jag träffade en (ny) partner som gärna ville ha barn 

  5  Annat…………………………………………………………………….. 
 

  Om du svarat flera alternativ, vilket tycker du är viktigast?  

  Skriv nr på svarsalternativet ovan: ……….…….  Gå till fråga 33 på sista sidan 
 
 

 Till dig som inte har några egna barn  
 
 

 27 Tror du att du kommer att skaffa barn någon gång? 
 

  1  Ja    gå till fråga 28  

  2  Kanske    gå till fråga 29  

  3  Troligen inte   gå till fråga 29  

  4  Nej    gå till fråga 31  
  
 

  Om ja i fråga 27 
 28 Varför har du ännu inte fått barn? 
 

  1  Jag har ingen partner jag vill ha barn tillsammans med 

  2  Vårt förhållande är så nytt att det ännu inte har varit på tal 

  3  Jag/min partner har inte lyckats bli gravid än 

  4  Det är så mycket annat jag vill göra först 

  5  Tiden har gått åt till studier så vi har inte hunnit få barn än 

  6  Jag/min partner har tidvis varit arbetslös så det har inte varit lämpligt att få barn än 

  7  Jag/min partner har inget fast arbete 

  8  Jag/min partner vill helt satsa på jobbet först 

  9  Jag/vi har än så länge inte haft råd 

   10  Jag/vi har ingen bostad som är lämplig för barn 

   11  Vi tänker adoptera ett barn, men har inte gjort det än  

   12  Annat………………………………………………………………………………………….. 
 

  Om du svarat flera alternativ, vilket tycker du är viktigast?  

  Skriv nr på svarsalternativet ovan: ……….…….  Gå till fråga 33 på sista sidan 
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  Om kanske eller troligen inte i fråga 27 
 29 Vad är det som gör dig tveksam? 
 

  1  Jag/vi kanske inte kan få barn 

  2  Jag vet inte om jag finner en partner jag vill ha barn tillsammans med 

  3  Jag vill nog ha fler barn men min partner är tveksam 

  4  Jag vet inte om jag/vi kommer att få råd någon gång 

  5  Det är så mycket annat jag vill göra  

  6  Jag och/eller min partner vill satsa på jobbet och skulle kanske få svårt att få tiden att räcka till  

  7  Medicinska orsaker gör att jag/vi kanske inte orkar med att ha barn  

  9  Jag har ingen längtan efter barn 

   10  Jag vill nog inte avstå från möjligheten att råda över mitt eget liv 

   11  Annat………………………………………………………………………………… 
 

  Om du svarat flera alternativ, vilket tycker du är viktigast?  

  Skriv nr på svarsalternativet ovan: ……….……. 
 

 
 30 Skulle det finnas något som skulle kunna göra dig mindre tveksam? 
 

  1  Bättre ekonomiska förhållanden  

  2  Att jag träffade en (ny) partner  

  3  Att vi fick en bättre bostad 

  4  Att mina eller min partners arbetsförhållanden ändrades så att det gick lättare att kombinera med barn 

  5  Längre föräldraledighet 

  6  Förkortad arbetstid 

  7  Att vi var säkra på att ha arbete i framtiden 

  8  Att samhället var mer barnvänligt 

  9  Annat……………………………………………………………………. 
 

  Om du svarat flera alternativ, vilket tycker du är viktigast?  

  Skriv nr på svarsalternativet ovan: ……….……. 
 
 Gå till fråga 33 på sista sidan 
 
 

  Om nej i fråga 27 
 31 Varför räknar du inte med att få barn? 
   

  1  Jag/vi kan inte kan få barn och vill inte adoptera barn 

  2  Jag tror inte att jag kommer att träffa någon jag vill ha barn tillsammans med 

  3  Jag vill nog ha barn men min partner vill inte  

  4  Jag tror inte att jag/vi kommer att få råd någon gång 

  5  Det är så mycket annat jag hellre vill göra  

  6  Jag och/eller min partner vill hellre satsa på jobbet  

  7  Medicinska skäl gör att vi inte skulle orka med att ha barn  

  8  Jag har ingen längtan efter barn 

  9  Jag vill nog inte avstå från möjligheten att råda över mitt eget liv 

   10  Annat……………………………………………………………………………. 
 

  Om du svarat flera alternativ, vilket tycker du är viktigast?  

  Skriv nr på svarsalternativet ovan: ……….……. 
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 32 Kan du tänka dig något som skulle kunna påverka dig t ill att ändra inställning 
 

  1  Nej, orsakerna är helt privata 

  2  Ja, att det fanns mer plats för barn i dagens samhälle 

  3  Ja, vi fick en avsevärt bättre ekonomisk situation 

  4  Ja, jag träffade en (ny) partner som gärna ville ha barn 

  5  Att samhället var mer barnvänligt 

  6  Annat……………………………………………………………………………. 
   
  Om du svarat flera alternativ, vilket tycker du är viktigast?  

  Skriv nr på svarsalternativet ovan: ……….……. 
 
  
 33 Om du bortser från din/er egen situation och tänker litet mer allmänt: 
 
 a Hur många barn tycker du är det ideala att skaffa sig? 
 

      
 0 1 2 3 Fler än tre 
 
 b Vilken ålder tycker du är den ideala för en kvinna att få sitt första barn? 
 

        
 Högst 21 år 22-24 år 25-27 år 28-30 år 31-33 år 34-36 år 37 år eller mer 
 
 c Vilken ålder tycker du är den ideala för en man att få sitt första barn?   
 

        
 Högst 21 år 22-24 år 25-27 år 28-30 år 31-33 år 34-36 år 37 år eller mer 
 
 
 34 Hur viktiga är följande saker för dig?   
 
  Svara med en siffra mellan 1 och 10. Ett kryss i en ruta under siffran 1 betyder ”inte alls viktigt”.  
  Ett kryss under rutan 10 betyder ”mycket viktigt”. Välj den av frågans rutor som stämmer bäst  
  med vad Du tycker. 
 
      Inte alls  Mycket 
  Att ha tid till att göra egna saker också på viktigt  viktigt 
  fritiden (träffa gamla kompisar, sporta,    1     2      3     4      5     6      7      8     9    10 

  studera, vara med i föreningar etc.)            
       

  Att avancera i jobbet           
 
  Att ha ett jobb som man trivs med (även om det  

  inte skulle vara så välbetalt eller går att avancera i)           
 

  Att ha barn och familj           
 

  Att ha god ekonomi           
 

 
 

Tack för hjälpen! 
 

Om du har några kommentarer, anteckna dem gärna på nästa sida! 
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Egna kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


