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Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn
nummer 2 set i forhold til tidsafstanden til barn nummer 1.

Analysens hovedkonklusioner


Over 80 pct. får barn nummer 2 inden for fem år efter barn nummer 1.



Flest får barn nummer 2 mellem to og tre år efter barn nummer 1.
Det gælder hver tredje.



Den tidsmæssige afstand mellem barn nummer 1 og 2 er generelt
blevet kortere over de sidste 20 år. I 1995 var der i gennemsnit
3,8 år imellem, mens det i 2011 var 3,5 år. Forskellen mellem
barn nummer 1 og 2 er steget fra 2011 til 2015 til 3,6 år i 2015.



Der er en klar tendens til, at jo ældre moderen er, jo kortere tid
går der, før hun får barn nummer 2. For den gennemsnitlige førstegangsfødende på 29 år, vil der i gennemsnit gå 3,4 år, før hun
får barn nummer 2. En kvinde, som får sit første barn som 40-årig,
vil i gennemsnit vente 3 år, til hun får barn nummer 2.



Ovenstående tendens kombineret med en tilbøjelighed til en højere alder hos førstegangsfødende kan blandt andet forklare faldet
i tidsforskellen mellem barn 1 og 2 i perioden 1995-2015.



I Region Midtjylland er der i gennemsnit 3,4 år mellem barn 1 og
2, hvilket er regionen med den laveste gennemsnitsforskel.
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1

Baggrund og indledning

I starten af 2016 havde 58 pct. af børnefamilierne mere end ét hjemmeboende barn. Størstedelen af alle børnefamilier har et eller to hjemmeboende
børn. Antallet af familier, som havde ét hjemmeboende barn var i 2016
328.034, mens 325.566 havde to hjemmeboende børn. Kun 99.778 familier
havde tre hjemmeboende børn, 16.783 familier havde fire hjemmeboende
børn og 4.195 familier havde mindst fem hjemmeboende børn.1
I nærværende analysenotat belyses tidsafstanden mellem barn nummer 1
og 2. Der ses på udviklingen af fødselstidspunktet mellem barn 1 og 2 i perioden 1995-2015. Derudover belyses betydningen af morens alder og den
geografiske forskel regionalt og kommunalt.

2

Metode

Tidsafstanden mellem barn nummer 1 og 2 er i notatet defineret, som den tid
der går, fra moderen har født sit første barn, til hun har født sit andet børn.
Får moren mere end ét barn pr. graviditet, vil de stadig tælle som ét barn,
idet det er tidsforskellen mellem graviditeter, der ønskes belyst.
Analysen betinger alene på, at børnene skal være født af samme mor, og
der er derfor mulighed for, at barn nummer 1 og 2 ikke har samme far.
Notatet ser på fødsler af barn nummer 2, som sker i perioden fra 1995 frem
til ultimo 2015, som er registreret i befolkningsregistreret ultimo det pågældende år.
Opgørelserne på kommune- og regions-niveau er opgjort for barn nummer
2’s bopæl ultimo det pågældende år. I bilaget findes en opgørelse over antallet af familier, som får barn nummer 2 fordelt på år, som analysenotatet er
baseret på.

3
3.1

Resultater
Udvikling

Over 80 pct. af mødrene, som får mindst to børn, får barn nummer 2 inden
for fem år efter barn nummer 1. Andelen har været stigende de sidste 20 år.
I 1995 var det 80,0 pct., mens det i 2015 var 82,9 pct., jf. figur 3.1. Derved er
der en tendens til, at familier får deres børn hurtigere, når først de har besluttet sig for at få børn. Flest mødre fik deres barn nummer 2 mellem to og
tre år efter barn nummer 1, jf. figur 3.1. Den hyppigste forskel mellem barn
nummer 1 og 2 er mere præcist 2 år og 5 måneder, hvor 3,0 pct. af alle
mødre får deres andet barn, jf. figur 3.2. Ligeledes er det relativt få, der vælger at få barn nummer 2 omkring et år efter barn nummer 1 og senere end
10 år efter barn nummer 1.

1
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Figur 3.1 Fordeling af år mellem barn 1 og 2, 1995 og 2015
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Note: Beregnet for anden fødte børn født i løbet af hhv. 1995 og 2015
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik

Figur 3.2 Fordeling af måneder mellem barn 1 og 2, 2015
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Note: Beregnet for anden fødte børn født i løbet af 2015
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik

De seneste 20 år har der generelt været en tendens til, at tidsforskellen mellem barn 1 og 2 er faldet. Dog kom der fra 2011 en modgående tendens,
hvor forskellen langsomt stiger igen frem til 2014. I 1995 var der i gennemsnit 3,85 år mellem barn nummer 1 og 2, mens der i 2011 i gennemsnit var
3,55 år. Fra 2011 til 2014 er gennemsnitsforskellen steget til 3,66 år i 2014. I
2015 faldt gennemsnitsforskellen igen til 3,64 år, jf. figur 3.3.
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Figur 3.3: Udvikling i tidsforskellen mellem barn nummer 1 og 2, 1995-2015
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Note: Gennemsnitsforskellen er fordelt på fødselsåret for morens anden fødte barn
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik

3.2

Morens alder ved fødslen

Der er en klar negativ sammenhæng mellem moderens alder når hun får sit
første barn, og hvor lang tid der går, til hun får barn nummer 2, jf. figur 3.4.
Desto yngre moren er, når hun får det første barn, jo længere tid går der, før
barn nummer 2 kommer til verden. Blandt kvinder, der bliver mødre som 16årige, går der i gennemsnit godt seks år, til hun får sit andet barn. Blandt
kvinder, der først bliver mødre som 40-årig, går der i gennemsnit knap tre år,
før hun får barn nummer 2.
Figur 3.4: Gennemsnitlig forskel mellem barn 1 og 2 fordelt efter morens alder
ved første barn, 2015
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Note: Gennemsnittet er fordelt på morens alder ved barn nummer 1. Den stiplede linje er landsgennemsnittet.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik
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Udviklingen i tidsforskellen mellem barn 1 og 2 kan skyldes den samtidige
tendens til, at kvinder er ældre, når de får deres første barn, jf. figur 3.5. I
2015 var kvinder i gennemsnit 29,1 år, da de fik deres første barn, mens de i
1995 i gennemsnit var to år yngre, 27,3 år. Kombinationen af en højere gennemsnitsalder for førstegangsfødende og den negative sammenhæng mellem tidsforskel mellem barn 1 og 2 og morens alder vil alt andet lige få gennemsnitsforskellen mellem barn 1 og 2 til at falde over tid.
Figur 3.5: Udviklingen i gennemsnitsalderen for førstegangsfødende, 19952015
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, FOD11Regioner

3.3

Regionale forskelle

Der er store forskelle på tværs af regioner på, hvor lang tid der går, før
mødre får barn nummer 2, jf. figur 3.6. Der er en klar tendens til, at midtjyderne får deres børn tættere på hinanden, mens sjællændere har den længste tidsafstand mellem barn nummer 1 og 2. I Region Midtjylland er det 54,6
pct. er mødrene, der får deres andet barn inden for tre år efter barn nummer
1, mens det i Region Sjælland og Hovedstaden kun er hhv. 45,0 pct. og 46,0
pct. af mødrene. I Nordjylland er det 50,1 pct. og i Syddanmark 51,5 pct. af
mødrene, der får deres andet barn indenfor tre år.
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Figur 3.6: Fordeling af år mellem barn nummer 1 og 2, fordelt på Regioner, 2015
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Note: Beregnet for barn nummer 2, der er født i løbet af 2015
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik

I Region Midtjylland er der i gennemsnit 3,4 år mellem barn 1 og 2, mens der
i Region Sjælland i gennemsnit er 3,8 år i 2015. Alle fem regioner har oplevet et fald i gennemsnitsforskellen mellem barn 1 og 2 fra 1995 til 2011, jf. figur 3.7 og 3.8, hvilket som nævnt blandt andet kan forklares af en stigende
gennemsnitsalder for førstegangsfødende. Region Midtjylland og Hovedstaden har oplevet det største fald i gennemsnitsforskellen mellem barn 1 og 2
fra 1995 til 2015.
Figur 3.7: Udviklingen i den gennemsnitlig tidsforskel mellem barn 1 og 2 fordelt på regionsniveau, 1995-2015
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Note: Gennemsnitsforskellen er fordelt på fødselsåret for morens anden fødte barn
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik
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3.4

Kommunefordelt

De regionale forskelle skinner også igennem, når tidsforskellen mellem barn
nummer 1 og 2 opgøres på kommuneniveau. De midtjyske kommuner har
den laveste tidsforskel, mens de sjællandske kommuner oplever en større
tidsforskel mellem barn et og to, jf. figur 3.8.
Figur 3.8: Gennemsnitlig antal år mellem barn 1 og 2 på kommuneniveau, 2015
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Note: Beregnet for anden fødte børn, der er født i løbet af 2015. Landsgennemsnittet er 3,64 år
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik

Ses der på andelen af anden fødte børn, der kommer til verden indenfor tre
af den førstefødte, så ligner kommunekortet det ovenstående kommunekort
med gennemsnitsforskel.
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Figur 3.9: Andel anden fødte børn, der kommer til verden indenfor tre år af førstefødte, på kommuneniveau, 2015
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Note: Beregnet for anden fødte børn, der er født i løbet af 2015. Landsgennemsnittet er 49,4 pct.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik
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Dato: 16. august 2016

Bilag 1
Tabel B1.1 Antal familier, der får barn nummer 2 fordelt på år
1995
1996
1997
1998
1999
25.994

24.666

25.423

24.887

24.750
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2000

2001

24.815

23.789

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

23.467

23.525

23.514

23.770

23.936

23.472

23.536

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

22.990

23.222

22.127

21.612

20.750

21.194

21.603

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik
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