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Sammanfattning 

Den åldrande befolkningen sägs föra med sig problemet att allt färre får ta hand om allt fler, 

diskussionen handlar ofta om pensionsfrågor. Samtidigt har man glömt bort den andra dimen-

sionen i form av barnafödande och fertilitet. En del faktorer kan inverka på hushållen mer än 

andra när de väljer att skaffa barn, förstår vi hushållens val på aggregerad nivå så förstår vi 

även samhällets val när det kommer till barnafödandet. 

 

Genom en regressionsanalys, innehållande tre modeller, undersöks hur och om de makro-

ekonomiska variablerna disponibel inkomst, arbetslöshet, sparkvot, utbildningskostnader och 

om inkomstskillnader mellan män och kvinnor samt föräldraförsäkringen påverkar barna-

födandet i Sverige. Variablerna är valda med utgångspunkt i Gary Beckers teori om efter-

frågan på barn. Sekundärdata är hämtad från Statistiska Centralbyrån. 

 

Resultatet visar att disponibel inkomst har ett positivt samband med barnafödandet. Utbild-

ningskostnader och föräldraförsäkringen visar dock ett negativt samband med barnafödandet. 

Variabeln arbetslöshet visar varierande signifikans beroende på om vi inkluderar en föräldra-

försäkring eller inte. Variablerna sparkvot och könsrelaterade inkomstskillnader visar ingen 

signifikans. 
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1 Introduktion 

Problemet med den åldrande befolkningen sägs leda till att allt färre får ta hand om allt fler, 

att det inte finns tillräckligt många att fylla platserna i produktionen och mycket annat. Enligt 

professor Thomas Lindhs vid institutet för framtidsstudier så har diskussionen om proble-

matiken kring den åldrande befolkningen ”snöat in sig” på pensionsfrågor. Samtidigt har man 

glömt bort den andra dimensionen i form av barnafödande och fertilitet. Förutsättningen för 

att en population skall bestå är att det föds barn i populationen.1 Variationer och trender i 

barnafödande har varit föremål för studier och teorier sedan lång tid tillbaka.  

 

Eftersom barnafödandet kan ses som en grundläggande pelare som påverkar de makro-

ekonomiska förhållandena i samhället och samhällets fortlevnad är kunskapen om barna-

födandet viktig, barnafödandet är något som berör oss alla. Ett minskat barnafödande kombi-

nerat med en åldrande befolkning innebär att fler skall försörjas av färre. I tider med lågt 

barnafödande är det extra viktigt att förstå dynamiken bakom variationerna och förstå vilka 

faktorer som är viktiga för barnafödandet då det på lång sikt kommer att ha en märkbar effekt 

på samhällsekonomin. 

 

Vissa faktorer kan påverka barnafödandet mer än andra, hushållens enskilda beslut om att 

skaffa barn kan påverkas mer av vissa faktorer än andra. Förstår vi hushållens val på en aggre-

gerad nivå så förstår vi även samhällets val och variationerna i barnafödandet.  

 

En som undersökt vad som kan vara sådana faktorer är Gary Becker, hans teorier gäller 

amerikanska förhållanden, vi frågar oss om det är så att hans teorier kan överföras till svenska 

förhållanden. 

1.1 Disposition 

Efter en introduktion följer syftet och problemformuleringen med dess avgränsningar. Där-

efter presenteras de teorier som testas i studien, teorier av Gary Becker. Efter teorierna pres-

enteras tidigare studier med avseende att ge läsaren en inblick i vad andra skribenter som har 

forskat inom området har kommit fram till. Därpå följer en presentation av de data som det 

här arbetet analyserar, dessa presenteras i form av diagram och kommentarer. Efter denna del 

följer den empiriska analysen som inkluderar upplägget, regressionsmodellerna samt defi-
                                                 
1 Tillhammar, Peter, Utmaning för åldrande samhälle (2006)
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nitioner och presentationer av variablerna som används. Då modellerna och variablerna 

presenterats, följer en redovisning och analys av resultatet som mynnar ut i slutsatser. Där-

efter följer en diskussion kring resultaten av analyserna och en mer allmän diskussion. 

2 Syfte 

Syftet är att bidra till kunskapen om sambandet mellan makroekonomiska förhållanden och 

det enskilda hushållet, med andra ord sambandet mellan realekonomiska förhållanden och 

sådant som man ofta ser som relaterat till det enskilda hushållet, i detta fall barnafödande. Vi 

vill bidra till förståelsen av kortsiktiga variationer i barnafödandet ur ett nationalekonomiskt 

perspektiv. 

2.1 Problemformulering 

Finns det ett samband mellan barnafödande och disponibel inkomst, sparkvot, arbetslöshet, 

utbildningskostnader, föräldraförsäkringen och lönegap mellan kvinnor och män? 

2.2 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer att behandla variationer i barnafödandet i Sverige under tidsperioden 

1960-2007 med utgångspunkt från Gary Beckers teorier som presenteras i boken A Treatise 

on the family. Andra teorier om vad som orsakar variationer i barnafödandet och andra länder 

kommer inte att vara föremål för denna studie. 
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3 Teori 

Utgångspunkten i denna uppsats är hämtad ifrån den teori som Gary Becker presenterar i bo-

ken A Treatise on the family. Becker diskuterar familjen och hushållet som en ekonomisk 

enhet och hur familjen har utvecklats genom tiderna, där han bland annat diskuterar efter-

frågan på barn, det vill säga vad som leder till att hushåll väljer att producera barn. Enligt 

Becker så har barn liknande egenskaper som de flesta andra varor, till exempel menar Becker 

att barn är känsliga för pris och inkomst (med den skillnaden att produktionen av barn för det 

mesta är egentillverkad och saknar inköpspris). Becker anser därigenom att barn går att bes-

kriva i termer av tillgång och efterfrågan.2

 

Becker menar att hushållen, liksom andra ekonomiskt viktiga delar i samhället, tjänar på att 

utnyttja sina komparativa fördelar. Med detta menar han att det är samhällsekonomiskt och 

hushållsekonomiskt lönsamt att den ena parten i ett giftermål eller förhållande specialiserar 

sig på marknadsaktiviteter och den andra specialiserar sig på hemmet. Det ligger inget själv-

klart faktum i att till exempel mannen ska specialisera sig på marknadsaktiviteter och kvinnan 

på aktiviteter i hemmet eller vice versa, det är utnyttjandet av de komparativa fördelarna som 

är det primära i Beckers resonemang. Becker pekar ändå på att kvinnorna ofta ägnar sig åt 

aktiviteter i hemmet och männen på marknadsaktiviteter. Givet att det enskilda hushållets 

medlemmar utnyttjar sina komparativa fördelar för detta med sig ekonomiskt effektivare hus-

håll som kan maximera sin nytta.3  

 

Becker konstaterar att kvinnornas löner har ökat i förhållande till männens de senaste 100 

åren. Som en konsekvens av resonemanget om de komparativa fördelarna i ett hushåll så me-

nar han att inkomstskillnaderna är en central anledning till det minskade barnafödandet. Han 

menar att detta beror på att när kvinnors löner ökar så ökar också priset för barn. Detta då kvi-

nnors tid värdesätts relativt mer på marknaden än i hemmet vilket leder till att mer av kvi-

nnors tid kommer att ägnas åt marknadsaktiviteter istället för aktiviteter i hemmet. Då barn, 

enligt Becker, mer eller mindre kräver uppmärksamhet på ett eller annat sätt (och fler barn 

                                                 
2 Becker, Gary S. (1981) s. 93-96 
3 Becker, Gary S. (1981) s. 15-21 
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kräver mer uppmärksamhet) så kommer alternativkostnaden för barn att öka givet att kvinnors 

inkomster från marknadsaktiviteter ökar.4  

 

Tillgången på barn menar Becker beror också på sannolikheten att bli befruktad vid ett sam-

lag. Sannolikheten att bli befruktad beror bland annat på samlagsfrekvensen och tillgången på 

preventivmedel (en tillgång som påverkas av den disponibla inkomsten), detta då denna faktor 

påverkar sannolikheten att bli befruktad vid ett samlag. Detta samband beskrives med följ-

ande ekvation5:  

 

( )SC
En
+

=    (1) 

 

där n är antalet barn, E är perioden exponerad för födslar, C är genomsnittliga tiden att bli 

befruktad och S är genomsnittliga tiden av sterilitet under och efter en graviditet. 6 C beskrivs 

med följande ekvation: 

 

( )fp
C 1
≅    (2) 

 

där p är sannolikheten att bli befruktad under ett samlag och f är samlagsfrekvensen.7 Becker 

visar detta genom ett exempel: om den genomsnittliga åldern för att ingå äktenskap (ingå 

samboförhållande) ökar så minskar barnafödandet.8

 

Då hushållen har en begränsad inkomst så måste en avvägning göras om hur den ska fördelas. 

Enligt Becker utgör barn en kostnad för hushållen i form av underhåll samtidigt som barn inte 

har något likvärdigt substitut så blir det en avvägning mellan barn och alla andra varor. Detta i 

och med att barn påverkar hushållets resursallokering och att det därmed finns ett ekonomiskt 

samband mellan barn och alla andra varor.9 Budgetrestriktionen blir således följande: 

 

                                                 
4 Becker, Gary S. (1981) s 98 
5 Becker, Gary S. (1981) s 94-102 
6 Becker, Gary S. (1981) s 99 
7 Becker, Gary S. (1981) s. 99 
8 Becker, Gary S. (1981) s. 100 
9 Becker, Gary S. (1981) s. 103-109 
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IZqp znc =Π+   (3) 

 

Där I är hushållens inkomst,  är kostnaden för ett barn,  är antalet barn,  är kostnaden 

för alla andra varor och Z är alla andra varor. Det som avgör den exakta konsumtionen beror 

på hushållens preferenser.

cp nq zΠ

10

 

Becker utgår ifrån antagandet att föräldrar är neutrala. Med det menar Becker att föräldrar i 

huvudsak inte föredrar extremer när det kommer till favorisering av sina barn. Föräldrarna 

utgår istället ifrån sina barns behov, detta då Becker anser det som rimligt att anta att hus-

hållens nyttofunktion har en avtagande marginalnytta med följande form11: 

 

),,( tttt nIZUU =   (4) 

 

Där  är alla andra varor,  är inkomsten och  är antalet barn.tZ tI tn 12  

 

Därigenom strävar föräldrarna efter att utjämna den tilldelning som deras barn har fått, till 

exempel medfödda defekter av olika slag, mellan sina barn. Föräldrarna kommer enligt 

Becker att ägna mer tid åt barn som har en sämre tilldelning då marginalnyttan på deras inve-

stering i dessa barn kommer att vara högre i jämförelse med investeringar i barn med bättre 

tilldelning.13

 

När hushållen väl bestämmer sig för att skaffa barn så menar Becker att ett avvägande mellan 

kvalitet och kvantitet kommer att ske, där Becker menar att kvalitet är i form av utbildning så 

som till exempel skolutbildning och kvantitet är antalet barn. Då hushållen har en begränsad 

inkomst så får hushållen välja mellan relativt få barn med hög kvalitet, högutbildade barn, 

eller en större kvantitet av mindre kvalitativa barn, många lågutbildade barn. Det Becker syf-

tar på är avvägningen mellan att antingen ha få barn med en hög utbildningsgrad eller många 

barn med en låg utbildningsgrad. Då hushållen har en given inkomst och varje barn är förenat 

                                                 
10 Becker, Gary S. (1981) s. 103 
11 Becker, Gary S. (1981) s. 129-134 
12 Becker, Gary S. (1981) s 129 
13 Becker, Gary S. (1981) s. 106, 122-129 
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med en kostnad så måste hushållens investeringar fördelas i enlighet med budgetrestriktionen, 

se ekvation 3.14

 

För att barnen ska kunna få kvalitet så menar Becker att tillförskaffandet av den utbildning 

som krävs är en extra kostnad utöver de fasta underhållskostnader som barn för med sig, så 

som mat. Becker menar att mängden kvalitet, utbildning, som konsumeras är direkt relaterat 

till utbildningskostnaden. I och med att mängden kvalitet beror på kostnaden för kvalitet så 

innebär detta att kostnaden för kvaliteten har en implicit påverkan på antalet barn. Då priset 

på kvalitet ökar, minskar efterfrågan på kvalitet och hushållen substituerar då kvalitet mot 

kvantitet. Förändringar i relativpriset, exempelvis en minskning i priset på kvalitet, kommer 

att påverka fördelningen mellan kvalitet och kvantitet, se figur 1.15

 

 
Figur 1 

4 Tidigare studier 

Det finns en del tidigare liknande studier. De flesta av dessa är anglosaxiska studier. Robert T. 

Michael på University of Chicago har bland annat studerat utbildningsnivåns påverkan på 

barnafödandet och konstaterar att en ökande utbildningsnivå hos amerikanska kvinnor leder 

till ett minskat barnafödande. 16  

 

                                                 
14 Becker, Gary S. (1981) s. 103, 129-134 
15 Becker, Gary S. (1981) s 103-109 
16 Michael, Robert T. (1973) 
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Dennis N. De Tray genomförde en studie baserad på 550 slumpvis utvalda amerikanska 

County av ca 3300 stycken. De Tray drar slutsatsen att det som var den enskilt viktigaste vari-

abeln som påverkat variationerna i barnafödandet är kvinnors inkomster i förhållande till 

mäns. I slutsatsen visar De Tray att minskade skillnader i inkomster mellan män och kvinnor 

leder till minskat barnafödande.17

 

Studier på kontinentaleuropeiska länder har genomförts. Bland annat i artikeln ”The Emer-

gence of Lowest-Low Fertility in Europe during the 1990s” där författarna konstaterar att 

institutionella faktorer håller nere barnafödandet i södra, centrala och östra Europa genom att 

faktorerna leder till att barnafödandet skjuts upp.18

 

I rapporten ”Departementsserien 2001:57 ds 2001 57 d1” från Socialdepartementet kons-

taterar författaren att dagens unga i Sverige vill skaffa barn men betonar det viktiga i att ha ett 

fast jobb innan man skaffar barn. I rapporten hänvisar de till bland annat undersökningar om 

ungas attityder till att skaffa barn, resultatet var att majoriteten ville skaffa barn i sitt liv och 

att detta tillhörde ”meningen med livet”. I rapporten konstaterar man att barnafödandet per 

kvinna har sjunkit. En del reformer skedde under 70-talet vilket underlättade kombinationen 

av arbete och familj. I rapporten konstaterar man att arbetslösa inte skaffar barn men de väljer 

att skaffa sig mer utbildning. Barnafödandet har skjutits uppåt i åldrarna då det enligt rapp-

orten tar tid att etablera sig på olika marknader som äktenskapsmarknaden, bostadsmarknaden 

och arbetsmarknaden. I rapporten konstaterar man att ett arbete med en hygglig inkomst 

förefaller vara en grundläggande faktor för att skaffa barn. Rapporten konstaterar även att 

jämställdhet har en inverkan på barnafödandet. Mer jämställda områden innebär ett högre 

barnafödande.19

 

I SCB:s rapport ”Arbetslöshet och barnafödande” från 2003 konstaterar man att nyblivna för-

äldrar diskrimineras på arbetsmarknaden och att ha barn är förknippat med en risk att indirekt 

förlora sitt arbete. 20

                                                 
17 De Tray, Dennis N. (1973)  
18 Kohler Hans-Peter, Billari Francesco C., Ortega Jose A. (2002) 
19 Socialdepartimentet, Departementsserien 2001:57 ds 2001 57 d1, s 11-24 
20 SCB, Arbetslöshet och barnafödande (2003) 
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5 Data 

Data är till största del inhämtade från Sveriges Statistiska Centralbyrå, Statistiska central-

byrån, både från Internet (www.scb.se) och från de statistiska årsböckerna som publiceras av 

Statistiska centralbyrån för de olika åren, data är således sekundärdata. Data redovisas i form 

av tidsserier och presenteras i form av diagram. Delar av arbetslöshetsdata och data rörandes 

föräldraförsäkringen är inhämtade från Konjunkturinstitutets hemsida (www.konj.se) och 

Försäkringskassans hemsida (www.forsakringskassan.se). Dessa data är emellertid insamlade 

och sammanställda av Statistiska centralbyrån.  

 

Dessa data avser perioden 1960-2007, detta på grund av att innan 1960 så fanns inte alla vari-

abler med i de statistiska årsböckerna från Statistiska centralbyrån och då det råder en efter-

släpning i statistiken på två år för vissa variabler så finns fullständig data endast tillgänglig till 

och med år 2007. 

 

Dessa data är insamlade av Statistiska Centralbyrån så tillförlitlighet i dessa data är likställd 

med den tillförlitlighet som kan associeras med Statistiska Centralbyråns metoder för insam-

lande av data.21

 

De data som har sammanställts utgår från svensk data under den studerade perioden. De data 

som involverar monetära medel har räknats om till 1960 års penningvärde för att kunna ex-

kludera förändringar som beror på inflation. Då undersökningen avser att undersöka de vari-

abler Becker presenterar i A Treatise on the family så har data för dessa variabler samm-

anställts, för vidare motivation av variablerna se avsnitt 6.2.1. 

 

Hushåll 

De data som presenteras i diagram 5.1 är inhämtad från de statistiska årsböckerna för de olika 

åren som publiceras av statistiska centralbyrån. 

                                                 
21 För att ta reda på mer om Statistiska Centralbyråns insamlingsmetoder och sammanställningar kontakta 
Statistiska Centralbyrån eller på www.scb.se. 
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Diagram 5.1 

Antalet hushåll har från 1960 till 2007 stadigt ökat. Ökningen har under perioden varit ca 70% 

eller ca 1,9 miljoner hushåll. En kommentar angående data för hushållen är att antal hushåll 

inte redovisades konsekvent i varje Statistisk årsbok utan vissa år saknades, de år som saknas 

som ligger inom ett intervall där data har varit tillgänglig har beräknats med hjälp av den 

genomsnittliga förändringen för de år som har varit tillgängliga. 

 

Barnafödandet 

De data som presenteras i diagram 5.2 är inhämtade direkt från Statistiska centralbyråns hem-

sida (www.scb.se).22
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Diagram 5.2 

Barnafödandet ökade under perioden 1960-1966 där 1966 var toppen för att därefter avta ända 

fram till år 1983. Mellan åren 1983-1991 ökade barnafödandet återigen där 1990 var toppåret 

med 123 938 barnafödslar. Utvecklingen var därefter avtagande tills slutet av 1990-talet för 

                                                 
22 Statistiska Centralbyrån, Befolkningsutveckling; födda, döda, in- och utvandring, gifta, skilda 1749 - 2008

Sidan 11  



Författare:  Södertörns Högskola 
Hans Christian Sundelin Svendsen  VT 09 
Oscar Sundqvist  Handledare: Stig Blomskog 

att sedan öka under 2000-talet. Under den studerade perioden så har barnafödandet legat på en 

stabil nivå, från ca 102 000 födslar år 1960 till ca 107 000 födslar år 2007. 

Barnafödande per hushåll 
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Diagram 5.3 

Om man ser till barnafödandet per hushåll som framställs diagrammatiskt i diagram 5.3 så är 

trenden avtagande. Barnafödandet per hushåll har minskat under den studerade perioden. De 

kortsiktiga variationerna är i stort sett samma som för barnafödandet totalt sett. 

 

Hushållens disponibla inkomst 

De data som presenteras i diagram 5.4 är inhämtad från Statistiska Centralbyråns hemsida. 

(www.scb.se).23
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Diagram 5.4 
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Sidan 12  



Författare:  Södertörns Högskola 
Hans Christian Sundelin Svendsen  VT 09 
Oscar Sundqvist  Handledare: Stig Blomskog 

Den reala disponibla inkomsten per hushåll har haft en positiv utveckling under perioden, 

inkomsterna har ökat med ca 64%. Perioden 1960-2007 har inneburit en ökad köpkraft för 

hushållen. Perioden 1960 till ca 1975 skedde en snabb uppgång i hushållens köpkraft med en 

uppgång med ca 30% för att sedan under perioden från ca 1975 fram till ca 1999 mer eller 

mindre ligga still. Sedan ca 1999 fram till 2007 så har den disponibla inkomsten per hushåll 

ökat. 

 

Sparkvot 

De data som presenteras i diagram 5.5 är inhämtade från Statistiska centralbyråns hemsida. 

(www.scb.se).24
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Diagram 5.5 

Hushållens andel av hushållens disponibla inkomster som går till sparande (hushållens spar-

kvot) har haft en negativ utveckling under perioden 1960-2007. Sparkvoten var relativt hög 

under perioden 1960 fram till 1980 då sparkvoten sjönk från 11,3% till 7,5%. Efter 1980 sker 

ett fall i sparkvoten för att under åren 1987-1989 vara negativ. Mellan åren 1990 och 1994 

sker en relativt kraftig uppgång för att sedan relativt kraftigt minska och återigen ligga på 

negativa nivåer 1998-2000. Under 2000-talet så har sparkvoten varit positiv. 

 

Arbetslöshet 

De data som presenteras i diagram 5.6 är inhämtade från de statistiska årsböckerna och från 

Konjunkturinstitutets hemsida. För perioden 1960 till och med 1991 är data inhämtad från de 

                                                 
24 SCB, Hushållens disponibla inkomster, konsumtionsutgifter och sparande 1950-2008 
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statistiska årsböckerna, för perioden 1992-2007 är data inhämtad från Konjunkturinstitutets 

hemsida (www.konj.se)25, data är emellertid insamlade och sammanställda av Statistiska Cen-

tralbyrån. 
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Diagram 5.6 

Under större delen av perioden har arbetslösheten legat runt 2 % av arbetskraften, med undan-

tag för förändringarna under 1990-talet då arbetslösheten steg till över 10%. Arbetslösheten 

låg sedan på en nivå över 10% fram till 1997 då arbetslösheten sjönk för att under 2001 ligga 

på ca 6%. Arbetslösheten steg sedan till ca 8% 2003 och 2004 för att år 2007 återigen ligga på 

ca 6% 

 

Under 2007 ändrades definitionen för arbetslöshet som Sveriges Statistiska centralbyrå dittills 

arbetat efter till en internationell standarddefinition. Statistiska centralbyrån korrigerade då 

delar av sina data.26

 

Utbildningskostnader 

Utbildningskostnaderna är insamlade från de statistiska årsböckerna för de olika åren. Dessa 

data gäller endast statens utgifter på utbildning i reala värden i 1960 års penningvärde, den 

innefattar inte kommuner och landsting då data för dessa endast finns för ett fåtal år under 

tidsperioden och ett insamlande av dessa skulle falla utanför ramen av denna studie. 

                                                 
25 Konjunkturinstitutet, Arbetslöshet och åtgärder 
26 SCB, Korrigering av arbetskraftsundersökningen (AKU) för jan–aug 2007 (2007) 
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Diagram 5.7 

Statens utbildningskostnader har ökat stadigt under perioden med ett avbrott 1980 när kostna-

derna sjönk fram till 1985 för att sedan öka. 1990 så sker ett fall i statens kostnader för utbild-

ning, detta fall kan vara länkat till det faktum att kommunerna tog över ansvaret för finansi-

eringen av grundskolan27, data för kommunernas utgifter under denna period saknas. 
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Diagram 5.8 

Med en approximation av vad utgifterna skulle kunna vara med den genomsnittliga föränd-

ringen under perioden 1960-1990 som bas för den utveckling som kan antas ha varit under 

åren 1990-2007 får man ett utseende som i diagram 5.8. Utvecklingen från 1990 är en approx-

imation av vad som skulle kunna vara fallet då det är rimligt att anta att några dramatiska 

förändringar inte har inträffat under denna period då perioden 1960-1990 inte har 

                                                 
27 Nationalencyklopedin, Grundskola 
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karakteriserats av dramatiska svängningar likt den som sker 1990 vilket kan observeras i 

diagram 5.7. 

 

Inkomstskillnader 

De data som presenteras i diagram 5.9 är insamlad från de statistiska årsböckerna från Statis-

tiska Centralbyrån för de olika åren. Data i de statistiska årsböckerna utgör en samman-

ställning från de deklarerade inkomsterna som har inkommit till Skatteverket. Dessa data vi-

sar skillnaden i medelinkomst för alla som har deklarerat för de olika åren och räknar således 

inte bara in dem med förvärvsinkomster. Fördelen att se till de totala inkomsterna är att inte 

bara yrkesarbetande medräknas utan ser till de totala inkomsterna som män och kvinnor har 

till sitt förfogande. 
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Diagram 5.9 

Som framgår av diagrammet så har det varit en uppåtgående trend under hela den undersökta 

perioden, kvinnors andel av mäns inkomster har blivit större. 

 

Mellan 1963-1973 saknas beräknade medelvärden för män och kvinnor, för att beräkna ett 

ungefärligt medelvärde har den så kallade centrala gränsvärdessatsen använts.28 Den centrala 

gränsvärdessatsen utgår från att klasserna som dessa data är indelad i är normalfördelad om 

antalet observationer är stort. Då inkomstklasser för de båda könen var fanns tillgängliga så 

beräknades ett medelvärde för klassen som sedan multiplicerades med antalet individer i klas-

                                                 
28 Körner, Svante & Wahlgren, Lars (2000) s. 126 
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sen för att sedan addera ihop klasserna för de båda könen, för att sedan beräkna ett ungefärligt 

medelvärde.29

 

Föräldraförsäkringen 

Föräldraförsäkringen infördes 1974 och data finns således enbart från 1974 och framåt. 1995 

infördes den så kallade pappamånaden.30 Data för perioden 1974-1994 är insamlade från de 

statistiska årsböckerna från Statistiska centralbyrån. Data för perioden 1994-2007 är insam-

lade från Försäkringskassans hemsida (www.forsakringskassan.se)31, dock är de data som 

presenteras av Försäkringskassan insamlade och sammanställda av Statistiska centralbyrån. 
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Diagram 5.10 

Föräldraförsäkringens andel av hushållens disponibla inkomster har haft en positiv trend un-

der den studerade perioden. Från 1974 till ca 1992 ökade föräldraförsäkringens andel av hus-

hållens disponibla inkomster för att under resterande del av 1990-talet minska. Under 2000-

talet ökar återigen föräldraförsäkringens andel av hushållens disponibla inkomster. 

6 Empirisk analys 

6.1 Undersökningsupplägg 

Detta är en kvantitativ studie då det lämpar sig bäst för det studien avser att undersöka, en 

kvalitativ undersökning skulle bli alltför omfattande och de data som skulle erhållas från en 

sådan undersökning skulle inte kunna anses som representativt. 
                                                 
29 Körner, Svante & Wahlgren, Lars (2002) s. 74-78 
30Socialdepartementet, Departementsserien 2001:57 ds 2001 57 d1, s 43-45 
31 Försäkringskassan 
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6.2 Regressionsmodell 

Tre linjära regressioner används, två innehåller föräldraförsäkring som variabel (modell 2 och 

modell 3) och en utan föräldraförsäkring (modell 1) som variabel. 

 

Regressionsmodell 1: 

εββββββ ++++++= WgEcUSIdDc 654321   

Regressionsmodell 2: 

εβββββββ ++++++= + DffWgEcUSIdDc 7654321  

Regressionsmodell 3: 

εββββββββ +++++++= + DffostDffexanteWgEcUSIdDc 95exp95 87654321  

 

Modell 1 innehåller enbart de variabler som Becker presenterar. Modell 2 och 3 tar hänsyn till 

de svenska förhållandena och inkluderar föräldraförsäkringen. I modell 3 är föräldra-

försäkringen indelad i två variabler för att fånga den så kallade pappamånadens inverkan på 

barnafödandet.  

6.2.1 Presentation av variabler 

- Dc - Efterfrågan på barn per hushåll, beroende variabel. 

 

- Id - Disponibel inkomst per hushåll, oberoende variabel. 

- S - Sparkvot, oberoende variabel. 

- U - Arbetslöshet, oberoende variabel. 

- Ec – Utbildningskostnader inklusive förskole- och dagiskostnader, oberoende variabel. 

(implicit funktion av Becker sid 104) 

- Wg – Inkomstskillnader mellan kvinnor och män, oberoende variabel. 

- Dff - Föräldraförsäkrig, oberoende dummy variabel. Antar värdet 0 för åren 1960-

1973, antar värdet 1 för åren 1974-2007. 

- exante95Dff - Föräldraförsäkring före 1995 (utan pappamånad), oberoende dummy 

variabel. Antar värdet 0 för åren 1960-1973 och åren 1995-2007, antar värdet 1 för 

åren 1974-1994. 

- expost95Dff - Föräldraförsäkring efter 1995 (med pappamånad), oberoende dummy 

variabel. Antar värdet 0 för åren 1960-1994, antar 1 för åren 1995-2007. 
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6.2.2 Variabler 

Dc, efterfrågan på barn: Antalet genomsnittligt födda barn i Sverige per hushåll. 

 

Id, disponibel inkomst: Den genomsnittliga inkomst som det enskilda hushållet har i inkomst 

efter skatter och avgifter, reala värden i 1960 års penningvärde. 

 

Den disponibla inkomsten är de medel som hushållen har att förfoga över, den disponibla 

inkomsten ska täcka alla utgifter som hushållen har. Enligt Becker så är barn en kostnad i 

form av underhåll, se mer under avsnitt 3. 

 

Barnafödandet förväntas att vara högt vid hög disponibel inkomst och lågt vid låg disponibel 

inkomst då en hög disponibel inkomst ger ökat utrymme för hushållen att konsumera. I enlig-

het med Becker förväntas ett positivt samband. 

 

S, sparkvot: Hushållens andel av den disponibla inkomsten som går till sparande. 

 

Sparkvoten är intressant därför att sparandet kan ha en betydelse för hushållens förutsätt-

ningar att skaffa barn. Då sparandet är betraktat som uppskjuten konsumtion och barn enligt 

Becker är en kostnad i form av underhåll så möjliggör sparande en anskaffning av barn trots 

variationer i disponibel inkomst. Dessutom visar sparandet på en buffert i hushållets ekonomi 

då de är för tillfället outnyttjade tillgångar för hushållen.  

 

Barnafödandet förväntas vara lågt under tider när sparkvoten är hög och hög under perioder 

med lågt sparande då sparandet kan användas för att utjämna hushållens konsumtion, samti-

digt kommer hushållens utgifter att öka vilket inverkar på utrymmet att spara. I enlighet med 

Becker förväntas ett negativt samband. 

 

U, Arbetslöshet: Antalet personer som ingår i arbetskraften och vill ha arbete men som inte 

har arbete. 

 

Arbetslösheten är intressant då den påverkar både sparkvoten och den disponibla inkomsten. 

Om det exempelvis är en accelererande arbetslöshet så är det betraktat som en risk att bli 
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arbetslös för den enskilda individen vilket kan påverka sparbenägenheten. Vid arbetslöshet 

påverkas den disponibla inkomsten. 

 

Barnafödandet förväntas vara lågt vid en hög arbetslöshet och hög vid låg arbetslöshet då 

arbetslöshet kan antas påverka både sparandet och den disponibla inkomsten. I enlighet med 

Becker förväntas ett negativt samband. 

 

Ec, utbildningskostnader: Denna variabel beräknas som andel av BNP som spenderas på ut-

bildning, reala värden. 

 

Utbildningskostnaden är intressant enligt Becker då den påverkar avvägningen mellan kvalitet 

och kvantitet på barn32, se vidare i teoriavsnittet. 

 

Barnafödandet förväntas vara lågt när kostnaden för utbildning är låg och högt när kostnaden 

för utbildning är hög. I enlighet med Becker förväntas ett positivt samband. 

 

Wg, lönegap mellan kvinnor och män: Skillnaden mellan medelinkomsterna mellan könen, 

samtliga som deklarerade under året.  

 

Becker anser att kvinnors ökade inkomster i förhållande till mäns innebär ett ökat värde på 

kvinnors tid vilket resulterar alternativkostnaden för barn ökar33. Detta genom att kostnaden 

för att vara hemma stiger, se vidare i avsnitt 3. 

 

Barnafödandet förväntas minska när skillnaderna mellan mäns och kvinnors inkomster är små 

och öka när skillnaderna blir större. I enlighet med Becker förväntas ett negativt samband. 

 

Dff, antar 1 för åren 1974-2007 (de år som Sverige har haft en föräldraförsäkring), 

föräldraförsäkringens andel av hushållens disponibla inkomster, reala värden. 

 

                                                 
32 Becker, Gary S. (1981) s. 104 
33 Becker, Gary S. (1981) s. 98 
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Föräldraförsäkringen är intressant i och med att den bidrar till de grundläggande privat-

ekonomiska förutsättningarna för att skaffa barn. Becker anser att ett sådant program som den 

svenska föräldraförsäkringen utgör en negativ kostnad för barn34, se vidare i avsnitt 3. 

 

Barnafödandet förväntas vara högt när föräldraförsäkringen är hög, detta då föräldra-

försäkringen antas vara en negativ kostnad för barn. I enlighet med Becker förväntas ett 

positivt samband. 

 

Gemensamt för variablerna är att de har direkt påverkan på hushållens ekonomi. Det kan 

finnas fler variabler som kan uppfylla relevanskriteriet men givet det som Gary Becker 

presenterar i boken ”A treatise of the family” så är det dessa som är centrala. Se avsnitt 3. 

6.3 Hypotestest, uppställning 

Som hypotestest till regressionsanalysen (avsnitt 7.2) kommer ett hypotestest av typen ”Two-

tail test” att användas. Med andra ord så kommer en nollhypotes att ställas upp för varje 

koefficient som säger att den enskilda koefficienten är lika med noll och en mothypotes som 

säger att den enskilda variabeln skiljer sig från noll: 

 

0H : 01 =β  

AH : 01 ≠β  

                                                 
34 Becker, Gary S. (1981) s. 107 
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7 Analys 

7.1 Resultat 

För att genomföra en regressionsanalys användes programmet SPSS version 17,0. 

 

Nedan följer resultaten för de tre modeller som framtogs, se avsnitt 3. Utbildningskostnaderna 

är beräknade med approximerade värden för perioden 1990-2007. 

 

Tabell 1 

  Modell 1   Modell 2   Modell 3   

  β-estimat P-värde β-estimat P-värde β-estimat P-värde 

Konstant 0,018 0,098 0,006 0,56 0,014 0,156

Id 610*1668 −  0 610*1401 − 0 610*1457 − 0

S -0,001 0,944 0,011 0,376 -0,005 0,721

U 0,043 0,029 0,019 0,289 0,03 0,085

Ec 
1210*386,4 −−  0

1210*066,4 −− 0 
1210*115,3 −− 0

Wg -0,001 0,945 0,34 0,055 0,01 0,593

Dff   -0,006 0   

Exante95Dff     -0,006 0

Expost95Dff     -0,01 0

 2R  0,893   0,923   0,934   

 2R  0,881   0,912   0,922   

 

Samtliga tre modeller har relativt höga 2R -värden och justerade 2R -värden ( 2R ). Detta visar 

att de inkluderade variablerna har en hög förklaringsgrad, det vill säga en hög andel av barna-

födandet kan förklaras genom modellerna. Modell 3 har det högsta värdet och har därmed de 

bästa förutsättningarna av de tre modellerna att förklara barnafödandet. En observation är ök-

ningen av 2R -värdena till följd av valet av modell, genom att inkludera föräldraförsäkringen i 

modell 2, ökar 2R -värdena för att sedan öka ytterligare vid en delning av tidsserierna före och 

efter införandet av ”pappamånaderna”. 
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Rörande signifikansnivåerna går det att konstatera att den disponibla inkomsten, utbildnings-

kostnaderna samt föräldraförsäkringen har en genomgående hög signifikansnivå i samtliga 

modeller. De övriga variablerna har en större variation i signifikansnivåer i de olika model-

lerna, exempelvis inkomstskillnaderna där variabeln går från en signifikansnivå på 0,945 i 

modell 1 till signifikansnivåerna 0,055 i modell 2 och 0,593 i modell 3. 

 

Modell 1: 

Modellen inkluderar variablerna real disponibel inkomst, sparkvot, arbetslöshet, reala utbild-

ningskostnader samt inkomstskillnader mellan män och kvinnor. 

 

Resultatet för modell 1 indikerar att den disponibla inkomsten har ett positivt samband med 

barnafödandet. Variabeln är signifikant. Sparkvoten har ett negativt samband med barnafö-

dandet men är samtidigt en insignifikant variabel. Arbetslösheten har ett positivt samband 

med barnafödandet och är signifikant vid ett konfidensintervall på 95 %. Variabeln som mäter 

utbildningskostnaderna är signifikant och har ett negativt samband med barnafödandet. 

Inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor är insignifikant och har ett negativt samband 

med barnafödandet. 

 

Modell 2: 

Utöver variablerna i modell 1 inkluderas föräldraförsäkringen som en dummy-variabel. 

 

Resultatet för modell 2 som inkluderar föräldraförsäkringen, indikerar att den disponibla in-

komsten har ett positivt samband med barnafödandet samtidigt som variabeln är signifikant. 

Sparkvoten har nu till skillnad från modell 1 fått ett positivt samband med barnafödandet men 

är precis som i modell 1 insignifikant. Arbetslösheten har likt modell 1 ett positivt samband 

med barnafödandet men har i modell 2 en mindre inverkan. Variabeln har samtidigt blivit 

insignifikant. Utbildningskostnaderna har ett negativt samband med barnafödandet och sam-

bandet är ungefär lika starkt som i modell 1, variabeln är signifikant. Inkomstskillnaderna har 

ett negativt samband med barnafödandet men till skillnad från modell 1 så har nu variabelns 

signifikansnivå ökat markant, variabeln är nu signifikant vid 94 % konfidensintervall. 

Föräldraförsäkringen har ett negativt samband med barnafödandet och är signifikant. 
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Modell 3: 

I modell 3 utöver variablerna i modell 1 har föräldraförsäkringen inkluderats i två tidsintervall 

för att lokalisera ”pappamånaderna”. 

 

Den disponibla inkomsten har ett positivt samband med barnafödandet och är signifikant. 

Sambandet mellan sparandet och barnafödandet har nu blivit negativt till skillnad från modell 

2 men likt modell 1. Sambandet mellan barnafödandet och arbetslösheten har blivit starkare 

än i modell 2 men svagare än i modell 1. Sambandet mellan utbildningskostnaderna och 

barnafödandet har blivit svagare i modell 3 i jämförelse med modell 1 och 2 och är likt de 

andra modellerna negativt, variabeln är även signifikant. Inkomstskillnaderna är insigni-

fikanta men uppvisar ett positivt samband. Dummy-variabeln för perioden fram till 1995 har 

ett mindre negativt samband med barnafödande i jämförelse med dummy-variabeln för perio-

den efter 1995. Båda variablerna är signifikanta. 

8 Slutsatser 

Modell 3 uppvisar det högsta 2R - värdet av samtliga modeller och förklarar ca 93-94 % av 

variationerna i barnafödandet.  

 

Den disponibla inkomsten kan verka spela en central roll i och med att den är signifikant på 

närmast 100 % konfidensintervall i samtliga modeller. Den disponibla inkomsten har en 

inverkan på barnafödandet och vi kan konstatera att sambandet är positivt – ökad real 

disponibel inkomst leder till ett ökat barnafödande. 

 

Sparkvoten är insignifikant i samtliga modeller och visar variationer i negativa och positiva 

samband. Sambandet är negativt i modell 1 och 3 men positivt i modell 2. Det går med andra 

ord inte att dra några slutsatser om sparkvotens påverkan på grund av insignifikans. Vi kan 

med andra ord inte säga att det finns något samband mellan sparkvoten och barnafödandet. 

 

Arbetslösheten har ett positivt samband med barnafödandet i samtliga modeller, dock är den 

endast signifikant i modell 1 vid ett konfidensintervall på 95 % medan den är insignifikant i 

modell 2 och 3. Vi kan konstatera att arbetslösheten har en påverkan på barnafödandet i posi-

tiv bemärkelse om vi exkluderar föräldraförsäkringen och använder oss av ett konfidens-

intervall på 95 %. Då modell 2 och 3 bättre representerar svenska förhållanden då de inklu-
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derar föräldraförsäkringen, kan vi inte säga att det finns ett samband mellan arbetslöshet och 

barnafödande i Sverige. Däremot kan vi inte säga att arbetslösheten inte har något samband 

med barnafödandet i andra länder som inte har någon föräldraförsäkring då modell 1 som ex-

kluderar föräldraförsäkringen visar ett samband mellan arbetslöshet och barnafödande. 

 

Utbildningskostnaderna är genomgående signifikanta för samtliga modeller och visar ett 

genomgående negativt samband med barnafödandet, dock försvagas det negativa sambandet 

genom att inkludera föräldraförsäkringen. Vi kan konstatera att utbildningskostnader har en 

negativ inverkan på barnafödandet, ökade utbildningskostnader innebär ett minskat barna-

födande. Värt att nämna är perioden 1990-2007 som består av approximerade värden vilket 

innebär en lägre förklaringsgrad. 

 

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor uppvisar ett negativt samband med barnafödandet i 

modell 1, dock är denna variabel insignifikant i det fallet vilket innebär att vi inte kan dra 

några slutsatser utifrån modell 1. Signifikansen för variabeln är låg i modell 3 men någor-

lunda acceptabel i modell 2 om vi antar ett konfidensintervall på 94 %. Vi kan konstatera att 

variabelns signifikans ökar märkbart genom ett införande av föräldraförsäkringen. Vi kan dra 

slutsatsen att löneskillnaderna spelar en större roll om vi har inkluderat en föräldraförsäkring. 

Då variationerna i signifikans är så pass stora, kan vi inte med säkerhet konstatera att det finns 

ett samband mellan barnafödandet och löneskillnader mellan män och kvinnor. 

 

Då föräldraförsäkringen är genomgående signifikant och uppvisar ett negativt samband både i 

modell 2 och 3 så kan vi konstatera att föräldraförsäkringen har en negativ påverkan på barna-

födandet. I modell 3 kan vi se att det negativa sambandet mellan föräldraförsäkringen och 

barnafödandet ökar perioden efter införandet av ”pappamånader”. Vi kan konstatera att det 

finns ett negativt samband mellan barnafödandet och föräldraförsäkringen. 

 

En summering är att de variabler vi kan konstatera ha en genomlöpande signifikans och på-

verkan är den disponibla inkomsten, utbildningskostnaderna och föräldraförsäkringen. Detta 

kan vi tolka som att dessa variabler har en påverkan på barnafödandet till skillnad från de öv-

riga variablerna vars påverkan och signifikans är varierande. Givet resultaten förefaller en 

komplettering av Beckers teori nödvändig för att bättre kunna användas på svenska förhål-

landen. 
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8.2 Diskussion om resultat 

Den modellen som enbart tar hänsyn till Beckers teori, modell 1, är den modell som har lägst 
2R -värde. Detta indikerar att modellen bör kompletteras vilket vi har gjort i modell 2 och 3 

genom inkluderandet av föräldraförsäkringen. Genom att inkludera föräldraförsäkringen så 

erhöll modellerna ett högre 2R -värde och vi kan konstatera att föräldraförsäkringen har en 

betydande påverkan på barnafödandet i och med att 2R -värdena ökade.  

 

Det förväntade sambandet mellan den disponibla inkomsten och barnafödandet var positivt, 

detta bekräftades av regressionen. Ökade reala disponibla inkomster leder till ett ökat barna-

födande vilket är i enlighet med Beckers teori. Vi kan tolka detta som att hushållen tar hänsyn 

till inkomsten innan de bestämmer sig för att skaffa barn, vilket kan vara rimligt. 

 

Det förväntade sambandet mellan sparkvoten och barnafödandet var negativt. Enligt modell 1 

som bygger på enbart Beckers variabler så kan vi se ett negativt samband. I modell 2 blir 

sambandet istället positivt för att sedan återgå till negativt i modell 3. Variabeln är insignifi-

kant i alla tre modeller vilket innebär att det går inte kan skilja denna variabel från värdet 0, 

något som innebär att vi kan förkasta variabeln med stor säkerhet. 

 

När det gäller arbetslösheten så har vi erhållit ett positivt samband mellan arbetslöshet och 

barnafödande. Detta var inte i enlighet med förväntningarna. En anledning till att sambandet 

är positivt kan vara det utbredda a-kassesystemet som finns i Sverige. A-kassan skulle kunna 

anses mildra kostnaden av att vara hemma. Variabeln är inte signifikant i modell 2 och 3 men 

i modell 1 som är i enlighet med Beckers teori så är variabeln signifikant.  

 

Utbildningskostnadernas inverkan på barnafödandet har visat sig vara negativt, i motsats till 

förväntningen som baserats på Beckers teori. Variabeln är signifikant i samtliga modeller och 

visar ett negativt samband. Beckers teori om avvägningen mellan kvalitet och kvantitet före-

språkar ett positivt samband vilket vår regression inte visar. Om samhället investerar i utbild-

ning, det vill säga kvalitativa barn, så minskar även kvantiteten av barn. 

 

Variabeln som mäter inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor är insignifikant i modell 1 

och 3 medan i modell 2 är variabeln signifikant vid ett konfidensintervall på 94 %. När pappa-
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månaderna infördes så sjönk löneskillnadernas inverkan på barnafödandet, går det att konst-

atera att om man bortser ifrån föräldraförsäkringen likt modell 1 så är det negativa sambandet 

i enlighet med Beckers teori. Däremot vid den modell som inkluderar föräldraförsäkringen så 

blir sambandet istället positivt och i de modellerna (modell 2 och 3) stämmer inte Beckers 

teori. Då modell 2 inkluderar föräldraförsäkringen och variabeln i modell 2 har störst signi-

fikans så blir slutsatsen att Beckers teori måste kompletteras då sambandet inte blir negativt 

om en föräldraförsäkring inkluderas i beräkningarna. 

 

Föräldraförsäkringen har ett negativt samband med barnafödandet, något som inte överens-

stämmer med det förväntade sambandet. Det förväntade sambandet var att en ökad föräldra-

försäkring skulle innebära incitament till att skaffa barn vilket regressionen visar inte stä-

mmer. En intressant observation rörande föräldraförsäkringen är att det negativa sambandet 

har stärkts efter 1995 i samband med att ”pappamånaderna” infördes. Detta går att tolka som 

att månader reserverade för män med i allmänhet högre inkomst än kvinnor leder till att 

föräldraförsäkringar med reservationer i praktiken skulle innebära en kostnad för hushållen 

vilket påverkar den disponibla inkomsten negativt. Då den disponibla inkomsten har ett 

positivt samband med barnafödandet, drivs barnafödandet ner ifall den disponibla inkomsten 

sjunker.  

8.3 Allmän diskussion 

Gary Becker utgår ifrån att individer är rationella och nyttomaximerande, genom vår studie 

kan vi tolka resultatet på olika sätt. Om vi antar att individerna i hushållen är ekonomiskt 

nyttomaximerande, får vi detta ifrågasatt av sambandet mellan den disponibla inkomsten och 

barnafödande. Om individerna skulle sträva efter att maximera sina reala disponibla inkoms-

ter så skulle de inte skaffa några barn alls då barn innebär en kostnad, om än subventionerad 

sådan via exempelvis barnbidrag. Något som talar emot individernas rationalitet (i den här 

meningen) är det negativa sambandet mellan föräldraförsäkringen och barnafödandet, en höjd 

föräldraförsäkring skulle enligt vår studie leda till ett minskat barnafödande. Enligt den 

nyttomaximerande principen så skull en höjd föräldraförsäkring leda till att det blir ”billigare” 

för en person att bli förälder vilket borde ge incitament till att skaffa barn och leda till ett ökat 

barnafödande, det vill säga ett positivt samband. Resultatet rörande sambandet mellan 

föräldraförsäkringen och barnafödandet indikerar med andra ord att hushållen i Sverige är 

irrationella på denna front, givet Beckers syn på nyttomaximering.  
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En intressant aspekt rörande föräldraförsäkringen är att detta negativa samband har blivit star-

kare sedan 1995 då ”pappamånaderna” infördes. Detta skulle vi kunna tolka som ett motar-

gument till obligatoriska pappamånader ifall staten ämnar öka barnafödandet. Det har länge 

diskuterats om en åldrande befolkning och ett minskat barnafödande, genom vår analys kan vi 

konstatera att pappamånaderna inte direkt underlättar för barnafödandet. 

 

När vi kommer till inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor hävdar Becker att ökade 

löneskillnader leder till ett ökat barnafödande och tvärtom. Enligt vår analys spelar denna 

variabel ingen roll då den är i alla modeller genomlöpande är insignifikant. Med andra ord är 

Beckers teori angående inkomstskillnaderna inte applicerbar på svenska förhållanden.  

 

När det kommer till arbetslösheten går det att konstatera att det inte finns ett samband mellan 

arbetslösheten och barnafödandet om vi studerar svenska förhållanden. Exkluderas 

föräldraförsäkringen så spelar arbetslösheten en roll, detta kan tolkars som att om det finns en 

föräldraförsäkring så har denna en stötdämpande effekt på viljan att skaffa barn då hushållens 

barnafödande underlättas genom subventionering. Om denna stötdämpande effekt däremot 

inte finns så beaktar hushållen arbetslösheten i större grad. 

 

Utbildningskostnaderna har en genomgående betydelse och påverkan på barnafödandet. 

Becker hävdar att ökade utbildningskostnader kan betraktas som investeringar i barnens 

kvalitet vilket är till fördel för barnens kvantitet.  

 

Slutligen så går det att tolka resultaten som om att makroekonomiska förhållanden har en 

påverkan på det enskilda hushållets beslut att skaffa barn. Vissa makroekonomiska variabler 

påverkar mer än andra, dessa variabler kan anses vara viktigare för det enskilda hushållet när 

de står inför ett beslut om att skaffa barn eller inte. 
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Bilaga 

Tabeller över rådata 

 

År 

Antal födda 

barn Antal hushåll 

Hushållens reala 

disponibla inkomst basår 

1960 

Hushållens 

sparkvot 

Arbetslöshet 

(decimal) 

1960 102 219 2582151 19133,40542 0,11 0,014

1961 104 501 2628971 19739,44408 0,11 0,012

1962 107 284 2675791 19868,11557 0,11 0,021

1963 112 903 2722611 20281,07312 0,11 0,014

1964 122 664 2769431 21369,86719 0,13 0,014

1965 122 806 2816251 21589,50582 0,11 0,012

1966 123 354 2863071 21658,51147 0,11 0,016

1967 121 360 2909891 21838,95692 0,10 0,021

1968 113 087 2956711 22102,68858 0,09 0,022

1969 107 622 3003531 22798,69847 0,09 0,019

1970 110 150 3050354 22801,98755 0,09 0,015

1971 114 484 3105274 22488,7844 0,09 0,025

1972 112 273 3160194 22487,48763 0,07 0,027

1973 109 663 3215114 23182,86136 0,09 0,028

1974 109 874 3270034 23991,72593 0,10 0,024

1975 103 632 3324956 24431,09612 0,10 0,016

1976 98 345 3359525 24737,93611 0,08 0,016

1977 96 057 3394094 24506,42283 0,09 0,018

1978 93 248 3428663 24547,16233 0,09 0,022

1979 96 255 3463232 24651,86806 0,08 0,021

1980 97 064 3497801 24456,70239 0,10 0,02

1981 94 065 3532309 23741,13825 0,09 0,025

1982 92 748 3566817 23267,80335 0,05 0,031

1983 91 780 3601325 23160,82413 0,06 0,035

1984 93 889 3635833 23146,28252 0,05 0,031

1985 98 463 3670340 23495,91258 0,05 0,028

1986 101 950 3702279 24313,91788 0,04 0,027

1987 104 699 3734218 24538,98665 -0,01 0,021

1988 112 080 3766157 24546,09372 -0,03 0,018

1989 116 023 3798096 24778,57287 -0,02 0,015

1990 123 938 3830037 25367,90647 0,02 0,017
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1991 123 737 3918678 26156,91152 0,05 0,029

1992 122 848 4007319 26420,79423 0,10 0,06729953

1993 117 998 4095961 25440,76262 0,10 0,1090719

1994 112 257 4099524 25438,02695 0,07 0,11319466

1995 103 422 4112270 25402,4138 0,06 0,10628602

1996 95 297 4130762 25197,87903 0,04 0,11567343

1997 90 502 4149254 25212,50129 0,01 0,1183238

1998 89 028 4360929 24622,50278 0,00 0,09849321

1999 88 173 4784280 23231,64928 -0,02 0,08316778

2000 90 441 4 363 284 26651,70325 -0,02 0,06845244

2001 91 466 4 392 785 28025,75982 0,03 0,05915874

2002 95 815 4 448 746 28533,76686 0,04 0,06097041

2003 99 157 4 406 690 29157,25522 0,04 0,06777898

2004 100 928 4 418 104 29593,12555 0,02 0,07673927

2005 101 346 4 440 934 30020,60113 0,01 0,07779534

2006 105 913 4 465 035 30720,78677 0,02 0,07072372

2007 107 421 4477104 31426,50793 0,03 0,06160255

 

 

År 

Utbildningskostnader 

(reala) 

Utbildningskostnader 

med approximation 

(reala) 

Kvinnors andel 

av mäns 

inkomster 

Föräldrapenningens 

andel av hushållens 

disponibla inkomst 

Föräldraförsäkring 

(milj) reala värden 

basår 1960 

1960 2028000000 2028000000 0,48  -  - 

1961 2285461538 2285461538 0,47  -  - 

1962 2462536697 2462536697 0,44  -  - 

1963 2711218263 2711218263 0,48  -  - 

1964 2889827462 2889827462 0,48  -  - 

1965 3000630483 3000630483 0,48  -  - 

1966 3363928715 3363928715 0,49  -  - 

1967 3668899993 3668899993 0,51  -  - 

1968 3831919773 3831919773 0,51  -  - 

1969 4750494652 4750494652 0,52  -  - 

1970 4725267309 4725267309 0,53  -  - 

1971 5015019562 5015019562 0,51  -  - 

1972 4965729026 4965729026 0,53  -  - 

1973 5038358211 5038358211 0,54  -  - 

1974 5129259308 5129259308 0,55 0,006073799 476,5123762

1975 5519386651 5519386651 0,56 0,007636927 620,3652762

1976 5870254124 5870254124 0,57 0,007823609 650,2022472
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1977 5991913370 5991913370 0,59 0,00813434 676,5908257

1978 6592056561 6592056561 0,59 0,009200109 774,3175

1979 6563029445 6563029445 0,61 0,010142339 865,903577

1980 7523995332 7523995332 0,63 0,011524757 985,881588

1981 7276528877 7276528877 0,63 0,012251684 1027,43895

1982 7008549156 7008549156 0,64 0,012582928 1044,28234

1983 6864011926 6864011926 0,64 0,011925503 994,7021167

1984 6785051864 6785051864 0,65 0,011958867 1006,410612

1985 6711477115 6711477115 0,65 0,012910327 1113,360641

1986 6816598035 6816598035 0,62 0,013934944 1254,380607

1987 7121949549 7121949549 0,66 0,015097753 1383,466393

1988 6756058133 6756058133 0,66 0,018296039 1691,367157

1989 6915563901 6915563901 0,66 0,019113181 1798,768195

1990 7963713768 7963713768 0,67 0,021742333 2112,485507

1991 7571254595 8161570893 0,67 0,021474624 2201,159988

1992 6548444183 8359428018 0,63 0,021419391 2267,811193

1993 4243430341 8557285143 0,70 0,020988792 2187,123839

1994 4449089507 8755142268 0,69 0,016435686 1713,975825

1995 4246989793 8952999393 0,70 0,015240029 1591,997588

1996 4200588235 9150856518 0,69 0,011853996 1233,840224

1997 4754106383 9348713643 0,65 0,010753216 1124,926983

1998 5733777837 9546570768 0,69 0,011068488 1188,500919

1999 5626785790 9744427893 0,69 0,011060796 1229,37109

2000 5825581517 9942285018 0,69 0,010901033 1267,66968

2001 4937925935 10140142143 0,69 0,010823303 1332,469187

2002 5320611139 10337999268 0,70 0,011359802 1442,007409

2003 4905336697 10535856393 0,72 0,012253271 1574,385907

2004 5168141491 10733713518 0,72 0,013188984 1724,400361

2005 5004699292 10931570643 0,72 0,013249211 1766,378324

2006 5206718758 11129427768 0,73 0,013561056 1860,161757

2007 4690523922 11327284893 0,72 0,014073791 1980,17875
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