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Sammanfattning 
 
 
Fruktsamheten i Sverige har följt den ekonomiska konjunkturen under de senaste decennierna. 

Detta till trots att en period av arbetslöshet har en positiv inverkan på individens sannolikhet 

att föda barn. Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vilka som föder färre barn när 

arbetsmarknadsläget försämras. Syftet är också att ta reda på om de minskade 

fruktsamhetstalen leder till en långvarig minskning i födelsetalen eller om barnafödandet 

hinner återhämta sig då det är bättre tider. För att analysera efterfrågan på barn används 

teorier om den totala efterfrågan på barn samt teorier om den optimala tidpunkten att skaffa 

barn. För att analysera barnafödandet i Sverige används data över kvinnor från åren 1985-

1996. Dessa år började med en kraftig högkonjunktur som förbyttes till en omfattande 

ekonomisk svacka i svensk ekonomi. Till följd av detta varierade även fruktsamheten kraftigt. 

Slutsatserna som kunde dras av datamaterialet var att samtliga grupper på arbetsmarknaden 

minskade sin fruktsamhet under 1990-talet. I de olika grupperna arbetande, arbetslösa, 

studerande och utanför arbetsmarknaden var det främst de unga som minskade sitt 

barnafödande. 

 
Nyckelord: barnafödande, arbetslöshet, periodfruktsamhet, kohortfruktsamhet 
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1. Inledning 
 
 
 
Att skaffa barn innebär att ens livssituation förändras drastiskt och beslutet är ofta noga 

övervägt. Barn kräver att föräldern har en någorlunda tryggad ekonomisk situation, tillräckligt 

stor bostad och i de flesta fall en partner. Många av dessa överväganden har ekonomiska 

förtecken. Fruktsamheten i Sverige har sedan några decennier tillbaka följt den ekonomiska 

konjunkturen. När det varit lågkonjunktur har det fötts få barn och när det varit högkonjunktur 

har det fötts många barn. Med den här uppsatsen vill jag ta reda på varför så är fallet. Är det 

de arbetslösa som föder färre barn? Det verkar underligt eftersom en kortare tids arbetslöshet 

under en lågkonjunktur ger en god möjlighet att stanna hemma med barn och vänta in en 

högkonjunktur då det finns gott om arbete igen. Det visade sig istället att alla grupper oavsett 

arbetsmarknadsstatus minskar sitt barnafödande under en lågkonjunktur. De äldre ändrar inte 

sitt beteende i lika hög grad som de unga. Den här uppsatsen kommer att handla om de 

bakomliggande faktorer som gör att individer ändrar sitt barnafödande beroende på 

konjunkturen. Uppsatsen kommer också att behandla de problem som varierande födelsetal 

för med sig. 

 

 1.1 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur sysselsättningsstatus påverkar 

sannolikheten för en kvinna att föda barn i Sverige. Syftet är också att undersöka hur 

svängningar i arbetslöshetstalen påverkar barnafödandet i Sverige i stort. Genom att förstå hur 

sysselsättningsstatus och övriga ekonomiska incitament påverkar barnafödandet är det lättare 

att förutspå hur den demografiska utvecklingen i Sverige kommer att utvecklas inom de 

närmaste åren. 

 

  

 1.2 Metod  
Jag har valt att undersöka arbetsmarknadslägets påverkan på barnafödandet i Sverige utifrån 

nationalekonomiska teorier. För att analysera statistik över svenska, och till viss del 

europeiska, data om fruktsamhetstal och arbetslöshet har jag använt mig av 
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familjeekonomiska teorier. Dessa är indelade i två kapitel beroende på om de behandlar den 

totala efterfrågan på barn eller tidpunkten för barnafödande. För att förklara den totala 

fruktsamheten har jag använt mig av kvantitets-kvalitetsteorin och tidsallokeringsteorin med 

ursprung hos Gary S Becker. Dessa två teorier har jag valt att använda mig av eftersom de 

ligger till grund för majoriteten av de teorier som utvecklats under de senaste decennierna och 

de ger en grundläggande förståelse för beslutet att skaffa barn. För att illustrera en del av 

kritiken mot dessa modeller följer en kort beskrivning av bargaining modeller. Under avsnittet 

”Teorier om periodfruktsamhet” beskrivs modeller som behandlar den optimala tidpunkten 

för att skaffa barn. För att få ett analysverktyg som ligger närmare verkligheten har jag använt 

mig av Alícia Adseràs teori om barnafödande som bygger på arbetsmarknadens villkor. Jag 

har använt Adseràs modell eftersom jag tycker att den väl avspeglar de beslut som individer i 

barnafödande åldrar ställs inför. 

 

Data över fruktsamhet är framtaget antingen som en jämförelse mellan länder eller över tid, ur 

ett makroperspektiv (t.ex. Adserà 2004, Dunn 2003), eller ur ett mikroperspektiv med 

individdata som utgångspunkt (t.ex. Andersson 2000 eller Hoem 2000). För mitt ändamål har 

mikrodatan visat sig mest lämplig och därför har jag ägnat mer utrymme åt den. 

 

Källor redovisas löpande i texten. För böcker eller längre artiklar har jag valt att redovisa 

kapitel- eller sidhänvisning. För kortare artiklar görs ingen sidhänvisning. 

 

 1.3 Avgränsningar 
Inom forskningen kring barnafödande behandlas numera ofta uteslutande kvinnornas situation 

även om beslutet att skaffa barn oftast är ett gemensamt beslut mellan två personer i ett 

parförhållande. Det beror inte på att kvinnans partner saknar betydelse utan på att det i många 

länder saknas statistik över barnets fader eller den som kvinnan väljer att ha barnet 

tillsammans med. I Sverige är det särskilt svårt eftersom endast en tredjedel av 

förstföderskorna är gifta och det saknas statistik över sammanboende (Hoem 2000). Därför 

vet man heller inte om kvinnan har en partner eller planerar att ta hand om barnet själv. Om 

kvinnan har en partner spelar naturligtvis dennes livssituation en roll i beslutet att skaffa barn. 

Äldre mikroekonomiska teorier om barnafödande bygger på hushållets samlade inkomst, men 

det datamaterial jag har gått igenom saknar denna information. I de empiriska avsnitten 
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kommer jag att behandla barnafödande som ett beslut som utgår till största delen ifrån 

kvinnans situation. 

 

I de teorier som uppsatsen behandlar omnämns endast heterosexuella förhållanden mellan 

män och kvinnor, det är oklart om resultaten skulle bli desamma för samkönade par. 

Samkönade par skulle kunna jämföras med jämställda heterosexuella par, där det inte finns 

någon självklar uppdelning i hushållsarbete och marknadsarbete mellan mannen och kvinnan. 

Effekterna på individernas karriär efter att de skaffat barn blir då lika för båda parter eller 

omöjliga att förutsäga. Ensamstående föräldrar omnämns inte heller till någon högre 

utsträckning i de teorier jag använder mig av. Teorierna behöver utvidgas för att ta hänsyn till 

olika sorters familjebildningar och i den här uppsatsen har jag av utrymmesskäl främst 

koncentrerat mig på den traditionella familjebilden. 

 

 

 1.4 Definitioner av män och kvinnor 
Familjeekonomins teorier följer ofta stereotypa könsroller där kvinnan är hemma med barnen 

och mannen marknadsarbetar. Därför blir definitionen av ”kvinna” i modellerna som 

förekommer i min uppsats; kvantitets-kvalitetsmodellen och tidsallokeringsmodellen; en 

person som tjänar mindre än mannen, tar huvudansvaret för hem och familj och 

marknadsarbetar i mindre utsträckning än mannen. Detta är ett mönster som endast till viss 

del stämmer in på svenska kvinnor idag, men som en beskrivning av hur fruktsamheten har 

förändrats under de senaste decennierna kan dessa antaganden bistå med viktiga aspekter. 

Somliga teorier, t.ex. Adseràs arbetsmarknadsmodell, bygger på att kvinnan tar ett beslut om 

barnafödande utifrån främst sina egna förhållanden istället för hushållets förhållanden och 

därför har kvinnan som kön, den som kan föda barn, en betydelse.  

 

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är utformad så att jag först kommer att gå igenom bakgrundsfakta kring 

barnafödande och sysselsättning. Efter det går jag igenom teorier för barnafödande, uppdelade 

beroende på om de behandlar den totala fruktsamheten eller den optimala tidpunkten för att 

skaffa barn. Efter teorierna följer ett avsnitt om faktorer som påverkar incitamenten att skaffa 

barn. Nästa avsnitt handlar om olika grupper på arbetsmarknaden och i det avsnittet går jag 
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igenom data över barnafödande i Sverige och diskuterar de olika faktorernas påverkan på 

olika grupper på arbetsmarknaden. Därpå följer ett avsnitt med slutsatser och en diskussion 

om framtidsutsikterna för fruktsamheten under de kommande åren. Slutligen diskuteras 

åtgärder för att eventuellt förändra de ekonomiska incitamenten för barnafödande. 
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2. Bakgrund 
 
 
Här introduceras begrepp rörande fruktsamhet som kommer att användas genomgående i 

uppsatsen. Vidare sammanfattas historiska fakta om barnafödandet i Sverige och resten av 

världen för att ge större förståelse för fluktuationer i födelsetalen under senare år. Slutligen 

redovisas fakta som behandlar bl.a. det svenska socialförsäkringssystemet.  

 
 

2.1 Kohortfruktsamhet och periodfruktsamhet  
Nativiteten i en population kan mätas på två olika sätt; med kohortfruktsamhet och 

periodfruktsamhet, ofta förkortat TFR (total fertility rate). Kohortfruktsamheten är det antal 

barn en kvinna eller man i en särskild årskull i genomsnitt har fått vid slutet av sin fertila 

period. De svenska kvinnor som föddes under 1700-talet och början av 1800-talet hade en 

kohortfruktsamhet på mellan 4 och 5 barn, kohortfruktsamheten sjönk sedan så att kvinnor 

födda runt år 1900 i genomsnitt fick ca två barn. Kohortfruktsamheten i Sverige har sedan 

dess hållit sig på omkring två barn per kvinna under hela 1900-talet. Männens 

kohortfruktsamhet är något lägre än kvinnornas beroende på att det finns fler män än kvinnor 

i de fertila åldrarna. I figur 1 nedan visas kohortfruktsamheten för svenska män och kvinnor 

för födelsekohorterna 1870-1959. Männens kurva är kortare för att man startade mätningarna 

senare och för att de är fertila under en längre period än kvinnorna (SCB 2005a). 

 

 
 

 

Figur 1. Kohortfruktsamheten i Sverige för kvinnor födda åren 
1870-1959 och för män födda åren 1929-1949

Källa: SCB 2005c 
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Den summerade periodfruktsamheten mäts som det antal barn en kvinna i genomsnitt skulle 

ha fött under sitt liv om barnafödandet skulle ha fortsatt i samma mönster som under det år 

som mäts. Periodfruktsamheten är ett mått på hur barnafödandet förändras från år till år och 

den fluktuerar betydligt mer än kohortfruktsamheten. För att talen skall gå att jämföra mellan 

olika stora årskullar mäter man periodfruktsamheten som antal födda barn per årskull män 

eller kvinnor, t.ex. år 2004 födde 16-åriga kvinnor 0,001 barn i genomsnitt och 17-åriga 

kvinnor 0,003 barn i genomsnitt, de som hade högst fruktsamhet var 30-åriga kvinnor som 

födde 0,14 barn. Summerar man sedan över alla åldersgrupper av fertila kvinnor får man den 

summerade periodfruktsamheten för 2004 som var 1,75 (SCB 2005a). 

 

En förändring i periodfruktsamheten i en befolkning kan bero på två saker; antingen beror 

förändringen på att den totala efterfrågan på barn har ökat eller minskat, och därmed också 

kohortfruktsamheten, eller så beror förändringen på att åldern på de barnafödande kvinnorna 

har sjunkit eller stigit. På så sätt kan ett stort fall i periodfruktsamheten bero på att kvinnor i 

en kohort skjuter upp barnafödandet till en senare period i livet. Om så är fallet kan 

kohortfruktsamheten förbli oförändrad om dessa kvinnor ändå hinner föda lika många barn 

som kohorten kvinnor före dem gjorde under sin fertila period. Om dessa kvinnor inte hinner 

föda lika många barn som generationen innan kommer kohortfruktsamheten falla både på 

grund av att fler kvinnor blir barnlösa och på grund av att det föds färre barn per kvinna 

(Gustafsson 2001). 

 
 

2.2 Barnafödande genom tiderna 
Jag delar upp fruktsamheten i fyra demografiska faser i människans historia1: 

 

• Den Malthusianska2 fällan. Kvinnorna föder många barn och barnadödligheten är stor. 

Befolkningen växer tills den drabbas av svält eller andra katastrofer, då decimeras den 

kraftigt och den totala befolkningstillväxten är låg. Detta gällde i Sverige fram till 

1700-talet. 

• Kraftig befolkningstillväxt. Befolkningen börjar växa kraftigt när folkhälsan förbättras, 

mer mat, bättre bostäder och sjukvård gör att dödligheten och särskilt 

                                                 
1 En mycket kort sammanfattning av kap 1 i ”Barnafödandet i fokus”  Ds 2001:57. 
2 En kort presentation av Malthus finns i introduktionen till avsnittet ”Teoretiska modeller”. 
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spädbarnsdödligheten sjunker. Detta skedde i Sverige under början av 1800-talet och 

flera utvecklingsländer genomgår denna fas i dagsläget. 

• Befolkningsminskning. När barnadödligheten har sjunkit börjar befolkningen så 

småningom anpassa sitt barnafödande till lägre nivåer. När kvinnorna börjar arbeta 

utanför hemmet i högre grad blir barn en större kostnad och fruktsamhetstalen sjunker. 

Detta började ske i Sverige under slutet av 1800-talet. Sydeuropa befinner sig i denna 

fas i nuläget. 

• Stabil återreproduktion. I flera västländer har kvinnligt arbetskraftsdeltagande och 

barnafödande gått från att ha en negativ korrelation till att uppvisa ett positivt 

samband, dvs. fler barn föds de år arbetslösheten är låg. I länder med låg arbetslöshet 

ligger fruktsamhetstalen kring 2,0 vilket är endast marginellt under det som krävs för 

återreproduktion av befolkningen. I Sverige har man kunnat se ett positivt samband 

mellan sysselsättning och barnafödande sedan början av 1980-talet. För hela 

västvärlden gäller att barnafödandet gick från att vara negativt till att vara positivt 

korrelerat med kvinnliga sysselsättningstal 1986 (Adserà 2004). 

 

Den här uppsatsen behandlar den senaste fasen, stabil återreproduktion. Det kan dock vara 

värt att fråga sig om de flesta länder kommer att genomgå de fyra demografiska faserna eller 

om befolkningstillväxten kommer att utvecklas på andra sätt. 

 

2.3 Barnafödande i västvärlden 
Sedan mitten av 1980-talet har arbetsmarknaden förändrats kraftigt i västvärlden på grund av 

ökande konkurrens från nyligen industrialiserade länder och på grund av att 

teknikutvecklingen kräver allt mer kvalificerade arbetare (Adserà 2005). Osäkerheten på 

arbetsmarknaden har ökat och efterfrågan på outbildad arbetskraft har minskat. 

Arbetslösheten, främst bland den yngre delen av befolkningen har stigit. Arbetslösheten har 

inte ökat i USA på samma sätt som i Europa, en flexiblare arbetsmarknad i USA har istället 

skapat allt större löneklyftor mellan välutbildade och outbildade. I Europa har löneklyftorna 

inte ökat lika kraftigt men istället har man fått dras med höga arbetslöshetstal. Den förändrade 

arbetsmarknaden har förändrat förutsättningarna för att bilda familj. Den höga arbetslösheten 

har skapat osäkerhet om framtiden, främst bland de unga, och följden av det har blivit låga 

födelsetal. Värst ställt är det i Sydeuropa, främst i Spanien och Italien, där 

periodfruktsamheten ligger runt 1,3, vilket historiskt är mycket lågt. Arbetsmarknadens 
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funktionssätt påverkar hur mycket föräldrar påverkas lönemässigt, karriärmässigt, och även 

sannolikheten att bli arbetslös efter att man fått barn. Detta leder till att födelsetalen varierar 

mellan länder. Alicia Adserà (2004) beskriver tre olika fruktsamhetsmönster för OECD-

länderna, ett för de nordiska länderna, ett för Sydeuropa och ett för bl.a. USA och 

Storbritannien. 

 

 De nordiska länderna har relativt höga fruktsamhetstal, dock något under vad som krävs för 

återreproduktion av befolkningen. Enligt Adserà är så fallet tack vare generösa 

föräldraförsäkringar, en stor offentlig sektor som ger främst kvinnor relativt trygga 

anställningsformer samt en stor andel deltidsanställningar vilket gör det lättare för kvinnor att 

både arbeta och ta hand om barn.3  

  

Sydeuropa har världens lägsta fruktsamhetstal. Det beror enligt Adserà förmodligen på den 

höga arbetslösheten bland unga. I Spanien är ca 30 % av de unga kvinnorna arbetslösa och ett 

lågt arbetskraftsdeltagande bland kvinnor ger låga inkomster och en negativ inkomsteffekt för 

barnafödande (Adserà 2004). Därtill finns det få deltidsanställningar, den offentliga sektorn är 

liten och anställningstryggheten för unga är låg.  

 

USA, Storbritannien och andra länder med hög flexibilitet på arbetsmarknaden har relativt 

höga fruktsamhetstal. Även om föräldraförsäkringen är låg eller icke-existerande vågar 

kvinnor skaffa barn eftersom det är lätt att komma tillbaka till arbetsmarknaden efter en 

bortavaro (Adserà 2004). I USA har välfärdssystemet garanterat en minimiinkomst, vilket 

gjort att kvinnor som skulle få en låg inkomst om de valde att marknadsarbeta har haft 

incitament att skaffa barn istället. 

 

 

2.4 Barnafödande i Sverige under 1900-talet  
Vid slutet av 1800-talet hörde frågor om barnafödande samman med folkhälsa och till viss del 

också rashygien. Födelsetalen hade minskat sedan 1880-talet och problemet ansågs både vara 

ett utdöende folk och att det var ”fel” grupp människor som stod för det högsta 

barnafödandet; de fattiga. Man ville från statligt håll förhindra spridningen av 

preventivmedel, mycket på grund av att man trodde att de främst skulle komma medel- och 
                                                 
3 Enligt SOU 2004:7 sid 18 arbetar emellertid svenska kvinnor deltid i betydligt mindre utsträckning än kvinnor i 
övriga OECD-länder så Adseràs antagande kan ifrågasättas. 
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överklassen till del och att dessa skulle minska sin reproduktion (Ds 2001:57 kap 1.1). 

Barnafödandet minskade fram till början av 1930-talet och 1934 utkom Alva och Gunnar 

Myrdals mycket omdiskuterade bok ”Kris i befolkningsfrågan” vilket initierade en ny 

familjepolitik där staten tog på sig ett större ansvar för barnen och mödrarna. Ett 

reformprogram som bl.a. innehöll bättre bostäder, barnbidrag, skolmåltider, sexualupplysning, 

mödravård och hälsokontroller av barn sjösattes. Födelsetalen hann emellertid stiga innan hela 

reformen trätt i kraft och under 1940-talets tidiga år hade antalet födslar ökat markant. 

Successivt minskade ojämlikheten mellan antal barn i olika familjer. Tidigare födde ett 

mindre antal kvinnor väldigt många barn och upp till 15 % av kvinnorna förblev barnlösa. 

Under 1940- och 1950-talen blev istället två- eller trebarnsfamiljen den rådande normen. 

Under 1940- och 1950-talen utformades familjepolitiken efter en ”hemmafrunorm” med en 

lönearbetande man och en hemmaarbetande kvinna och födelsetalen låg på en relativt stabil 

nivå efter 1940-talets topp. Under 1960-talet började kvinnorna allt mer söka sig ut på 

arbetsmarknaden och antalet födda barn sjönk ända in på 1980-talet. Detta sågs som ett stort 

problem och därför genomfördes reformer såsom individuell beskattning och utbyggnad av 

barnomsorgen så att kvinnor lättare skulle kunna kombinera barnafödande med lönearbete. 

Reformerna gav resultat och under 1980-talet föddes allt fler barn fram till 1990 som var en 

topp med 2,14 barn per kvinna (Ds 2001:57 kap 1.1). Den höga födelsefrekvensen i Sverige 

ansågs vara en förebild för andra länder i hur man kunde kombinera höga födelsetal och 

samtidigt ha ett högt arbetskraftsdeltagande bland kvinnor. Detta gällde fram till 1991 då 

födelsetalen åter började vända nedåt. Det sjunkande antalet födslar under senare delen av 

1900-talet tros inte bara bero på kvinnors ökande deltagande i arbetskraften utan även på 

ändrade inställningar till familjelivet och på bättre preventivmedel (SCB 2003:6). 

 

Även om Sverige kan sägas ha en stabil återreproduktion vad det gäller kohortfruktsamheten 

så har periodfruktsamheten varierat kraftigt de senaste decennierna. 1983 föddes så lite som 

1,61 barn per kvinna men 1990 hade födelsefrekvensen stigit till 2,14 barn per kvinna. År 

1999 föddes återigen mycket få barn, 1,51 per kvinna i genomsnitt. Sedan steg kurvan igen 

och 2004 hade reproduktionstalen åter ökat till 1,75 barn per kvinna (SCB 2005a). Detta är 

betydligt större variationer än i de flesta andra I-länder där födelsetalen sjunkit stadigt under 

det senaste decenniet. För att hitta motsvarande fall i nativiteten får man titta på flera länder i 

Östeuropa där födelsetalen sjönk dramatiskt efter Sovjetunionens fall (Andersson 2000). 

Figur 2 nedan illustrerar födelsetalens svängningar i Sverige under 1900-talet och tar även 
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med en prognos för de kommande åren. Periodfruktsamheten tros hamna på ca 1,85 under de 

kommande decennierna.  

 
 

 
 
 
Summerad fruktsamhet 1900-2004 samt prognos 2005-2050 
Antal barn per kvinna/man 

 

 

 
2.5 Medelåldern för förstagångsföräldrar i Sverige 
Medelåldern för förstföderskor har stigit under de senaste decennierna.1970 var 

förstagångsföderskan i Sverige i genomsnitt 24 år gammal och 2004 var hon 29 år gammal. 

Ändå är förstföderskor idag yngre än vad de var i mitten av 1800-talet, då en kvinna i 

genomsnitt var 32 år gammal då hon fick sitt första barn. Under 1900-talet sjönk sedan åldern 

på förstföderskorna för att öka igen under 1970-talet (Ds 2001:57 kap 4). Männen var under 

perioden ca 2,5 år äldre än kvinnorna då de blev föräldrar(SCB 2005b).  

Figur 2 Periodfruktsamheten i Sverige 

Källa: SCB 2006a
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2.6 Arbetskraftsdeltagande bland föräldrar 
Sverige har bland världens högsta deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden. Kvinnor med 

små barn har lika stark anknytning till arbetsmarknaden som kvinnor utan barn. Pappor till 

små barn är i betydligt större utsträckning sysselsatta än män utan små barn. År 2005 var 75,6 

% av kvinnorna med barn under 6 år sysselsatta mot 75,8 % av samtliga kvinnor. För männen 

är siffrorna 91,2 % respektive 81,7 % sysselsättning (AKU 2005). Dessa siffror visar 

emellertid inte hela sanningen eftersom även föräldralediga räknas in i sysselsättningstalen; 

detta ger statistik som visar att småbarnsföräldrar arbetar mer än vad de i verkligheten gör.  

 

Även om en stor majoritet av kvinnorna med små barn marknadsarbetar så arbetar de 

betydligt färre timmar än vad männen gör. Det beror på att andelen deltidsarbetande bland 

kvinnor med små barn är hög, 50 % av de sysselsatta kvinnorna med barn under 7 år arbetar 

deltid. Detsamma gäller inte för småbarnspappor, av vilka 9 % arbetar deltid; det är mindre än 

för män utan små barn där 16 % arbetar deltid (AKU 2005). Kvinnor med barn under 7 år var 

frånvarande från jobbet dubbelt så mycket som män med små barn, vilket kan tas som ett 

tecken på att kvinnor stannar hemma i högre grad än män då barnen är sjuka.  

 

Källa: Ds 2001:57 kap 4.2 

Figur 3 Genomsnittlig ålder vid första barnets födelse 
åren 1970-2000 
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2.7  Den svenska föräldraförsäkringen 
 Sedan 1 januari 2004 gäller att när ett barn föds eller adopteras har föräldern/föräldrarna rätt 

till högst 480 dagars föräldraledighet med ersättning. Av dessa dagar är 60 reserverade för var 

och en av föräldrarna och kan inte överlåtas till den andre. För 390 av dessa dagar betalas 80 

% av sjukpenninggrundande4 belopp ut, den lägsta nivån på ersättningen är 180 kr per dag. 

Övriga 90 dagar betalas 60 kr per dag ut i ersättning (RFV 2002:1 och Försäkringskassan 

2005:7). För att få full föräldrapenning de första 180 dagarna krävs att vårdnadshavaren har 

haft sjukpenninggrundande inkomst i 240 dagar innan barnets födelse. Det finns ett övre tak i 

föräldraförsäkringen på 7,5 gånger prisbasbeloppet som år 2006 är 39 700, alltså är taket år 

2006 297 750 kr i sjukpenninggrundande inkomst.5Om man inte arbetar då man blir gravid 

men tidigare har haft en sjukpenninggrundande inkomst kan man i vissa fall ändå få ersättning 

enligt den tidigare inkomsten. Detta gäller om man är inskriven som arbetslös, studerar med 

studiestöd, gör ett avbrott på mindre än 3 månader från arbetslivet eller slutar jobba inom 6 

månader innan beräknad förlossning (Försäkringskassan 2005). 

 

2.8 Biologiska förutsättningar 
En stigande medelålder för förstföderskor gör att allt fler kvinnor får problem med att bli 

gravida eftersom kvinnans fertilitet avtar med åldern. Undersökningar visar att kvinnans 

fertilitet börjar avta efter 30 års ålder och efter 35 blir det betydligt svårare att bli gravid.6 Den 

minskade fertiliteten beror både på direkt åldersrelaterade faktorer och på att ju längre man 

väntar desto lättare är det att dra på sig någon infektion som påverkar fruktsamheten. Män har 

en betydligt längre fruktsamhetsperiod än kvinnor. Mäns fertilitet börjar avta först vid 45 års 

ålder (Gustafsson 2001). 

 

 En enkätundersökning har visat att människor generellt sett har för optimistiska uppfattningar 

om kvinnors fruktsamhet, vilket kan vara en anledning till att många väntar med att skaffa 

barn till senare i livet (DN 051118). Förutom de ökade svårigheterna att bli gravid vid högre 

ålder så ökar också riskerna för både barnet och kvinnan. Att föda barn i slutet av sin fertila 

period ökar riskerna för missfall, flerbarnsfödslar, kejsarsnitt och övriga komplikationer hos 

kvinnan. För barn till äldre mödrar ökar riskerna för spädbarnsdöd, att bli för tidigt född, 

kromosomfel och inlärningssvårigheter (Gustafsson 2001). Det finns därför betydande 

                                                 
4 Den årliga inkomst som en försäkrad individ tillsvidare kan antas komma få för eget arbete. RFV 2002:1 
5 Egna beräkningar m h a prisbasbelopp från SCB 2006 
6 Se bl.a. Ds 2001:57 sid 84-85, DN 051118 och Gustafsson 2001 
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hälsomässiga fördelar med att föda barn i yngre år. Det finns också kostnadsmässiga vinster 

med en yngre medelålder bland mödrar. Ju äldre kvinnan är, desto svårare har hon att bli 

gravid och risken att behöva utnyttja provrörsbefruktning, eller andra medicinska 

behandlingar, ökar. Beroende på hur finansieringen av infertilitetsbehandlingar ser ut kan det 

leda till stora kostnader för samhället eller individen (Gustafsson 2001).    

 

2.9 Problem förknippade med låga eller fluktuerande födelsefrekvenser 
 
2.9.1 Problem ur ett samhällsperspektiv 
Varierande födelsefrekvenser kan orsaka problem ur två perspektiv. Variationer i nivån på 

barnafödandet kan ge problem med antingen för stor eller för liten befolkningstillväxt. 

Fluktuationer i födelsetalen kan skapa problem med flaskhalsar i samhället, t.ex. i 

utbildningssystemet under år med stora barnkullar.  

 

2.9.1.1 Variationer i nivån 

De minskade födelsefrekvenserna har de senaste 20 åren varit ett allt större huvudbry för de 

industrialiserade länderna. För att ett land med låg barnadödlighet skall ha en 

återreproduktion av sin befolkning krävs fruktsamhetstal på ca 2,11 barn per kvinna. Det är 

idag få av de industrialiserade länderna som kommer upp i dessa siffror. USA är ett undantag 

med ett tal på 2,1 för år 2000; det beror till viss del på att den växande latinamerikanska 

befolkningen föder många barn (Dunn 2003). De låga födelsetalen kommer att leda till stora 

svårigheter med att upprätthålla välfärden i västvärlden om befolkningen minskar. En 

minskande arbetande befolkning leder till svårigheter att försörja de äldre; för exempelvis 

Frankrike finns det siffror som talar för att det inom en 20-års period kommer att finnas en 

arbetande person per pensionär (Dunn 2003). För att undvika de problem som den minskade 

fruktsamheten leder till kan I-länderna bl.a. välja mellan att höja pensionsåldern, öka 

invandringen eller öka incitamenten för att skaffa barn. Från politiskt håll kan man göra 

barnafödande mer attraktivt med hjälp av ökade anslag till föräldraförsäkringen och 

barnomsorgen, sänkta skatter för föräldrar etc. Men det finns även andra betydelsefulla 

faktorer såsom huspriser, osäkerhet i ekonomin och på arbetsmarknaden samt syn på 

framtiden som kan vara svårare att styra. I Sverige var diskussionen om låga 

födelsefrekvenser som hetast kring millennieskiftet efter att år 1999 varit det år med den 

lägsta summerade fruktsamheten sedan mätningarna startade, nämligen 1,5 (Ds 2001:57 kap 

4.1). 
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Globalt sett är det emellertid långt ifrån risk för en befolkningsminskning, eftersom de flesta 

utvecklingsländerna har det motsatta problemet mot det i de utvecklade länderna, dvs. det 

föds alldeles för många barn. Ökad emigration kan därför vara en lösning för båda 

regionernas problem. 

 

2.9.1.2 Fluktuationer i födelsetalen 

Vad gäller fluktuationer i antalet födda så är viss variation naturlig eftersom stora årskullar 

med barn föder många barn 25-35 år efter sin egen födsel, det är då vi ser en ”babyboom” i 

samhället. Effekten av olika stora generationer på födelsefrekvenserna försvinner när man 

beräknar den summerade periodfruktsamheten (se avsnittet ”Kohortfruktsamhet och 

periodfruktsamhet”). Variationen i fruktsamhetstalen kan också uppkomma naturligt då olika 

generationer väljer att föda barn vid olika tidpunkter i livet (Ds 2001:57 kap 4.2). 

 

Snabba och omfattande förändringar i fruktsamheten i ett land skapar stora problem. När det 

föds en stor barnkull behövs mödravården byggas ut. Några år senare blir det ett stort 

söktryck på daghem och skolor. Det är svårt att snabbt utöka eller minska omfattningen av 

dessa institutioner eftersom de kräver utbildad personal som tar flera år att få fram. Likaså är 

ett stort temporärt fall i fruktsamheten ett stort samhällsproblem på samma sätt som när den 

totala fruktsamheten minskar. För länder med pensionssystem som bygger på att de som 

arbetar ska försörja pensionärerna gör en liten barnkull att det uppstår problem med att 

finansiera välfärdssystemet ett tjugotal år senare, när generationen med få medlemmar 

kommer in i arbetskraften (Cigno 1991 kap 8). 

 

2.9.2 Problem ur ett individperspektiv 
De flesta unga människor vill ha barn någon gång i livet och det är rimligt att anta att många 

ser ofrivillig barnlöshet som ett hårt slag. Om samhällsklimatet gör att det för med sig stora 

kostnader att skaffa barn kan det hända att många tvingas till att skjuta upp barnafödandet och 

eventuellt bli barnlösa eftersom de väntar för länge. För individer som väljer en lång 

utbildning kan det dröja många år innan de är etablerade på arbetsmarknaden och känner sig 

tillräckligt trygga med sitt jobb för att vilja skaffa barn. Om individer inte har möjlighet att 

skaffa det antal barn de egentligen skulle vilja ha, har det uppstått ett välfärdsproblem i 

samhället (Ds 2001:57 kap 1.3).   
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3. Teoretiska modeller 
 
 
Här introduceras den analytiska ram som kommer att ligga till grund för uppsatsen. Avsnittet 

är uppdelat i teorier rörande individens totala fruktsamhet och teorier om den optimala 

tidpunkten för att skaffa barn. 

 
 
3.1 Introduktion 
Nationalekonomiska teorier om den mänskliga reproduktionen har anor tillbaka till den 

engelska prästen och ekonomen Thomas R. Malthus som 1798 publicerade Principle of 

Population. Han beskrev en dystopisk framtid där befolkningen skulle växa tills svält, krig 

och sjukdomar satte stopp för tillväxten (Cameron 1997 kap 1). Då skulle människorna leva 

gott för en tid men sedan skulle befolkningstalen öka igen och nya katastrofer skulle inträffa. 

Det enda sättet att undvika ohämmad befolkningstillväxt var att skjuta upp äktenskap till 

senare i livet och idka avhållsamhet inom äktenskapet. Ekonomisk tillväxt och 

familjeplanering har med tiden undanröjt hotet med den ohämmade befolkningstillväxten i 

industriländerna och det krävs nya teorier för att analysera människans reproduktion. 

Nuförtiden behandlar mikroekonomiska teorier om barnafödande direkta och indirekta 

kostnader för barn, efterfrågan på barn och vid vilken tidpunkt det är ekonomiskt optimalt att 

skaffa barn.  

 

Kvinnligt arbetskraftsdeltagande och fruktsamhet är kausalt relaterade i båda riktningarna. Å 

ena sidan väljer kvinnor att föda barn vid den tidpunkt i sitt arbetsliv som passar bäst för 

barnafödande; i Sverige ofta då man fått en fast anknytning till arbetsmarknaden, kan vara 

säker på att få ut full föräldraförsäkring och har en möjlighet att komma tillbaka till jobbet. Å 

andra sidan påverkar barnafödande kvinnors arbetsutbud. I Sverige påverkas inte kvinnors 

deltagande på arbetsmarknaden i någon högre grad av att de föder barn men däremot är det 

många som minskar antalet arbetade timmar och väljer att arbeta deltid för att ha mer tid för 

barnen. 

 

Könsrollernas förändring ställer nya krav på de mikroekonomiska teorierna om barnafödande, 

eftersom det inte längre är en självklarhet att kvinnan har huvudansvaret för barnen. Mäns tid 
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har allt mer blivit en relevant faktor för omsorgen om barnen. Troligt är att papporna får en 

allt större roll i barnens omsorg i och med att könsrollerna förändras. Under de senaste 

decennierna har barnomsorgen vuxit fram, särskilt i Sverige, och det gör att 

alternativkostnaden för omsorgen om barnen inte längre uteslutande är föräldrarnas tid. 

Omsorgen kan istället köpas på marknaden och/eller subventioneras av den offentliga sektorn.  

 

För att analysera en familjs efterfrågan på barn behöver man först avgöra om barnafödande är 

en exogen eller en endogen variabel (Cigno 1991 kap 7). Om barnafödande är en exogen 

variabel innebär det att barn är någonting som kommer av sig självt, utan ett bakomliggande 

beslutstagande från föräldrarna. Det är emellertid inte särskilt troligt att barnafödande är ett 

exogent beslut i de industrialiserade länderna (Colombino 2000). Kunskapen om och 

tillgången på preventivmedel är god vilket gör att människor kan skjuta upp barnafödande till 

den tidpunkt som de finner mest optimal. Det är tydligt att ekonomiska incitament har en stor 

inverkan på barnafödande och detta är ett starkt argument för att det till största delen är 

medvetna beslut som ligger bakom de flesta födslar. Jag vill hävda att barnafödande i Sverige 

i högsta grad är en endogen variabel eftersom abort är väl accepterat bland de flesta. Det gör 

att även om befruktningen skedde utan intentionen att skaffa barn så gör det medvetna 

beslutet att fortsätta graviditeten att barnafödande är en endogen variabel. Det mesta tyder 

alltså på att barnafödande kan ses som en endogen variabel, ett medvetet beslut som bygger 

på flera olika faktorer. Av dessa skäl kommer barnafödande uteslutande behandlas som en 

endogen variabel i den här uppsatsen. 

 

Beslut kring barnafödande handlar både om hur många barn man vill ha totalt, 

kohortfruktsamheten, och när man ska skaffa dessa barn, periodfruktsamheten. När 

fruktsamhet analyseras är det viktigt att ta hänsyn till båda dessa faktorer. Fluktuationer i 

fruktsamhetstalen kan som tidigare nämnts bero på förändrad periodfruktsamhet; att 

människor väljer att skaffa barn vid andra tidpunkter än tidigare, eller på förändrad 

kohortfruktsamhet; förändringar i det totala antalet barn individer vill ha. Vad gäller teorierna 

som används för att modellera barnafödande är de konstruerade på olika sätt beroende på om 

de behandlar kohortfruktsamhet eller periodfruktsamhet. De modeller som behandlar 

kohortfruktsamhet är statiska i meningen att de behandlar en tidsperiod. De modeller som 

behandlar periodfruktsamhet är dynamiska och därmed mer komplexa, de behandlar 

intertemporära beslut kring barnafödande. 
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3.2 Teorier om kohortfruktsamhet 
 
3.2.1 Kvantitets-kvalitetsmodellen 

Vilka är de olika faktorer som påverkar beslutet att föda barn? Gary S Becker har skapat en 

teori där efterfrågan på barn beror på bl.a. priset på barn och realinkomsten. Hans teori 

presenterades i An economic analysis of fertility som gavs ut 1960.7 Han ville försöka förklara 

varför den ökande tillväxten i industriländerna har lett till minskade födelsetal. Beckers 

teorier om barnafödande bygger på att en man och en kvinna som är gifta tar det 

gemensamma beslutet att skaffa barn utifrån hushållets samlade tillgångar av tid och pengar. 

Mannen och kvinnan agerar som en samlad enhet för att maximera hushållets nytta. En 

modell av denna typ, där de båda individerna agerar som en enhet, kallas common preference 

modell (Lundberg och Pollak, 1996). I Beckers modell är mannen i familjen specialiserad på 

marknadsarbete och kvinnan delar sin tid mellan hushållsarbete och arbete på marknaden.    

 

 Hushållet efterfrågar ett visst antal barn utifrån sina förutsättningar och efterfrågan är det 

antal barn de skulle ha om det inte fanns några hinder såsom infertilitet eller oplanerade 

graviditeter. Beckers modell förklarar hur kohortfruktsamheten bestäms genom att individer 

väljer det optimala antalet barn de vill ha under sin livstid. För att analysera efterfrågan på 

barn inom ramarna för den neoklassiska teorin behöver man se barn som en slags varor, dvs. 

som något som ger föräldrarna positiv nytta. Barn skiljer sig dock från andra varor bland 

annat för att de vanligtvis inte kan köpas på marknaden och för att det inte finns några goda 

substitut till att ha barn. Barn ”tillverkas” genom att föräldrarna använder varor som de köpt 

på marknaden och sin egen (främst moderns) tid. Eftersom kostnaderna för denna produktion 

varierar mellan familjer, varierar också kostnaderna för att ha barn. Ett hushåll efterfrågar inte 

bara barn utan efterfrågar också andra varor för föräldrarnas konsumtion. Föräldrar kan lägga 

sina inkomster på två olika sorters varor; varor för egen konsumtion och varor avsedda för 

barnens konsumtion.  Om priset på barn stiger relativt till priset på andra varor så minskar 

efterfrågan på barn. 

 

Becker hävdade att om barn skulle vara likställda med konsumtionsvaror skulle man kunna 

vänta sig att när föräldrarnas inkomst ökar, ökar både den egna konsumtionen av andra varor 

och tjänster och efterfrågan på barn. Så har däremot inte visat sig vara fallet utan tvärtom har 
                                                 
7 Beskrivningen av kvantitets-kvalitetsmodellen kommer från Hotz et.al 1997 kap 3.1 och Becker 1991 kap 5 
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nativiteten uppvisat stadigt sjunkande tal i de flesta länder där inkomsterna ökat. Därför 

behövdes en speciell teori för barnafödande. Becker avvisade tanken att barn skulle vara 

inferiöra varor, det vill säga varor som man vill ha mindre av när inkomsten stiger. Istället 

presenterade han en efterfrågemodell för barn som innehåller begreppen kvantitet och 

kvalitet. 

 

 Kvantitet motsvarar antalet barn föräldrarna önskar och kvalitet avser hur stora resurser 

föräldrarna lägger ned på att höja barnens nutida och framtida livskvalitet genom t.ex. 

utbildning, mat, kläder och fritid.  Människor väljer att skaffa barn för att deras nytta ökar när 

de umgås med barnen och på så sätt producerar barnen ett slags tjänster. Föräldrarnas nytta 

ökar både av antalet barn och ”kvaliteten” på barnen.  

 

 Becker antog att barn var normala varor i betydelsen att de totala utgifterna för dem ökar då 

inkomsten ökar. Utgiftsökningen består både av en kvantitetsdel och av en kvalitetsdel. 

Inkomstelasticiteten för kvaliteten på barn antas emellertid vara större än inkomstelasticiteten 

för kvantiteten. Det innebär att när inkomsten ökar blir relativpriset på barn högre. När 

familjens inkomst ökar stiger efterfrågan både på antalet barn och på kvaliteten på barnen och 

en ren inkomsteffekt skulle ge både ett större antal barn och barn av ”högre kvalitet”. Här 

träder emellertid substitutionseffekten in mellan kvantitet och kvalitet och leder till att ju 

större inkomsten är för familjen, desto mer påverkar inkomstelasticiteten substitutionseffekten 

och leder till att inkomstökningen endast ger en kvalitetsökning och ingen eller minskad 

kvantitet. Totaleffekten av en inkomstökning tyder på att antalet barn ej ökar utan endast 

kvaliteten.  

 

3.2.2 Tidsallokering och efterfrågan på barn 

Att efterfrågan på kvalitet på barn ökar mer än efterfrågan på kvantitet skulle kunna vara en 

av förklaringarna till varför fertiliteten inte har ökat med inkomsten i västvärlden. För att 

förklara varför kohortfruktsamheten inte bara har stagnerat utan faktiskt minskat behövs andra 

teorier. Olika teorier om tidskostnad fördes fram av Mincer och Becker under 1960-talet och 

1973 introducerade R. Willis en teori om tidsallokering och barnafödande (Hotz et.al 1997 

kap 3.2). Willis’ modell bygger på common preference-antagandet om att hushållet 

maximerar den gemensamma nyttan. Teorin delar många ytterligare antaganden med Beckers 

modell. Mannen i hushållet antas vara fullt specialiserad på marknadsarbete och kvinnan delar 

sin tid mellan hushållsarbete och marknadsarbete. Grundidén bakom Willis teori om 
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tidsallokering är att hushållens relativkostnad för tid förändras då kvinnans inkomster från 

marknadsarbete ökar. Inkomsterna har ökat främst beroende på att kvinnornas löner höjts och 

efterfrågan på kvinnlig arbetskraft ökat.  Att uppfostra barn är en tidskrävande aktivitet 

relativt till andra former av konsumtion som hushållet kan ägna sig åt. Därför har 

alternativkostnaden för att ha barn blivit allt högre. Det har lett till att hushållen väljer att 

substituera bort barn mot konsumtionsvaror som blivit relativt sett billigare. Ju högre 

kvinnans lön är, dvs. hennes alternativkostnad för tid, desto högre är alternativkostnaden för 

barn.    

 

Verkligheten i Sverige idag passar emellertid inte särskilt väl in på kvantitets-kvalitets 

modellen eller tidsallokeringsmodellen. Få kvinnor väljer att stanna hemma med sina barn 

under hela deras uppväxt och antalet sysselsatta kvinnor är ungefär lika stort som antalet 

sysselsatta män (även om kvinnor i mycket större utsträckning än män arbetar deltid). Dessa 

två modeller kan inte förklara varför fertiliteten i många västländer verkar ha ett positivt 

samband med kvinnors sysselsättning och inkomst. För detta behövs teorier som går in mer på 

djupet i kvinnors arbetsmarknadssituation och samhällsinstitutionerna för barnafödande. 

Modeller av bargaining typ är ett sätt att göra bilden av familjen mer verklighetstrogen. 

 

3.2.3 Bargaining-modeller 

I Beckers modell av common preference-typ agerade familjen som en enhet för att maximera 

den gemensamma nyttan. Beckers modell implicerar att det inte är av betydelse vem av 

familjemedlemmarna som står för inkomsterna. Hushållets konsumtion av barn vad gäller 

kvalitet och kvantitet kommer vara densamma oavsett om kvinnan eller mannen får en 

inkomstökning/sänkning. Så är inte fallet i bargainingmodeller. Schultz (1990) har studerat 

familjer utifrån perspektivet att familjens konsumtion ändras beroende på hur inkomsterna är 

fördelade inom familjen. Han använder sig av bl.a. Nash-modellen. Den går ut på att de två 

medlemmarna i hushållet har olika ”skrämselpunkter” för förhandlingar inom relationen. 

Skrämselpunkten kan bestå av nyttan personerna har utanför relationen. En hög 

skrämselpunkt gör att personen har ett gott förhandlingsläge vid konflikter eftersom en 

separation inte skulle vara allt för negativ för individen. En låg skrämselpunkt, då individen 

har mycket låg nytta utanför relationen, gör att individens förhandlingsläge är dåligt. 

Huruvida common-preference- eller bargainingmodellen stämmer bäst överens med 

verkligheten prövas genom att se hur en inkomstökning, som inte beror på ökat arbetsutbud 

hos någon av parterna, t.ex. ett barnbidrag som går till den ena individen, påverkar 
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konsumtionen i hushållet. Det går ej att bedöma huruvida familjen maximerar sin nytta 

gemensamt eller individuellt genom att mäta inkomster av arbete. Det beror på att inkomster 

från arbete är endogena och beror på individernas preferenser. Beroende på hur mannens och 

kvinnans preferenser för barn ser ut förändras fruktsamhetsbeteendet då det sker en 

inkomstförskjutning mellan parterna. Om t.ex. kvinnan har preferenser för fler barn än 

mannen leder exogena inkomster, såsom barnbidrag, riktade till kvinnan, att barnafödandet 

stiger i jämförelse med om bidraget är riktat till mannen i familjen. Då kvinnan har en högre 

skrämselpunkt, genom barnbidraget, styr hon konsumtionen mot fler barn. Empiriska försök 

tyder på att familjemedlemmarna handlar för att maximera sin egen nytta i familjen (Schultz 

1990). Dessa resultat ger stöd för bargainingmodeller framför common-preferencemodeller.     

 

 

3.3 Teorier om periodfruktsamhet 
 
3.3.1. När ska man skaffa barn? 

Hittills har teorierna om barnafödande endast rört faktorer bakom individers totala 

fruktsamhet under sin livstid. Nästa fråga är vad som påverkar när i livet man väljer att skaffa 

sitt första barn. Bland dem som har utvecklat modeller kring ”timing and spacing”, som 

modellerna kallas i litteraturen, återfinns Cigno, Schultz och Ermisch (Gustafsson 2001). 

Modeller för att förklara tidpunkten för barnafödande blir betydligt mer avancerade än de 

modeller som beskriver den totala fruktsamheten. Modeller som förklarar valet av tidpunkt 

måste ta hänsyn till intertemporära relationer mellan inkomster och utgifter och substitution 

av barnafödande mellan olika tidpunkter. Intertemporära fertilitetsmodeller implicerar också 

möjligheten att föräldrarna behandlar syskon olika, beroende på inkomsterna vid tidpunkterna 

för de olika barnens födelse. Möjligheten till olika inkomsttransfereringar mellan syskon från 

föräldrarna finns inte i modeller som bestämmer faktorer bakom kohortfruktsamheten. I dessa 

modeller spenderar föräldrarna lika mycket av sin inkomst på varje barn (Cigno 1991 kap 8).  

 

Enligt Hotz et.al (1997 kap 4) bygger de flesta modeller om periodfruktsamhet och den 

optimala tidpunkten att skaffa barn på tre faktorer. För det första beror den optimala 

tidpunkten för barnafödande på hur föräldrar värderar sina barn. För det andra beror den 

optimala tidpunkten på hur kapitalmarknaden är strukturerad. Slutligen spelar det roll hur 

mödrars tidskostnad varierar över tiden. 
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Föräldrarnas preferenser för barn spelar roll för vid vilken tidpunkt det är optimalt att skaffa 

barn. Att få barn tidigt i livet ökar nyttan av att ha barn eftersom föräldrarna hinner tillbringa 

mer tid med barnet. Att få barn tidigt i livet betyder också att chansen att få barnbarn tidigare i 

livet ökar. Om kostnaderna för att ha barn minskar ju äldre man blir uppstår ett dilemma 

mellan att få barn tidigt i livet, så att man kan njuta av barnen längre, och att skaffa barn när 

man är äldre, då kostnaden för barn är lägre (Gustafsson 2001).  

 

Kapitalmarknadens struktur inverkar på kostnaderna att skaffa barn vid olika tidpunkter i 

livet. Det spelar stor roll om det, som i Sverige, går att utjämna sin konsumtion under livet. I 

Sverige gör studiemedel och olika former av bidrag till barnfamiljer att det, för en ung 

förälder, går att belåna sina framtida inkomster. Under senare delen av livet betalas den 

tidigare konsumtionen tillbaka genom högre skatter och avbetalningar på studielån. På så sätt 

utjämnas konsumtionen mellan olika tidsperioder i livet. Möjligheten att belåna framtida 

inkomster gör det mer attraktivt att skaffa barn vid en yngre ålder och på så vis få ut större 

nytta av att ha barn. Om det inte går att belåna framtida inkomster, så att konsumtionen endast 

beror på de rådande inkomsterna vid tidpunkten, spelar mannens inkomst en stor del i vilken 

tidpunkt det är optimalt att skaffa barn. Om familjen inte kan belåna framtida inkomster, och 

inte heller kan spara för senare konsumtion, är den optimala tidpunkten för att skaffa barn den 

då mannen har som högst inkomst under sitt liv. Detta antagande bygger på att kvinnan 

stannar hemma med barnet. Familjen väljer då att utjämna sin konsumtion så att de har så 

höga inkomster som möjligt trots att kvinnan inte jobbar. Resultatet blir att barnafödande 

skjuts upp till slutet av föräldrarnas fertila period eftersom det antas att mannens lönekurva är 

stigande (Gustafsson 2001).   

 

Enligt Gustafsson (2001) är den mest betydande faktorn bakom det optimala valet av tidpunkt 

för att föda barn kvinnans alternativkostnader för att göra ett uppehåll i karriären. Dessa 

kostnader kan grovt delas upp i; direkta kostnader för att inte arbeta och kostnader för förlorat 

humankapital vid frånvaro från arbetet.  

 

Då en förälder stannar hemma med sitt barn minskar dennes humankapital i värde eftersom 

det inte används. När föräldern sedan kommer tillbaka i arbete är lönen lägre än vad den var 

innan föräldraledigheten. Det finns också en möjlighet att lönen inte minskar i förhållande till 

vad den var innan föräldraledigheten men att den inte ökar som den skulle ha gjort om 

föräldern hade arbetat istället för att vara hemma med barnet. Resultatet för den optimala 
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tidpunkten att skaffa barn beror på hur mycket av kunskapen om arbetet som går förlorad vid 

frånvaro. Om nästan alla kunskaper går förlorade vid frånvaro från arbetsplatsen är det 

optimalt att skaffa barn vid en så tidig tidpunkt i livet som möjligt. Det beror på att föräldern 

då har en chans att bygga upp så mycket nytt humankapital som möjligt när barnen har blivit 

större. Om däremot endast en liten del av humankapitalet går förlorat bör individen vänta med 

att skaffa barn till slutet av den fertila perioden. Det beror på att den löneklyfta som uppstår 

på grund av att humankapitalet minskat i värde följer individen under sitt resterande yrkesliv 

och om man skaffar barn sent i livet uppkommer lönegapet vid en senare tidpunkt, vilket gör 

att den totala förlorade livsinkomsten blir mindre (Gustafsson 2001). Om barnafödande är 

förknippat med en mycket lång period av frånvaro från arbetet är det optimalt att skaffa barn 

under den senare delen av den fruktsamma perioden. Det beror på att humankapitalet förlorar 

mer i värde ju längre frånvaron är och det gör förlusten i den totala inkomsten under livet 

större än om barnen föds senare i livet. 

 

Det är tvetydigt hur en kraftigt stigande relativt en flack lönekurva påverkar den optimala 

tidpunkten för att skaffa barn. En individ som kommer ha en hög löneökning under sitt 

yrkesverksamma liv kan tjäna på att skaffa barn tidigt eftersom löneförlusten av att ha barn 

senare i livet kommer att bli stor. Å andra sidan kräver en god löneutveckling ofta att 

individen investerar mycket i humankapital i början av sin karriär. Empirin talar för att 

välutbildade kvinnor med god löneutveckling väljer att skjuta upp barnafödande (Gustafsson 

2001).   

 

Enligt teorierna om den optimala tidpunkten för att föda barn är den optimala tidpunkten allt 

som oftast en av två hörnlösningar; i början eller i slutet av den fertila perioden. De flesta 

faktorer talar för att det är ekonomiskt fördelaktigt att skjuta upp barnafödandet till den senare 

tidpunkten. Det beror främst på förluster i inkomster beroende på att humankapitalet förlorar i 

värde. Det är troligt att det kommer bli allt mer ekonomiskt fördelaktigt för kvinnor att skjuta 

upp barnafödande då deltagandet på arbetsmarknaden och kvinnors löner ökar. Den ökade 

medelåldern bland förstföderskor talar för att teorierna om ”timing and spacing” kan ge 

viktiga bidrag till förståelsen av en del av faktorerna bakom barnafödande (Gustafsson 2001).   

 

3.3.2 Hur stort mellanrum ska det vara mellan syskon? 

I avsnittet ovan diskuterades när den optimala tidpunkten för att skaffa det första barnet 

infaller. Enligt Hotz et.al (1997 kap 4) inträffar denna tidpunkt i de flesta fall i början eller i 
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slutet av kvinnans fertila period. Om den optimala tidpunkten för att skaffa alla barn en familj 

efterfrågar är densamma som för första barnets födelse är den bästa lösningen att skaffa alla 

barn så tätt inpå varandra som möjligt i början eller slutet av den fertila perioden. Att föräldrar 

ibland väntar med att skaffa flera barn efter att det fått det första beror på variationer i 

föräldrarnas inkomster och prisförändringar i kostnaden för att ha barn. Precis som för det 

första barnet så är det ekonomiskt lönsamt att skjuta upp nästa barns födelse till en tidpunkt då 

inkomsten är högre. Det gör att det blir attraktivt att vänta med att föda fler barn. Även priset 

på barn sjunker ju längre barnafödandet skjuts på framtiden. Det gör också att det är attraktivt 

att vänta med att skaffa barn. 

 

I Sverige har ”snabbhetspremien” haft en stor inverkan på mellanrummet mellan syskonen (se 

avsnittet ”Försäkringssystemet i Sverige”) genom att den premierar familjer som skaffar 

syskon tätt inpå det första barnet. Stordriftsfördelar är ett skäl för familjer att skaffa flera barn 

med korta mellanrum. Om föräldrarna stannar hemma med det första barnet blir 

marginalkostnaden liten för att ta hand om ytterligare ett barn (Cigno 1991 kap 6). Maxtaxan 

inom förskolan i Sverige gör att stordriftsfördelarna med att ha flera barn som är nära 

varandra i ålder ökar. Maxtaxan är en subvention som minskar kostnaderna för förskoleplats 

om en familj har fler än ett barn i förskolan (Skolverket 2006).  

 

De flesta modeller som behandlar den optimala tidpunkten för att skaffa barn tar bara hänsyn 

till kvinnans och mannens inkomster under den rådande tidsperioden. Eftersom barn är en 

livslång ”investering” som kommer att kosta pengar under en stor del av föräldrarnas liv kan 

det vara missvisande att tolka individers val av tidpunkt för att skaffa barn som ett resultat av 

deras aktuella inkomst. Troligt är att föräldrarna har ett mer långsiktigt perspektiv där 

uppskattningen av framtida inkomster spelar stor roll. Förutom rådande inkomster och 

uppskattning av framtida inkomster har också offentliga bidrag och subventioner till 

barnfamiljer stor betydelse för vid vilken ålder individer väljer att skaffa barn (Gustafsson 

2001). Alícia Adserà har utvecklat en modell som tar hänsyn till ett stort antal betydande 

faktorer. 

 

3.3.3 Adseràs arbetsmarknadsmodell för barnafödande 

Alícia Adserà (2004) har utvecklat en modell som inkluderar arbetsmarknadens funktionssätt, 

sociala försäkringar, osäkerhet i ekonomin och humankapital. Modellen väger nyttan  för en 

kvinna av att skaffa barn som ung mot nyttan av att skaffa barn i en senare tidsperiod. På detta 
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vis inkluderas det temporära beslut som ingår i valet att skaffa barn. Adseràs modell innefattar 

också en eventuellt ökad sannolikhet att bli arbetslös i samband med en graviditet. Adserà 

använder modellen för att analysera barnafödandet i 23 OECD länder på makronivå. Jag 

använder emellertid modellen ur ett mikroperspektiv för att analysera individers 

barnafödande. 

 
Att få barn medför alternativkostnader för individen, dessa kan delas upp i: 
 

• Uteblivna inkomster för den tid föräldern tillbringar med barnet.  

• Lägre löneökningar på grund av utebliven erfarenhet på arbetsmarknaden.  

• En möjlig ökning av risken att bli arbetslös.  

 
Alternativkostnaderna varierar mellan länder, tidpunkter och individer beroende på 

arbetsmarknadens funktionssätt och individens ålder samt ställning på arbetsmarknaden. 

Alternativkostnadernas storlek påverkar kvinnors benägenhet att skaffa barn genom att de 

påverkar individens inkomst. Förutom alternativkostnaderna för att skaffa barn tillkommer 

naturligtvis också direkta kostnader för mat, kläder, utbildning etc. som ofta ökar med barnets 

ålder. Benägenheten att skaffa barn minskar när kostnaderna för att ha barn stiger. Adseràs 

modell bygger liksom hos Becker på antagandet att föräldrarna kan välja att lägga sin 

konsumtion på varor till sig själva eller på varor till barnen. 

  Adseràs modell är intertemporär i två perioder; antingen väljer kvinnan att föda barn i 

tidpunkt 1, i tidpunkt 2 eller så väljer hon att inte föda barn överhuvudtaget. I varje period har 

individen en viss arbetslöshetsrisk: p1 (ht-1, ht) som beror på det antal timmar hon ställer till 

förfogande för marknadsarbete i nuvarande tidsperiod ht och antal timmar arbetade i den förra 

tidsperioden ht-1. Arbetslöshetsrisken är lägre för individer med längre erfarenhet och en 

starkare anknytning till arbetsmarknaden. 

 Det antas att varje individ har T timmar till sitt förfogande när fritid inte räknas med i 

modellen. När en kvinna väljer att föda barn lägger hon m timmar på att ta hand om barnet i 

den aktuella tidsperioden.  Kvinnan lägger ned antingen T eller T-m timmar på 

marknadsarbete beroende på om hon skaffar barn under tidsperioden eller ej. 

 Det antas vidare att om ht = T-m, dvs. om kvinnan väljer att föda barn, så ökar hennes 

arbetslöshetsrisk med α som är ett tal mellan 0 och 1. Storleken på α har till stor del att göra 

med om det finns möjlighet till deltidsarbete på arbetsmarknaden så att individen både kan 
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jobba och ta hand om barn. Varje individ har en arbetslöshetsrisk på p1 eller (p1 + α), det 

senare om personen fått barn i tidsperioden. 

 Lönen i den andra tidsperioden beror på lönen i den första och ges av: 

w2 (h1 ) = (1-δ)w1 +γ h1 

 

δ är en deprecieringsfaktor som beror på hur snabbt personens humankapital minskar i värde 

och  γ är en apprecieringsfaktor som visar på hur mycket lönen stiger med ökad erfarenhet på 

arbetsmarknaden. Apprecieringsfaktorn är ett mått på hur mycket humankapitalet och därmed 

lönen ökar när man lär sig nya saker på sitt arbete. Om kvinnan är frånvarande från arbetet på 

grund av att hon tar hand om barn kan det påverka löneutvecklingen. När hon sedan kommer 

tillbaka till jobbet har hon blivit omsprungen lönemässigt av sina kolleger. Ett minskat värde 

på γ som uppkommer genom bortavaro från arbetsmarknaden beroende på t.ex. arbetslöshet 

eller barnafödande ger en lägre lön i period två. Vid bortavaro från arbetsmarknaden antas det 

att personen erhåller en minimiinkomst på y i form av t.ex. föräldrapenning eller 

arbetslöshetsunderstöd.  

 

I början av individens vuxna liv bestämmer hon om hon skall föda barn i period ett eller i 

period två eller inte alls och jämför nyttan mellan dessa alternativ. Valet av en av dessa 

alternativ har olika sannolikhet beroende på individens preferenser, löneutvecklingskurvan 

(enligt ovan), föräldrapenning och arbetslöshetsersättning, storleken på den offentliga sektorn 

i landet, storleken på minimiinkomsten samt sannolikheten att bli arbetslös. Vart och ett av 

fruktsamhetsbesluten har en nyttofunktion och kvinnan väljer det alternativ som har den 

högsta förväntade nyttan.8  

                                                 
8 Jag har valt att inte redovisa de fullständiga nyttofunktionerna eftersom de är för avancerade för den här 
uppsatsen, istället väljer jag att gå igenom dess beståndsdelar bit för bit och applicera på svenska förhållanden. 
Teorin i sin helhet finns i Adserà (2004). 



 30

 

 

4. Faktorer som påverkar fruktsamheten 
 
 
I detta avsnitt diskuteras mer genomgående de bakomliggande faktorer kring barnafödande 

som ingår i de redovisade modellerna från avsnittet ovan. Först ges en teoretisk genomgång 

av de enskilda faktorernas inverkan på fruktsamheten. Därefter redovisas empiriska resultat 

för respektive faktors inverkan på svenska förhållanden.  

 

4.1 Direkta och alternativa kostnader förknippade med att skaffa barn 
De direkta kostnaderna och alternativkostnaderna för att ha barn utgör tillsammans en 

begränsning för hur många barn en familj efterfrågar. I västländerna är de direkta kostnaderna 

för att ta hand om ett barn höga eftersom föräldrar vanligtvis lägger högre vikt vid 

”kvaliteten” på barnen än på kvantiteten. I vissa utvecklingsländer är intäkten av att ha barn 

större än kostnaden beroende på att barnen börjar arbeta vid tidig ålder och väntas försörja 

föräldrarna på äldre dar. Det gör att människor i dessa länder skaffar betydligt fler barn än vad 

människor i rikare länder gör (Cigno 1991 kap 6).  

 

De direkta kostnaderna för att ha barn är kostnader för mat, kläder, utbildning, boende etc. 

Dessa kostnader är förknippade med barnets levnadsnivå, dvs. barnets kvalitet. Enligt Becker 

(1991) är ökningen i dessa kostnader en delförklaring till att fruktsamheten har minskat. 

Enligt Gustafsson (2001) gör höga direkta kostnader för barn, då kapitalmarknaden inte är 

perfekt, att föräldrar väljer att skjuta upp barnafödandet till en senare period i livet. Ökade 

utgifter för att ha barn skulle alltså kunna vara ett skäl till att medelåldern för förstföderskor 

har ökat alltmer i de industrialiserade länderna. 

 
Alternativkostnaderna beskrivs utifrån uppdelningen hos Adserà. 
 
Uteblivna inkomster då man stannar hemma med barnet var länge den största 

alternativkostnaden för barnafödande men så behöver inte längre vara fallet. 

Föräldraförsäkringens relativt höga ersättning gör att inkomstbortfallet inte blir så stort.  För 

grupper som står utanför försäkringssystemet eller som inte får full ersättning kan dock 

inkomstbortfallet bli stort. Barnomsorgen i Sverige har byggts ut kraftigt under de senaste 

decennierna och kvinnorna behöver inte längre stanna hemma för att ta hand om barnen under 
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flera år vilket minskar inkomstbortfallet. Däremot  går en stor del av kvinnorna ner i arbetstid 

efter att de fått barn, det leder till inkomstbortfall som kan bli stora om kvinnan jobbar deltid 

under en längre period.  

 

 Den avstannade löneutvecklingen och förlusten av arbetslivserfarenhet har en allt viktigare 

betydelse som alternativkostnad för att ha barn. Dessa två effekter har betydelse för i vilken 

tid i livet man väljer att skaffa barn. Det blir mindre attraktivt att skaffa barn som ung om 

deprecierings- och apprecieringsfaktorerna är höga. Det beror på att ett stort löneglapp i unga 

år följer med i hela yrkeslivet och resulterar i en mindre total livsinkomst än om löneglappet 

hade uppkommit senare i livet (Adserà 2004). Effekterna av bortavaro från arbetsplatsen på 

lönen varierar mellan olika yrken. I Sverige är kvinnor är överrepresenterade i yrken med 

dålig löneutveckling och där humankapitalet inte deprecierar så fort (SOU 2003:36 sid 84-

85). Det innebär att kvinnor förlorar mindre i utebliven löneutveckling än män vid lika lång 

bortavaro från arbetsplatsen.  

 

En ytterligare alternativkostnad för barnafödande är en möjligt ökad risk att bli arbetslös. 

Även om det länge har varit förbjudet att avskeda anställda på grund av att de får barn så kan 

det tänkas att arbetsgivare ändå försöker göra sig av med (blivande) föräldrar till förmån för 

personer utan barn. Det kan bero på att arbetsgivarna fruktar att de blivande föräldrarna 

kommer att vara borta från jobbet på grund av föräldraledighet och hemmavaro med sjukt 

barn, att de kommer vilja ha förkortad arbetstid och ha minskade möjligheter att jobba 

övertid. 

 

4.1.2 De alternativa kostnadernas inverkan på barnafödandet i Sverige 

Effekterna på lönen av frånvaro från arbetet har undersökts för föräldrar i Sverige mellan åren 

1993-1999 (SOU 2003:36 sid 82-83). Undersökningen visar att män förlorar betydligt mer på 

att vara hemma med barnen än vad kvinnor gör. Ett års föräldraledighet ger en man 6,9 % 

lägre lön än om han inte skulle ha varit borta från arbetet. En kvinna däremot förlorar endast 

0,3 % i löneutveckling efter ett års bortavaro. Nu blir emellertid löneminskningen sällan så 

kraftig för männen eftersom männen i genomsnitt stannar hemma med barnen en betydligt 

kortare tid än kvinnorna. För åren 1993-1999 stannade männen hemma endast 62 av 450 

dagar (13,8 %) vilket gav dem en genomsnittlig löneminskning på 1,2 %. Trots att kvinnorna 

stannade hemma övriga 388 dagar förlorade de i genomsnitt endast 0,3 % i löneutveckling 

(SOU 2003:36 sid 82-83). En av förklaringarna till att kvinnor har lägre löner än män kan 
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tänkas vara att kvinnor förväntas vara hemma med barnen i högre grad och detta internaliseras 

i deras lön oavsett om de sedan är hemma med barnen eller ej. För männen gäller det 

motsatta, de har inget ursprungligt ”avdrag” för att vara hemma med barnen men istället 

straffas de hårdare om de faktiskt väljer att vara hemma. Klart är att det finns ett lönestraff för 

att vara hemma med barn i Sverige, och att det slår olika mot män och kvinnor (SOU 

2003:36).  

 
Finns det även en kostnad i form av ökad risk att bli arbetslös vid barnafödande? 

 En undersökning gjord av Statistiska centralbyrån för åren 1992-2000 visar att blivande 

mödrar i åldersgruppen 25-40 år hade dubbelt så stor risk att registreras som arbetslösa än de 

som inte var gravida (SCB 2003:6). För män var risken att bli arbetslös 1,5 gånger större för 

de blivande fäderna i jämförelse med de män som ej skulle få barn. I studien påpekas dock att 

det inte går att dra några tvärsäkra slutsatser av resultaten eftersom man inte vet vad som 

ledde till arbetslösheten hos individerna. Det är möjligt att vissa individer kände till att de 

skulle bli arbetslösa och valde att skaffa barn lagom till att en tidsbegränsad anställning tog 

slut. Det är dock inte troligt att dessa skulle stå för hela ökningen i arbetslöshetsrisken hos de 

blivande föräldrarna utan det finns tecken på att arbetsgivare i Sverige under 1990-talet sade 

upp blivande föräldrar i högre grad än anställda som inte skulle skaffa barn. Med dessa 

resultat i bakhuvudet finns det fog att se ökad arbetslöshetsrisk som en alternativkostand för 

att skaffa barn. 

 

En undersökning från Försäkringskassan visar en dyster bild av individer som var 

föräldralediga 100 dagar eller längre under åren 2000-2002. Andelen arbetslösa ökade åren 

efter föräldraledigheten (Försäkringskassan Redovisar 2005:7). Innan föräldraledigheten var 

11 % av kvinnorna arbetslösa eller inskrivna i arbetsmarknadsprogram, för männen var denna 

siffra 13 %. I juni år 2005 var hela 21 % av kvinnorna och 23 % av männen arbetslösa eller 

inskrivna i arbetsmarknadsprogram. Färre män än kvinnor ingick i studien och jag ser som en 

möjlighet att den av föräldrarna som hade sämst anknytning till arbetsmarkanden har tagit ut 

mest föräldrapenning och därigenom ingått i studien. Det kan vara ett skäl till att så många av 

individerna är arbetslösa 3 år efter föräldraledigheten. Ett liknande skäl kan vara att det finns 

en överrepresentation av personer med dålig anknytning till arbetsmarkanden bland de som 

skaffar barn. Därför anser jag att man bör vara försiktig med att tolka resultaten som gällande 

för hela befolkningen. 
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4.2 Arbetslöshetens påverkan på barnafödandet 
I avsnittet ”Alternativkostnader” ovan beskrivs en kostnad vara sannolikheten att bli arbetslös 

på grund av en graviditet. Även om risken att avskedas på grund av att man skall skaffa barn 

är liten så påverkar arbetslösheten i ett land sannolikheten att skaffa barn. I Adseràs modell 

(2004) påverkar en ökad arbetslöshet fruktsamhetstalen på följande vis: 

 

• De totala inkomsterna och välfärden i populationen minskar, därigenom uppkommer 

en negativ inkomsteffekt på barnafödande. 

• Osäkerheten på arbetsmarknaden ökar och därigenom osäkerhet om framtida 

inkomster. 

• Arbetslöshet i unga år kan ge en svagare anknytning till arbetsmarknaden och lägre 

lön under hela livet vilket ger en negativ inkomsteffekt på barnafödande.  

• En kortvarig arbetslöshet kan ge lägre alternativkostnader för att föda barn och 

därigenom öka fruktsamhetstalen. 

 

Effekten av arbetslöshet på barnafödandet beror på om arbetslösheten är långvarig eller kort, 

om den rör både kvinnor och män eller främst det ena könet, och huruvida arbetslösheten 

främst drabbar de unga (Adserà 2004).   

 

Det skulle kunna tänkas att arbetslöshet har olika effekt på barnafödandet vid goda tider med 

låg arbetslöshet och vid sämre tider då det är hög arbetslöshet. Att en individ är arbetslös i 

tider av mycket låg arbetslöshet skulle kunna vara ett tecken på att personen har mycket svårt 

att ta sig in på arbetsmarknaden. Att vara arbetslös i tider med mycket hög arbetslöshet 

behöver inte betyda att man har en svag ställning på arbetsmarknaden utan att det helt enkelt 

är dåliga tider. Av dessa skäl kan det vara problematiskt att betrakta arbetslösa som en 

enhetlig grupp i både goda och dåliga tider.  

 

4.2.1 Arbetslöshetens påverkan på de svenska fruktsamhetstalen  

Arbetslösheten steg kraftigt under början av 1990-talet. Från och med 1990 ökade antalet 

kvinnor utan barn mellan 21-30 som var antingen arbetslösa, studerande eller som deltog i 

arbetsmarknadspolitiska program. Under år 1990 hade omkring 12 % av de unga kvinnorna 

varit arbetslösa någon gång under året, 25 % hade studerat och i princip ingen deltog i 

arbetsmarknadspolitiska program eftersom de tillkom under 90-talskrisen (Andersson 2000). 
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Under den djupaste krisen 1994 hade över 30 % upplevt en period av arbetslöshet under året, 

över 40 % hade studerat och över 20 % hade medverkat i något arbetsmarknadspolitiskt 

program. De äldre kvinnorna upplevde inte samma dramatiska ökning av perioder av studier 

och arbetsmarknadspolitiska program. Däremot ökade erfarenheten av arbetslöshet, 1994 hade 

närmare 20 % av kvinnorna utan barn mellan 31-40 år genomgått en period av arbetslöshet 

mot ca 6 % 1990. Påtagligt är att arbetsmarknaden försämrades betänkligt under början av 

1990-talet och tydligast är förändringen för de unga (Andersson 2000). 

 

Andersson (2000) har undersökt om det fanns några skillnader i sannolikheten att föda barn 

hos dem som ingick i de olika grupperna; arbetslösa, studerande och deltagande i 

arbetsmarknadspolitiska program under slutet av 1980-talet, då det rådde högkonjunktur, och 

mellan dem som ingick i dessa grupper under början av 1990-talet, då Sverige genomgick en 

ekonomisk kris. Om det finns en sådan förändring skulle det betyda att arbetslöshet och 

studier har olika effekt på barnafödandet beroende på om en individ är arbetslös under en 

högkonjunktur eller under en lågkonjunktur och det får viktiga implikationer för effekterna på 

fruktsamheten i ett land. Andersson har även undersökt om det finns några skillnader i vilken 

betydelse inkomsterna har under högkonjunktur och lågkonjunktur. 

 

 Det förhåller sig så att alla grupper av kvinnor, oavsett arbetsmarknadsstatus, ökade sitt 

barnafödande under slutet av 1980-talet och minskade det ungefär lika mycket under början 

av 1990-talet. Avståndet mellan de olika gruppernas sannolikheter att föda barn har hållit sig 

någorlunda stabilt medan det totala antalet födda barn har varierat kraftigt. Det verkar enligt 

Andersson som om det finns en effekt på barnafödandet som verkar simultant på alla kvinnor 

i Sverige vid en konjunkturförändring.  

 

Hur arbetslöshet påverkar barnafödandet beror även på hur arbetsmarknaden i regionen där 

individen bor ser ut. Olika kommuner i Sverige har olika sysselsättningstal beroende på om 

det är en landsbygdskommun, med i genomsnitt lägre sysselsättningsgrad, eller om det är en 

mer tätbefolkad region med generellt sett lägre andel arbetslösa. Hoem (2000) har undersökt 

hur individers barnafödande påverkas av sysselsättningstrenden i den kommun där de bor 

genom att införliva sysselsättningstalen för individens kommun i regressionen över 

fruktsamhet. Det visade sig att en stor del av variationen i barnafödande under åren 1986-

1996 kunde hänföras till sysselsättningstrenden i individens kommun. Detta betyder att 

arbetsmarknadsläget där man bor är mycket viktigt för beslutet att skaffa barn, i vissa fall 
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viktigare än individens egen arbetsmarknadssituation. Dåliga tider, oavsett den egna 

ekonomiska situationen, har en negativ effekt på barnafödandet. Unga påverkas mer av 

sysselsättningstrenderna i kommunen än vad den äldre åldersgruppen gör. 

 

 

4.3 Inkomster  
Hur inkomster påverkar barnafödandet är en av grundpelarna för förståelsen av 

konjunkturskiftningar i befolkningens fruktsamhet. Som tidigare nämnts har kvinnors 

inkomster gått från att vara negativt korrelerade med fruktsamhetstalen till att ha ett positivt 

samband. Mäns inkomster däremot har historiskt sett alltid varit positivt korrelerade med 

barnafödande (Adserà 2004).  

 

Hushållets inkomster påverkar barnafödandet på olika sätt beroende på vad inkomsterna 

kommer ifrån. Eftersom föräldrarnas tid är en viktig produktionsfaktor i omsorgen om barn 

stiger relativpriset på barn om lönen för den som tar hand om barnen höjs. Det beror på 

substitutionseffekten. Om inkomstökningen istället är exogen i förhållande till föräldrarnas tid, 

såsom exempelvis för barnbidrag, påverkas inte relativpriset på barn. Istället sker en ren 

inkomstökning via inkomsteffekten och den ökar efterfrågan på antalet barn och kvalitet på 

barnen.    

 

 Kvantitet-kvalitetsteorin säger att en inkomstökning för den som stannar hemma med barnet 

genom antingen högre lön eller sänkt skatt ökar kostnaden för kvantitet mer än för kvalitet 

(Cigno 1991). Det beror på att löneökningen höjer relativkostnaden för tid och gör det dyrare 

att vara hemma med barnen. Det blir däremot relativt sett billigare att köpa varor, inkl. 

utbildning, barnomsorg etc., till barnen och därför ökar deras kvalitet. Om däremot lönen ökar 

för en person som endast marknadsarbetar och inte tar hand om barnen i familjen höjs 

relativkostnaden för kvalitet men inte för kvantitet. Det beror på att tiden för den som endast 

marknadsarbetar inte är ett substitut för att ta hand om barn.  

 

4.3.1 Inkomstens påverkan på fruktsamheten i Sverige 

 Enligt inkomstdata över svenska förstföderskor framtaget av Hoem (2000) för åren 1985-

1995 fanns det en stark positiv korrelation mellan inkomst från arbete och barnafödande ett år 

senare (alltså 1986-1996), dvs. kvinnor med högre inkomst hade större sannolikhet att föda 
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barn. De kvinnor som inte hade någon inkomst från arbete hade lägst fruktsamhet av de olika 

grupperna. De kvinnor som tjänade mellan 50 000 och 100 0009 kr hade dubbelt så hög 

sannolikhet att föda barn som de utan inkomst från arbete. De kvinnor som tjänade över 100 

000 kr hade tre gånger så stor sannolikhet att föda barn som dem utan inkomst från arbete. 

Enligt Hoem finns det en tröskeleffekt vid en inkomst från arbete på 100 000 kr; när en 

kvinna kommit över den inkomstgränsen skedde det inte några större förändringar i hennes 

sannolikhet att föda barn. Samma undersökning visade att en viss del av det minskade 

barnafödandet under 1990-talet berodde på en ökning i gruppen av kvinnor som praktiskt 

taget inte hade någon redovisad inkomst från arbete. Denna grupp bestod till största delen av 

studerande, arbetslösa och kvinnor som levde på andra former av bidrag. 

 

 Det var inte bara arbetsinkomsten från året innan som hade betydelse, även inkomster från 

två och tre år tillbaka hade en inverkan på sannolikheten att föda barn, om än i mindre 

utsträckning än för året innan. Detta gällde främst för yngre kvinnor, för kvinnorna i gruppen 

31-40 år spelade inkomsterna från flera år tillbaka ingen märkbar roll. Detta kan tänkas bero 

på att dessa kvinnor hade hunnit skaffa sig en viss ekonomisk trygghet i form av besparingar 

och att de inte kunde vänta med barnafödande på samma sätt som yngre kvinnor (Andersson 

2000 och Hoem 2000).  

 

Enligt kvantitets-kvalitets- och tidsallokeringsmodellen väljer kvinnor att substituera bort 

barn för andra varor vid en högre lön men det stämmer alltså inte överens med resultaten för 

svenska kvinnor. Den största orsaken till det är utformningen av föräldraförsäkringen som 

premierar hög inkomst innan barnet föds. Detta gäller framför allt vid första barnets födelse 

eftersom det går att få lika hög ersättning vid andra barnets födelse som vid första om det 

andra barnet föds inom 30 månader efter det första. Vid andra och tredje barnets födelse finns 

det inte lika tydliga kopplingar till inkomsten, detta gäller för både yngre och äldre mödrar. 

 

 

4.4 Föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och barnbidrag 
Ersättningsnivåer i föräldrapenning och arbetslöshetsersättning påverkar incitamenten att 

skaffa barn och vid vilken tid i livet man väljer att göra det. Om ersättningen vid föräldraskap 

består av ett fast inkomstoberoende bidrag ger högre bidrag en ökad fruktsamhet i alla 

                                                 
9 Alla priser i 1997 års nivå 
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åldersgrupper, men för de yngre är marginaleffekten av bidraget högre eftersom de förväntas 

ha en lägre inkomst. Om bidragen istället är utformade som i Sverige där ersättningen grundas 

på tidigare inkomster så gynnas de som väntar med att skaffa barn till en period senare i livet 

med högre inkomster (Adserà 2004). 

 

Enligt kvantitets-kvalitetsteorin påverkar barnbidrag relativpriset på kvantiteten på barn 

eftersom man får mer barnbidrag ju fler barn man har. Relativpriset på kvalitet påverkas inte 

och det leder till att införande av barnbidrag snarare leder till fler barn än till större utgifter för 

de barn man redan har (Cigno 1991 kap 6).   

 

4.4.1 Försäkringssystemet i Sverige 

Utformningen av den svenska föräldraförsäkringen antas vara en avgörande faktor bakom att 

de periodiska fruktsamhetstalen uppvisar större svängningar i Sverige än i andra länder. 

Dagens föräldraförsäkring ger betydligt högre ersättning till föräldrar som har en fast 

anknytning till arbetsmarknaden än till de föräldrar som studerar, har tillfälliga anställningar 

eller står utanför arbetskraften. Systemet är generöst i jämförelse med andra länder och 

bygger på tidigare inkomster. Försäkringens generositet har bidragit till de relativt höga 

födelsetal som Sverige åtnjöt under främst 1980-talet och till att kvinnor numera väntar med 

att skaffa barn tills de nått upp till vad de anser vara en tillräckligt hög inkomst (Björklund 

2005).  

 

Den svenska föräldraförsäkringen påverkar tydligt incitamenten till att föda barn, en 

indikation på detta är förändringarna i mellanrummet mellan syskon efter införandet av 

”snabbhetspremien” under 1980-talet. Snabbhetspremien innebär att om en person skaffar 

barn inom en viss tid efter det att de fått ett tidigare barn så beräknas föräldrapenningen på 

den inkomst föräldern hade innan det tidigare barnet föddes. För de (främst kvinnor) som 

valde att arbeta deltid efter det första barnets födelse gav snabbhetspremien en högre 

föräldrapenning efter andra barnets födelse. Mellan 1980-1985 var snabbhetspremien 24 

månader och 1986 förlängdes den till 30 månader. Införandet av snabbhetspremien gjorde att 

många valde att föda sina barn tätare inpå varandra och på så vis föddes fler barn under en 

period efter förändringen. Givet snabbhetspremiens egenskaper påverkades inte tidpunkten 

för första barnets födelse. Enligt beräkningar ökade antalet födslar under 1980-talet med ca 10 

% enbart på grund av snabbhetspremien (Ds 2001:57 kap 4). Det är troligt att 
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snabbhetspremien fortfarande har betydelse för att föräldrar i Sverige skaffar barn med korta 

mellanrum. 

 

 

4.5 Offentliga sektorn 
Storleken på den offentliga sektorn påverkar fruktsamhetstalen i ett land. Då den offentliga 

sektorn är en stor arbetsgivare, som i Sverige, ger den främst kvinnor relativt trygga 

anställningsformer som gör att de vågar skaffa barn. Enligt en undersökning av Adserà (2004) 

är förhållandet mellan andelen anställda i den offentliga sektorn i ett land och 

fruktsamhetstalen U-format. Det innebär att länder med en liten offentlig sektor har höga 

fruktsamhetstal, länder med en mellanstor offentlig sektor har låga fruktsamhetstal och länder 

med en stor offentlig sektor har höga fruktsamhetstal. Länder med en liten offentlig sektor har 

ofta en arbetsmarknad med en liten grad av regleringar. Det gör att kvinnor har lätt att få ett 

arbete efter en period av frånvaro på grund av barnafödande. Det gör det mindre riskabelt att 

göra uppehåll från arbetsmarknaden för att föda barn och ökar fruktsamheten. Ett land med 

mellanstor offentlig sektor har däremot ofta en reglerad arbetsmarknad och samtidigt relativt 

få arbeten inom offentlig sektor. Det gör det svårt för kvinnor att få arbete både inom den 

privata och inom den offentliga sektorn.  Italien och Spanien är länder med en mellanstor 

offentlig sektor som befann sig i botten på U-kurvan för relationen mellan storleken på 

offentliga sektorn och barnafödande. Procentandelen anställda i den offentliga sektorn i dessa 

länder var omkring 16 %. Grekland och Irland med en andel anställda i offentliga sektorn på 

omkring 12 % hade högre fruktsamhet. Också de nordiska länderna, med en stor offentlig 

sektor som svarade för ca 32 % av de anställda, hade högre fruktsamhetstal än Spanien och 

Italien. Storleken på offentliga sektorn påverkar även fruktsamheten i ett land genom att 

graden av subventioner till barnfamiljer ökar med en större offentlig sektor (Adserà 2004). 

 

 

4.6 Subventionerad barnomsorg 
Införandet av statligt subventionerad barnomsorg förändrar effekterna i kvantitets-

kvalitetsmodellen och tidsallokeringsmodellen. I dessa bägge modeller är kvinnans tid 

nödvändig för att ta hand om barnen. Inför man däremot ett substitut till kvinnans tid i form 

av barnomsorg som köps på marknaden och eventuellt subventioneras ändras effekterna på 

fruktsamheten och arbetskraftsdeltagandet av höjda kvinnolöner, skatter, barnbidrag och 
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inkomstförändringar hos hushållet. Generellt sett gör en höjning av subventionerna till 

barnomsorgen att både fruktsamhetstalen och det kvinnliga arbetsutbudet ökar, eller i alla fall 

att det inte minskar på grund av den skattehöjning som behövs för att finansiera 

subventionerna. Det är en skillnad mot effekten vid höjt barnbidrag, där det finns en tendens 

att det kvinnliga arbetsutbudet minskar. Skälet till att det kvinnliga arbetsutbudet ökar vid 

höjda subventioner av barnomsorgen är att det blir billigare att substituera kvinnans 

hemmavaro med barnen mot köpt barnomsorg. Vill man öka arbetskraftsdeltagandet hos 

småbarnsföräldrar är det alltså lämpligt att öka subventionerna till barnomsorgen på 

bekostnad av barnbidraget (Apps och Rees 2001). Effekterna av subventioner av 

barnomsorgen beror på kvaliteten på densamma, om gemensam barnomsorg inte är lika bra 

som omsorgen av barnen i hemmet fungerar inte den gemensamma barnomsorgen som ett 

perfekt substitut till den enskilda barnomsorgen och det gör att man inte kan behandla dem 

som utbytbara. Om barn har det lika bra på dagis som hemma är en omdebatterad fråga och 

det finns inga självklara svar.10 

 

 

4.7 Preferenser för barnafödande i Sverige 
Sannolikheten att föda barn och att föda dem tidigt i livet ökar naturligtvis om man tycker att 

barn är en viktig del av livet. Föder man barn tidigt får man fler år tillsammans med barnen 

och man hinner skaffa fler barn än om man väljer att skaffa barn senare i livet. Statistiska 

centralbyrån gjorde 2001 en enkätundersökning för att ta reda på mäns och kvinnors 

inställning till barnafödande (SCB 2001:1). Tydligt är att en stor majoritet av personerna i 

undersökningen är positiva till barn och om de inte redan har barn tror de att de kommer att 

skaffa barn i framtiden. Bland 23-åriga kvinnor som var sammanboende trodde 95 % att de 

någon gång kommer att skaffa barn och andelen 25-åriga sammanboende män som trodde att 

de någon gång kommer att skaffa barn var 94 %. Bland de unga ensamstående var siffrorna 

något lägre, 79 % respektive 69 % för kvinnor och män. Högre upp i åldrarna minskar antalet 

som tror att de kommer att skaffa barn för alla grupper. 

 

 Det finns en tydlig tvåbarnsnorm i Sverige. Sedan början av 1900-talet har 

kohortfruktsamheten legat kring två barn per kvinna och fortfarande vill en stor majoritet ha 

två barn. 85 % av de kvinnor som fått ett barn innan 30 års ålder ville enligt undersökningen 
                                                 
10 Under hösten 2005 rådde en intensiv debatt om huruvida det är bra för barn att vara på dagis från tidig ålder. 
Debatten initierades av Nina Björk i Dagens Nyheter  051030. 
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ha ett eller flera barn till. De vanligaste orsakerna till att män och kvinnor inte skaffar barn är 

att de inte har hittat någon partner att skaffa barn med eller att de inte kan bli gravida (SCB 

2001:1).  

 

 

4.8 Förväntningar 
Människors förväntningar om hur framtiden kommer att arta sig ingår inte i någon av de 

modeller som redovisats men kan ändå ge insikter i besluten som ligger bakom att skaffa 

barn. Hoem (2000) har undersökt hur människors syn på framtiden påverkar barnafödandet 

genom att studera ”Hushållens inköpsplaner” från SCB för åren 1985-1995. I Hushållens 

inköpsplaner beskriver olika individer hur de ser på sin ekonomi och på hur den kommer att 

utvecklas under de kommande 12 månaderna. Det visade sig att de år som hushållen var mest 

optimistiska, under slutet av 1980-talet, var också fruktsamheten som högst och under åren 

med låg fruktsamhet i början av 1990-talet var hushållen som mest pessimistiska.   
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5. Grupper på arbetsmarknaden 
 
 
I det här avsnittet redovisas vad de olika teorierna som tidigare beskrivits förutsäger om 

barnafödande för olika grupper på arbetsmarknaden. Detta för att kunna se om teorierna kan 

förklara de skillnader i sannolikhet att föda barn som finns beroende på om individen 

arbetar, är arbetslös, studerar eller står utanför arbetskraften. Mikrodata framtaget av Hoem 

från bl.a. Statistiska centralbyrån används för att undersöka de olika gruppernas sannolikhet 

att skaffa barn under de händelsefulla åren 1986-1996. Datamaterialet innehåller 

information om inkomster från arbete, sjukpenning, arbetslöshetsersättning, studiestöd och 

bidrag för medverkan i arbetsmarknadspolitiska program. De olika typerna av inkomster ger 

svar på vilken anknytning till arbetsmarknaden som individen har. Materialet har dock 

begränsningen att det bara går att se den totala inkomsten från arbete eller bidrag under året 

och inte huruvida kvinnorna ändrade arbetsmarknadsstatus under året som gick. Det 

statistiska materialet har använts vid ett flertal analyser och jag kommer även att använda 

mig av resultat från Andersson (2000) och Hank (2001). 

 

 

5.1 Arbetande  
Enligt tidsallokeringsteorin och Adseràs arbetsmarknadsteori har de som har ett arbete höga 

alternativkostnader för att föda barn. Det beror på att de går miste om inkomster när de 

stannar hemma för att ta hand om barnet, att de går miste om löneutveckling för den tid de är 

hemma, att deras humankapital eventuellt deprecierar under den tid de stannar hemma och att 

de kan ha en ökad risk att bli av med sitt arbete på grund av barnledigheten. Om en individ 

har ett högavlönat jobb med snabbt stigande lönekurva och möjligheter till att avancera på 

arbetet kan det vara riskfyllt att stanna hemma med barn. Det är troligt att de olika 

alternativkostnaderna då samverkar till att göra inkomstförlusterna stora i jämförelse med om 

individen inte hade stannat hemma med barnet. Enligt teorierna om den optimala tidpunkten 

för att skaffa barn lönar det sig för de allra flesta med ett arbete, speciellt de med ett 

kvalificerat arbete, att skjuta upp barnafödandet till slutet av den fertila perioden. Enligt 

kvantitets-kvalitetsteorin bör de kvinnor som arbetar ha låg fruktsamhet. Det beror på att 

alternativkostnaden för kvantiteten på barn ökar då en kvinna arbetar.  
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Personer som befinner sig i arbetskraften har olika stora fruktsamhetstal beroende på vilken 

anställningsform de har. Ur ett barnafödandeperspektiv kan de sysselsatta delas upp i; fast 

anställning på heltid, fast anställning på deltid och tillfälligt anställda. Utöver dessa grupper 

tillkommer de som är egna företagare. Fast anställning på heltid är den mest ekonomiskt 

fördelaktiga formen av anställning för den kvinna som funderar på att skaffa barn i Sverige, 

tvärtemot vad teorierna säger. Föräldraförsäkringen i Sverige gör att ersättningen blir hög och 

de relativt starka rättigheterna för anställda i Sverige gör att risken är relativt liten för att bli 

av med jobbet på grund av en graviditet. Däremot uppstår en viss löneminskning vid 

hemmavaro. Att verkligheten skiljer sig från teorierna kan bero på flera faktorer. Kvinnor 

utbildar sig i en hög grad idag och det lönar sig att få ett arbete som rör utbildningen innan 

man föder barn. På så vis är det lättare att komma tillbaka till yrkeslivet efter hemmavaro med 

barnet.  De ökade skilsmässotalen kan ge effekten att kvinnor vill vara säkra på att ha sin egen 

försörjning säkrad innan de skaffar barn. Barn kräver också en viss materiell standard som gör 

att båda föräldrarnas inkomster kan behövas. 

 

Vilken effekt deltidsarbete har på sannolikheten att föda barn beror på om beslutet att inte 

jobba heltid är självvalt eller om individen inte haft något val. Om individen (oftast kvinnan) 

valt att arbeta deltid kan flexibiliteten i att välja arbetstid göra att det är lättare att skaffa barn 

och kombinera arbetsliv och familj. Om individen har varit tvungen att ta ett deltidsjobb 

eftersom det inte funnits något heltidsjobb kan inkomsteffekten göra att incitamenten för att 

skaffa barn minskar (Adserà 2004). Tillfälligt anställda och egenföretagare har de mest 

riskfyllda formerna av anställning. Det gör att det för dessa grupper är extra riskabelt att 

skaffa barn. För de tillfälligt anställda kan det vara svårt att få ut full föräldraförsäkring om de 

inte jobbat tillräckligt länge och det kan vara svårt att hitta ett nytt jobb, eller få fortsätta på 

sitt gamla, då barnledigheten är över. För egenföretagaren kan det vara svårt att hitta en 

ersättare vid föräldraledighet och för många är också inkomsterna från företaget väldigt låga 

(Adserà 2004). 

 

Andelen av befolkningen med ett arbete varierade kraftigt under 1980- och 1990-talet. Under 

toppen på högkonjunkturen år 1990 var 85 % av männen och 81 % av kvinnorna sysselsatta. 

Under lågkonjunkturen 1994 hade dessa tal sjunkit till 72 % respektive 70 %. 

Sysselsättningen låg på en låg nivå under hela 1990-talet och till år 2004 hade den inte stigit 

till mer än 75 % respektive 72 % (SCB 2006).  
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I gruppen arbetande kvinnor mellan 21-30 år hade enligt Hank (2001, se bilaga), de med en 

inkomst mellan 120 000-179 000 kr11  om året den största sannolikheten föda sitt första barn 

under åren 1986-1996. Det är en relativt låg lön vilket innebär att alternativkostnaden för att 

stanna hemma med barnet är relativt låg. För unga kvinnor som tjänade mer än 180 000 kr 

minskade sannolikheten att föda barn något. Det finns tecken på att dessa kvinnor valde att 

skjuta upp barnafödandet, eftersom kvinnor med en lön på över 180 000 kr i den äldre 

åldersgruppen hade högst sannolikhet i sin åldersgrupp att föda barn. De unga kvinnor som 

tjänade mellan 60 000-119 000 kr hade ytterligare något lägre sannolikhet att föda barn under 

perioden än de två övre inkomstklasserna i sin åldersgrupp. Av de unga arbetande hade de 

som tjänade 0-59 000 kr om året minst sannolikhet att föda barn. Troligt är att dessa kvinnor 

haft någon form av tillfällig anställning under året.  

 

Bland kvinnor mellan 31-40 år hade som tidigare nämnts de med den högsta inkomsten också 

den högsta fertiliteten bland de arbetande. För de som tjänade mindre var sannolikheten att 

föda barn lägre i en fallande skala med dem som tjänade 0-59 000 kr längst ner. Det kan vara 

ett tecken på att de kvinnor som har lägst inkomst redan fött det antal barn de önskar och de 

låga inkomsterna är ett resultat av att de har gått ned i arbetstid för att ta hand om barnen.   

 

Resultaten visar att teorierna om den optimala tidpunkten för att föda barn ser ut att stämma. 

De kvinnor som hade hög lön som unga valde att skjuta upp barnafödandet. De med allra 

lägst inkomster väntade också med att föda barn, ett tecken på att kvinnor vill ha en viss 

etablering på arbetsmarknaden innan de skaffar barn. För att få en tydligare bild av individers 

beslut att skaffa barn skulle det behövas data över inkomsten för den kvinnan lever 

tillsammans med. Inkomstklasserna är få och den översta inkomstklassen är förhållandevis 

låg. Det är möjligt att en tydligare bild skulle träda fram om det fanns fler inkomstklasser.   

 

 

5.2 Studerande eller utanför arbetskraften  
Det ökade antalet studerande har en nyckelroll i förståelsen av de fluktuerande 

fruktsamhetstalen under 1980- och 90-talen. Under slutet av 1980-talet fanns det gott om jobb 

och få fann det nödvändigt att studera. När arbetsmarknaden sedan vände nedåt i början av 

1990-talet var det många som valde att börja studera istället för att gå ut i arbetslöshet. Det 

                                                 
11 I 1995 års priser. 
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var även många unga som inte hade någon chans att komma in på arbetsmarknaden utan 

istället valde att börja studera efter gymnasiet. Under slutet av 1989 mottog endast 14,1 % av 

kvinnorna mellan 21-24 år studiestöd, år 1996 hade den siffran ökat till hela 40,7 % 

(Andersson 2000).  

 

Även om studiemedlen till viss del betalas ut som ett bidrag skiljer de sig från andra bidrag 

som barnbidrag och arbetslöshetsersättning i och med att det krävs en motprestation i form av 

studieresultat. Det gör att det inte uppkommer en direkt inkomsteffekt som ökar 

fruktsamheten. Istället minskar sannolikheten att skaffa barn när en individ börjar studera. 

Studenter i åldern 20-30 år hade 50 % lägre sannolikhet att skaffa barn än jämngamla kvinnor 

på samma inkomstnivå som inte studerade (Andersson (2000) och Hank (2001), se bilaga). 

Sannolikheten att föda barn för studerande 30-40 åringar är inte särskilt mycket lägre än för 

jämngamla som inte studerar. Dessa sannolikheter gäller för första barnets födelse. För alla 

kvinnor gäller att sannolikheten att skaffa ett andra och ett tredje barn påverkas negativt av 

studier under perioden. Teorierna om periodfruktsamhet antyder att det svenska systemet med 

studiestöd som gör det möjligt att belåna sina framtida inkomster gör det mer attraktivt att 

skaffa barn för svenska studenter. Tydligt är att inkomststödet ändå inte är tillräckligt stort för 

att uppväga nackdelarna med att skaffa barn som student. Osäkerheten om hur 

arbetsmarknaden kommer att se ut när studierna är avklarade torde vara en betydande faktor 

för att studenter väljer att inte skaffa barn. Även inställningen ”först jobb sedan barn” är 

förmodligen en viktig norm som påverkar studenter. Studenter som inte har arbetat innan 

studierna får mycket låg ersättning från föräldraförsäkringen. Det är ett ytterligare skäl till 

varför studenter väljer att inte skaffa barn. 

 

Gruppen kvinnor som står utanför arbetsmarknaden är svår att studera beroende på att de kan 

stå utanför arbetsmarknaden av många olika skäl samt under olika långa perioder. Jag väljer 

att se till dem som fick pension under den studerade tidsperioden samt de som tjänade mindre 

än 60,000 kr. Båda dessa grupper har låga fruktsamhetstal. För de som innehar någon form av 

sjukpension är det troligt att det finns medicinska skäl till att de inte skaffar barn. De med låga 

inkomster skulle kunna tänkas ha hög sannolikhet att föda barn i ett mer traditionellt samhälle 

än Sverige, där det är vanligare att kvinnor stannar hemma och tar hand om barnen.     
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5.3 Arbetslösa 
Att en individ blir arbetslös behöver inte ha negativa effekter på sannolikheten att skaffa barn 

utan kan tvärtom leda till en ökning. Det kan bero på att alternativkostnaden för att skaffa 

barn är lägre när man är arbetslös. Inkomster från lönearbete gör att fritid blir relativt sett 

dyrare, på grund av substitutionseffekten, än när inkomsterna kommer från bidrag. Inkomsten 

från bidrag bidrar endast till en positiv inkomsteffekt och den ökade inkomsten leder till ökad 

efterfrågan på alla varor, däribland barn. Fördelen med lägre alternativkostnad för att föda 

barn vid arbetslöshet bör uppväga de ökade svårigheterna att få arbete som småbarnsförälder 

för att människor skall våga skaffa barn vid tillfällig arbetslöshet.  

 

På grund av försäkringssystemets utformning är det i vissa fall möjligt för en kvinna att få ut 

en föräldrapenning som grundas på tidigare arbete även om hon är arbetslös. Det har visat sig 

att summan av ersättningen påverkar sannolikheten att skaffa barn, men eftersom den statistik 

jag använder mig av inte kan se inkomstflöden under året utan bara totalsumman kan ett högt 

a-kassebelopp under ett år bero antingen på att kvinnan varit arbetslös under en stor del av 

året eller på att hennes försäkringsnivå baseras på en tidigare hög inkomst (Hoem 2000). 

 

 För yngre kvinnor som deltar i arbetsmarknadsåtgärder är sannolikheten för att skaffa barn 

högre än för studerande, men lägre än för arbetslösa (Andersson 2000). Det stämmer väl in på 

teorin om alternativkostnader eftersom alternativkostnaden för att skaffa barn borde vara 

högre än för arbetslösa, eftersom chansen att få ett nytt arbete troligtvis ökar med en 

arbetsmarknadsåtgärd. Alternativkostnaden är lägre än för studenter eftersom studenterna 

antagligen förväntar sig att få jobb så snart studierna är över.  

 

Under mitten av 1980-talet sjönk arbetslösheten för att ligga på under 2 % 1989. 1990 började 

arbetslösheten stiga kraftigt och 1992 var arbetslösheten uppe i över 8 %. Därefter låg den på 

en jämn, hög nivå under 1990-talet för att sjunka något kring 1999 (Andersson 2000).  

 

Hank (2001, se bilaga) har undersökt hur individens sysselsättningsstatus påverkar 

barnafödande på längre sikt. Han visar att sannolikheten att föda barn ökade efter ett års 

arbetslöshet, och än mer efter två års arbetslöshet. En kvinna mellan 21-30 år som var 

arbetslös i perioderna (t-1) och (t-2) hade 34 % större sannolikhet att föda barn i period t än en 

person som inte varit arbetslös i någon av perioderna. Beslutet att skaffa barn torde tas i 



 46

tidpunkt (t-1) för de flesta graviditeter eftersom det tar nästan ett år från det att graviditeten 

planeras till det att barnet föds. Om en kvinna varit arbetslös i period (t-1) men inte i (t-2) är 

sannolikheten 22 % större att föda barn än om hon inte varit arbetslös, vilket är ett tecken på 

att även kortare arbetslöshet är positivt för fruktsamheten. För de som varit arbetslösa i (t-2) 

men inte i (t-1) ökade sannolikheten med 11 %, vilket tyder på att även tidigare arbetslöshet 

ökar fuktsamheten. Tydligt är att både längre och kortare arbetslöshet ökade sannolikheten att 

föda barn för yngre kvinnor. För kvinnor mellan 31-40 år ökade också sannolikheten att föda 

barn vid perioder av arbetslöshet om än inte i lika hög grad som för de yngre. För de äldre 

kvinnorna ökade barnafödandet med mellan 8 och 17 % beroende på i vilken period 

arbetslösheten inföll. Det mesta tyder på att den minskade alternativkostnaden för 

barnafödande gör att kvinnor ökar sitt barnafödande då de blir arbetslösa. 

 

 

5.4 21-30 åringar 
Den unga gruppen möjliga föräldrar är de som har störst möjlighet att skjuta beslutet att 

skaffa barn på framtiden eftersom de har god tid på sig innan fertiliteten börjar avta. Som 

tidigare nämnts avtar möjligheten att bli gravid obetydligt mellan 25 och 30 års ålder men 

mellan 35 och 38 års ålder minskar möjligheten att bli gravid markant. Å andra sidan är 

nyttan av att skaffa barn högre i unga år eftersom föräldrarna då får tillbringa en längre tid 

med barnet medan de är i livet och de har större chans att få barnbarn. 

 

 Ett avbrott i karriären eller studierna för att ta hand om barn kan leda till en ökad risk att bli 

långtidsarbetslös. En ung person har en osäkrare ställning på arbetsmarknaden eftersom hon 

eller han inte har hunnit ackumulera så mycket humankapital genom erfarenhet eller studier. 

Att göra ett avbrott i studier eller arbete kan därför ses som mer riskfyllt för en yngre person 

än för en äldre. Ett lönegap på grund av frånvaro som uppkommer tidigt i arbetslivet kan göra 

att inkomstförlusten under hela yrkeslivet blir stor (Adserà 2004). 

 

När arbetslösheten steg under 1990-talet var det också främst de unga som drabbades. 1993 

var 18 % av Sveriges befolkning mellan 16-24 år arbetslösa. Även gruppen 25-34 åringar 

drabbades hårt, under samma år var 11 % av dem arbetslösa mot endast 5 % av 35-54 

åringarna (SCB 2006). Den höga arbetslösheten påverkade också de unga mest vad det gäller 

barnafödande. Sannolikheten att föda barn för en kvinna mellan 20-30 år under början av 
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1990-talet sjönk med 40 % i jämförelse med slutet av 1980-talet, medan sannolikheten för en 

kvinna mellan 30-40 år sjönk betydligt mindre (Andersson 2000, se även figur 4).  

 

5.5 31-40 åringar 
För den äldre gruppen föräldrar kan man vänta sig att ekonomiska faktorer spelar mindre roll, 

de har helt enkelt inte tid att vänta på samma sätt som yngre. Under den svåraste 

lågkonjunkturen sjönk födelsetalen bland 35-39 åringar endast marginellt (se figur 4). Äldre 

kvinnor har oftare en mer etablerad roll på arbetsmarknaden och godare ekonomi vilket gör 

att de inte drabbas lika hårt som yngre av en lånkonjunktur. En högre medelålder bland 

förstföderskor gör emellertid att det kan bli svårt att hinna få det antal barn man vill ha. 

Därför kan kortare variationer i födelsetalen leda till att en åldersgrupp med kvinnor kommer 

igång med barnafödandet för sent för att hinna skaffa många barn. Under början av 1990-talet 

sjönk sannolikheten att skaffa ett tredje barn med över 40 %. Sannolikheten att skaffa ett 

andra barn minskade inte lika kraftigt men ändå med 20 % (Andersson 2000).  
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6. Slutsatser 
 
 

Vilka är då de viktigaste faktorerna bakom minskningen i periodfruktsamheten under 1990-

talets början? En viss del i minskningen kan tänkas bero på att barnafödandet återgick mot 

mer normala tal efter 1980-talets babyboom. Högkonjunkturen och utbyggnaden av 

välfärdssystemet under 1970-1980-talen ledde till inkomstökningar för de flesta och ökade 

investeringar på flera plan och däribland i barn. En stor del av det minskade barnafödandet 

som sedan följde stod de unga för. De unga valde att skjuta upp sitt barnafödande då 

arbetslösheten steg och osäkerheten på arbetsmarknaden ökade under första halvan av 1990-

talet. Det faller sig naturligt då unga har en svagare anknytning till arbetsmarknaden och är de 

som först blir av med jobbet vid en lågkonjunktur. Under 1990-talets ekonomiska kris gjordes 

nedskärningar i den offentliga sektorn som påverkade kvinnornas arbetsmarknad och 

subventionerna till barnfamiljerna. 

 

När arbetslösheten ökade förändrades proportionerna mellan de olika grupperna på 

arbetsmarknaden. De sysselsatta minskade i antal vilket torde leda till en minskad inkomst för 

ett flertal och därigenom en negativ inkomsteffekt på barnafödande. De studerande ökade i 

antal vilket också ledde till minskad fruktsamhet eftersom studenter har låg sannolikhet att 

föda barn. De arbetslösa ökande också i antal, vilket troligtvis ledde till en motsatt effekt, de 

som blev arbetslösa födde fler barn än vad de annars hade gjort. Det finns motsatta effekter på 

barnafödandet vid ökad arbetslöshet i samhället och därför kan det vara svårt att dra slutsatser 

inför framtiden.  

 

En intressant iakttagelse är den ”konjunktur i barnafödande” som verkar råda i Sverige. Både 

Hoem (2000) och Andersson (2000) har kommit fram till att arbetsmarknaden i stort verkar ha 

större inverkan på barnafödandet än den egna arbetsmarknadsstatusen. Ser man till de 

arbetslösas och de sysselsattas situation kan vissa tolkningar göras. Arbetslösa kan tänkas 

skaffa barn om konjunkturen är god, eftersom de då antar att det är lätt att få ett jobb när 

föräldraledigheten är över. Samtidigt har de låg alternativkostnad för barnafödandet eftersom 

de inte har någon anställning att ta hänsyn till. De sysselsatta vågar också skaffa barn när det 

är goda tider, eftersom risken att bli arbetslös i samband med att man skaffar barn inte bör 
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vara lika stor som vid sämre tider. Det skulle emellertid kunna tänkas att alternativkostnaden 

för sämre löneutveckling är hög eftersom det i goda tider finns större chans att avancera inom 

sitt yrke. Vid dåliga tider undviker både arbetslösa och sysselsatta att skaffa barn. De 

arbetslösa är rädda att deras position på arbetsmarknaden skall försämras så att det blir ännu 

svårare att få jobb och de sysselsatta vill inte riskera att bli av med jobbet på grund av att de 

skaffar barn. En ytterligare förklaring till detta fenomen kan vara att Sverige har ett 

välfungerande socialt skyddsnät så att arbetslöshet inte slår så hårt mot individen. Det som 

händer vid ökad arbetslöshet är istället att människor ser det som ett tecken på sämre 

förutsättningar under de kommande åren och blir försiktigare med att investera i alla sorters 

varor och så även i barn.  

 

 
6.1 Vad har hänt efter 1996? 
Jag har analyserat relativt gammalt datamaterial från 1980- och 1990-talet eftersom det är en 

intressant period att studera på grund av de extrema svängningarna i periodfruktsamheten. 

Efter studierna av det datamaterial som Hoem tog fram har det inte gjorts några lika 

omfattande undersökningar på mikronivå av barnafödandet i Sverige. Andersson (2004) har 

dock publicerat en artikel med uppdatering av data som sträcker sig fram till år 2002. 

Fruktsamheten i Sverige har ökat sedan slutet av 1990-talet och tydligt är att det är de äldre 

kvinnorna som har stått för ökningen. I figur 4 nedan syns denna ökning bland 

åldersgrupperna 30-34 år och 35-39 år. En förklaring till detta skulle kunna tänkas vara att 

gruppen kvinnor mellan 30-39 år var de som sköt upp sitt barnafödande under 1990-talets 

krisår. När så arbetsmarknaden blev bättre under slutet av 1990-talet skaffade de sig de barn 

som de skulle ha skaffat sig under det tidiga 1990-talet om ekonomin tillåtit det. Även födelse 

av det andra barnet har ökat i ungefär samma takt. 
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Trots senareläggningen av första barnets födelse har kohortfruktsamheten inte påverkats 

nämnvärt under 1990-talet. De kvinnor som är födda på 1950-talet, och vars fertila period är 

över har hunnit få omkring 2 barn och även 60-talisterna verkar nå dit. För 70-talisterna och 

än yngre generationer verkar det bli svårare att hinna med två barn eftersom deras 

barnafödande har kommit igång så sent (Ds 2001:57 kap 4). 

 

 

6.2 Framtidsutsikter 
Utifrån de teorier och effekter jag presenterat i uppsatsen går det att göra vissa antaganden om 

barnafödandet i Sverige under de närmast kommande åren. För att skapa sig en bild av hur 

framtiden kommer att se ut kan man se på faktorer som arbetsmarknadsläget och 

sysselsättningen, hushållens förväntade inkomster och framtidstro, det förväntade antalet 

studerande och storleken på årskullarna i barnafödande åldrar. Utöver det kan man även se till 

faktorer som förändringar i socialförsäkringssystemet, huspriser, skatter etc. Hoem (2000) 

använde sig av ”Hushållens inköpsplaner” från SCB för att i efterhand se om hushållens 

framtidssyn på den egna ekonomin var korrelerat med barnafödande. Enligt Hoems 

undersökning för åren 1986-1996 visade det sig att om hushållen hade positiv syn på 

ekonomin ett år föddes det många barn året efter och tvärtom då hushållens syn på sin 

ekonomi var mer negativ.  

Figur 4 Åldersspecifik periodfruktsamhet för förstföderskor i Sverige för 
åren 1961-2000.  

Källa: Ds 2001:57 kap 4.2 
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Enligt konjunkturinstitutets statistik för februari 2006 har hushållen en positiv syn på sin egen 

och Sveriges ekonomi i sin helhet. Förtroendeindikatorn CCI (figur 5) beräknas som ett 

genomsnitt av nettotalen (de som har en positiv inställning minus de med negativ inställning) 

för fyra frågor om den egna och den svenska ekonomin, i nuläget respektive för 12 månader 

framåt, samt om det är förmånligt att köpa kapitalvaror i nuläget. I februari var CCI 17 vilket 

innebär att den totala nettosumman av de svarande är 17 % i positiv riktning. I övrigt så tror 

20 % att deras arbetslöshetsrisk kommer at minska under året och 11 % tror att deras 

arbetslöshetsrisk kommer att öka under året (Konjunkturinstitutet 2006). Dessa tal talar för att 

den positiva synen på ekonomin kommer att leda till att människor vågar skaffa barn och att 

fruktsamhetstalen kommer att öka de närmaste åren. 

 

 

  
 

Vad det gäller bidrag och sociala försäkringar ser det också ljust ut för den som tänker skaffa 

barn. Under 2006 kommer taket i föräldraförsäkringen att höjas så att de med hög inkomst 

kan få ut upp till 80 % av lönen vid föräldraledighet. Regeringen har också föreslagit en 

höjning av ersättningen under de sista 90 dagarna av föräldraförsäkringen som för närvarande 

endast ger en ersättning med 60 kr per dag. Denna del av försäkringen skulle höjas till 180 kr 

per dag. I oktober 2005 höjdes barnbidraget med 100 kr till 1050 kr per månad och barn. 

Även flerbarnstillägget, underhållsstödet och bostadsbidraget för barnfamiljer höjdes 

(Regeringen 2006).   

 

Källa: Konjunkturinstitutet (2006)

Figur 5 Nettotalen av hushållens syn på sin egen och Sveriges ekonomi. 
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Ett nytt bidrag för studenter med barn har införts från och med januari 2006. En studerande 

med ett barn får 476 kr extra i månaden i studiebidrag jämfört med en student utan barn. 

Bidraget är troligtvis för litet för att det skall göra att studenter blir mer benägna att skaffa 

barn men det kan underlätta för studenter som redan har barn eller för föräldrar som funderar 

på att börja studera (CSN 2006).  
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7.  Diskussion 
 
 
Finns det då några problem med mönstret för barnafödande i Sverige? I dagens läge verkar 

inte den något låga kohortfruktsamheten vara något problem. Statistiska Centralbyrån har 

förutsett en kohortfruktsamhet på omkring 1,85 för de närmaste åren och det sker en viss 

befolkningsökning i Sverige på grund av invandring. Desto mer bekymmersamt är de stora 

svängningarna i periodfruktsamhet som har uppmätts under de senaste decennierna. Stora 

svängningar i barnafödandet för med sig samhällsproblem i form av flaskhalsar i 

utbildningssystemet och på arbetsmarknaden. För individen är det ett problem att behöva 

vänta med att föda barn tills konjunkturen har blivit bättre eftersom det då finns en risk att 

hon/han inte hinner få det önskade antalet barn under sin resterande fertila period. Ett mönster 

som har blivit tydligt under de senaste decennierna är en stigande medelålder för 

förstagångsföräldrar. Det är viktigt att uppmärksamma vad denna förskjutning uppåt i 

åldrarna beror på. En möjlighet kan vara att normer och värderingar vad gäller vad som är 

brukligt att hinna med innan man skaffar barn och vilka ekonomiska förutsättningar man bör 

ha har förändrats. Om detta är den största orsaken bakom att allt fler väntar med att skaffa 

barn så kan politiska reformer inte göra mycket för att yngre människor ska skaffa barn. Om 

däremot förändringen i ålder på förstagångsföräldrar beror på att unga människor inte anser 

sig ha materiell standard nog för att skaffa barn bör den förda politiken ses över. 

 

Det är väl värt att beakta barnafödande då arbetsmarknadspolitik diskuteras. Fruktsamheten 

påverkas starkt av variationer i arbetslösheten och det bör tas med i beräkningarna. Den grupp 

som drabbas hårdast av en ökning i arbetslöshetstalen, de unga, är också de som väljer att 

skjuta upp barnafödandet om ekonomin är dålig. Det är ett av huvudskälen till att 

fruktsamheten sjunker så kraftigt vid lågkonjunkturer i Sverige. Den svenska 

föräldraförsäkringen som ger låg ersättning till den som inte har tillräckligt med intjänad 

sjukpenninggrundande inkomst ökar på tendensen till att vänta med att föda barn.  

 
Om föräldraförsäkringen hade jämnare ersättningsnivåer oavsett om föräldern arbetat eller ej 

skulle troligtvis fler våga skaffa barn även om de inte har samlat på sig tillräckligt många 

arbetade dagar eller under studieperioden. Alternativkostnaden för att skaffa barn är lägre om 

man studerar eller är arbetslös till skillnad från om man har ett arbete (det gäller särskilt 
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arbeten med snabb löneutveckling). Att skaffa barn innan man etablerat sig till fullo på 

arbetsmarknaden skulle därför kunna vara ett attraktivt val för många. De direkta kostnaderna 

för att ha barn är relativt låga för nyfödda men stiger med barnets ålder och därför är det av 

större vikt att ha högre inkomster när barnet blir äldre än när det är litet. En jämnare 

föräldraförsäkring skulle också kunna leda till att människor i högre utsträckning skaffade 

barn i enlighet med sina egna preferenser för när de känner sig redo för att skaffa barn istället 

för när de känner sig tillräckligt etablerade på arbetsmarknaden. För de studerande eller icke-

etablerade på arbetsmarknaden som redan har barn skulle de ekonomiska förhållandena bli 

bättre. Baksidan med en jämnare föräldraförsäkring är att föräldrar som arbetar skulle få lägre 

ersättning vilket å sin sida kan tänkas ha negativa konsekvenser för barnafödandet bland de 

äldre åldersgrupperna som är etablerade på arbetsmarknaden. Eftersom åldersgruppen 31-40 

åringar påverkas betydligt mindre av ekonomiska incitament än vad de yngre gör är det inte 

så troligt att fruktsamheten skulle sjunka bland de äldre i någon större omfattning. En farhåga 

kan dock vara att män skulle ta ut en mindre del av föräldraledigheten om taket i 

föräldraförsäkringen skulle sänkas.  

 

Ett problem med att svenska kvinnor skjuter upp barnafödandet till allt högre ålder kan vara 

att arbetsgivarna inte vågar anställa en sammanboende eller gift person utan barn i 30-

årsåldern. Detta på grund av att de tror att personen kommer att skaffa barn så fort hon eller 

han fått ett fast jobb och därefter vara frånvarande i högre grad från arbetet. Eftersom kvinnor 

i Sverige generellt sett stannar hemma med barnen i högre utsträckning än män borde detta 

signaleringsfenomen drabba främst kvinnor och göra det svårare att få ett fast jobb. Om 

kvinnor valde att skaffa barn under en längre period i livet skulle inte denna signaleringseffekt 

bli lika stark. I stället för att en arbetsgivare som i nuläget skulle tro att en 27-årig kvinna utan 

barn som just studerat färdigt skall skaffa barn så fort hon får ett fast jobb så kan den ökade 

spridningen leda till att de tror att hon inte kommer att skaffa barn alls eller att hon har 

preferenser för att skaffa barn sent i livet. En ytterligare fördel är att fler skulle ha 

småbarnsåren bakom sig när det är dags att bli ordentligt etablerad på arbetsmarknaden.  
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