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Sammanfattning 
Variationer i barnafödandet har skapat en problematisk situation för Sverige och andra EU-
länder. Europarådet hävdar att vi står inför en demografisk och ekonomisk utmaning när 
babyboomgenerationen född på 1940-talet når pensionsålder. Ekonomer har länge intresserat 
sig för ekonomiska faktorers inverkan på barnafödandet och flera studier har konstaterat ett 
samband mellan födelsetal och konjunkturer. Detta samband aktualiseras på nytt 2008 när en 
finansbubbla spricker samtidigt som en babyboom uppstår. Situationen är snarlik 1992 då den 
senaste babyboomen inträffade samtidigt som en finansbubbla.  
 
Denna studie undersöker sambandet mellan real disponibel inkomst, sysselsättning bland 
kvinnor, prisutvecklingen på småhus, familjepolitik och fertilitet under åren 1960-2008. 
Slutsatserna nås genom studier av litteratur som redogör för ekonomiska teorier om fertilitet 
och tidigare studier. I analysen jämförs dessa med empiriska makrodata hämtad från 
Statistiska centralbyrån och sambandet eller korrelationen uppskattas.  
 
Slutsatserna är att det finns ett orsakssamband mellan ekonomiska faktorer och barnafödande, 
men att sambandet inte är givet; påverkas fertiliteten av variationer i ekonomiska faktorer 
eller tvärt om? Sysselsättningen påverkar både kvinnors inkomst och rätten till föräldrapeng, 
vilket betyder att fertilitet och förvärvsfrekvens bland kvinnor hänger nära samman. Både 
finansbubblor och babybooms tycks uppstå på grund av samma psykologiska faktorer, vilka 
är svårförklarade i ekonomiska modeller. Den svenska familjepolitiken har bidragit till att 
genomsnittsåldern på förstföderskor har ökat och att barnafödandet blivit mer 
konjunkturkänsligt.  
 
Nyckelord: Fertilitet, konjunktur, sysselsättning, familjepolitik, finansbubblor 
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Abstract 
Variations in fertility have caused a problematic situation in Sweden among other European 
countries. According to the Council of Europe we are facing an economic and demographic 
challenge, when the baby boomers of the 1940’s are retiring. Economists have for a long time 
studied the connection between economic factors and fertility, and several studies have found 
a correlation between business cycles and birth rates. This connection is again of current 
interest 2008, when a financial bubble bursts at the same time as a baby boom occurs. A 
similar event happened in 1992 when the latest baby boom occurred at the same time as a 
financial bubble. 
 
This study investigates the correlation between real disposable income, employment among 
women, the price development of small houses, family policies and fertility during the period 
1960-2008. The conclusions are reached by studies of earlier research and literature on 
economic theory of fertility. In the analysis theories and the results of earlier research are 
compared to empiric macro data taken from the Swedish Statistical Agency. 
 
The conclusions are that a causal relation between economic factors and fertility exists, but it 
is not obvious; is fertility affected by variations in economic factors or the opposite? 
Employment affects both women’s income and their entitlement to parental benefit, which 
means that fertility and female employment are closely connected. Both financial bubbles and 
baby booms arise from the same psychological factors, which are rarely explained in 
economic models. When the Swedish parental benefit was introduced it had two effects; first 
it made the average age of women having their first baby increase, and secondly fertility 
became more closely connected to business cycles.   
 
 
Keywords: Fertility, business cycles, employment, parental benefit, financial bubbles 
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1 INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund  
Barnafödandet eller fertiliteten har varierat i omfattning genom historien, från små variationer 
till större ned- och uppgångar. Begreppet ”babyboom” används i perioder när antalet födda 
barn ökar markant i förhållande till tidigare antal. En sådan inträffade under och efter andra 
världskriget när de så kallade 40-talisterna föddes. Dessa stora barnkullar har skapat en 
problematisk situation för Sverige och andra EU-länder. Europarådet menar att vi står inför en 
demografisk och ekonomisk utmaning. Befolkningen lever allt längre och efterkrigstidens 
stora barnkullar är på väg mot pension. Samtidigt blir antalet invånare i arbetsför ålder allt 
färre. Idag finns det fyra invånare i arbetsför ålder per pensionär, 2050 räknar man med att det 
bara finns två.1 Detta betyder att inbetalningarna i socialförsäkringssystemet kommer att 
minska samtidigt som utgifterna ökar. Högre belastning på hälsovård och minskade 
skatteintäkter skapar obalans i offentliga budgetar. Ett exempel på vilka effekter kraftiga 
svängningar i födelsetal kan få är situationen som för närvarande råder i många av landets 
grund- och gymnasieskolor. Effekten av de låga födelsetalen efter 1992 börjar nu bli påtaglig. 
Elevantalet viker, verksamhetsanslag minskar, personal sägs upp och lokaler står tomma. 
Skolverket skriver i ett pressmeddelande att antalet elever i gymnasieskolan läsåret 2008/2009 
är rekordhögt, nästan 400 000. Men framöver minskar elevkullarna drastiskt. 2016 kommer 
antalet elever vara 100 000 färre än idag.2  
 
Ekonomer har länge intresserat sig för ekonomiska faktorers inverkan på barnafödandet och 
flera studier har konstaterat ett samband mellan födelsetal och konjunkturer. Antalet födda 
barn i Sverige når markanta toppar under 1920-talet, i slutet av 1940-talet, i mitten av 1960-
talet samt i början av 1990-talet. Vid samma tidpunkter rådde goda tider i ekonomiska mått 
mätt. Förhållandet mellan konjunkturer och födelsetal aktualiseras på nytt 2008 då 
födelsetalen steg till nivåer nästan lika höga som 1991. Statistiska centralbyrån spekulerar i 
om en ny babyboom är på väg, och man rapporterar om den största folkökningen sedan 70-
talet.3 Ett intressant faktum är att de senaste två födelsetopparna inträffar i anslutning till 
finanskriser, och man undrar om det är en tillfällighet eller om ekonomisk teori kan förklara 
fenomenet. 
 
Ett flertal studier har redan konstaterat ett samband mellan konjunkturer och barnafödandet i 
Sverige, men ytterligare belysning av ämnet känns ändå högst aktuell. Vidare förståelse för 
om och hur ekonomiska faktorer bidrar till variationer i fertilitet bör vara av intresse för alla 
som arbetar i verksamheter påverkade av befolkningsutvecklingen. Inte minst alla som arbetar 
med offentlig planering och inom offentlig service. Män och kvinnors benägenhet att skaffa 
barn får extra stor betydelse i ett land som Sverige, med en offentlig sektor motsvarande ca 50 
% av BNP, och där offentliga utgifter till stor del går till barnomsorg, föräldraförsäkring och 
utbildning.4 
 

                                                
1 Europaparlamentet 2006 
2 Skolverket 2009 
3 SVT 2008 
4 Finansdepartementet 2009 
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1.2 Syfte  
Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan ekonomiska faktorer och folks benägenhet 
att föda barn eller fertilitet i Sverige under perioden 1960-2008. 
 
1.3 Metod  
Slutsatserna nås genom studier av böcker och rapporter som redogör för ekonomiska teorier 
om fertilitet samt tidigare studier. I analysen jämförs ekonomiska teorier och tidigare studiers 
resultat med empiriska makrodata hämtade från Statistiska centralbyrån. I nämnd ordning 
ställs variationer i; real disponibel inkomst, sysselsättning bland kvinnor i fertil ålder, 
prisutvecklingen på småhus samt familjepolitikens utveckling mot variationer i barnafödande. 
Resultaten illustreras i diagram och analysen blir därför mestadels grafisk. Korrelationen 
mellan variablerna beräknas för hela eller delar av perioden. När ekonomiska variabler och 
variationer i fertilitet jämförs, räknas förändringar i absoluta tal om till procentuell förändring. 
Måttenheten blir då den samma och trender blir tydligare. 
  
1.4 Avgränsningar  
Undersökningen begränsas till enbart ekonomiska faktorer trots att flera icke-ekonomiska 
faktorer som dödlighet, giftermål, hälsa, personliga relationer och migration inverkar på 
barnafödandet. Studien avser Sverige och befolkningen som helhet, trots att barnafödandet 
varierar mellan inrikes och utrikes födda, mellan landsbygd och stad samt mellan fattiga och 
rika områden. Valet av tidsperiod motiveras med att föräldraförsäkringen introducerades 
1974, att Sveriges ekonomi genomgått 5 avmattningar med negativ tillväxt under perioden, att 
två finansbubblor har uppstått under perioden samt att tillgången på makrodata för dessa år är 
god.  
 
1.5 Disposition 
Efter det inledande kapitlet, innehåller kapitel 2; definitioner och förklaringar av centrala 
begrepp, beskring av data samt kortare sammanfattningar av i nämnd ordning; ekonomisk 
utveckling, variationer i barnafödandet och familjepolitikens utveckling. I kapitel 3 redogörs 
för ekonomiska teorier om barnafödande samt tidigare studier. I kapitel 4 sammanställs 
ekonomiska teorier med resultatet av tidigare studier och jämförs med insamlade makrodata. 
Studiens slutsatser presenteras i kapitel 5.   
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2 BESKRIVNING AV DATA  

2.1 Mått, begrepp och definitioner 

2.1.1 Demografi 
Studier av hur barnafödandet tillhör demografins ämnesområde. Demografi innebär studier av 
hur befolkningens storlek, struktur och geografiska utbredning förändras över tid. De 
variabler som strukturerar befolkningen är ålder, kön, civilstånd, boenderegion och etnisk 
tillhörighet.5

 Demografiska faktorer som påverkar befolkningens struktur är födelsetal, 
dödstal, inrikes flyttningar, immigration, emmigration, giftermål, skilsmässor samt även 
ingående och upplösning av partnerskap.6 Flera vetenskapsområden som biologi, geografi, 
medicin, nationalekonomi, politik och sociologi har intresse av demografisk utveckling. 
Faktorer som påverkar befolkningsutvecklingen kategoriseras ofta under dessa områden och 
beroende på studiens intresse försöker man renodla undersökningen till de mest relevanta för 
vetenskapsområdet. Ekonomer studerar till exempel hur övergripande ekonomiska faktorer 
som utvecklingsnivå, familjepolitik och konjunkturer påverkar befolkningsutvecklingen. Man 
studerar även hur individuella förutsättningar som sysselsättning, utbildningsnivå och 
ekonomisk situation påverkar människors beslut att skaffa barn. Även om man försöker 
isolera ekonomiska faktorer så är det svårt att bortse från icke-ekonomiska faktorers betydelse 
och inverkan i sammanhanget. Sådana är till exempel graden av individualism, religiösa 
värderingar, äktenskapets betydelse samt synen på preventivmedel och abort.7 
 
2.1.2 Fertilitet 
Fertilitet eller fruktsamhet definieras som förmågan att alstra livsduglig avkomma. I 
demografiska studier skiljer man på fekunditet, vilket är den fysiologiska förmågan att 
fortplanta sig och fertilitet eller natalitet, vilket är den realiserade fruktsamheten, som mäts i 
antal födda barn per 1 000 medelfolkmängd under ett visst år.8 Kvinnors fertila ålder antas i 
genomsnitt vara mellan 16-49 år. I denna studie används fertilitet och fruktsamhet som 
benämning på samma sak.  
 
2.1.3 Mått på fertilitet 
Inom ekonomisk forskning är man intresserad av förändringar i den realiserade fruktsamheten 
eller fertiliteten. Fertiliteten kan mätas på olika sätt. I denna studie förekommer dels det 
allmänna födelsetalet och dels det summerade fruktsamhetstalet.  
 
Det allmänna födelsetalet  
Det allmänna födelsetalet visar antalet födda barn per 1000 personer i befolkningen och 

beräknas enligt formeln: 0001×
∑

n

n

årBefolkning

årfödda  

Fördelen med detta mått är att det är enkelt att beräkna och att visar befolkningens tendens att 
skaffa barn ett visst år. Nackdelen är att värdet påverkas av ålderstrukturen i befolkningen. 
Om antalet personer i fruktsam ålder ett visst år är många blir födelsetalet högre och omvänt.9  

 

                                                
5 www.ne.se 2009 
6 Ibid 
7 Macunovich D, 2002 
8 Ibid 
9 SCB 1993, s 28 
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Det summerade fruksamhetstalet, TFR 
Detta mått anger antalet barn som varje kvinna i genomsnitt skulle föda under sina liv, om det 
enskilda årets fruktsamhet per åldersgrupp skulle gälla även i framtiden.10 Detta under 
förutsättning att de överlever sin fertila period. Talet beräknas genom att dividera antal födda 
barn per kvinna per respektive åldersgrupp, till exempel 15, 16,17 o s v, och summera dessa. 

På engelska kallas måttet Total Fertility Rate och beräknas med formeln: ∑
=

=

49

16x

xt fTFR  där  

t = år, x = ålder och xf = genomsnittligt födelsetal per åldersgrupp 
 
Fördelen med måttet är att det visar den aktuella fruktsamheten och att man kan jämföra 
dagsläget med tidigare år. Måttet används också när man gör befolkningsprognoser. 
Ytterligare en fördel är att det visar om befolkningen reproduceras eller inte, vilket inträffar 
vid ett summerat fruktsamhetstal på 2,111 Nackdelen är att måttet kan svänga kraftigt mellan 
olika år. Om många skjuter upp att skaffa barn vissa år blir talet särskilt lågt denna period, för 
att sedan bli särskilt högt de år barnen föds.12  
 
2.1.4 Babyboom 
Babyboom är benämningen på en tidsperiod när antalet födda barn är fler än den 
föräldrageneration som föder dem. Begreppet användes ursprungligen som benämning på de 
stora födelsekullarna som föddes efter andra världskriget i USA och Europa. Idag definieras 
babyboom som en period då TFR överstiger befolkningens reproduktionsnivå 2,15. 
 
2.1.5 Ekonomiska faktorer  
Ekonomiska faktorer antas bidra till att barnafödandet varierar över tid; dels för individen 
”opåverkbara” yttre faktorer som till exempel landets ekonomiska utvecklingsnivå, 
familjepolitiska reformer och ekonomiska konjunkturer, och dels inre ”påverkbara” faktorer 
som till exempel ekonomisk situation, civilstånd, sysselsättning och utbildningsnivå. Man kan 
förstås vända på förhållandet och påstå att förändringar i barnafödandet leder till att 
ekonomiska faktorer ändras. I de flesta studier antar man dock att fertiliteten är den beroende 
variabeln och ekonomiska faktorer är oberoende. Hur yttre faktorer varierar studeras 
vanligtvis med hjälp av aggregerad makrodata framställd av Statistiska centralbyrån, medan 
förändringar i inre faktorer studeras med hjälp av mikrodata insamlade i 
stickprovsundersökningar.  
  
2.1.6 Konjunktur  
Begreppet konjunktur kan definieras som variationer i makroekonomiska nyckeltal som t ex 
BNP, disponibel inkomst, investeringsnivå, konsumtionsutgifter eller sysselsättning runt dess 
långsiktiga trend. Även aktivitet på finansiella marknader och prisutveckling på finansiella 
tillgångar indikerar konjunkturer. Avviker värdet under trend råder lågkonjunktur och 
omvänt. En konjunkturcykel omfattar i genomsnitt fem år, recession under ett år och 
återhämtning under 4 år.13 I denna studie används real disponibel inkomst och sysselsättning 
bland kvinnor i åldern 16-44 som indikatorer på konjunkturer. Real disponibel inkomst 
definieras som inkomst efter skatt plus barnbidrag, sjukpenning och andra transfereringar, 
justerad för inflation. Motivet till att använda real disponibel inkomst är att folk antas basera 
sin uppfattning om det ekonomiska läget på hur mycket de tjänar och vad de kan köpa för 

                                                
10 SCB 1998, s 5 
11 SCB 1993, s 29 
12 Ibid 
13 Gregory P R 2004 
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inkomsten. Real disponibel inkomst hänger nära samman med nivån på real BNP per capita. 
Till kategorin sysselsatta räknas alla som arbetar i någon omfattning samt de som är tillfälligt 
frånvarande från en anställning. Sysselsättningen bland kvinnor i fertil ålder antas inverka på 
kvinnors inkomst och deras beslut att skaffa barn.  
 
2.1.7 Finansbubbla  
Finansbubblor uppstår när överdrivna förväntningar leder till att värdet på finansiella och 
fasta tillgångar som aktier och fastigheter stiger till orealistiska nivåer. Prisstegringen uppstår 
när allt fler efterfrågar tillgången i fråga och marknadsaktiviteten ökar i snabb takt. Under 
normala omständigheter baserar köparna sina beslut på en ”objektiv” analys av fundamentala 
variabler som BNP-tillväxt, förändringar i real räntenivå och förväntat framtida prisbild. I 
tider av spekulativa bubblor övergår folk till att basera sina beslut på en ”subjektiv” analys av 
icke-fundamentala eller psykologiska faktorer, som rykten och massmedial information. 
Bubblan brister när köparna till slut inser det orimliga i prisutvecklingen. Färska exempel är 
den svenska finanskrisen 1992 och den pågående krisen som inleddes förra året. Hur djup 
krisen blir beror mycket på i vilken utsträckning folk har lånat pengar till konsumtion och köp 
av tillgångar. I denna studie representerar prisutvecklingen på småhus för permanentboende 
konjunkturen på finansmarknaden.  
 
2.1.8 Prisutvecklingen på småhus  
Prisutvecklingen på småhus får representera graden av aktivitet på finansmarknaden eftersom 
huspriser påverkar de flesta familjer och ekonomin som helhet. Finanskriserna 1992 och 2008 
orsakas för övrigt till stor av överhettning på fastighetsmarknader, även den senaste är global. 
Stigande priser på småhus betyder att familjernas förmögenhet, benägenhet att konsumera och 
möjligheter att låna pengar ökar, viket i sin tur leder till högre efterfrågan i övriga sektorer. 
Det omvända sker när priserna sjunker. Värdet på småhus är både en opåverkbar yttre faktor 
och en inre faktor som påverkar familjens ekonomiska situation.  
 
2.1.9 Statistiskt samband och korrelationsanalys 
Korrelationsanalys används för att mäta graden av linjärt samband mellan två variabler eller 
hur två variabler varierar i förhållande till varandra. Om båda variablerna ökar respektive 
minskar samtidigt är sambandet positivt. Om en variabel ökar när den andra minskar är 
sambandet negativt. Graden av samband mäts med korrelationskoefficienten som kan anta 
värden mellan – 1 och +1, ju närmare koefficienten ligger respektive ytterlighet, desto 
starkare samband.  – 1 betyder ett perfekt negativt samband. Korrelationsanalysen visar i 
vilken utsträckning två variabler samvarierar men inget om orsakssambandet mellan dem, det 
vill säga vilken variabel som är beroende respektive oberoende. I denna studie beräknas 
korrelationskoefficienten med hjälp av Excel.   
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2.2 Sveriges ekonomiska utveckling 1960-2008  

2.2.1 Utveckling real disponibel inkomst 
Data över real disponibel inkomst är hämtade från SCB:s historiska statistik över 
nationalräkenskaper och hushållens ekonomi och gäller perioden 1960-2008  Figur 1 visar 
variationer i real disponibel inkomst runt en långsiktig trendlinje.  
 
Figur 1 

Årlig %-förändring real disponibel inkomst
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Källa: SCB 2009

 
 
Den långsiktiga trenden är svagt negativ beroende på den höga tillväxttakten under 1960-talet. 
En period då industrin gick på högvarv, utbildningsnivån höjdes och en rad sociala reformer 
infördes. Sett till hela perioden inföll ekonomiska tillväxttoppar åren; 1961, 1964, 1969, 1974, 
1986, 1991, 2001 samt 2008. Som mest steg real disponibel inkomst med 6,7 % under 1964. 
De största avmattningarna skedde 1971, 1977, 1981, 1993 samt 1997, då real disponibel 
inkomst minskade. IT-kraschen och terrorattacken i USA 11:september ledde till en snabb 
avmattning i ekonomisk aktivitet, men förändringen i inkomst blev aldrig negativ. Den 
djupaste lågkonjunkturen inföll 1993 då minskningen var - 3,7 %. 
 
2.2.2 Sysselsättning kvinnor i fertil ålder 
Figur 2 på nästa sida visar sysselsättningen bland kvinnor 16-49 år mellan 1970-2008. Från 
och med 2005 ingår även kvinnor från 15 år materialet. Statistiken är hämtad från SCB:s 
arbetskrafts- eller AKU-undersökningar. Begränsningar i datamaterialet är att siffror för 1960-
talet saknas och att åldersintervallet inte helt motsvarar kvinnors fertila ålder upp till 49 år. 
Trots begränsningarna får man ändå en uppfattning om hur förvärvsfrekvensen har utvecklats 
under större delen av perioden.  .  
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Figur 2 

Årlig %-förändring antal sysselsatta kvinnor 16-49
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I diagrammet framgår att andelen sysselsatta kvinnor ökade under hela 1970- och 1980-talet. 
Sysselsättningen steg från drygt 50 % 1965 till drygt 80 % 1990.14 Från 1990 till och med 
1999 sjönk andelen kvinnor i arbete till 70 %.15 Detta var effekter av avmattningarna 1993 
och 1997. Efter 1998 har sysselsättningen stigit med undantag för en nedgång 2003. De 
största ökningarna inföll 1974, 1999 och 2007 medan de största minskningarna inföll 1993, 
1997 och 2003. Trenden är svagt negativ under perioden som helhet. 
 
2.2.3 Aktivitet på finansmarknaden 
Fastighetsprisindex för småhus visar prisutvecklingen på villor, radhus och kedjehus för 
permanentboende i förhållande till 1981 års priser. I denna studie representerar indexet graden 
av finansaktivitet i ekonomin. Siffrorna är hämtade från SCB:s statistik över boende, 
byggande och bebyggelse och gäller åren 1975-2008. Data för periodens första 15 år saknas 
dessvärre men utvecklingen i samband med samtliga avmattningar inkluderas. Se Figur 3 
nedan.  
 
Figur 3 

Fastighetsprisindex småhus 1975-2008
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Kurvan följer till viss del variationerna i inkomst och sysselsättning men förändringstakten 
efter 1996 är betydligt jämnare. Man ser också hur avmattningarna 1977, 1993 och 1997 
föregås av en avtagande prisutveckling på fastigheter. Efter 1997 ökar priserna stadigt precis 
som disponibel inkomst. Jämnheten under perioden är slående och möjligen ett tecken på 
växande optimist samt framgångsrik penningpolitik efter 1993.   

                                                
14 Löfström Å, Westerberg T 2002, s 3 
15 Ibid, s 3 
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2.3 Barnafödandet under 1900-talet 
 
2.3.1 Antalet födda barn 1900-2008 
Enligt Thomas beror folkmängden och befolkningsstrukturen i ett land på kumulativa effekter 
av födelsetal, dödstal och migration under så lång tid som ett århundrade tillbaka.16 Dagens 
födelsetal bestäms bland annat av andelen kvinnor i fruktsam ålder av befolkningen, och deras 
beslut att skaffa barn. Antalet kvinnor i fruktsam ålder idag beror i sin tur på födelsetal, 
dödstal, migration och antalet kvinnor i fruktsam ålder 15-50 år tidigare osv. Ingen av de 
faktorer som styr befolkningsutvecklingen på lång sikt kan därför anses som helt beroende 
eller oberoende. Kortsiktigt är det däremot lättare att hitta förklarande variabler.  
 
1900-talet var ett omvälvande århundrade i Sverige. Övergången från jordbrukssamhälle till 
industrisamhälle förde med sig genomgripande samhällsförändringar, som innebar att män, 
kvinnor och barn fick nya familjeroller. I jordbrukssamhället bidrog kvinnor i hög grad till 
familjens försörjning genom arbete i jordbruket. Även barnen hade ett ekonomiskt värde 
eftersom de kunde arbeta i jordbruket och bidra till familjens inkomst. I avsaknad av 
socialförsäkringssystem betydde barnen att föräldrarnas situation var tryggad vid sjukdom och 
ålderdom. I det urbana industrisamhället förvandlades kvinnor och barn till en ekonomisk 
börda eller kostnad för arbetande män. Kvinnor blev ickeproducerande hemmafruar och 
barnen måste gå i skolan istället för att arbeta. Detta tillsammans med minskad barnadödlighet 
tack vare förbättrad hygien och sjukvård ledde till att efterfrågan på barn minskade.17 När 
kvinnor och män blev mer angelägna om att begränsa familjens storlek sjönk födelsetalen och 
kraftigt. Befolkningsförändringar som följer på ekonomisk utveckling och som innebär 
sjunkande födelse- och dödstal kallas inom forskning demografisk transition. Figur 4 nedan 
visar variationer i barnafödandet i Sverige under 1900-talet. 
 
Figur 4 

Antal födda barn i Sverige 1900-2008
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Från en inledningsvis hög och någorlunda jämn nivå, varierar antalet födda med differenser 
på uppemot 60 000 barn mellan olika årtionden. Utvecklingskurvan visar fyra markanta 
födelsetoppar under 1920-talet, 1940-talet, 1960-talet och 1990-talet. Man ser också ett 20-25 
årigt samband mellan födelsetalen. 1920-talets stora barnkullar fick många barn under 1940-

                                                
16 Thomas D S 1941, s 3 
17 Macunovich D 2002, s 170 



 9

talet, vika födde många barn under 1960-talet osv. De som föddes under 1920-talet och under 
1960-talet verkar ha skjutit upp föräldraskapet något längre an de som föddes under 1940-
talet. Mellan 1965 och 1978 sjönk födelsetalet till samma nivå som under den stora 
depressionen, vilket ledde till en debatt om befolkningskris och utredningar som skulle 
förklara utvecklingen tillsattes.18 Ökningen i födelsetal efter 2000 beror sannolikt på att de 
som föddes under 1980-talets babyboom får barn i ung ålder. 
 
2.3.2 Allmänt födelsetal 1900-2008 
Eftersom befolkningen ökat från drygt 5 miljoner år 1900 till drygt 9 miljoner 2008 säger 
dock inte variationerna i totalt antal födda barn, just mer än, att stora föräldrakullar leder till 
stora barnkullar 20-25 år senare. Ett mer rättvisande mått på hur den relativa fruktsamheten 
växlat är det allmänna födelsetalet, som visar benägenheten att föda barn per 1 000 invånare. 
Se Figur 5 nedan. 

 
Figur 5 

Allmänt födelsetal 1900-2008
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Här syns att födelsetopparna kvarstår men man ser också hur den relativa fruktsamheten 
trendmässigt sjunker i takt med att befolkningen ökar. Babyboomen 1965 förefaller liten i 
jämförelse med topparna 1920 och 1945, som för övrigt inträffar i slutet av de båda 
världskrigen. Enligt SCB har tidpunkten för när man skaffar barn varierat under 1900-talet, 
men inte om eller hur många man får. De flesta män och kvinnor väljer att skaffa 2 barn.19 
 
2.3.3 Summerad fruktsamhet 1960-2008 
Det mest använda måttet på folks benägenhet att skaffa barn är den summerade fruktsamheten 
eller TFR. Från en nivå på 4 barn per kvinna vid ingången av 1900-talet sjönk fruktsamheten 
drastiskt till en nivå på drygt 2 i mitten av 1930-talet. Förutom några år i slutet av 1940-talet 
och mitten av 1960-talet låg TFR på drygt 2 fram till 1970.20 Efter 1970 understiger 
barnafödandet den så kallade reproduktionsnivån på 2,1, med undantag för ett par år i början 
av 1990-talet. Figur 6 på nästa sida visar trendutvecklingen och variationer i summerad 
fruktsamhet under perioden 1960-2008.  
 
 

                                                
18 Socialdepartementet 2001, s 40 
19 SCB: Föräldraledighet och arbetslivskarriär, 2007 
20 www.scb.se  2009 
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Figur 6 
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Här framgår en långsiktigt negativ trend från periodens början fram till idag. Förklaringen till 
utvecklingen är ökad jämställdhet, som betydde att kvinnor började utbilda sig och 
förvärvsarbeta allt mer. Man kunde också kontrollera barnafödandet tack vare ökad 
användning av preventivmedel.21 TFR sjönk alltså mestadels med undantag för de två 
födelsetopparna 1965 och 1990. De kraftiga svängningarna i barnafödande under 1990-talet 
har tilldragit sig stort intresse bland forskare och myndigheter. Man har sökt orsaker till att 
TFR först steg till 2,14 1990, och sedan sjönk till 1,5 1999, den lägsta nivå som någonsin 
uppmätts i landet.22 Födelsetoppen 1992 indikerar att många som föddes på 1960-talet valde 
att skaffa barn i 30-årsåldern. Intressant är också att barnafödandet under 2008 steg till nivåer 
inte långt efter 1990-talets topp.  
 
I Figur 7 nedan jämförs antalet kvinnor i fertil ålder med variationer i TFR. Diagrammet visar 
ett ovanligt stort antal kvinnor i fertil ålder runt 1990 och att många valde att skaffa barn vid 
samma tidpunkt. Likaså ser man att många kvinnor valde att skjuta upp barnafödandet åren 
före och efter 1990. Från 2002 ökar både antalet fertila kvinnor och TFR samtidigt. 
 
Figur 7 
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1,4

1,5

1,6

1,7
1,8

1,9

2

2,1

2,2

1969 1979 1989 1999 2009

Källa: SCB 2009

Antal miljoner kvinnor 15-49

år

TFR

 

                                                
21 Socialdepartementet 2001, s 166-167 
22 SCB: Sveriges framtida befolkning 2006-2050, 2006 
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2.4 Familjepolitikens utveckling 

Familjepolitiken är en del av socialförsäkringen som infördes i sin första form 1931. Behovet 
av socialt skyddsnät ökade när folk lämnade självhushållningen på landsbygden och övergick 
till lönearbete inom industrin. Innan 1931 fanns endast fattigvården, vars syfte var att 
förhindra att fattiga svalt ihjäl. Detta skydd var dock otillräckligt för den som tjänade sin 
inkomst genom lönearbete. Blev man sjuk, råkade ut för en olycka, fick barn eller blev 
gammal stod man helt utan försörjning. Från och med 1931 började staten stödja frivilliga 
sjukkassor och 1955 startades Försäkringskassan.23 Målet är att ge alla som vill ekonomiska 
möjligheter att skaffa barn. Det görs genom direkt ekonomiskt stöd som barnbidrag och 
subventionerad barnomsorg samt möjligheten att kombinera arbete och familj genom 
föräldraförsäkringen.24 
 
Allmänt barnbidrag infördes i januari 1948. Det utgår som bidrag till barnets uppehälle och 
uppfostran. Syftet med bidraget är att fördela om kostnader mellan barnfamiljer och personer 
utan barn.25 Ett viktigt motiv bakom barnbidragets införande sägs ligga i oron över den låga 
fertiliteten under 30-talet. Debatten kring frågan väcktes av makarna Myrdals bok; ”Kris i 
befolkningsfrågan” från 1934.26 Under 1970-talet tog debatten om befolkningskris fart på 
nytt. Anledningen var att fruktsamheten sjönk kraftigt efter 1965. Socialutskottet konstaterade 
i en utredning att de rådande arbetsmarknadsvillkoren gjorde det omöjligt för kvinnor att 
kombinera arbete eller studier med familj. Nya samlevnadsformer, fler aborter och utbrett 
användande av preventivmedel bidrog också till nedgången.27 Socialutskottet skrev i sitt 
betänkande, att regeringen omedelbart borde vidta åtgärder för att hindra utvecklingen och att 
ingen ska behöva avstå från familjebildning på grund av brister i samhället.28   
 
Regeringens svar var att införa föräldraförsäkringen 1974 med efterföljande reformer. 
Föräldrar skulle nu kunna kombinera arbete eller studier med föräldraskap, tack vara att 
försäkringen ersätter inkomstbortfallet som uppstår när man är hemma med barnen. 
Ersättningen består av havandeskapspenning, föräldrapenning vid barns födelse och tillfällig 
föräldrapenning.29 I starten hade föräldrar rätt till 6 månaders betald ledighet men längden har 
successivt utökats till; 7 månader 1978, ytterligare 3 månader med garantiersättning 1980, 15 
månader 1989 och slutligen 16 månader 2002.30 Därtill skedde flera förbättringar i andra 
förmåner under 1980-talet; barnbidraget höjdes, flerbarnstillägget infördes och den så kallade 
snabbhetspremien, som innebar att föräldrapenningen blev större om näst barn föddes inom en 
viss tid efter det förra, infördes. De familjepolitiska reformerna innebar att man fullt ut 
satsade på tvåförsörjarmodellen, till skillnad från 1930-talets reformer som utgick ifrån att 
mannens arbete var familjens enda inkomstkälla.31  
 

                                                
23 www.fk.se 2009 
24 Socialdepartementet 2001, s 207 
25 SOU 2001:24 
26 www.e24.se 2008 
27 Socialdepartementet 2001, s 40-42 
28 Ibid 
29 SOU 2005:73, s 77-81 
30 Demografiska rapporter 2007:3, s 16 
31 Socialdepartementet 2001, s 40-42 
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De dåliga statsfinanserna som följde den ekonomiska krisen 1992, tvingade regeringen till 
inskränkningar i stödet riktat till föräldrar och familjer. Till exempel sänktes 
ersättningsgraden på föräldrapengen från 90-75 % och barnbidraget sänktes 1996. Vidare 
sänktes flerbarnstillägget i omgångar och togs slutligen bort för barn födda 1996-1997. Bara 
sänkningen av barnbidraget innebar för en tvåbarnsfamilj, att disponibel inkomst sänktes med 
5 500 kr per år i fasta priser, jämfört med en motsvarande höjning på 6 600 kr under 1980-
talet. Inskränkningarna i familjepolitiken kulminerade 1997 och har sedan dess förbättrats 
betydligt. Den mest omfattande försämringen, sänkningen av föräldrapengen, kvarstår dock 
än idag.32  
 
Figur 8 

Årlig %-förändring ersatta föräldradagar 1989-2008 
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Figur 8 ovan visar årliga variationer i uttagna föräldradagar 1989-2009. Man förstår vad en 
babyboom innebär för utgifterna i socialförsäkringssystemet när man ser hur ökningen i antal 
ersatta dagar 1990. Man ser också effekten av inskränkningarna efter finanskrisen.   
 
Idag är ersättningen 390 dagar med sjukpenningsnivå av sammanlagt 480, förutsatt att man är 
försäkrad genom ett arbete i minst 240 dagar före barnets födelse. Resterande dagar ersätts 
med 60 kr per dag. Om arbetsvillkoret inte uppfylls är ersättningen 180 kr per dag under 390 
dagar. Det sistnämnda beloppet höjdes 2002 för att förbättra villkoren för den som inte 
uppfyller arbetsvillkoret.  
 
Vid sidan av ekonomiskt stöd till föräldrar är offentligt subventionerad barnomsorg är en 
viktig förutsättning för att kunna kombinera arbete och familj. Den första 
barnomsorgslagstiftningen tillkom 1975 och 1985 beslutade riksdagen att barnomsorgen 
skulle vara fullt utbyggd senast 1991. Från och med 1995 lagstiftades om kommunal 
skyldighet att erbjuda barnomsorg för barn i ådern 1-12 i den omfattning som krävs med 
hänsyn till föräldrarnas sysselsättning och barnets eget behov. Antalet platser i barnomsorgen 
har tiodubblats, från 70 000 platser till 700 0000, under perioden 1970-2000 och 90 procent 
av alla förvärvsarbetande föräldrar har idag sina barn i barnomsorgen.33 
 

                                                
32 Ibid, s 214-217 
33 Ibid, s 227 
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3 EKONOMISKA TEORIER OM FERTILITET OCH TIDIGARE 
FORSKNING  

3.1 Ekonomiska teorier om fertilitet  

3.1.1 Malthus teori om befolkningstillväxt 
De första teorierna om ekonomiska faktorers inverkan på befolkningsutveckling formulerades 
av Matlthus 1798. Han hävdade att befolkningen tenderar att öka i takt med tillgången till 
livsmedel. Problemet är dock att befolkningstillväxten sker geometriskt (1, 2, 4, 8 osv.) medan 
tillväxten av livsmedel sker aritmetiskt (1, 2, 3, 4 osv.). Detta leder förr eller senare till svält 
och ökad dödlighet samt att befolkningen anpassas till områdets förmåga att producera föda.34  
Han hävdade senare att folkökningstakten kan kontrolleras genom sena äktenskap och sexuell 
avhållsamhet. Detta är troligtvis ett av de första utkasten till familjeplanering och 
familjepolitik. Malthus teorier förklarade befolkningsutvecklingen i ett jordbrukssamhälle 
med hög dödlighet och låg teknologisk utveckling. I och med att dödligheten och fertiliteten 
minskade under den industriella revolutionen blev hans teorier mindre aktuella.  
 
3.1.2 New Home Economics och priset på tid 
Dessa idéer företräds främst av Becker som i mitten 1960-talet formulerade en generell teori 
för hushållets allokering av tid. Denna utökades senare i avhandlingen ”A treatise on the 
family”, till en generell ekonomisk beslutsmodell för familjen. Becker analyserar föräldrars 
beslut att skaffa barn utifrån neoklassisk efterfrågeteori. Beslutet att skaffa barn förklaras i 
termer av nyttomaximering. Föräldrar väljer det antal barn som maximerar deras nytta med 
hänsyn till priset på barn och familjens budgetrestriktion i form av inkomst. Nyttan bestäms 
av; antalet barn n; kvaliteten på barn mätt i utgifter q; och konsumtion av andra varor Z. Alla 
andra varor klumpas ihop till en enda, eftersom det saknas likvärdiga substitut till barn. 
Nyttofunktionen ser ut enligt följande:35  
 
U = U(n, q, Z, . . . ,Zm) 

 
Barnuppfostran är tidskrävande och innebär att framförallt kvinnan måste avstå lönearbete 
och arbetsinkomst för att ta hand om barnen. Den förlorade arbetstiden multiplicerad med 
timlön, tillsammans med direkta utgifter för barnet, motsvarar priset på barn. Ju högre 
kvinnans inkomst är, desto högre blir alternativkostnaden och priset på barn. Sambandet 
mellan kvinnans inkomst och fruktsamhet antas därför vara negativt, den så kallade 
priseffekten.  Mannen antas fortsätta arbeta och behåller sin inkomst. Ingen alternativkostnad 
uppstår därmed. Sambandet mellan mannens inkomst och fruktsamhet antas därför vara 
positivt, ju högre inkomst, desto fler barn har familjen råd med, den så kallade 
inkomsteffekten. För att familjens budgetrestriktion ska hålla måste kostnaderna för barn och 
konsumtion av andra varor vara lika med den totala inkomsten. Om priset på barn benämns 
Pn, priset på andra varor Pz och sammanlagd inkomst benämns I, blir budgetrestriktionen:  
 
Pnn +  PzZ = I 
 
Om Pn, Pz och I är exogent givna, bestäms optimala kvantiteter av n och Z av följande 
marginalnyttovillkor:  
  
                                                
34 Nationalencyklopedin 2009 
35 Becker G 1993, s 137 
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Optimal konsumtion av n och Z infaller då den marginella byteskvoten, MRS; mellan barn 
och andra varor är lika med priskvoten mellan dem, och med hänsyn till budgetrestriktionen. 
Efterfrågan på barn beror därmed på barns relativa pris och familjens sammanlagda inkomst. 
Om det relativa priset på barn stiger jämfört med priset på andra varor och inkomsten är 
oförändrad, förskjuts efterfrågan från barn till andra varor och omvänt. Priset på barn antas 
sjunka om barnen bidrar till familjens inkomst eller om sociala förmåner kompenserar 
föräldrarnas inkomstbortfall.36 I modellen bortses från att utgifter för barnet varierar med 
ålder och att föräldrarnas inkomst varierar under livet. Förklaringen är med andra ord statisk. 
Barnafödandets utveckling i länder med relativt hög inkomst är dock helt motsatt teorin, trots 
att familjens sammanlagda inkomst har stigit, har efterfrågan på barn sjunkit. Beckers 
förklaring är att familjer med högre inkomst, inte bara ser till kvantiteten, utan också till varje 
barns kvalitet. Höginkomsttagare investerar vanligtvis mer i sina barns humankapital för att 
ge dem bättre möjligheter i livet.37  
 
3.1.3 Easterlins hypotes om relativ inkomst  
Easterlin menar att den enskilda individens beslut att skaffa barn bestäms av förväntningarna 
på framtiden, vilka i sin tur påverkas av storleken på den födelsekohort han eller hon är född i. 
Med födelsekohort menas alla individer som är födda samma år och som går igenom olika 
faser i livet vid samma tidpunkt. Reella variationer i fruktsamhet uppstår när storleken på en 
födelsekohort skiljer sig från storleken på föräldrarnas. En stor kohort innebär hårdare 
konkurrens om arbetstillfällen och lägre förväntade arbetsinkomster. Med relativ inkomst 
menas att barnen födda under en babyboom förväntas tjäna lägre inkomst än sina föräldrar. 
Centralt i teorin är relationen mellan förväntad och uppnådd levnadsstandard, samt social 
position Förväntningarna på framtiden styrs av individens uppväxtsituation och föräldrarnas 
situation, medan möjligheterna att förvekliga förväntningarna bestäms av tillgången på arbete 
och relativa löner. Kvinnor födda i en stor kohort förväntar sig lägre inkomst och ökar sitt 
arbetsutbud, vilket leder till lägre fertilitet. Easterlin förklarade med teorin orsakerna till 
efterkrigstidens babyboom i USA. Bakgrunden var att unga amerikaner på 1950-talet föddes i 
ovanligt små födelsekohort under depressionen på 1930-talet, och knappa förhållanden under 
uppväxten gjorde att de hade relativt låga förväntningar på framtida levnadsstandard. När 
dessa individer började arbeta steg real disponibel inkomst per capita och man ansåg sig ha 
råd med många barn. Följden blev att giftermål och födelsetal ökade kraftigt och nästa 
avmattning inträffade när barnen födda under denna tid trädde in på arbetsmarknaden.38  
  
Den förklarande variabeln är alltså relativ inkomst snarare än sysselsättning, och sambandet 
mellan inkomst och fertilitet antas vara positivt. Förutom hårdare konkurrens om arbete och 
inkomst antas stora barnkullar leda till att folk gifter sig senare, skiljer sig oftare, har högre 
benägenhet att bli kriminella och begå självmord. Följaktligen inverkar detta på födelsetalen. 
– ”Ekonomiska och demografiska variationer förstärker varandra genom förändringar i 

åldersstrukturen, vilket i sin tur också får effekter på ekonomin.” Alternativa synsätt ser 
istället ekonomiska fördelar med att tillhöra en stor födelsekohort. Fördelarna ligger i de 
politiska påtryckningar som många individer kan åstadkomma. Detta synsätt talar för att 40-
talisterna drivit fram sociala reformer och utbyggnaden av offentlig sektor.39  

                                                
36 Ibid, s 138 
37 Becker G 1993, s 137 
38 Makunovich D 2002, s 166 
39 Stanfors M, 2006, s 242 
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3.1.4 Teorin om rationella val 
Teorin om rationella val förklarar hur psykologiska och sociala faktorer påverkar ekonomiska 
beslut. Kärnan i teorin är antagandet, att folks efterfrågan på olika produkter och tillgångar 
baseras på den förväntade situationen i framtiden, men eftersom situationen i framtiden beror 
på slumpmässiga faktorer och därmed inte kan förutsägas, är den bästa gissningen om 
framtiden hur situationen ser ut idag. Människor handlar i enlighet med sina förväntningar 
och skapar på sätt den framtid de tror ska komma redan idag. Detta skulle till exempel 
förklara fenomen som finansbubblor och babybooms. Bubblan byggs upp när fler och fler 
ansluter till den kollektiva berusningen av stigande förväntningar. Teorins tillämpning på 
fertilitet beskrivs av Löfström som i sin tur refererar till Mc Donald.40 Han menar, att i ett 
modernt samhälle, är nyttan av barn känslomässig snarare än ekonomisk, och därför svår att 
uppskatta. Särskilt innan barnet är fött. Nyttan kan till exempel ligga i att livet blir mer 
meningsfullt eller att släkten lever vidare. Kostnaderna däremot är lätta att mäta och går att 
förutsäga innan man skaffar barn. Utifrån detta resonemang påverkas fruktsamheten av 
psykologiska faktorer som styrs av synen på barn i samhället. Nyttan av barn upplevs högre i 
barnvänliga samhällen och omvänt. Slutsatsen är att regeringar som vill öka fertiliteten bör 
verka för ett barnvänligt som ökar intäkterna förknippade med barn, vid sidan av direkt 
ekonomiskt stöd som minskar kostnaderna. Teorin kan därför användas som argument för en 
aktiv familjepolitik.  
 
3.1.5 Alternativa förklaringsmodeller 
Enligt tidigare beskrivna modeller är fertiliteten den endogena variabeln som påverkas av 
chocker och förändringar i exogena ekonomiska faktorer. Men om man istället ser de 
ekonomiska faktorerna som beroende av folks beteende ändras modellens förutsättningar. Till 
exempel tas ofta för givet, att minskad fruktsamhet är resultatet av ökad förvärvsfrekvens 
bland kvinnor, men kvinnors möjlighet att arbeta kan lika gärna ha ökat tack vare minskad 
fruktsamhet. En annan vanlig utgångspunkt är att stigande löner får kvinnor att arbeta mer, 
och föda färre barn. Endogen tillväxtteori hävdar att stigande inkomster orsakas av stora 
födelsekohorter och kvinnorna själva, genom att de höjer sitt humankapital i form av 
utbildningen och erfarenhet, vilket i sin tur ger dem bättre betalt. För att kunna utveckla 
modeller som ger en ”sann” bild av verkligheten, måste man först lösa sådana ”hönan eller 
ägget problem”, och identifiera orsakssambandet mellan olika variabler.41 Makunovich 
illustrerar hur ett allt för ensidigt synsätt kan leda till misstolkningar av verkligheten med 
följande exempel:  
 
Anta att det endast finns tre slags yrken på arbetsmarknaden och att anställning samt lön beror 
på utbildningsnivå. Genomsnittlig timlön för kvinnor utan gymnasieutbildning är 5 $, för 
kvinnor med gymnasieutbildning 10 $, och för kvinnor med universitetsutbildning 15 $. Om 
antalet kvinnor i respektive yrkesgrupp är lika stort blir medellönen 10 $ per timme. Anta att 
grupp yngre högutbildade kvinnor gör sitt inträder på arbetsmarknaden och att andelen 
kvinnor dubbleras. Hälften av de nyinträdda har gymnasieutbildning och hälften har 
universitetsutbildning. Medellönen bland nyanställda blir därmed 12,50 $, och medellönen 
bland samtliga kvinnor blir 11,25. Utvecklingen skulle sannolikt uppfattas som, att 
löneökningen attraherat yngre kvinnor till att utbilda sig och arbeta mer. Men eftersom lönen i 
respektive yrke är oförändrad, förklaras varken den ökade sysselsättningen eller ökningen i 
utbildningsnivå av stigande löner. Enligt Makunovich överensstämmer exemplet med 
utvecklingen i USA på 1970-talet.42 Man bör därför tolka makrodata med viss försiktighet. 

                                                
40 Löfström Å 2003, s 9-10 
41 Makunovich D 2002, s 160-161 
42 Ibid, s 162 
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3.2 Tidigare studier  

Forskningen kring hur ekonomisk utveckling påverkar fruktsamhet och familjebildning tog 
fart i slutet av 1800-talet, då industrialiseringen ledde till omvälvande samhällsförändringar i 
form av urbanisering, snabb teknisk utveckling, emmigration och övergång från 
självförsörjning till lönearbete. Tack vare den långa tradition av folkbokföring i landet, finns 
data över faktorer som påverkar befolkningsutvecklingen, så långt tillbaks som 1750-talet, 
vilket har underlättat forskning på Svensk data.  
 
En omfattande studie på svensk makrodata gjordes i slutet av 1930-talet av Thomas, som 
studerade sociala och ekonomiska aspekter av befolkningsutvecklingen under tiden 1750-
1933. Dessa aspekter var bland annat födelsetal, dödstal, antalet giftermål och migration. 
Thomas fann en positiv korrelation mellan storleken på skördar och födelsetal under 
tidsperioden före industrialismen. Sambandet förklarades med att goda skördar innebar goda 
tider, sjunkande dödstal och fler giftermål, vilket senare ledde till fler födslar och tvärt om.43 
När Sverige industrialiserades minskade skördarnas inverkan på den allmänna välfärden och 
industrikonjunkturcykler, mätt i storleken på investeringar i realkapital inom tillverknings- 
och gruvindustrin, blev istället allt mer betydelsefulla. En starkt positiv korrelation mellan 
industrikonjunkturer och antal giftermål konstaterades under perioden 1865-1913 
Förklaringen låg i att giftermålet betydde större försörjningsbörda för mannen och var därför 
direkt kopplat till hans inkomst. Fruktsamheten var nära korrelerad med konjunkturer fram till 
1800-talets mitt men därefter blev sambandet mer komplext och mer otydligt. Födelsetalen 
sjönk kraftigt under första världskriget för att tillfälligt stiga 1920, och sedan fortsätta att dala 
fram till 1933, då det föddes 41 % färre barn än 1913.44 Slutligen fann Thomas, att 
konjunkturers inverkan på fertiliteten blev i stort sett obefintlig under åren 1920-1933 delvis 
på grund av utbredd familjebegränsning, och delvis som en följd av att många i fertil ålder 
utvandrat till Amerika 15-50 år tidigare.  
 
Hoem undersökte förhållandet mellan barnafödande och kvinnors sysselsättning mellan åren 
1985-1997 och konstaterade ett positivt samband mellan benägenheten att föda första barnet 
och sysselsättningsnivå samt inkomstnivå. Benägenheten att föda första barnet var 40 % högre 
i kommuner med en sysselsättningsgrad på 85 % eller mer, jämfört med kommuner där 
sysselsättningsgraden låg under 70 %, och sannolikheten att kvinnor med en arbetsinkomst på 
100 000 eller mer var 3 gånger högre än för kvinnor med låg eller ingen arbetsinkomst.45 
Lägst fruktsamhet fanns bland studerande kvinnor oavsett ekonomisk situation och 1990-
talets fallande födelsetal förklarades med att antalet studerande ökade kraftigt under perioden. 
Sammanfattningsvis konstateras att första och tredje barnets nedkomster verkade mer 
konjunkturkänsliga än andra barnets nedkomst. I dåliga tider skjuter många upp första 
födelsen och avstår från ett tredje barn, men eftersom 2-barnsnormen är stark, väljer man att 
skaffa andra barnet inom relativt kort tid efter det första, oavsett konjunkturläge.  
 
Socialdepartementet fick år 2000 i uppdrag av regeringen, att utreda vilka faktorer som 
påverkar barnafödandet. Utredningen fann att sedan 1970-talets har föräldrarnas medelålder 
vid första barnets ankomst stigit, en utveckling som accelererade under krisåren på 1990-talet. 
1970 var genomsnittsåldern på en förstföderska 23 år, 1990 var den 26 och år 2000 var 
medianåldern 28 år.46 Kvinnor hade blivit mer aktiva på arbetsmarknaden och valt att utbilda 
                                                
43 Thomas D S 1941, s 161 
44 Thomas D S 1941, s 163-164 
45 Hoem B 1998, s 19-21 
46 Socialdepartementet 2001, s 102 
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sig längre och i större utsträckning. Sannolikt väljer kvinnor i högre inkomstklasser att satsa 
på utbildning och karriär under längre tid för att säkra en så hög föräldrapeng som möjligt.  
Den egna förvärvsinkomsten minskar i betydelse för andra barnets födelse och blir i stort sett 
obefintligt vid tredje barnet. Födelsetoppen 1991 förklaras till stor del på att barnen kom i 
tätare följd än tidigare tack vare att den så kallade snabbhetspremien infördes, alltså valde 
kvinnor som redan hade barn att skaffa sitt andra eller tredje barn vid samma tidpunkt. 
Utredarna spekulerar i om negativ stress och bristande tolerans för föräldraskap hos 
arbetsgivare under krisåren kan ha påverkat beslutet att skaffa barn. 
 
Tre senare studier av hur ekonomiska faktorer inverkar på barnafödandet från 1960-talet fram 
till idag gjordes av Löfström och Westerberg vid Umeå universitet. De ville främst undersöka 
sambandet mellan kvinnors sysselsättning och sannolikheten att föda barn djupare, eftersom 
resultaten från tidigare forskning var osäkra, och berodde på vilken typ av data som hade 
använts. Hoems studie baserad på makrodata visade ett klart samband, medan en studie av 
Andersson baserad på mikrodata visade det motsatta. Förklaringen misstänktes ligga i att höga 
arbetslöshetstal på makronivå skapar osäkerhet angående framtiden, även bland dem som har 
jobb, och därmed påverkar beslutet att skaffa barn negativt.47 
 
Löfströms och Westerbergs studerade först tänkbara faktorer bakom variationer i fertilitet 
mellan 1965 och 1998.48 I en ekonomisk modell skattades det statistiska sambandet mellan 
den beroende variabeln TFR och oberoende variabler som delades in i tre kategorier. Den 
första kategori omfattade ekonomiska faktorer som sysselsättning bland kvinnor, 
boendekostnader och utbildningsfrekvens bland kvinnor. Nästa kategori omfattade effekter av 
familjepolitiska reformer mätt i barnbidrag och antal platser inom barnomsorgen. Den sista 
kategorin omfattade som påverkar privatlivet mätt i giftermåls- respektive 
skilsmässofrekvens. Resultatet blev vagt och endast två oberoende variabler hade signifikant 
negativ inverkan på TFR, nämligen förändringar i antal kvinnor i utbildning och förändringar 
i skilsmässofrekvens. Man diskuterar också flera problem som uppstår när makrodata 
används. Ett första problem är den förskjutning i tid som uppstår mellan beslutet att skaffa 
barn och den registrerade födelsen. Om det statistiska sambandet mellan konjunktur, mätt i 
real disponibel inkomst, och benägenheten att skaffa barn ska kunna uppskattas, måste 
tidsrymden mellan upplevd förändring i real disponibel inkomst och den registrerade födelsen 
definieras. Handlar det om nio månader, ett eller kanske två år innan födelsen? Nästa problem 
är att använda dynamiska makrodata i en statisk modell. Eftersom inbördes relationer mellan 
variablerna och förutsättningarna modellen baseras på förändras med tiden, blir regressionen 
missvisande. Som exempel nämns de kontinuerliga reformerna av familjepolitiken under 
perioden. 
 
Några år senare förlängdes undersökningstiden fram till 2003.49 Man testade då 3 modeller, en 
som skattade de oberoende variablernas långsiktiga inverkan på TFR, en som skattade 
kortsiktiga effekter och slutligen en modell som skattade effekterna på både lång och kort sikt. 
Resultatet denna gång var att sysselsättningen bland kvinnor och barnbidrag hade en 
signifikant positiv inverkan på TFR medan skilsmässofrekvensen hade en signifikant negativ 
inverkan. I slutsatsen ställs frågan om ökad kvinnlig aktivitet på arbetsmarknaden tvingat 
fram sociala reformer som ska underlätta för föräldrar att kombinera arbete och familj eller 
omvänt? Man antar att förstärkningar i familjepolitiken lett till att sambandet mellan kvinnors 

                                                
47 Löfström Å, Westerberg T 2002, s 5 
48 Löfström Å, Westerberg T 2002  
49 Löfström Å, Westerberg T 2006 
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förvärvsfrekvens och TFR övergått från att vara negativt till att bli positivt från 1970-talet och 
framåt.50 
 
Utifrån mikrodata om arbetsmarknadens villkor, försökte Löfström förklara 1990-talets 
variationer i födelsetal.51 Resultatet var att en stabil inkomst och ett eget jobb har stor 
betydelse för om och när man väljer att skaffa barn. Arbete och studier blev allt viktigare 
under och några år efter den ekonomiska krisen 1992. Framförallt unga kvinnor valde att 
skjuta barnafödandet på framtiden till förmån för studier och etablering på arbetsmarknaden. I 
en enkät som ingick svarade hälften av alla tillfrågade kvinnor utan barn, att karriären 
troligtvis påverkas negativt av att bli förälder. Vidare konstateras att högavlönade kvinnor och 
kvinnor med arbetslöshetsstöd hade lägre sannolikhet att vara mödrar, och att sannolikheten 
var lägre i storstäder än i övriga regioner. Barns ekonomiska ”pris” kan mätas i form av sämre 
löneutveckling, som främst betalas av kvinnor. Kvinnor utan barn hade cirka 20 % högre 
årsinkomst än kvinnor med barn. Den som väljer att skaffa barn i dåliga tider riskerar att 
”bestraffas” genom sämre möjligheter på arbetsmarknaden, vilket avskräcker kvinnor från att 
skaffa barn.  
 
Stanfors studerade barnafödandet i ett långsiktigt historiskt perspektiv. Hon menar att detta 
angreppssätt kompletterar de mer kortsiktiga analyser av samtiden, som demografer, 
sociologer och nationalekonomer traditionellt ägnar sig åt.52 Genom att kombinera bland 
annat Beckers och Esterlins ekonomiska förklaringsmodeller med variabler som indikerar 
ekonomisk strukturell förändring, estimerades en ekonometrisk modell för variationer i 
fruktsamhet under 1900-talet. Den beroende variabeln var TFR och oberoende variabler var 
reallön, relativ lön mellan män och kvinnor, storleken på födelsekohort (unga i förhållande till 
gamla), vakanser på arbetsmarknaden samt investeringskvoten i ekonomin. Förändringar i 
någon av de oberoende variablerna antogs ha både omedelbara och fördröjda effekter på 
beslutet att skaffa barn genom att kostnader och intäkter i föräldrakalkylen ändras. I modellen 
antogs att beslutet att skaffa barn baseras på situationen upp emot två år tidigare.  
 
Analysen visade att de variabler som påverkar TFR i störst utsträckning, dels hänger samman 
med kvinnors ställning på arbetsmarknaden, hur deras investeringar i humankapital påverkar 
löneutvecklingen samt reallönen generellt, och dels konjunkturläget tillsammans med 
strukturella förändringar i ekonomin som helhet. När kvinnors relativa lön stiger sjunker TFR, 
eftersom alternativkostnaden för att skaffa barn ökar. När läget på arbetsmarknaden är 
gynnsamt och folks förväntningar på framtiden är positiva stiger TFR eftersom man då anser 
sig ha råd att skaffa barn. Analysen visar vidare att från 1975 och framåt stärks kvinnornas 
ställning på arbetsmarknaden, och kvinnans inkomsts blir lika viktig för familjens inkomst 
som mannens. Fertiliteten blir därmed mer konjunkturkänslig.   
 
Slutsatsen är att familjebildningens och fruktsamhetens långsiktiga utveckling inte är jämn, 
utan koncentrerad till vissa perioder kännetecknade av ekonomisk strukturförändring, teknisk 
utveckling, utbildningsreformer och ökad jämställdhet mellan könen., vilket ledde till ökande 
löner och sysselsättningsmöjligheter för kvinnor. Som exempel nämns fler arbetstillfällen 
inom handel och kontor, den offentliga sektorns expansion, fler platser på högskolor och 
universitet, ökad preventivmedelsanvändning och sexualundervisning. Händelserna inträffar 
främst 1920-, 1940-, 1960-, 1970- och 1990-talet. Samtidigt genomfördes också flera social- 
och familjepolitiska reformer som t ex särbeskattning, införandet av föräldraförsäkringen och 

                                                
50 Ibid, s 16 
51 Löfström Å 2003 
52 Stanfors M 2006, s 253 



 19

utbyggnad av offentlig och subventionerad barnomsorg, vilka underlättade för kvinnor att 
kombinera arbete och familj. Kvinnors svar på utvecklingen var att välja olika kombinationer 
av utbildning, karriär och familj, vilket ledde till svängningar i födelsetal.53  
 
Ytterligare en slutsats är att barnafödandet under 1900-talet kan delas in i två ordningar: En 
första period till och med 1975 då fruktsamheten tidvis ökade något, men tidvis även dalade 
kraftigt. De små ökningarna hängde samman med att männens lön steg och därmed hushållens 
inkomster, medan de kraftiga minskningarna berodde på att kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden och löner steg. Mer jobb och högre lön bland kvinnor innebar att 
alternativkostnaden för att uppfostra barn steg, och man väntade med att skaffa barn. Höga 
relativa löner under åren 1966–1978, är en tänkbar förklaring till nedgången i fruktsamhet 
samma tid, och omvänt låga relativa löner är en tänkbar förklaring till ökningen i fruktsamhet 
till och med 1965. Kvinnors löner och hushållens inkomster samvarierade med andra ord inte 
alltid med fruktsamheten. Efter 1975 samvarierade både hushållsinkomster och kvinnors löner 
positivt med barnafödande. Då hade tvåförsörjarfamiljen blivit norm, kvinnor 
förvärvsarbetade nästan lika mycket som män och löneskillnaderna var små. De stora 
svängningarna i summerad fruktsamhet berodde på att stora grupper av kvinnor agerar på 
samma sätt vid samma tidpunkt och att en ökad ekonomisk jämställdhet mellan svenska 
kvinnor och män avspeglas i födelsetalen.  
 
SCB har gjort flera studier av hur socioekonomiska faktorer påverkar 
befolkningsutvecklingen och fertiliteten. Resultaten visar ett positivt samband mellan 
konjunkturer och barnafödande och att kopplingen kan förklaras av Sveriges familjepolitik.54 
De förhållandevis stora växlingarna i barnafödande under senare tid är unika i jämförelse med 
vissa andra EU-länder. Man liknar Sveriges växlingar i barnafödande med en berg- och 
dalbana och övriga EU-länders vid en mjuk pulkabacke.55 Det positiva sambandet mellan 
konjunkturer och barnafödande förklaras av, att föräldrapengens storlek beror på hur mycket 
man förvärvsarbetar, vilket inte är fallet i vissa andra länder. SCB menar att det är främst 
första barnets tillkomst som påverkas av konjunkturen, eftersom föräldraförsäkringen bygger 
på att man har eller har haft en anställning. Detta är en viktig anledning till att medelåldern för 
förstagångsföräldrar har stigit de senaste årtiondena.56 Barnafödandet är därför högre bland 
dem som arbetar än bland dem som är arbetslösa eller studerar. En lågkonjunktur innebär 
oftast att yngre personer hamnar utanför arbetsmarknaden och därmed väljer att skjuta 
barnafödandet på framtiden. Man antar att den som får sitt första barn i tidiga år sannolikt får 
fler barn än den som får sitt första barn i senare år. Tillgången till offentlig barnomsorg är en 
annan faktor som påverkar barnafödandet. Fertiliteten är högre i Europeiska länder med 
utbyggd barnomsorg för barn under 3 år än i länder utan. Det finns också ett samband mellan 
antalet förvärvsarbetande kvinnor i åldern 15-39 år och antalet födda barn, ju högre andel 
arbetande kvinnor desto högre födelsetal. EU-länder med välutbildade förvärvsarbetande 
kvinnor har högst födelsetal. Slutsatsen är att fruktsamheten är högre i länder som underlättar 
kombinationen av föräldraskap och förvärvsarbete. – ”Att bedriva en aktiv familjepolitik och 

ta hänsyn till jämställdhetsfrågor tycks alltså vara ett användbart vägledande koncept i 

utformningen av framtidens välfärds- och familjepolitik.”
 57 

                                                
53 Stanfors 2006, s 254 
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55 SCB: Välfärd nr 2 2008 
56 SCB: Föräldraledighet och arbetslivskarriär, 2007 
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4 ANALYS  

4.1 Real disponibel inkomst och fertilitet  

Årliga procentuella variationer i real disponibel inkomst och TFR illustreras i Figur 9 nedan.   
 
Figur 9 
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Staplarna i diagrammet ligger mestadels på samma sida om x-axeln, utom mellan åren 1966 
och 1977 då de sprids på respektive sida. Stanfors fann att uppgången i fruktsamhet fram till 
1965 berodde på att kvinnors relativa lön var låg, och att nedgången i fruktsamhet mellan 
1966–1978 berodde på kvinnors relativa lön steg. Beckers modell ger en teoretisk förklaring; 
Före 1965 ökade männens inkomst mer än kvinnornas och inkomsteffekten översteg 
substitutionseffekten. Mellan 1966–1978 ökade kvinnornas inkomst mer än männens, priset på 
barn steg och substitutionseffekten översteg inkomsteffekten. Vid denna tid blev kvinnans lön 
lika viktig som mannens och tvåförsörjarfamiljen blev norm. I Figur 9 syns detta som 
stigande inkomster parallellt med sjunkande TFR. Efter 1974 fick föräldraförsäkringen 
genomslag och alternativkostnaden sjönk tack vare föräldrapengen som ersatte 
inkomstbortfallet. Folk kunde skaffa barn utan att göra avkall på övrig konsumtion.  
 
Mellan 1975 och 1985 ökad sysselsättningen bland kvinnor med mellan 1 – 3 % per år medan 
förändringen i real disponibel inkomst mestadels var avtagande eller negativ. Orsaken till 
minskande inkomst var ett flertal skattehöjningar under 1970- och 1980-talet, med stigande 
marginalskatt som följd. I en progressiv skatteskala drabbades de högavlönade värst, i detta 
fall männen. Stanfors menar att den höga marginalskatten gjorde deltidsarbete mer lönsamt 
och lockade fler kvinnor att arbeta. En intensiv debatt om det höga skattetrycket ledde till 
flera skattesänkningar fram till 1991.58 Dessa skulle förklara stigande real disponibel inkomst 
från 1984 och framåt, och enligt tidigare studier bidra till babyboomen 1991. Uppenbart är 
också att lågkonjunkturen och inskränkningarna i föräldraförmånerna i mitten av 1990-talet 
påverkade både inkomst och TFR negativt.  
 
En mer generell förklaring till svängningarna i inkomst och fruktsamhet ges av teorin om 
relativ inkomst. Babyboomen och inkomstökningen 1965 sker när individerna i 1930-talets 
små födelsekohort börjar arbeta och svarar på stigande real disponibel inkomst med att föda 
många barn. Den efterföljande nedgången i TFR sker när 1940-talets stora födelsekohort gör 
                                                
58 Svenskt näringsliv 2009, s 5  
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inträde på arbetsmarknaden, med höga förväntningar på ökad levnadsstandard, men förväntat 
låga löner. Följaktligen ökar de sitt arbetsutbud och föder färre barn. Samma fenomen uppstår 
runt 1990, då 1960-talets babyboom kommer in på arbetsmarknaden. Motsatt skulle 
förklaringen till stigande inkomst och TFR i slutet av 1980-talet samt början av 2000-talet, 
bero på små barnkullar födda under 1950- respektive 1970-talet.  
 
Tabell 1 nedan visar korrelationen mellan inkomst och TFR beräknad för fyra tidsintervall; 
dels för hela perioden, dels 1960-1975, dels 1966-1976 och slutligen från 1976-2008. 
Brytningen vid 1975 görs för att en uppfattning om föräldraförsäkringens inverkan. Reformen 
antas ha full effekt från och med 1976. Korrelationskoefficienten för perioden 1966-1978 
beräknas för att se effekten av stigande relativa löner bland kvinnor som beskrivs av Stanfors.  
 
Tabell 1 

Korrelation real disponibel inkomst och TFR 
1960-2008 0,35 
1960-1975 0,23 
1966-1978 – 0,23 
1976-2008 0,52 

 
Korrelationskoefficienten indikerar ett svagt positivt samband i periodens början och under 
perioden som helhet. Utmärkande är att koefficienten byter tecken mellan 1966-1978, helt i 
enlighet med Stanfors slutsats. Efter 1976 blir korrelationen starkare vilket bekräftar den 
grafiska analysen och tidigare studiers resultat. När det gäller orsakssamband verkar 
förändringar i inkomst ske före variationer i TFR och inkomsten skulle därmed påverka 
fertiliteten. Se Figur 9.  
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4.2 Kvinnors förvärvsarbete och fertilitet  
 

Figur 10 nedan visar förhållandet mellan kvinnors förvärvsfrekvens och TFR. Spridningen 
mellan staplarna fram till 1976 tyder på ett negativt samband under denna tid. Därefter ligger 
staplarna på samma sida om x-axeln vilket tyder på ett positivt samband.  
 
Figur 10 

Sysselsättning kvinnor 16-49 år och TFR 1970-2008
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Resultaten av tidigare studier är inte entydiga, utan har berott på vilken typ av data man 
använt. Både Hoem och Löfström/Westerberg konstaterade ett statsiktiskt samband mellan 
sysselsättning och fertilitet under 1980- och 1990-talet, ju högre sysselsättning desto högre 
fertilitet. Förhållandet mellan staplarna i Figur 10 och korrelationen i Tabell 2 stödjer dessa 
slutsatser. Korrelationen är till exempel ca 0,5 mellan 1985-1994, den period som Hoem 
studerade. Att föräldraförsäkringen ändrade sambandet mellan sysselsättning och TFR från 
negativt till positivt bekräftas av att korrelationskoefficienten byter tecken från och med 1976. 
Variationer i sysselsättning inträffar för det mesta något år före motsvarande förändring i 
TFR. Fertiliteten kan därför antas bero på sysselsättningsgraden och inte tvärt om.  
 
Tabell 2 

Korrelation sysselsättning kvinnor 16-49 år och TFR 
1970-2008 0,16 
1970-1975 – 0,55 
1976-2008 0,27 
1985-1994 0,47 

 
Intressant är också att TFR ökar i snabbare takt än sysselsättningen före babyboomen 1990. 
Ökningen i TFR berodde uppenbarligen på fler faktorer än ökad sysselsättning, till exempel 
stigande real disponibel inkomst, familjepolitiska reformer eller fastighetspriser. Anledningen 
till den kortvariga spridningen i mitten av 1990-talet är att kvinnor ii utbildning ingår i 
kategorin sysselsatta, och enligt tidigare studiers resultat är barnafödandet som lägst i denna 
grupp. Inskränkningarna i föräldraförmånerna som följde finanskrisen 1992 kan också ha 
bidragit till sjunkande TFR parallellt med stigande sysselsättning. Enligt Löfström kan barns 
ekonomiska ”pris” mätas i sämre löneutveckling, som främst betalas av kvinnor. Kvinnor utan 
barn hade cirka 20 % högre årsinkomst än kvinnor med barn. Den som väljer att skaffa barn i 
dåliga tider riskerar att ”bestraffas” genom sämre möjligheter på arbetsmarknaden, vilket 
avskräcker kvinnor från att skaffa barn. Förklaringen till spridningen och början av 2000-talet 
är troligtvis, att de kvinnor som sköt upp barnafödandet under krisåren till slut skaffade barn. 
Detta styrks av tidigare studier som visar att medelåldern på förstföderskor stigit. Från 2005 
stiger förvärvsfrekvensen rejält tillsammans med TFR. Inte sedan 1970-talet har 
sysselsättningen ökad lika mycket, och som nämndes i inledningen, rapporterades samtidigt 
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om den största befolkningsökningen sedan 1970-talet. Antalet kvinnor i fertil ålder kvinnor 
steg med cirka 100 000 under perioden, och likt födelsetopparna 1965 och 1990 tycks goda 
tider kombinerat med relativt många kvinnor i fertil ålder också orsaka 2008 års babyboom.    
 
Endogen tillväxtteori hävdar att stora födelsekohorter leder till en ökad benägenhet bland 
yngre individer, att skaffa sig mer erfarenhet och utbildning, vilket resulterar i tillväxt. 
Makunovich menar att det som tolkas som stigande inkomst i högkonjunktur, i själva verket 
kan vara ett resultat av att fler unga meriterade individer får jobb. När kvinnor ökar sitt 
humankapital genom utbildning och erfarenhet får de bättre betalt. Stigande inkomster skulle 
därmed bero på att många välutbildade och erfarna yngre individer gör sitt inträde på 
arbetsmarknaden och omvänt. Minskningen i TFR förklaras därmed av att fler utbildar sig och 
satsar på karriären, men orsaken till detta beteende förklaras inte. Enligt teorin borde 
förändringar i real disponibel inkomst samvariera med sysselsättningen bland ”unga” kvinnor. 
Se Figur 11 nedan.  
 
Figur 11 

Real disponibel inkomst och sysselsättning kvinnor 16-49 år 1970-2008
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Diagrammet visar en inkomstökning mellan 1970 och 1975 som kulminerar 1974, och en 
snabb ökning i sysselsättning mellan 1973 och 1974 som kulminerar året därpå. Eventuellt 
kan fler kvinnor ha lockats att arbeta tack vare stigande löner och föräldraförsäkringens 
förmåner. Ett faktum som kan stödja endogena förklaringsmodeller är att antalet 19-åringar 
med gymnasieutbildning fördubblades mellan 1955 och 1968. 1968 tog 40 % av alla 19-
åringar studentexamen, lika många män som kvinnor.59 Stigande sysselsättning och inkomst 
fram till 1970-talets mitt skulle alltså kunna vara ett resultat av ökad utbildningsnivå och 
arbetsfrekvens bland 40-talisterna. Dessutom från 1976 och framåt verkar variationer i 
sysselsättning inträffa något år innan motsvarande variation i inkomst.  
 
Tabell 3 nedan visar korrelationen mellan real disponibel inkomst och sysselsättning under 
olika tidsintervall. Korrelationen är mestadels svagt positiv förutom vissa perioder då 
variationerna överensstämmer mycket väl, till exempel 1974-1982, se även Figur 11. Teorier 
om att sysselsättningen påverkar inkomsten verkar alltså stämma, åtminstone tidvis. 
 
Tabell 3 

Korrelation real disponibel inkomst och sysselsättning kvinnor 16-49 år 
1970-2008 0,23 
1970-1975 0,30 
1976-2008 0,17 
1974-1982 0,81 

                                                
59 www.stockholmskällan.se 2009 
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4.3 Aktivitet på finansmarknaden och fertilitet 

Investeringar i fasta tillgångar användes som mått på konjunktur av bland annat Tomas och 
Stanfors. I högkonjunktur antas efterfrågan och priset på fasta tillgångar öka. Prisutvecklingen 
på småhus får därför representera aktiviteten på finansmarknaden. Figur 12 nedan visar 
förhållandet mellan fastighetspriser och TFR. Korrelationen för hela perioden är cirka 0,4 och 
cirka 0,6 mellan 1981-2008, alltså tydligt positiv. Frågan är om fastighetspriser beror på 
fertiliteten eller tvärt om? För det mesta ser man TFR som beroende variabeln. Figur 12 
nedan indikerar att variationer i fastighetspriser föregår variationer i TFR. 
 
Figur 12 

Fastighetsprisindex och TFR 1975-2008
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När värdet på småhus stiger ökar folks förmögenhet och benägenheten att konsumera och låna 
pengar ökar. Dessutom byggs och renoveras fler hus. Utvecklingen leder till ökad efterfrågan 
på produkter i andra sektorer, vilket ger signaler om bättre tider och högkonjunktur uppstår.60 
Alternativt leder ökat barnafödande till att efterfrågan på fastigheter stiger och därmed 
huspriserna, eftersom behovet av utrymme ökar när familjen växer. På samma sätt som 
positiva förväntningar förstärks i uppbyggnaden av babybooms bör också det omvända gälla i 
dåliga tider. Till exempel var debatten om befolkningskris som mest intensiv i slutet av 1970-
talet då också värdestegringen på fastigheter avtog kraftigt.  
 
Babybooms skulle alltså kunna förklaras med samma mekanismer som ligger bakom 
finansbubblor, och som beskrivs i teorin om rationella förväntningar; Det framtida värdet på 
barn, fasta- eller finansiella tillgångar kan inte förutsägas. Värdesättningen styrs därför av 
känslomässiga faktorer. Kostnaderna däremot, kan lättare uppskattas utifrån reala faktorer 
som till exempel inkomst- pris- och räntenivå. Stanfors konstaterar att stora svängningar i 
TFR har uppstått när stora grupper av kvinnor har agerat på samma sätt vid samma tidpunkt. 
En babyboom eller motsatsen kan därmed liknas vid en social epidemi som uppstår på grund 
av psykologiska faktorer. Möjligen ses barn idag som en lyxvara och en investering, om man 
ens kan likna värdet av barn med priset på tillgångar. I så fall kan räntenivån påverka 
fertiliteten eftersom räntan speglar risken förknippad med investeringar. Låg realränta och 
expansiv penningpolitik sägs ha bidragit till den senaste finansbubblan, och 1992 års 
finansbubbla orsakades bland annat av låg realränta samt avreglering av banksektorn. 
Slutsatsen är att stabiliseringspolitik skulle kunna påverka folks uppfattning om värdet av 
barn.  

                                                
60 Bollard A, 2004 
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4.4 Familjepolitik och fertilitet  

Familjepolitikens inverkan på barnafödandet är tydlig. Enligt SCB är fertiliteten högre i 
länder där familjepolitiken underlättar för kvinnor att kombinera arbete och familj. I dessa 
länder finns ett klart samband mellan antalet förvärvsarbetande kvinnor i fertil ålder och 
antalet födda barn, ju fler arbetande kvinnor desto högre födelsetal. Man konstaterar att EU-
länder med välutbildade förvärvsarbetande kvinnor har högst födelsetal. Sverige är ett land 
med både generös familjepolitik och välutbildade förvärvsarbetande kvinnor, alltså borde 
TFR vara högre. Hur mycket färre barn som skulle ha fötts utan föräldraförmåner, 
barnomsorg och utbildningsmöjligheter är dock svårt att uppskatta. För att kunna uppskatta 
familjepolitikens inverkan måste tiden mellan reformen och dess fulla effekt definieras, vilket 
inte är helt enkelt.  
 
Som tidigare nämnts ändrades sambandet mellan inkomst och TFR från negativt till positivt 
efter föräldraförsäkringens införande. Anledningen är att föräldrapengens storlek beror på 
inkomsten innan barnets födelse. Kvinnor väljer därför att utbilda sig och etablera sig på 
arbetsmarknaden innan de föder barn. Goda tider innebär att unga kvinnor lättare får jobb och 
rätt till föräldrapeng. Hoem fann att första och tredje barnets tillkomst är konjunkturkänsligare 
än andra barnets nedkomst. I dåliga tider skjuter många upp första födelsen och avstår från ett 
tredje barn, men eftersom 2-barnsnormen är stark, väljer man att skaffa andra barnet inom 
relativt kort tid efter det första, oavsett konjunkturläge. Detta visar också 
föräldraförsäkringens betydelse för barnafödandet. 
 
Om sambandet mellan familjepolitik och fertilitet är starkt borde familjepolitiska reformer 
påverka TFR. Eftersom förändringar i föräldrapenning och barnbidrag inverkar på både 
disponibel inkomst och fertilitet, borde effekten av föräldraförsäkringens reformer 1974, 
1980, 1989, 1996 och 2002 leda till samtida variationer i real disponibel inkomst och TFR.   
 
Figur 13 

Reformer, real disponibel inkomst och TFR 1960-2008
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I Figur 13 ovan syns tydligt att inkomst och TFR samvarierar i högre grad från och med 1974 
och i synnerhet efter 1980. Utökningarna i föräldraförmåner under 1980-talet bidrog sannolikt 
till babyboomen 1990 och inskränkningar i föräldraförmånerna 1996 bidrog till nedgången i 
TFR och inkomst samma tid. Har kvinnors ökande förvärvsfrekvens lett till förstärkt 
familjepolitik eller tvärt om? Enligt relativa inkomstteorin är det inte helt otroligt att 40-
talisterna drivit fram reformerna i syfte att öka sina inkomstutsikter.  
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5 SLUTSATSER  
 
Uppskattningen av orsakssamband mellan ekonomiska faktorer och fertilitet är inte helt 
oproblematisk. Först och främst måste man definiera vilka variabler som är beroende 
respektive oberoende, och om ens ett orsakssamband mellan dem föreligger. Man måste också 
definiera vilka faktorer som bestäms endogent respektive exogent i modellen. Om 
förändringar i exogena faktorer antas påverka beslutet att skaffa barn, måste tidrymden mellan 
en upplevd förändring och beslutet att skaffa barn definieras. Slutligen uppstår problemet, att 
förutsättningar som tas för givet i modellen inte är statiska på sikt. Det bör också upprepas, att 
flera icke-ekonomiska faktorer som dödlighet, giftermål, hälsa, personliga relationer och 
migration inverkar på barnafödandet.  
 
Den studerade perioden karakteriseras av en långsiktigt neråtgående trend i fertilitet, vilken 
förklaras i den demografiska transition som startade vid övergången från jordbrukssamhälle 
till industrisamhälle. Minskningen i födelsetal förklaras sannolikt av ökad förvärvsfrekvens 
bland kvinnor, ökad benägenhet till utbildning bland kvinnor och ökat användande av 
preventivmedel. Ett motsatt förhållande är mindre troligt, att minskat barnafödande lett till 
ökad sysselsättning, benägenhet att utbilda sig och användande av preventivmedel, men detta 
alternativa synsätt finns. Runt den långsiktiga trenden har kortsiktiga variationer i 
barnafödandet lett till tillfälliga födelsetoppar eller babybooms 1965, 1990 och 2008, och 
sjunkande födelsetal däremellan. Dessa kortsiktiga variationer tycks delvis hänga samman 
med ekonomiska faktorer.  
 
En korrelation på drygt 0,5 under tiden 1976-2008 tillsammans med tidigare studiers resultat 
indikerar ett tydligt positivt samband mellan real disponibel inkomst och TFR efter 
föräldraförsäkringens införande. I avsaknad av föräldraförsäkring är förhållandet mellan 
kvinnors inkomst och fertilitet negativt (ekonomiska modeller antar traditionellt att kvinnan 
stannar hemma med barnen). Högre lön innebär högre alternativkostnad i form av förlorad 
arbetsinkomst och högre ”pris” på barn, och därmed minskad efterfrågan. Den så kallade 
substitutionseffekten. Förhållandet mellan mäns lön och fertilitet är positivt eftersom mannen 
antas fortsätta arbeta efter barnets födelse. Ju högre inkomst mannen har desto högre blir 
familjens inkomst och desto fler barn har man råd med. Den så kallade inkomsteffekten.  
Förklaringen till sjunkande TFR parallellt med stigande inkomst förklaras med att välbärgade 
föräldrar investerar mer i varje barn.  
 
Inkomsteffekten och substitutionseffekten kan förklara babyboomen 1965 respektive 
nedgången i fertilitet mellan 1966-1978. En mer generell förklaring till variationer i inkomst 
och TFR ges av teorin om relativ inkomst; stora födelsekohorter betyder att fler måste dela på 
nationalinkomsten och förväntningarna på arbetsinkomst blir låga. När individer som föds i 
stora barnkullar inser att inkomstutsikterna är låga, ökar de arbetsutbudet och föder därmed 
färre barn. Detta kan vara orsaken till sjunkande inkomst och TFR efter 1965, då 1940-talets 
stora födelsekohort gör inträde på arbetsmarknaden, samt även 1990, då barnkullarna födda 
under 1960-talets första hälft kommer in på arbetsmarknaden. Motsatt skulle ökningarna i 
inkomst och TFR under 1980-talet samt början av 2000-talet, bero på små barnkullar födda i 
slutet av 1950- respektive 1970-talet. 
 
Flera studier har funnit ett statsiktiskt samband mellan sysselsättning och fertilitet, ju högre 
sysselsättning, desto högre fertilitet. I goda tider ökar sysselsättningen bland unga kvinnor 
vilka får rätt till föräldrapenning och därmed har råd att skaffa barn. I dåliga tider stiger 
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antalet kvinnor i utbildning, och bland studerande kvinnor är fertiliteten som allra lägst. I 
slutet av 1990-talet hade kvinnor utan barn cirka 20 % högre årsinkomst än kvinnor med barn. 
Den som väljer att skaffa barn i dåliga tider riskerar att ”bestraffas” genom sämre möjligheter 
på arbetsmarknaden, vilket avskräcker kvinnor från att skaffa barn.  
 
Korrelationen mellan real disponibel inkomst och sysselsättning är tidvis starkare än 
respektive variabels förhållande till fertiliteten, och från och med 1976 tenderar variationer i 
sysselsättning inträffa något år innan motsvarande variation i inkomst. Slutsatsen är att 
sysselsättningen lika gärna kan påverkar inkomst och TFR och inte tvärt om.  
 
Babybooms och finansbubblor tycks ha ett samband. En korrelation på 0,6 mellan 
fastighetspriser och TFR 1981-2008 tyder på detta. Babybooms skulle kunna förklaras enligt 
teorin om rationella förväntningar och de mekanismer som ligger bakom finansbubblor. Det 
framtida värdet på barn, fasta- och finansiella tillgångar kan inte förutsägas. Värdesättningen 
styrs därför av psykologiska faktorer. Kostnaderna däremot, kan lättare uppskattas och styrs 
av reala faktorer som till exempel inkomst- pris- och räntenivå. Sambandet mellan 
fastighetspriser och TFR kan vara ett av få exempel på hur ökad fertilitet påverkar 
ekonomiska faktorer och inte omvänt. När fler barn föds ökar efterfrågan på hus och 
produkter förknippade med boende och byggnation. När huspriserna stiger ökar folks 
förmögenhet och konsumtion. Genom denna kanal leder ökad fertilitet till högkonjunktur. 
Sambandet talar för att barn ses som en investering. Låg ränta betyder låg upplevd risk, ökade 
investeringar och positiva förväntningar, vilket också leder till ökad fertilitet. Penningpolitik 
skulle därmed kunna påverka fertiliteten.  
 
Efter föräldraförsäkringens införande ändrades sambandet mellan kvinnans inkomst och TFR 
från negativt till positivt. Anledningen är att föräldrapenningen kompenserar 
alternativkostnaden motsvarande förlorad arbetsinkomst och att föräldrapengens storlek beror 
på inkomsten innan barnets födelse. Utökade föräldraförmåner under 1980-talet bidrog 
sannolikt till babyboomen 1990 och inskränkningar i föräldraförmånerna 1996 bidrog 
troligtvis till nedgången i TFR och inkomst samma tid. Har kvinnors ökande förvärvsfrekvens 
lett till förstärkt familjepolitik eller tvärt om? Enligt relativa inkomstteorin är det inte helt 
otroligt att 40-talisterna drivit fram reformerna i syfte att öka sina inkomstmöjligheter. 
Sammanfattningsvis kan sägas att familjepolitiken bidragit till att fler barn fötts, att 
genomsnittsålder på förstföderskor stigit och att barnafödandet blivit mer konjunkturkänsligt.  
 
Ett ämne för vidare studier är att närmare undersöka sambandet mellan fertilitet och 
prisutvecklingen på fasta – och finansiella tillgångar som aktier och fastigheter, samt de 
psykologiska processer som tycks ligga bakom babybooms och finansbubblor.   
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Makrodata 1960-2008 

År Real BNP 
Miljoner kr 

Årlig % -
förändring real 
BNP  

Index år 
2000=100 

BNP per 
capita Tkr 

Årlig %- förändring real 
BNP per capita 

Hushållens disponibla 
inkomster, löpande priser     

Real disponibel inkomst 
referensår 2000          

Årlig % - förändring real 
disponibel inkomst       

1960 777 644 3,7 34,6 103,9 3,2% 49 405 534 641 4,6% 

1961 821 824 5,7 36,5 109,3 5,2% 53 042 561 283 5,0% 

1962 856 826 4,3 38,1 113,3 3,7% 56 951 579 657 3,3% 

1963 902 477 5,3 40,1 118,7 4,7% 60 916 601 945 3,8% 

1964 964 036 6,8 42,8 125,8 6,0% 67 325 642 390 6,7% 

1965 1 000 877 3,8 44,5 129,4 2,8% 72 753 658 324 2,5% 

1966 1 021 804 2,1 45,4 130,9 1,1% 79 074 671 452 2,0% 

1967 1 056 192 3,4 46,9 134,2 2,6% 84 316 679 273 1,2% 

1968 1 094 622 3,6 48,7 138,3 3,0% 88 473 700 478 3,1% 

1969 1 149 452 5,0 51,1 144,2 4,3% 95 228 729 314 4,1% 

1970 1 223 864 6,5 54,4 152,2 5,5% 103 391 754 137 3,4% 

1971 1 235 425 0,9 54,9 152,6 0,3% 111 528 755 759 0,2% 

1972 1 263 701 2,3 56,2 155,6 2,0% 120 304 766 097 1,4% 

1973 1 313 844 4,0 58,4 161,5 3,8% 134 603 796 891 4,0% 

1974 1 355 863 3,2 60,3 166,1 2,9% 155 751 835 851 4,9% 

1975 1 390 476 2,6 61,8 169,7 2,2% 177 035 856 633 2,5% 

1976 1 405 189 1,1 62,5 170,9 0,7% 199 908 871 176 1,7% 

1977 1 382 759 -1,6 61,5 167,6 -2,0% 222 759 876 334 0,6% 

1978 1 406 979 1,8 62,5 170,0 1,5% 248 149 874 565 -0,2% 

1979 1 461 007 3,8 64,9 176,2 3,6% 269 760 880 725 0,7% 

1980 1 485 844 1,7 66,0 178,8 1,5% 307 078 891 840 1,3% 

1981 1 482 839 -0,2 65,9 178,2 -0,3% 337 505 874 586 -1,9% 

1982 1 500 531 1,2 66,7 180,2 1,1% 362 555 852 756 -2,5% 

1983 1 527 687 1,8 67,9 183,4 1,8% 396 964 839 483 -1,6% 

1984 1 592 939 4,3 70,8 191,1 4,2% 432 566 850 384 1,3% 

1985 1 627 819 2,2 72,3 194,9 2,0% 475 898 875 449 2,9% 

1986 1 674 392 2,9 74,4 200,0 2,6% 517 763 909 823 3,9% 

1987 1 732 278 3,5 77,0 206,3 3,1% 549 353 917 273 0,8% 



1988 1 778 468 2,7 79,0 210,8 2,2% 586 466 924 429 0,8% 

1989 1 827 894 2,8 81,2 215,2 2,1% 635 425 937 141 1,4% 

1990 1 846 361 1,0 82,1 215,7 0,2% 724 761 974 280 4,0% 

1991 1 825 658 -1,1 81,1 211,9 -1,8% 835 870 1 017 733 4,5% 

1992 1 803 686 -1,2 80,2 208,1 -1,8% 883 172 1 053 454 3,5% 

1993 1 766 570 -2,1 78,5 202,6 -2,6% 909 676 1 014 971 -3,7% 

1994 1 836 294 3,9 81,6 209,1 3,2% 930 355 1 010 603 -0,4% 

1995 1 909 251 4,0 84,9 216,3 3,4% 955 554 1 007 473 -0,3% 

1996 1 937 136 1,5 86,1 219,1 1,3% 956 470 998 667 -0,9% 

1997 1 984 795 2,5 88,2 224,4 2,4% 966 450 994 282 -0,4% 

1998 2 060 494 3,8 91,6 232,8 3,8% 990 401 1 014 215 2,0% 

1999 2 155 182 4,6 95,8 243,3 4,5% 1 030 087 1 040 207 2,6% 

2000 2 249 987 4,4 100,0 253,6 4,2% 1 088 316 1 088 316 4,6% 

2001 2 273 786 1,1 101,1 255,6 0,8% 1 180 294 1 155 323 6,2% 

2002 2 328 614 2,4 103,5 260,9 2,1% 1 243 196 1 196 531 3,6% 

2003 2 373 151 1,9 105,5 264,9 1,5% 1 282 666 1 213 450 1,4% 

2004 2 471 092 4,1 109,8 274,8 3,7% 1 310 026 1 228 672 1,3% 

2005 2 552 597 3,3 113,4 282,7 2,9% 1 342 021 1 243 899 1,2% 

2006 2 660 992 4,2 118,3 293,0 3,7% 1 399 686 1 284 676 3,3% 

2007 2 729 106 2,6 121,3 298,3 1,8% 1 466 803 1 331 317 3,6% 

2008 2 722 858 -0,2 121,0 295,3 -1,0% 1 558 382 1 375 562 3,3% 



 
År Årlig %-

förändring 
antal 
sysselsatta 
kvinnor 16-44 
år 

Medel 
folkmängd 

Fastighetsprisindex 
småhus 
referensår 1981 

Årlig %- förändring 
fastighetsprisindex 

Miljoner 
kvinnor 
16-49, 
2969-2008  

Årlig % -
förändring 
antal 
kvinnor 16-
49 

Antal 
födda 

Allmänt 
födelsetal 

Årlig % -
förändring 
allmänna 
födelsetalet 

Summerat 
fruktsamhetstal, 
TFR (kursiv stil = 
ca. värden) 

Årlig % -
förändring 
TFR 

1959   7 462 823         104 743 14,04 0,0%     

1960   7 497 967         102 219 13,63 -2,9% 2,13 0,0% 

1961   7 542 028         104 501 13,86 1,6% 2,2 3,3% 

1962   7 581 148         107 284 14,15 2,1% 2,25 2,3% 

1963   7 627 507         112 903 14,80 4,6% 2,28 1,3% 

1964   7 695 200         122 664 15,94 7,7% 2,33 2,2% 

1965   7 772 506         122 806 15,80 -0,9% 2,42 3,9% 

1966   7 843 088         123 354 15,73 -0,5% 2,38 -1,7% 

1967   7 892 774         121 360 15,38 -2,2% 2,28 -4,2% 

1968   7 931 193         113 087 14,26 -7,3% 2,13 -6,6% 

1969   8 004 270     1,84 0,0% 107 622 13,45 -5,7% 1,97 -7,5% 

1970 0% 8 081 229     1,84 0,0% 110 150 13,63 1,4% 1,94 -1,5% 

1971 0,5% 8 115 165     1,84 0,0% 114 484 14,11 3,5% 1,96 1,0% 

1972 1,5% 8 129 129     1,84 0,0% 112 273 13,81 -2,1% 1,9 -3,1% 

1973 0,0% 8 144 428     1,84 0,0% 109 663 13,46 -2,5% 1,88 -1,1% 

1974 5,0% 8 176 691     1,84 0,0% 109 874 13,44 -0,2% 1,85 -1,6% 

1975 5,1% 8 208 442 59 0,0% 1,84 0,0% 103 632 12,63 -6,0% 1,78 -3,8% 

1976 1,2% 8 236 179 68 15,3% 1,85 0,5% 98 345 11,94 -5,4% 1,67 -6,2% 

1977 2,0% 8 267 116 79 16,2% 1,86 0,5% 96 057 11,62 -2,7% 1,63 -2,4% 

1978 1,3% 8 284 437 89 12,7% 1,87 0,5% 93 248 11,26 -3,1% 1,59 -2,5% 

1979 2,6% 8 303 010 98 10,1% 1,89 1,1% 96 255 11,59 3,0% 1,64 3,1% 

1980 1,9% 8 317 937 101 3,1% 1,91 1,1% 97 064 11,67 0,7% 1,68 2,4% 

1981 1,5% 8 323 033 100 -1,0% 1,92 0,5% 94 065 11,30 -3,1% 1,63 -3,0% 

1982 0,5% 8 327 484 101 1,0% 1,94 1,0% 92 748 11,14 -1,5% 1,62 -0,6% 

1983 2,2% 8 330 573 101 0,0% 1,95 0,5% 91 780 11,02 -1,1% 1,61 -0,6% 

1984 2,9% 8 342 621 105 4,0% 1,96 0,5% 93 889 11,25 2,2% 1,65 2,5% 

1985 1,9% 8 358 139 109 3,8% 1,98 1,0% 98 463 11,78 4,7% 1,73 4,8% 

1986 1,0% 8 381 515 115 5,5% 1,99 0,5% 101 950 12,16 3,3% 1,79 3,5% 



1987 -1,3% 8 414 083 130 13,0% 2,01 1,0% 104 699 12,44 2,3% 1,84 2,8% 

1988 1,4% 8 458 888 154 18,5% 2,02 0,5% 112 080 13,25 6,5% 1,96 6,5% 

1989 0,9% 8 527 036 181 17,5% 2,04 1,0% 116 023 13,61 2,7% 2,02 3,1% 

1990 -2,1% 8 590 630 203 12,2% 2,05 0,5% 123 938 14,43 6,0% 2,14 5,9% 

1991 -2,7% 8 644 119 217 6,9% 2,06 0,5% 123 737 14,31 -0,8% 2,12 -0,9% 

1992 -5,1% 8 692 013 197 -9,2% 2,06 0,0% 122 848 14,13 -1,3% 2,09 -1,4% 

1993 -6,2% 8 745 109 175 -11,2% 2,05 -0,5% 117 998 13,49 -4,5% 2 -4,3% 

1994 -1,3% 8 816 381 183 4,6% 2,04 -0,5% 112 257 12,73 -5,6% 1,89 -5,5% 

1995 0,4% 8 837 496 184 0,5% 2,04 0,0% 103 422 11,70 -8,1% 1,74 -7,9% 

1996 -1,7% 8 844 499 185 0,5% 2,02 -1,0% 95 297 10,77 -7,9% 1,61 -7,5% 

1997 -2,3% 8 847 625 198 7,0% 2 -1,0% 90 502 10,23 -5,1% 1,53 -5,0% 

1998 0,8% 8 854 322 217 9,6% 1,99 -0,5% 89 028 10,05 -1,7% 1,51 -1,3% 

1999 3,2% 8 861 426 237 9,2% 1,98 -0,5% 88 173 9,95 -1,0% 1,5 -0,7% 

2000 1,3% 8 882 792 263 11,0% 1,98 0,0% 90 441 10,18 2,3% 1,55 3,3% 

2001 0,9% 8 909 128 284 8,0% 1,98 0,0% 91 466 10,27 0,8% 1,57 1,3% 

2002 -1,3% 8 940 788 302 6,3% 1,99 0,5% 95 815 10,72 4,4% 1,65 5,1% 

2003 -1,5% 8 975 670 322 6,6% 2 0,5% 99 157 11,05 3,1% 1,71 3,6% 

2004 -0,7% 9 011 392 353 9,6% 2,01 0,5% 100 928 11,20 1,4% 1,75 2,3% 

2005 2,2% 9 047 752 387 9,6% 2,02 0,5% 101 346 11,20 0,0% 1,77 1,1% 

2006 2,8% 9 113 257 431 11,4% 2,04 1,0% 105 913 11,62 3,8% 1,85 4,5% 

2007 4,5% 9 182 927 477 10,7% 2,06 1,0% 107 421 11,70 0,7% 1,88 1,6% 

2008 0,9% 9 256 347 491 2,9% 2,09 1,5% 109 301 11,81 0,9% 1,91 1,6% 

 


