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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Tidigare forskning har ägnat sig åt att försöka förklara det sjunkande barnafödandet i 

Europa. En av dessa forskare, Richard Easterlin, har format en hypotes där han menar 

att förklaringen ligger i ett samband mellan kohortstorlek och fruktsamhet. En annan 

forskare, Jean-Claude Chesnais, har på senare tid testat denna hypotes på sambandet 

mellan relativ kohortstorlek och nettoreproduktionstal på 18 länder i världen under åren 

1930 till 1980 och kommit fram till att detta samband inte existerar under denna 

tidsperiod i dessa länder. Vi har, i vår undersökning, gjort en fortsättning på Chesnais 

studie genom att testa sambandet mellan relativ kohortstorlek och summerad 

fruktsamhet i åtta Europeiska länder mellan 1980 och 2005. Resultatet blev det samma 

som Chesnais, det vill säga att det inte finns något synligt samband mellan dessa två 

faktorer. Vi såg även att Sverige är ett av de länder som har absolut högst Total Fertility 

Rate (TFR) av de länder vi har undersökt, samtidigt som fruktsamhetsutvecklingen i 

Sverige till skillnad från övriga länder kan liknas vid en berg- och dalbana. Därför har vi 

tittat på alternativa förklaringar, kvinnors ökade medelålder vid första barn, 

utbildningslängd och förvärvsfrekvens bland kvinnor. Vidare har vi sett på den 

förändrade synen på äktenskap och skilsmässor, som vi tror kan ha ett starkare 

förklaringsvärde, då främst i Sverige. Vi har inte funnit att dessa faktorer har det 

förklaringsvärde som vi först trodde. Dock har vi funnit ett positivt samband mellan 

kvinnors förvärvsfrekvens och deras fruktsamhet.   
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KAPITEL 1  

______________ 

Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Under senare hälften av 1990-talet och början av 2000-talet har det skett en stor förändring i 

födelsetal i Europa, det vill säga i antalet barn varje kvinna föder. Trenden pekar kraftigt 

nedåt och flera av de länder där kvinnor tidigare födde många barn har i dag rekordlåga 

födelsetal. Detta leder till en åldrande befolkning, det vill säga andelen äldre i samhället blir 

fler än de unga. En åldrande befolkning hotar den ekonomiska stabiliteten i samhället då allt 

färre individer i arbetsför ålder ska försörja en allt större grupp äldre. Samtidigt ser man en 

stor förändring i familjekonstellationen. Allt färre väljer att gifta sig och de som gör det väljer 

att göra detta vid en senare ålder. Detsamma gäller för när man väljer att föda sitt första barn. 

Medelåldern för kvinnor vid första barn har ökat, både i Sverige och ute i Europa och antalet 

skilsmässor ökar. Man ser även att utbildningslängden ökar och att allt fler kvinnor 

förvärvsarbetar.  Fenomenet har bidragit till ett allt större intresse för länders summerade 

fruktsamhet, TFR (Total Fertility Rate) bland forskare. En av de mer framstående i ämnet är 

ekonomen Richard Easterlin som studerade förändringar i fertilitet under 1900-talet. Utifrån 

detta har han utvecklat en hypotes där han menar att förändringen i fruktsamhet kan härledas 

till förändringar i relativ kohortstorlek. Denna hypotes har dock kritiserats av andra forskare 

då den inte verkar vara applicerbar på Europas länder, åtminstone inte efter 1950. Flera 

undersökningar har gjorts som visar på andra faktorer, till exempel institutionella 

strukturförändringar och kvinnors ökade förvärvsarbete, som i Europa skulle ha större 

inverkan på fertiliteten än kohortstorleken. En av dessa forskare är Jean-Claude Chesnais som 
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har testat Easterlins hypotes på ett stort antal länder genom att jämföra trender i födelsetal och 

relativ kohortstorlek mellan åren 1930 och 1980. Så, kan Easterlinhypotesen appliceras på 

fruktsamhetsutvecklingen i Europa efter 1980? Är det så att förändring i kohortstorlek är 

orsaken till den minskning i födelsetal som vi idag ser i flera länder?  

 

1.2 Problemformulering 

 

Hur ser trenden i födelsetal ut i Europa efter 1980? Är relativ kohortstorlek relaterat till 

förändring i fruktsamhet i ett land? Finns det alternativa faktorer som har större effekt på 

fruktsamheten?   

1.3 Syfte 

 

Syftet med vår uppsats är att testa Easterlinhypotesen och dess applicerbarhet på åtta 

Europeiska länder mellan åren 1980 och 2005 med en fördjupad analys avseende Sverige. 

1.4 Definitioner 

 

1.4.1 Fruktsamhet 

Fruktsamhet mäts som antalet levande födda barn under året per 1000 kvinnor i respektive 

ålder. Mäts på kvinnor i åldrarna 15 till 49 år. (www.scb.se)  

 

1.4.2 Åldersspecifikt fruktsamhetstal 

Åldersspecifikt fruksamhetstal är det antal, av kvinnor i en viss ålder, födda barn i relation till 

medelfolkmängden kvinnor i motsvarande ålder. Åldersspecifika fruktsamhetstal räknas för 

kvinnor i åldern 15-49 år. Levande födda barn födda av kvinnor under 15 år räknas som om 

de fötts av 15 åringar. Levande födda barn födda av kvinnor äldre än 49 år räknas som om de 

fötts av 49-åringar. (www.scb.se) 
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1.4.3 Summerad fruktsamhet (Total Fertility Rate, TFR) 

Den summerade fruktsamheten (Total Fertility Rate) anger det antal barn som kvinnor skulle 

få i genomsnitt om det enskilda årets fruktsamhet i varje ålder skulle gälla i framtiden. 

Summerad fruktsamhet är summan av de åldersspecifika fruktsamhetstalen. (www.scb.se) 

 

1.4.4 Reproduktionsnivå 

Det antal barn som varje kvinna i genomsnitt bör föda under sin fruktsamma period (15-49 år) 

för att en befolkning ska kunna reproducera sig själv. Detta antal har beräknats till 2.1. barn 

per kvinna. (www.scb.se) 

 

 

1.4.5 Nettoreproduktionsnivå 

Talet beskriver hur många flickor som föds per kvinna. Beräknas på samma sätt som den 

summerade fruktsamheten men enbart för flickor och tar dessutom hänsyn till dödligheten 

från deras födsel och till slutet av deras fruktsamma period. (www.scb.se) 

 

1.4.6 Medelfolkmängd 

Genomsnittet av folkmängden i början och slutet av året. (www.scb.se) 

 

1.4.7 Relativ kohortstorlek, RKS 

Antalet äldre vuxna i samhället i proportion till antalet yngre vuxna, det vill säga kvoten är 

storleken på åldersgruppen 35-64/15-34 år. (Chesnais, 1992)  
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KAPITEL 2 

_______________ 

 Teori och tidigare forskning 

2.1 Val av teori 

 

I teoriavsnittet presenteras den teori som ligger till grund för vår analys. Då syftet med vår 

uppsats är att testa Easterlins hypotes inleder vi med att ge läsaren en övergripande 

identifiering av denna hypotes. Vidare följer en redogörelse för Chesnais undersökning av 

sambandet mellan nettoreproduktionstal och relativ kohortstorlek mellan år 1930 och 1980 

vilken vi ämnar använda som bas för vår undersökning av samma samband mellan åren 1980 

och 2005. 

 

2.2 Easterlins hypotes 

 

Richard Easterlins hypotes har en ekonomisk grund där han menar att det finns tre faktorer 

som avgör en kvinnas fruktsamhet. Dessa tre är efterfrågan på barn om fertilitetskontroll vore 

kostnadsfritt, det potentiella antal barn en kvinna skulle kunna få om ingen fertilitetskontroll 

användes och kostnaden för att kontrollera fertiliteten. Kostnaden i detta fall är inte bara den 

faktiska kostnaden, det vill säga priset på varan, utan även subjektiva kostnader i form av 

attityder och värderingar om fertilitetskontroll. Efterfrågan på barn är beroende av inkomst, 

kostnad för barn relativt varor samt subjektiva preferenser för barn relativt varor. Det 

potentiella antal barn en kvinna skulle kunna få om ingen fertilitetskontroll används bestäms 
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av kvinnans naturliga fertilitet och barnets potential att överleva (Easterlin, 1975). Vidare 

menar Easterlin att dessa faktorer i grunden är beroende av förväntad potentiell inkomst 

relativt förväntad levnadsstandard där den potentiella inkomsten är beroende av konkurrens på 

arbetsmarknaden och möjlighet till befordran. Stora kohorter möter hårdare konkurrens på 

arbetsmarknaden då fler arbetare tävlar om samma jobb vilket även leder till lägre reallöner 

(Papel, 1993). Förväntad levnadsstandard bestäms tidigt i livet och är beroende av familjens 

ekonomiska situation under uppväxten. Enligt Easterlin har individer födda i en liten kohort 

ärvt låga förväntningar på kommande levnadsstandard av sina föräldrar. Dessa förväntningar 

överträffas när de kommer ut på en relativt fördelaktig arbetsmarknad vilket leder till en 

senare fördelaktig ekonomisk situation. Detta leder till att de tenderar att bilda sig höga 

förväntningar, gifta sig tidigt och få många barn. Dessa barn ”ärver” i sin tur sina föräldrars 

höga förväntningar. Då de är födda i en stor kohort och därför möter tuffare villkor på 

arbetsmarknaden grusas dock dess förväntningar och de tenderar istället att gifta sig senare 

och skaffa färre barn. Dessa barn ärver i sin tur sina föräldrars låga förväntningar som senare 

överträffas och så vidare (Wright, 1989). 

 

Antagandet är alltså att högre potentiell inkomst relativt förväntad levnadsstandard leder till 

högre fertilitet, där potentiell inkomst är beroende av individens egen kohortstorlek medan 

förväntad levnadsstandard beror på tidigare generations kohortstorlek, vilket skulle leda till 

cykliska fluktuationer i kvinnors fertilitet. Då detta visat sig stämma in på 

fertilitetsutvecklingen i USA, åtminstone fram till 1980-talet, har detta lett Easterlin till 

slutsatsen att relativ kohortstorlek kan påverka fruktsamheten (Papel, 1993). 

 

2.3 Chesnais undersökning 

 

Jean-Claude Chesnais har utfört en grundlig undersökning för att testa Easterlinhypotesens 

tillämpning på 18 industrialiserade länder varav 14 i Europa samt USA, Canada, Australien 

och Japan. Chesnais test gick ut på att undersöka huruvida nettoreproduktionstalet påverkas 

av den relativa kohortstorleken för samma år. Om hypotesen stämmer ska dessa två trender 

följa varandra, det vill säga nettoreproduktionstalet ska öka de år som den relativa 

kohortstorleken ökar. För att lättare kunna se förändringen i trenderna (såsom Chesnais 

definierade den), skapade Chesnais grafer där han plottade in varje lands 
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nettoreproduktionstal, R0, för åren 1930 till 1980. I samma graf plottade han även in landets 

relativa kohortstorlek för samma år. Att Chesnais valde att använda nettoreproduktionstalet 

som beroende variabel förklarar han med att denna variabel även tar med dödfödda barn och 

barn som dog i väldigt tidig ålder i beräkningen. Något som han anser man bör ta hänsyn till 

då de kan påverka nettoreproduktionstalet från 1930 och 1940 talet, åtminstone för de 

fattigare länderna som ingick i undersökningen.   

 

Chesnais fann i sin undersökning att även om de olika länderna är relativt homogena när det 

gäller nivån på nettoreproduktionstalen följer trenderna mycket olika mönster. Även 

sambandet mellan de två kurvorna, nettoreproduktionstal och relativ kohortstorlek, skiftar 

stort från land till land. I sju av länderna, USA, Canada, Australien, Frankrike, Belgien, 

Finland och Nederländerna, finns det en positiv korrelation. Här följer kurvorna varandra mer 

eller mindre synkroniserat med fyra års förskjutning eller mindre. Dock finner han att den 

relativa kohortstorlekens relation till nettoreproduktionstalet skiljer sig stort mellan dessa 

länder vilket får honom att betvivla att förändringar i fertilitet de facto beror på förändringar i 

åldersstrukturen. Vidare finner han att utvecklingen är den motsatta i Österrike, Schweiz, 

Tyskland och Japan. I de övriga sju länderna finner han antingen en avsaknad av korrelation 

mellan trenderna eller ett samband som är oregelbundet och ostabilt. Utifrån dessa resultat 

drar Chesnais slutsatsen att även om kohortstorlek kan ha en viss inverkan på fertiliteten i ett 

land så är denna förklaring alldeles för generell och förenklad. Han menar istället att 

fertiliteten styrs av en mycket mer komplex och föränderlig matris av faktorer (Chesnais, 

1992). Se bilaga 1. 

2.4 Den andra demografiska transitionen 

 
Fram till 1930 pågick den första demografiska transitionen i Europa, den kännetecknas av att 

dödligheten och fruktsamheten sjönk från hög nivå till låg. Vid mitten av 1960-talet började 

den andra demografiska transitionen. Den viktigaste förändringen var att fruktsamheten 

minskade från att ha varit något över reproduktionsnivå (2,1) till extremt låg fertilitetsnivå. 

Förutom förändringar i fruktsamhet minskade benägenheten att gifta sig och man gifte sig vid 

en högre ålder. Det blev också vanligare med skilsmässor. Alla dessa förändringar under den 

andra demografiska transitionen kan kopplas till den norm och attitydförändring som innebar 

att individer blev mer individualiserade (Daugherty, 1995). Förändringen var nära relaterad 
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till de svängningar i värderingar kring familjeliv och barn, den ”traditionella” familjen som 

institution försvagades. En mängd strukturella förändringar så som modernisering, ekonomisk 

tillväxt och uppbyggnaden av välfärdsstaten, expansion av högre utbildning, kulturella 

förändringar (sekularisering, individuella värderingar, vikten av att få uttrycka sig och 

självtillfredsställelse) och teknologiska förändringar (moderna preventivmetoder och 

fertilitetshjälp) kopplades till den andra demografiska transitionen (Sobotka, 2008). 

 

2.5 Alternativa faktorer som kan påverka TFR 

 
Då ett flertal forskare anser att det finns alternativa faktorer som kan påverka ett lands TFR 

har vi valt att titta på ett antal makrofaktorer som vi anser kan ha inverkat på förändringen i 

TFR i Sverige fram till 2005. Nedan följer en kort redovisning av dessa. 

 

2.5.1 Kvinnors medelålder vid första barn 

När man började se en minskning i TFR i Europa berodde detta främst på en förändring i det 

antal barn en kvinna födde. På senare tid har man sett att den fortsatta minskningen i TFR nu 

främst beror på att kvinnor dessutom skjuter upp sitt barnafödande, då främst tidpunkten för 

det första barnet. Detta skulle inte ha så stor inverkan på ett lands TFR om kvinnorna trots det 

försenade barnafödandet producerade tillräckligt många barn så att man ändå ”kom ikapp” 

tidigare kohorter och på så sätt behöll ett TFR runt reproduktionsnivån, som till exempel i 

Nederländerna och Norge (Billari et al., 2004). Framförallt i de Nordiska länderna skjuter 

man upp sitt barnafödande i allt större utsträckning. Medelåldern vid första barn har visat sig 

vara starkt relaterat till utbildningslängd bland kvinnor. I alla Nordiska länder gäller att 

högutbildade kvinnor har högre medelålder vid första barn än lågutbildade kvinnor. Ett 

vanligt antagande är att kvinnogrupper med hög medelålder vid första barn har högre 

barnlöshet än kvinnor med låg medelålder, men det har visat sig att så inte alltid är fallet. 

Högutbildade kvinnors barnlöshet nära på halveras mellan 30 och 40år, vilket visar på att 

nordiska kvinnor tar igen barnafödandet och att utbildningslängden inte nödvändigtvis har så 

stor inverkan på ett lands TFR i slutändan (Andersson et al., 2009). 
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2.5.2  Äktenskapstal  

Runt år 1950 sågs äktenskapet som en universal norm och TFR var högt i de flesta länder. 

Strax efter började TFR dock att dala på grund av att man började skjuta upp giftermål och 

barnafödande. Samtidigt skedde en förändring i familjekonstellationen, äktenskapstal sjönk 

dramatiskt och antalet samboendet och utomäktenskapliga barn ökade. Även om detta i sig 

självt skulle ha kunnat leda till ett lägre TFR har man inte, under 2000-talet, hittat några bevis 

på att denna förändring skulle vara orsaken till det låga barnafödandet (Frejka et al., 2008). År 

1975 fanns fortfarande en positiv korrelation mellan TFR och antal kvinnor gifta för första 

gången, TFMR (Total First Marriage Rate). Under slutet av 1990-talet ändras dock detta 

samband och man började se att länder med hög TFR samtidigt hade låg TFMR. (Billari et al., 

2004).   

 

2.5.3 Skilsmässor 

Billari och Kohler (2004) har hittat ett liknande samband för TFR och antal skilsmässor, TDR 

(Total Period Divorce Rate), som för TFR och TFMR. Korrelationen mellan TFR och TDR 

var år 1975 negativ, det vill säga ju fler skilsmässor desto lägre TFR. Men sambandet har med 

åren blivit svagare och om det i dag ska sägas finnas något samband överhuvudtaget skulle 

detta snarare vara positivt. År 1999 såg de att länder med högt TDR också hade högt TFR. 

 

2.5.4 Förvärvsarbetande kvinnor i Sverige 

Tidigare forskning har visat att det fram till mitten av 1980-talet fanns ett negativt samband 

mellan kvinnors förvärvsarbete och barnafödande. Detta då kvinnor sköt upp barnafödandet 

(Departementsserien 2001) men också då familjepolitiken under denna tid inte gynnade 

förvärvsarbetande kvinnor (Andersson, 2008, Neyer & Andersson, 2008). Senare har man 

dock funnit att denna negativa effekt blivit näst intill obefintlig efter stora reformer i 

familjepolitiken. Reformerna syftade till att försöka underlätta för både män och kvinnor så 

att de ska kunna skaffa det antal barn man vill. För kvinnors del har man bland annat skapat 

ett individuellt skatte- och föräldraförsäkringssystem som gör det mindre attraktivt för par att 

dela upp arbetet i respektive utanför hemmet efter kön. (Neyer & Andersson, 2008) Även 

barnomsorgens utökning har gynnat förvärvsarbetande kvinnors möjlighet att skaffa barn. 

(Andersson et al., 2004) Man har även funnit en stark positiv effekt av kvinnors förtjänade 

inkomst på benägenheten att föda ett första barn, och även på benägenheten att föda ett andra, 
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även om denna effekt är något mindre. (Andersson, 2000) I samma studie visades det att 

kvinnor som var väletablerade på arbetsmarknaden hade större benägenhet att skaffa barn, än 

kvinnor som var arbetslösa eller lågbetalda. I en jämförande studie av Billari och Kohler 

(2004) som undersöker fertilitetsmönster i Europa har man kommit fram till att länder med 

högt ”kvinnligt deltagande i arbetskraften”, FLFPR (Female Labour Force Participation 

Ratio), där ibland Sverige, hade låg TFR år 1975 jämfört med länder med lågt FLFPR, 

exempelvis Grekland. År 1996 däremot hade trenden helt vänt och länder med högt FLFPR 

var nu de som hade högt TFR jämfört med de länder som hade lågt FLFPR. Det intressanta 

här var att förändringen i FLFPR i varje land var relativt liten jämfört med förändringen i 

TFR.  

2.3.5 Utbildningslängd bland kvinnor i Sverige 

Under 1990-talets kris var arbetslösheten hög och drabbade i första hand unga människor 

vilket ledde till att många fortsatte att studera. Eftersom föräldrapenningen baseras på tidigare 

inkomster finner man viss logik i att vänta med barnafödandet tills man har ett fast jobb. Ju 

högre och längre utbildning, desto senare startar barnafödandet vilket resulterar i att kvinnor 

föder färre barn för att de helt enkelt inte hinner med eller för att det blir svårare att få barn 

med åldern. (Landgren Möller, 2002) Detta negativa samband är starkast för yngre kvinnor 

under 30 år. Studier visar att benägenheten att föda sitt första barn är 50% mindre bland 

studerande kvinnor i 20årsåldern jämfört med jämnåriga som inte studerar. Dock finner man 

inget sådant samband för kvinnor i 30års åldern. Förmodligen beror detta på att kvinnor över 

30 år inte har samma möjlighet att skuta upp sitt barnafödande ytterligare. (Andersson, 2000) 

Kalmijn (2007) har här undersökt huruvida högre utbildning i ett land (både män och kvinnor) 

påverkar äktenskap, samboende och skilsmässor, genom regressionsanalys. Han fann ett 

positivt samband mellan antal inskrivna i högre utbildningar och antal äktenskap och antal 

skilsmässor, det vill säga, ju högre antal inskrivna i högre utbildning desto högre antal 

äktenskap och skilsmässor. Han fann även en positiv effekt av högre utbildning på antal 

samboförhållanden.  
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KAPITEL 3 

_______________ 

 Metod och Data 

 

3.1 Val av metod 

 

De metoder som vanligtvis används är kvantitativ eller kvalitativ metod. Vid val av metod bör 

man välja den som bäst belyser det aktuella problemområdet (Holme & Solvang, 1991). 

Kvantitativ forskning beskriv i allmänna ordalag som, en insamling av numeriska data, att 

relationen mellan teori och forskning är av ett deduktivt slag och att man har en viss förkärlek 

for det naturvetenskapliga synsättet (Bryman, 2004, s.77-78).  Då syftet med vår uppsats är att 

pröva en befintlig hypotes genom mätning av kvantifierad data ser vi den kvantitativa 

ansatsen som ett självklart val. 

 

Vidare har vi valt att använda oss av sekundäranalys då Bryman menar att en sekundäranalys 

är fördelaktig för en student som ska genomföra ett större (eller mindre) projekt då den har 

fokus på data som forskaren inte samlat in själv. Detta sparar forskaren både tid och pengar 

samtidigt som det ger forskaren tillgång till data av god kvalitet då de datauppsättningar som 

finns skapats av erfarna och skickliga forskare eller stora institutioner, som till exempel 

Statistiska Centralbyrån (SCB). Dessutom har urvalsprocedurerna varit rigorösa och i de 

flesta fall resulterat i ett representativt urval, vilket knappast skulle ha varit möjligt för en 

enskild student (Bryman, 2004, s.208).  
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3.2 Tillvägagångssätt 

 

Vi har valt att basera vår studie enbart på sekundärdata i form av insamlad statistik från 

centralbyråer (SCB, OECD och Eurostat) som bygger på data från folkbokföring, vitalstatistik 

etc. 

 

Den litteratur vi studerat har främst utgjorts av tidigare forskning om fertilitet, då både ur 

ekonomisk och ur sociologisk synpunkt. På så sätt har vi skapat oss förståelse för 

fruktsamhetsutvecklingen i USA och Europa fram till år 1980, vilket är nödvändigt för vårt 

syfte.  

 

3.2.1 Statistiska institut 

De statistiska institut vars data vi använt för vår analys är OECD, SCB och Eurostat. Nedan 

följer en redogörelse för vart och ett av dessa institut. 

 

3.2.1.1  Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) analyserar alla områden 

som påverkar den ekonomiska utvecklingen. OECD:s övergripande mål är hållbar utveckling, 

i såväl de 30 medlemsländerna som globalt. OECD:s mervärde ligger i att organisationen ger 

direkt stöd till medlemsländerna i den nationella politikutformningen. OECD producerar 

analys inom djupet på en rad områden, gör ländergranskningar (så kallade peer reviews), och 

är ett forum för policydiskussion mellan världens industriländer. OECD är ett forum för att 

etablera spelregler för globaliseringen, och viktig mötesplats för en bredare krets av globala 

aktörer (OECD). 

3.2.1.2 Statistiska Centralbyrån, SCB 

Statistiska centralbyrån (SCB) är en förvaltningsmyndighet. Dess främsta uppgift är att förse 

kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Detta görs främst på uppdrag 

av regeringen och olika myndigheter men de finns även kunder inom det privata näringslivet 

och bland forskare. Förutom att framställa och kommunicera statistiska data har SCB även 

som uppgift att stödja och samordna det svenska systemets officiella statistik. SCB medverkar 

också i det internationella statistiska samarbetet (SCB). 
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3.2.1.3 Eurostat 

Europeiska unionen har ett eget statistikkontor, Eurostat, med säte i Luxemburg. Eurostat 

sammanställer statistik som är jämförbar på EU-nivå och kan användas som underlag för 

unionens politiska beslut. Eurostat är ett generaldirektorat inom kommissionen och förser i 

första hand de övriga generaldirektoraten med den statistik de behöver för sin verksamhet, 

men arbetar även för EU:s övriga institutioner och organ. En viktig del i Eurostats arbete är 

exempelvis att sammanställa statistik om EMU och euron. Eurostat samlar inte själv in några 

uppgifter, utan det görs av medlemsländernas statistikmyndigheter. De skickar sina 

bearbetade uppgifter till Eurostat som sedan sammanställer statistiken på EU-nivå (Eurostat). 

 

 

3.2.2 Behandling av data 

 

3.2.1 Nettoreproduktionstal, TFR 

Chesnais har i sin undersökning valt att använda sig av nettoreproduktionstal då detta tal tar 

hänsyn till möjligheten att kvinnan dog någon gång mellan födelsen och slutet av hennes 

fruktsamma period vilket under denna tid (1930-80 tal) var något man borde ta hänsyn till. Då 

vi inte anser att detta är relevant för de länder och den tidsperiod som vi undersöker har vi 

istället valt att använda oss av det summerade fruktsamhetstalet, TFR. TFR finns att hitta som 

färdiga data på SCB för Sverige. Vi har själva beräknat TFR från data om födda och 

medelbefolkning. Vi har först tagit fram åldersspecifika fruktsamhetstal genom att dela 

antalet levande födda barn med antalet kvinnor i fruktsam ålder, det vill säga kvinnor mellan 

15-49 år, för varje år mellan åren 1968 och 2005. För att få fram antal levande födda barn för 

en specifik åldersgrupp har vi använt oss av SCB:s data ”Levande födda efter region, moderns 

ålder, kön och tid”, där vi valt hela landet, åldrarna 15-49 år, både flickor och pojkar och 

årtalen 1968 till 2005. För att få fram antal kvinnor i fruktsam ålder har vi använt oss av 

SCB:s data ”Medelfolkmängd (efter födelseår) efter region, ålder, kön och tid”, där vi valt 

hela landet, åldrarna 15-49år, enbart kvinnor och årtalen 1968 till 2005. Efter detta har vi 

summerat de åldersspecifika fruktsamhetstalen för alla kvinnor i åldrarna 15 till 49 år vilket 

ger oss det summerade fruktsamhetstalet, TFR. 
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För övriga länder, Österrike, Schweiz, Nederländerna, Norge, Portugal, Grekland och 

Storbritannien har vi gjort samma uträkning men här använt oss av data från Eurostat.  Dock 

sträcker sig våra data här enbart från 1980 till 2005 då vi ville ha samma tidsperiod för alla 

övriga länder och det var svårt att få fram data för åren innan 1980 för några av länderna. 

 

3.2.2 Kvinnans medelålder vid första barn i Sverige 

För att få fram medelålder för kvinnor i Sverige vid första barn, för varje år, har vi använt oss 

av data från SCB, ”Första barnets födsel efter region, kön och tid”, där vi har valt hela riket, 

kvinnor, för åren 1970 till 2005. Detta då det inte finns data från tidigare år. 

 

3.2.3 Äktenskapstal i Sverige 

För att få fram antalet gifta kvinnor i åldrarna 15-49 år i Sverige för varje år, har vi använt oss 

av data från SCB, ”Folkmängd efter region, civilstånd, ålder, kön och tid”, där vi har valt hela 

riket, antal gifta kvinnor i ålder 15 till 49 år, för åren 1968 till 2005. 

 

3.2.4 Frånskildotal i Sverige 

För att få fram antalet skilda kvinnor i åldrarna 15-49 år i Sverige för varje år, har vi använt 

oss av data från SCB, ”Folkmängd efter region, civilstånd, ålder, kön och tid”, där vi har valt 

hela riket, antal skilda kvinnor i ålder 15 till 49 år, för åren 1968 till 2005. 

 

3.2.5 Förvärvsarbetande kvinnor i Sverige 

Data vi har använt för att titta på trenden i kvinnors förvärvsarbete har vi tagit från OECD, 

Employment/Population ratio. Vi har använt oss av antal arbetande kvinnor, i åldrarna 15-49 

år, i populationen för varje år mellan år 1980 till 2005. 

 

3.2.6 Utbildningslängd bland kvinnor i Sverige 

För att få fram antal utbildningsår för kvinnor i Sverige, har vi använt oss av data från SCB, 

”Befolkning efter region, ålder, utbildningsnivå, kön och tid”, där vi har valt hela riket, 

kvinnor mellan 16 och 49 år, för åren 1985 till 2005. Utbildningsår för kvinnor i Sverige 
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räknar inte med utbildning i utlandet, utbildning i privat regi, utbildning på arbetsplats etc. 

Anledningen till att vi här bara har data från 1985 beror på att det är svårt att få ut 

informationen från tidigare år.  

 

 

3.3 Egen kritik mot arbetet 

 

Det är viktigt att forskaren har ett kritiskt förhållningssätt mot sig själv, sin metod och sina 

källor. Det är viktigt att redovisa denna kritik för att göra läsaren medveten om 

undersökningens eventuella brister. På så sätt kan läsaren bilda sig en uppfattning om 

trovärdigheten i undersökningsresultatet (Merriam, 1994). De tre av de viktigaste kriterierna 

för bedömning av samhällsvetenskapliga undersökningar är reliabilitet, replikation och 

validitet (Bryman, 2004 s.43).  

 

3.3.1 Kritik mot vald metod 

En sekundär analys medför få nackdelar men vissa begränsningar finns. En är att forskaren 

själv har lite kunskap om materialet. Det tar tid att göra sig bekant med materialet, man 

behöver kunskap om variabler och hur kodning och data har organiserats. Ett annat problem 

skulle kunna vara att datamängden är så omfattande att det kan vara svårt att välja de variabler 

som är av verklig vikt för undersökningen. Ett tredje problem med sekundäranalys är att då 

analysen bygger på data som andra samlat in kan problem uppstå då en eller fler viktiga 

variabler kan fattas. (Bryman, 2004, s.210-219) 

 

3.3.2 Kritik av litteratur och teori 

Den litteratur vi använt oss av är i huvudsak skriven av erkända forskare inom dels ekonomi 

och dels sociologi. Vi anser dem vara relevanta då de granskats av en panel bestående av 

professorer och andra sakkunniga inom respektive område.  
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3.3.3 Reliabilitet och replikation 

Reliabilitet blir aktuell då man gör en kvantitativ undersökning för att utröna huruvida ett mått 

är stabilt eller inte. Det rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir de samma 

om undersökningen görs på nytt, eller om resultaten påverkats av slumpmässiga eller 

tillfälliga förutsättningar. Reliabiliteten i en studie mäter replikerbarheten, det vill säga 

huruvida någon annan skulle få samma resultat om de upprepade studien (Bryman, 2004 

s.43). Då vi använder oss av sekundärdata från erkända statistiska institut samt beskriver vårt 

tillvägagångssätt i detalj anser vi att sannolikheten för detta är stor.  

 

3.3.4 Validitet 

Validitet är i flera avseenden det viktigaste forskningskriteriet och går ut på en bedömning av 

om de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte. Man talar bland 

annat om begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet (Bryman, 2004, s 43-44).  

 

Begreppsvaliditeten behandlar frågan om huruvida ett mått för ett begrepp verkligen speglar 

det som begreppet anses beteckna. Det vill säga mäter vi det vi avser att mäta (Bryman, 2004, 

s.43-44). Vi anser att vi har valt ut de variabler som enligt oss mäter det som vi vill mäta. 

Även om vi kunde ha använt en annan definition av Relativ Kohortstorlek genom att jämföra 

åldersgrupper som passar bättre ihop med försenat barnafödande och en åldrande befolkning, 

står vi fast vid  Chesnais definition för att få jämförbarhet med tidigare studier. 

 

Intern validitet har med frågor om kausalitet, eller orsakssamband, att göra. Alltså, om vi 

påstår att X orsakar Y, är vi då säkra på att det verkligen är X som svarar för variationen i Y 

och inte någon annan faktor som ger upphov till ett skenbart orsaksförhållande.(Bryman, 

2004, s 44) I vårt fall har vi inte för avsikt att bevisa ett orsakssamband utan snarare att testa 

huruvida Easterlins hypotes har intern validitet eller inte. 

 

Extern validitet är om resultaten från en undersökning kan generaliseras utöver den specifika 

undersökningskontexten. (Bryman, 2004, s 44) Detta krav anser vi oss kunna uppfylla då vi 

använder oss av data baserade på totalbefolkningen i flera länder. Vi har valt att undersöka ett 

flertal länder som täcker Europa geografiskt och som vi tycker representerar olika 

samhällsstrukturer.  
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KAPITEL 4  

______________ 

Resultat 

 

Syftet med vår uppsats är att testa Easterlinhypotesens applicerbarhet på fem europeiska 

länder mellan åren 1980 och 2005 med en fördjupad analys avseende Sverige. Detta genom en 

undersökning av sambandet mellan TFR och relativ kohortstorlek för sex länder, inklusive 

Sverige mellan åren 1980 och 2005. Utöver detta har vi analyserat på andra tänkbara faktorer 

som vi tror kan ha inverkan på fertiliteten. Vi har här fokuserat på Sverige. Nedan följer en 

redovisning av våra resultat. 

 

4.1 Samband mellan relativ kohortstorlek, RKS 

och summerade fruksamhetstal, TFR 

 
Easterlin anser att kohortstorleken och fertiliteten i ett land har ett negativt samband. Enligt 

honom ska alltså fertiliteten öka under den tiden som en liten kohort är i fruktsam ålder. Om 

detta ska stämma bör kurvorna för TFR och RKS, så som Chesnais definierat den, följa 

varandra, det vill säga TFR bör öka under samma tid som RKS ökar. Vår undersökning 

sträcker sig mellan år 1980 och 2005. Detta då vi avser att fortsätta på Chesnais studie som 

sträcker sig från år 1930 fram till år 1980. I vår undersökning finner vi att både TFR och RKS 

ligger runt samma nivå år 1980. I Österrike var TFR 1.7 och RKS 1.1, i Schweiz var TFR 1.6 

och RKS på 1.2, i Nederländerna var TFR 1.6 och RKS 0.9, i Norge var TFR 1.75 och RKS 

1.1, och i Sverige var TFR 1.7 och RKS 1.3, se figur 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.8. Även 

Portugal har liksom Österrike och Norge ett RKS runt 1,1 vid denna tidpunkt men skiljer sig 
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stort från de andra länderna med ett TFR på 2,2, se figur 4.1.5. Grekland var 1980 väldigt likt 

Portugal med ett TFR på 2.2  och ett RKS på 1.3, se figur 4.1.6. Storbritannien (UK) hade 

högst TFR av de nordeuropeiska länderna, 1.9 men även de hade ett RKS på 1.1, se figur 

4.1.7. 

 

När det gäller utvecklingen i RKS mellan år 1980 till 2005 kan vi se en tydlig ökning i alla 

länder, dvs. de äldre vuxna ökar som andel i befolkningen. Nederländerna har ökat mest följt 

av Österrike, Schweiz och UK. Norge, Sverige och Portugal har ökat relativt lite, men 

Grekland är det land som legat mest stabilt, med en ökning på 0.1.  Av detta kan vi utläsa att 

de yngre kohorterna, 15-34 år, minskar i storlek över tid i relation till de äldre. Det vill säga, 

vi får en allt mer åldrande befolkning. Vi kan även se att RKS har en relativt jämn utveckling 

över tid. De cykliska fluktuationer som Easterlin talar om är här frånvarande. 

 

Utvecklingen i TFR skiljer sig däremot mer från land till land. Hälften av de länder vi har 

tittat på har ökat sitt TFR om än lite i jämförelse med ökningen i RKS. Störst ökning har skett 

i Nederländerna som har gått från 1.6 till 1.8. Norge har absolut högst TFR av alla länder vi 

undersökt, år 2005 låg de på 1.9. Sverige har gått från 1.7 till 1.8. De övriga länderna har alla 

minskat i TFR. Portugal har minskat sitt TFR drastiskt från 2.2 till 1.5. Även Grekland har 

gjort en störtdykning i sitt TFR, från 2.2 till 1.3. Österrike och Schweiz har minskat från 1.7 

till 1.4 respektive 1.6 till 1.5. UK har näst högst TFR, även om det har minskat med 0.1. År 

2005 låg de på 1.8. Om man ser närmare på utvecklingen i TFR i de olika länderna så kan 

man säga att de varierar mer under tid än RKS. Detta är extra tydligt om man ser på Sveriges 

TFR kurva som kan liknas vid en berg- och dalbana. Runt 1970 hade Sverige en babyboom 

och TFR låg på 2.0 år 1971. Efter det sjönk det dock snabbt och 1978 var det nere på 1.6 för 

att sedan öka igen och 1990 slog svenskarna rekord i barnafödandet och lyckades ta sig över 

reproduktionsnivån till ett TFR på 2.2. Tyvärr tröttnade svenskarna snabbt och 1997 var TFR 

tillbaka på 1.6. Under 2000 talet har TFR ökat något och vi ser tecken på att vi skulle kunna 

närma oss reproduktionsnivån igen, om inte i denna så kanske i nästa cykel.  

 

När det gäller reproduktionsnivån så räknar man med att TFR ska ligga på minst 2.1 för att en 

befolkning ska kunna reproducera sig själv. Här kan vi se att inget av de länder vi har 

undersökt ligger över denna nivå år 2005. Portugal och Grekland var de länder som låg över 

reproduktionsnivån i början av 1980 talet men sjönk snabbt under 2.1. Grekland var ända nere 

på 1.2 år 2001, men har, tack och lov, efter det brutit trenden och är på väg uppåt. Sverige är 
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det enda land, av de vi undersökt, som legat över gränsen efter 1980, även om både Norge och 

UK har en relativt stadig hög nivå runt 1.9. Dock har båda länderna varit nere på ca 1.6 under 

några få år. Vi ser inget samband mellan de olika ländernas toppar och dalar i TFR, som 

infaller på olika år och inte heller i förändringens storlek. Vi ser heller inget som helst 

samband mellan TFR och relativ kohortstorlek. 
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Figur 4.1.1 Samband mellan summerade fruktsamhetstal, TFR, och relativ kohortstorlek, RKS 

i Österrike mellan år 1980 och 2005. 
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Figur 4.1.2 Samband mellan summerade fruktsamhetstal, TFR, och relativ kohortstorlek, RKS 

i Schweiz mellan år 1980 och 2005. 
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Figur 4.1.3 Samband mellan summerade fruktsamhetstal, TFR, och relativ kohortstorlek, RKS 

i Nederländerna mellan år 1980 och 2005. 
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Figur 4.1.4 Samband mellan summerade fruktsamhetstal, TFR, och relativ kohortstorlek, RKS 

i Norge mellan år 1980 och 2005. 
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Figur 4.1.5 Samband mellan summerade fruktsamhetstal, TFR, och relativ kohortstorlek, RKS 

i Portugal mellan år 1980 och 2005. 
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Figur 4.1.6 Samband mellan summerade fruktsamhetstal, TFR, och relativ kohortstorlek, RKS 

i Grekland, mellan år 1980 och 2005. 
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Figur 4.1.7 Samband mellan summerade fruktsamhetstal, TFR, och relativ kohortstorlek, RKS 

i Storbritannien, mellan år 1980 och 2005. 
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Figur 4.1.8 Samband mellan summerade fruktsamhetstal, TFR, och relativ kohortstorlek, RKS 

i Sverige mellan år 1969 och 2005. 
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4.2 Alternativa faktorer som kan påverka TFR 

 
Nedan följer en redovisning av de resultat vi fått då vi undersökt alternativa faktorer som vi 

tror kan påverka Sveriges TFR.  

 

4.2.1 Kvinnans medelålder vid första barn i Sverige 

 
Utvecklingen i kvinnors medelålder vid tidpunkten då hon föder sitt första barn har i Sverige 

haft en stabil utveckling uppåt. I Sverige föder vi barn allt senare och medelåldern har stigit 

från 24 år, 1970 till snudd på 29 år, 2005. 
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Figur 4.2.1 Medelåldern hos kvinnor vid första barn under åren 1970 och 2005 

 

4.2.2 Äktenskapstal i Sverige 

 
Under de senaste 30 åren kan man se en stor förändring i antalet gifta kvinnor i åldrarna 15-49 

år i Sverige. År 1968 var 1 169 536 kvinnor i denna åldersgrupp gifta, i sitt första äktenskap. 

Denna siffra har efter det dalat i en relativt jämn takt och år 2005 var den enbart 657 979. 

Detta är en minskning med nästan 44 %. År 1989 kan man se en liten ökning i antalet 

äktenskap, vilket förmodligen kan härledas till änkepensionsreformen som genomfördes det 

året.  
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Figur 4.2.2 Antal gifta kvinnor i åldern 15-49 mellan år 1968 och 2005 

 

4.2.3 Frånskildotal i Sverige 

 
När det gäller antalet frånskilda i Sverige så har det här skett en ännu större förändring under 

åren. År 1968 var antalet frånskilda kvinnor i åldrarna 15-49 år 58 904, vilket nästan har 

tredubblats år 2005 till 162 518. Den mest dramatiska ökningen skedde under tidsperioden 

1968 till 1987. Därefter kan man se att frånskildotalet gör en nergång 1989 och även här var 

det förmodligen änkepensionsreformen som var det starkaste incitamentet för att inte skilja 

sig. Dock var antalet skilsmässor snart uppe i samma nivå som innan för att stabilisera sig 

under 1990-talet. Man kan dock, med lite god vilja, åter skönja en liten nergång under 2000-

talet. 
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Figur 4.2.3 Antal skilda kvinnor för varje år mellan år 1968 och 2005 

 

4.2.4 Förvärvsarbetande kvinnor i Sverige 

 
Utvecklingen i andelen förvärvsarbetande kvinnor i åldrarna 15-49 i Sverige har sedan 80-

talet uppvisat relativt små förändringar för kvinnor mellan 35 och 49 år. Om något kan man se 

en liten minskning bland dessa kvinnor sedan början av 1990-talet men sedan dess har 

förvärvsfrekvensen varit relativt stabil. För yngre kvinnor är dock förändringen något större. 

Man ser en tydlig nergång i förvärvsfrekvensen hos kvinnor i åldrarna 15-24 och 25-34 år i 

början av år 1990, även om denna nedgång är kraftigare för kvinnorna i den yngsta gruppen, 

vilket kan förklaras med den kraftiga lågkonjunktur som drabbade Sverige under början av 

90-talet.  För åldersgruppen 25-34 år varar denna nedgång under större delen av 1990-talet för 

att sedan förbytas i en uppgång. Under första hälften av 2000-talet har förvärvsfrekvensen för 

denna grupp legat stabilt runt 77 %. Den yngsta gruppen kvinnor har dock behållit sin låga 

förvärvsfrekvens sedan nedgången. Som lägst var den nere på 39 % år 1997 varefter den 

ökade något. Under 2000-talets första år har den som högst varit uppe på 48 %. 
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Figur 4.2.4 Antal kvinnor som förvärvsarbetar, i procent, för åldrarna 15-49 år för åren 1980 

till 2005. 

 

4.2.5 Utbildningslängd bland kvinnor i Sverige 

 
Utbildningslängden har ökat dramatiskt i Sverige sedan år 1985. I början av 1990-talet fanns 

det över 700 000 kvinnor, i åldrarna 16-49 år, i Sverige med högst 2-årig gymnasieutbildning. 

Sedan dess har denna sjunkit och år 2005 var den nere under 400 000. Även antalet kvinnor 

med förgymnasial utbildning, alltså kortare än, eller lika med 9 år har minskat under åren. År 

2005 fanns det bara runt 354 000 kvinnor med denna utbildning i Sverige. För de längre 

utbildningarna har utvecklingen gått åt motsatt håll. Antalet kvinnor med 3-årig 

gymnasieutbildning har ökat med över 60 % och kvinnor med eftergymnasial utbildning 

under 3 år ökade från under 200 000 till 340 000 år 1999. Därefter har denna grupp minskat 

och låg år 2005 på 297 000. Kvinnor med eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer ökade 

även denna med nära 60 %, från 146 300 till 388 500. Även kvinnor med forskarutbildning 

har ökat. Även om antalet kvinnor i denna grupp är relativt litet har det mer än fördubblats 

och gått från 4 800 till nästan 11 000 år 2005. 
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Figur 4.2.5 Antal kvinnor i åldrarna 16-49 med respektive utbildning under åren 1985 till 

2005 
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KAPITEL 5  

______________ 

Diskussion 

 

Syftet med vårt arbete var att testa Easterlinshypotesens applicerbarhet på åtta Europeiska 

länder, Österrike, Schweiz, Nederländerna, Norge, Portugal, Grekland, Storbritannien och 

Sverige mellan åren 1980 och 2005, med en fördjupad analys avseende Sverige. Detta genom 

att fortsätta på Chesnais undersökning av sambandet mellan nettoreproduktionstal och relativ 

kohortstorlek, RKS. Vi valde dock att använda oss av sambandet mellan RKS och summerad 

fruktsamhet, TFR. Som fördjupning har vi tittat på alternativa faktorer som skulle kunna 

förklara fruktsamhetsutvecklingen i Sverige ytterligare. 

 

Vår undersökning av dessa åtta länder bekräftade tidigare studier i och med att sex av dessa 

åtta har haft en minskning i TFR sedan 1980. Vidare såg vi att samtliga länder har en ökning i 

RKS vilket visar på en åldrande befolkning. Hur stämmer då detta in med Easterlins hypotes? 

Om denna hypotes är applicerbar ska TFR och RKS fluktuera i samma takt. De år då TFR är 

högt ska även RKS vara det. Detta samband går dock inte att skönja. Även om TFR kurvorna 

i några av länderna varierar något så kan det inte liknas vid de cykliska fluktuationer som 

Easterlin talar om. Det enda land som uppvisar sådana fruktsamhetsfluktuationer är Sverige. 

Dessutom är ökningen i RKS relativt jämn och de relativt stora förändringar vi kan se ger inte 

ett utslag i TFR som motsvarar denna förändring. Detta är sant även för Sverige men här är 

trenderna de motsatta. Här är det istället TFR som pendlar vilt i något som kan liknas vid en 

berg och dalbana och RKS som inte följer utan har en relativt jämn och liten förändring. Dock 

kan man på senare år se en kraftigare ökning i RKS i Sverige. Utifrån dessa diagram drar vi 

slutsatsen att Easterlins hypotes inte har något förklaringsvärde vad gäller utvecklingen i 
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fertilitet i Europa. De två länder som definitivt punkterar denna hypotes är Portugal och 

Grekland som båda snarare visar på ett motsatsförhållande. Deras TFR har gått uttalat nedåt 

medan RKS samtidigt strävat stadigt uppåt. 

Så, om det då inte är relativ kohortstorlek som orsakar förändringar i fruktsamheten, vad är 

det då? Vi har tittat på fem alternativa orsaker nämligen kvinnans medelålder vid första barn, 

äktenskapstal, frånskildotal, kvinnors förvärvsarbetsfrekvens och kvinnors utbildningslängd 

för att försöka se mönster i Sverige. Utifrån våra diagram över utvecklingen i dessa faktorer 

kan vi se att alla utom äktenskapstalen har gått uppåt under den tidsperiod vi har undersökt. 

 

Vi tror att den direkta orsaken till att det inte föds fler barn i Sverige är att kvinnor väljer att 

skjuta upp sitt barnafödande allt mer. Kvinnors medelålder vid första barn har under perioden 

1970 till 2005 ökat från 24 till nästan 29 år. Det är lätt att anta att kvinnor som föder barn i 

högre åldrar även föder färre barn, än vad de hade gjort om de startat sitt barnafödande 

tidigare. Orsaker till detta kan vara att kvinnor bara är fertila till en viss ålder och att man 

alltså inte hinner föda lika många. Det blir dessutom generellt svårare att bli gravid ju äldre 

kvinnan är. Man kan också tänka sig att kvinnor vid en äldre ålder faktiskt väljer att föda färre 

barn. Barn är ju trots allt ett intrång i livet och kan även ha en negativ verkan på den 

ekonomiska standard man vant sig vid. Just detta pratar faktiskt Easterlin om då han menar att 

en faktor som avgör hur många barn en kvinna skaffar är efterfrågan på barn, som i sin tur 

styrs av bland annat kostnad för barn relativt varor. Nästa fråga blir ju då varför kvinnor i allt 

större utsträckning väljer att skjuta upp sitt barnafödande? De faktorer vi har tittat på hör alla 

ihop med det mer individualiserade och bejakande tänkande som hör ihop med ”den andra 

demografiska transitionen”. En av dessa faktorer är att utbildningslängden har ökat bland 

kvinnor. Man skulle kunna tänka sig att kvinnor som studerar har som intention att göra 

karriär i framtiden och i så fall skulle barn kunna vara ett hinder. Dessutom kan det vara svårt 

att kombinera studier och barnafödande/små barn, men det finns även en ekonomisk aspekt. 

Med tanke på att föräldrapenningen i Sverige är baserad på inkomst är det fördelaktigare för 

kvinnan om hon har jobbat innan graviditeten, då studielånet är relativt lågt. Från 1980 kan 

man se en tydlig ökning av kvinnor med högre utbildningar i Sverige men man kan under 

samma tid även se en ökning i TFR. Detta kan betyda att Andersson et al. (2009) har rätt när 

de menar att högutbildade kvinnor i Norden faktiskt hinner ikapp tidigare kohorter i 

barnafödandet, trots att de börjar senare. Det är också möjligt att det inte är samma kvinnor 

som utbildar sig som föder barn men det gör ändå att vi inte kan påvisa ett negativt samband 

mellan dessa två faktorer. För detta skulle man behöva göra en regressionsanalys på 
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mikrodata. En annan orsak till ökad medelålder vid första barn kan vara svenska kvinnors 

höga förvärvsfrekvens, runt 80 % för kvinnor över 24 år. Även här borde det vara en strävan 

efter att göra karriär som i så fall skulle få kvinnor att skjuta sitt barnafödande på framtiden. I 

början av 1990-talet kan vi dock se en kraftig nergång i kvinnors förvärvsarbete, då främst för 

yngre kvinnor. Detta berodde på den stora ekonomiska krisen som drabbade Sverige under 

denna tid. Under samma tid gör TFR en djupdykning. Vi tror att detta beror på svenska 

kvinnors önskan att vara självständiga och själva kunna försörja eventuella barn, om de skulle 

bli tvungna att göra så. Vi ser alltså ett positivt samband mellan TFR och kvinnors 

förvärvsfrekvens i Sverige. En bidragande faktor till Sveriges jämförelsevis höga TFR trots 

hög förvärvsfrekvens torde vara den relativt generösa familjepolitiken som bedrivs i Sverige. 

Den tillåter kvinnor att vara barnlediga under en längre tid samtidigt som de behåller 80 % av 

sin tidigare lön. Den tillåter också papporna att vara hemma vilket bidrar till att kvinnan 

snabbare kan återgå till arbetet. Vi har också en väl utvecklad barnomsorg som gör det möjligt 

att kombinera familj och arbete. En typisk förändring som hör till den andra demografiska 

transitionen är en förändring i familjekonstellationen vilket kan vara en tredje anledning till 

kvinnors senareläggande av barnafödandet. Antalet gifta kvinnor i Sverige har minskat 

samtidigt som antalet frånskilda kvinnor har ökat. Man skulle kunna tänka sig att ogifta 

kvinnor inte skaffar barn, utav moraliska men också praktiska skäl. Detta skulle betyda inte 

bara ett uppskjutande av barnafödandet utan även att ett mindre antal barn skulle födas i 

Sverige då allt fler kvinnor förblir ogifta. En ökning i antalet frånskilda skulle också kunna 

bidra till ett sjunkande TFR då kvinnor inte väljer att skaffa barn i ett ostabilt äktenskap eller 

efter att äktenskapet tagit slut. Vi tror dock att dessa två faktorer har ett begränsat 

förklaringsvärde i Sverige då det numera är allmänt accepterat för samboende par att skaffa 

barn. Dessutom lever fler och fler i långa samboförhållanden och bildar familj utan att 

någonsin gifta sig. Detta har bland annat gjorts möjligt genom sambolagens införande i 

Sverige där sambon i princip har samma rättigheter/skyldigheter som om man vore gift. 

 

Om vi nu skulle applicera liknande tankegångar på Portugal och Grekland är det troligt att en 

av de mest betydande skillnaderna är familjepolitiken. Båda dessa länder har extremt låga 

TFRvärden vilket skulle kunna bero på den näst intill obefintliga barnomsorgen men också på 

det traditionella synsätt man har på kvinnors roll i hemmet. Det är möjligt att den största 

anledningen till att det i dag föds så få barn i dessa länder är att kvinnorna idag gör samma 

frigörelserevolt som vi kvinnor i Sverige gjorde under senare hälften av 1960-talet. Något 

intressant vi fann, var att Norges och Nederländernas TFR har ökat stadigt under hela 
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perioden trots en ökad medelålder hos kvinnor vid första barn, vilket alltså borde bero på att 

kvinnor i dessa länder hinner i kapp, och går om, tidigare kohorter när det gäller antal barn. 

Även om de startar vid en senare tidpunkt i livet.  

 

För framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka varför länder som Norge och 

Nederländerna har ett högre än, eller lika högt TFR som Sverige. Ett annat 

fördjupningsområde skulle kunna vara att ytterligare fastställa de eventuella samband mellan 

olika faktorer och fruktsamhet som vi undersökt. Detta genom att utföra forskning på 

individnivå med hjälp av till exempel data från Levnadsnivåundersökningar, LNU, och 

regressionsanalys. Om man nu trots allt väldigt gärna vill visa att Easterlins hypotes 

fortfarande är applicerbar skulle man kunna utföra en studie där man ändrar ålderskriteriet för 

kohorterna. Ponera att man, genom att definiera den yngre kohorten som 15 till 34 år inte ser 

ett eventuellt samband med TFR eftersom medelåldern för barnafödandet har ökat. Om man i 

stället jämför åldrarna 20 till 40 med 41 till 70 år är det möjligt att man skulle kunna få ett 

annat resultat. 
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Bilaga 1. Chesnais undersokning av sambandet mellan relativ kohortstorlek och nettoreproduktiontal for 18 industrialiserade länder under 

perioden 1930-1980 
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