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Syftet med denna studie har varit att studera vilka faktorer som styr efterfrågan på 

förskoleplatser, samt analysera vilka faktorer som påverkar valet av den tid som barnen 

spenderar i förskoleverksamheten. Ett speciellt syfte har varit att analysera effekten av 

maxtaxereformen. Det är att studera om föräldrarna har sina barn längre tid på förskolan 

efter införandet av maxtaxan eller om tiden för barnen är oförändrad. 

Riksförsäkringsverkets material ”Tid är pengar” har använts för att se om tiden på 

förskolan förändrats. I de telefonintervjuer som statistiska centralbyrån gjort för 

Riksförsäkringsverkets räkning, tillfrågades 3200 föräldrar om olika frågor angående 

bland annat barnomsorg. En avgränsning var att välja ut de barn som hade födelseår 

mellan 1997-2001 för att få en rättvisande bild över hur maxtaxans införande har 

förändrat tiden på förskolan för barnen. I denna studie beskrivs eventuella förändringar 

och mönsteravvikelser för tiden före och efter införandet av maxtaxan med hjälp av 

diagram och tabeller. Neoklassisk nyttoteori och Gary Beckers tidsallokeringsmodell 

användes för att utveckla en modell för förskoleplatsefterfrågan. Den utvecklades för att 

se om det fanns någon förändring i tiden på förskolan före och efter maxtaxans 

införande. Studien visar att både antalet barn, samt den tid som barnen vistades inom 

den kommunala barnomsorgen har ökat. Om detta beror på att föräldern arbetar mer, 

känner mindre stress eller om det beror på förändrade preferenser är svårt att säga. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

 

The purpose of this study has been to see which factors controls the demand for day-

care, and analyse which factors that affects how long time the children spend in day-

care One particular purpose is to analyse the effect of the maximized fee. That means to 

study if the parents have their children at day-care more hours after the government 

introduced a new tax for day-care. The material “Tid är pengar” collected by 

riksrevisionsverket was used in this study to see if the time spent at day-care changed. 

In phone-interviews performed by statistiska cetralbyrån on behalf of 

riksrevisionsverket 3200 people where interviewed and was given different questions 

concerning day-care among other things. As delimitation in this study only people with 

children born between 1997 to 2001 was chosen to get a “fair” picture on this subject. In 

this study changes and deviations in patterns concerning the time before and after the 

introduction of the maximized fee in day-care is described using tables and diagrams. 

Neoclassic theory and especially Gary Becker’s model allocation of time was used to 

see if there are any relation regarding the introduction of maximized fees. Gary 

Becker’s model describes how individuals allocate their time. The study shows that both 

the time children spend at day-care and the total number of children spending their time 

in day-care increased. What the increase depends on is difficult to say but some 

possibilities might be that parents time spent at work has increased, the parent feel less 

stressed or if it depends on changed preferences in life. 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

 

 

 

Kapitel 1 INTRODUKTION ......................................................................................................1 

1.1 Den svenska förskolan och maxtaxereformen. ...............................................................1 

1.2 Barnen och förskolan........................................................................................................4 

1.3 Syfte ....................................................................................................................................6 

1.4 Metod och material ...........................................................................................................6 

1.5 Avgränsning.......................................................................................................................7 

1.6 Disposition..........................................................................................................................7 

Kapitel 2 TEORI OCH MODELL.............................................................................................8 

2.1 Neoklassisk nyttoteori .......................................................................................................8 

2.2 Substitutions och inkomsteffekt.....................................................................................11 

2.3 Beckers tidsallokeringsmodell........................................................................................12 

2.4 En modell av efterfrågan på förskoleplatser ................................................................13 

Kapitel 3 EMPIRI......................................................................................................................15 

3.1 Riksrevisionsverkets databas .........................................................................................15 

3.2 Avgiftsberäkning av förskoleplatser..............................................................................19 

3.3 Inkomst och substitutionseffekter av maxtaxereformen .............................................23 

3.4 Preferenser.......................................................................................................................25 

3.5 Sammanfattning ..............................................................................................................28 

Kapitel 4 DISKUSSION............................................................................................................29 

Kapitel 5 SLUTSATSER...........................................................................................................30 

REFERENSER ..........................................................................................................................31 



 

 

TABELL OCH FIGURFÖRTECKNING 

 

 

 

Tabellförteckning 

 

Tabell 1.1 Maximal avgift per barn .............................................................................. 2 

Tabell 1.2 Uppmätt förändring i tid.............................................................................. 4 

Tabell 1.3 Genomsnittlig förändring av barns tid som de spenderar med sina 

föräldrar i timmar och minuter per dag åren 1990/91 – 2000/01....................... 5 

Tabell 3.1 Avgift för barnomsorg 1998 (före maxtaxan)........................................... 20 

Tabell 3.2 procentsats för beräkning av barnomsorgsavgift i Kiruna kommun år 

2002* ...................................................................................................................... 21 

Tabell 3.3 Avgift före maxtaxan .................................................................................. 22 

Tabell 3.4 Avgift efter maxtaxan ................................................................................. 22 

Tabell 3.5 Skillnad i kronor mellan hel och deltid innan maxtaxereformen........... 23 

Tabell 3.6 Skillnad i kronor mellan hel och deltid efter maxtaxereformen ............ 23 

Tabell 3.7 Köpkraftsökning för familjerna ................................................................ 24 

Tabell 3.8 Tid med barnen ........................................................................................... 26 

 

Figurförteckning 

 

Figur 2.1 Nyttomaximerande val................................................................................. 10 

Figur 2.2 Substitutions- och inkomsteffekt................................................................. 12 

Figur 3.1 Antal barn i kommunal barnomsorg.......................................................... 16 

Figur 3.2 Tillkomna barn efter maxtaxereformen .................................................... 17 

Figur 3.3 Tid i förskolan............................................................................................... 18 

Figur 3.4 Antal barn till respektive inkomstgrupp som tillkom i den kommunala 

förskolan ................................................................................................................ 25 

Figur 3.5 Viktigaste faktorn till efterfrågan på barnomsorg.................................... 26 

 



 

1 

Kapitel 1 

INTRODUKTION 

 

 

 

 

1.1 Den svenska förskolan och maxtaxereformen. 

Förskolans och skolans fritidsverksamhets uppgift är att se till att barnen får en bra 

tillvaro dagtid, som stimulerar dem till ett gott lärande och kan ge dem möjligheten till 

ett bra uppväxtvillkor. Förskoleverksamheten inriktar sig till barngruppen mellan 1-5 år, 

medan skolans fritidsverksamhet riktar sig till barnen mellan 6-12 år. Barnen som är på 

förskolan är de som är för små för att lämnas ensamma hemma. De barn som finns 

inskrivna i skolans fritidsverksamhet, är de barn som inte klarar att vara ensamma i 

hemmet, de timmar som förlöper från det att skolan slutar, tills föräldern åter är hemma 

från sitt arbete (Utbildningsdepartementet [1999]). 

 

Lagstiftningen skärptes 1995 och kommunen blev skyldig att tillhandahålla 

förskoleplatser och fritidsplatser utan dröjsmål, om föräldern börjar arbeta, studera eller 

om barnet är i särskilt behov av barnomsorg. Barn till arbetslösa föräldrar hade tidigare 

ingen lagstadgad rätt till barnomsorg, utan ställdes ofta utanför barnomsorgssystemet, 

när de blev av med sitt arbete. Totalt fanns det 27 % barn utanför förskoleverksamheten 

år 1999. Den största gruppen på 11 % var äldre barn till föräldralediga, som ansågs vara 

tillfälligt utanför systemet, för de skulle efterfråga barnomsorg på nytt efter 

föräldraledigheten. Det var 8 % av barnen som inte var representerade alls inom 

barnomsorgen trots att föräldrarna förvärvsarbetade. Barn till arbetslösa hade en 

representation på 6 %, medan den grupp som aldrig efterfrågade barnomsorg var på 3 

%, och den gruppen var mest representerad i landsbygdskommunerna (ibid.). 

 

Förslaget om maxtaxa har blivit och är mycket omdiskuterat. Maxtaxan är ett system 

som reglerar vilka avgifter kommunen kan ta ut från föräldrarna. Regeringen ansåg att 

det gamla avgiftssystemet var negativt för både den enskilda och samhällsekonomin. 

Det gamla systemet medförde marginaleffekter som motverkade en ökning av 

sysselsättningen inom arbetsmarknaden, och därmed det arbetslöshetsmål som 

regeringen hade fastlagt för att kunna öka arbetskraftsutbudet (ibid.).  
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Den marginaleffekt regeringen kritiserade innebär att när avgiften i förskolan är hög blir 

andra barnomsorgsalternativ billigare. Det medförde att den ena föräldern kanske 

stannade hemma eller minskade sin tid på arbetet för att det var ett mindre kostsamt 

alternativ än att lämna barnet till förskolan. Reformen skulle på lång sikt innebära att 

grupper med svag position i samhället stärkte sin ställning på arbetsmarknaden genom 

att till exempel öka sin arbetstid och då kunna öka sina inkomster, och således minska 

bidragsberoendet (Ibid.). 

 

Det nya avgiftssystemet innebar att avgiften inom barnomsorgen har ett övre tak som är 

det högsta som föräldrarna behöver betala för att lämna sitt barn inom barnomsorgen. 

På våren 2000 lade riksdagen fram förslaget om maxtaxans införande. Det innebar att 

föräldrarna maximalt skulle betala enligt tabell 1.1 kolumn 1 nedan vid införandet. 

Kommunen gör en procentuell beräkning av föräldrarnas gemensamma bruttoinkomst 

och överstiger detta taket i maxtaxan betalar föräldern maxbeloppet (Ibid.). Tidigare 

hade föräldrarna fått betala enligt den procent av inkomsten som kommunen bestämt 

och i tabell 1.1 kolumn två och tre visas vad en familj med hög inkomst1 fått betala i 

Kiruna kommun före maxtaxans införande. Kiruna kommun har blivit utvald att 

representera vad kommunerna hade för avgiftssystem innan maxtaxan infördes, för att 

den kommunens avgift kan representera ett genomsnittligt medelvärde i Sverige. 

Tabell 1.1 Maximal avgift per barn 

 Maxtaxa heltid Tidigare heltid2 Tidigare deltid 

Barn 1         1150      3579 2190 

Barn 2         1068    1923 1229 

Barn 3         534   1496 1015 

Källor: (Utbildningsdepartementet [1999], Kiruna kommun [2002]) 

 

När maxtaxan infördes antog regeringen att barnfamiljer med låga inkomster skulle få 

det bättre ekonomiskt ställt och komma ur ett bidragsberoende, ex socialbidrag och 

bostadsbidrag. Det fanns exempel på familjer där en av föräldrarna hade valt att vara 

hemma deltid för att kunna lösa barnomsorgsfrågan, när familjen inte ansåg sig ha 

ekonomisk möjlighet, att lämna barnen på förskolan (Skolverket. [2003]).  

                                                 
1 En höginkomsttagare är den som har en inkomst över 290 000 kr enligt SCB beräkning  
2  Den tidigare avgiften är baserad på föräldrar som är höginkomsttagares sammanlagda inkomst 641 000 
kronor i sammanlagd inkomst. .(genomsnittsinkomsten för höginkomsttagare i urvalet)   
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Det fanns även de föräldrar som ville att deras barn ska få ta del av den pedagogiska 

verksamhet som erhölls inom förskolan, men som av olika skäl valde att avstå. Många 

barn fick därför inte ta del av förskolans verksamhet alls, och det fick till följd att 

barnen fick olika grad av förberedelse inför skolstarten (Utbildningsdepartementet 

[1999]). 

 

För att kommunerna inte skulle drabbas negativt av maxtaxan så betalar staten ut 

mellanskillnaden i förhållande till det kommunen får av föräldern och vad det 

egentligen kostade för en barnomsorgsplats. Även verksamheter som inte kommunerna 

omfattade, till exempel privata daghem eller föräldrakooperativ skulle omfattas av 

maxtaxereformen (Utbildningsdepartementet [1999]). Maxtaxereformen och reformen 

med allmän förskola består av ett flertal delar som introducerats vid olika tidpunkter 

(Skolverket. [2003]). 

 
• Den 1 juli 2001 fick barn till arbetslösa rätt till förskoleverksamhet (dvs. 

förskola eller familjedaghem) under minst tre timmar per dag eller femton 

timmar per vecka  

• Den 1 januari 2002 fick barn till föräldralediga samma rätt 

• Den 1 januari 2002 infördes maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 

(dvs. förskola, fritidshem, familjedaghem) 

• Den 1 januari 2003 infördes allmän förskola för fyra- och femåringar. Alla barn 

ska erbjudas minst 525 avgiftsfria timmar i förskola per år från höstterminen det 

år de fyller fyra år (Skolverket. [2003]).  

Skolverket gjorde på uppdrag av regeringen en uppföljning av reformen maxtaxa och 

allmän förskola 2003. Uppföljningen koncentreras till de delar av reformen som berörde 

tillgängligheten av förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga, samt vilka 

konsekvenser avgifterna hade för barnfamiljernas ekonomi. De studerade barnens 

närvarotider, barnantalet per grupp, personaltätheten, samt personalens utbildningsnivå. 

Tillgängligheten kunde kontrolleras med hjälp av tidigare ställda föräldraenkäter som 

utfärdades 1999 och 2002. De kom fram till att antalet barn hade ökat på förskolan, men 

att det hade kompenserats med hjälp av mer personal, så antalet barn per anställd var 

oförändrat. 
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1.2 Barnen och förskolan 

Regeringen antog att barnen inom förskolan skulle öka när föräldrarna fick valmöjlighet 

att ha barnen på förskolan men hur mycket var ännu oklart. Regeringens genomförande 

kom dock att innebära en klar ökning av såväl den tid som barnen var i förskolan, och 

antalet barn som anmäldes till förskoleverksamhet. De kunde se att i 80 procent av 

kommunerna ökade även tiden för hur länge barnen var i förskolan, och ökningen i tid 

låg mellan 14 minuter och 4 timmar per barn och dag. Ökningen i tid för barnen kan 

bero på att det inte blev någon stor skillnad i avgift mellan hel och deltid i 

barnomsorgen. Tiden barnen spenderade på förskolan minskade i 10 procent av 

kommunerna. I de kommunerna minskade tiden inom barnomsorg mellan 27 minuter 

och 2 timmar per barn och vecka. I de resterande kommunerna är tiderna oförändrade 

för barnen. Det kan bero på att de kommunerna inte införde alla delar av maxtaxan. 

Undersökningen visade att barnen i åldrarna 1-5 år gick 50 minuter längre per vecka i 

genomsnitt på förskolan. I tabell 1.2 visas vad de olika åldersgrupperna hade för 

tidsförändring gällande den tid som barnet spenderade på förskolan (Kommunförbundet 

[2004]). 

Tabell 1.2 Uppmätt förändring i tid 

Åldersgrupper Uppmätt förändring i tid 

1-2 år + 61 min 

3-5 år + 49 min 

1-5 år + 50 min 

Källa: (Kommunförbundet [2004]) 

 

Att vistelsetiderna ökade vid förskolorna kunde bero på att föräldrarna valde att få en 

mindre stressad tillvaro i och med att de nu inte behöver ta så snålt tilltagna tider inom 

barnomsorgen, för att hålla nere sina kostnader. Det kan också möjligen innebära 

positiva effekter på arbetsutbudet (ibid.). 

 

I tidsanvändningsundersökningarna "Tid för arbete och fritid” som genomfördes av 

SCB åren 1990/91 och 2000/01 har uppgifter om barns tid med sina föräldrar 

undersökts. Data har samlats in genom dagbokföring där föräldrarna beskriver med egna 

ord vad de hade utfört under dagen. Dessutom har svarspersonerna antecknat hur 

mycket tid som spenderades med de andra familjemedlemmarna under dagens lopp.  



 

5 

På så vis har det gått att ta fram barnens närvaro vid de olika aktiviteterna. De vuxnas 

uppgifter har omdisponerats så att barnen blir redovisningsenhet (SCB [2004]). 

 

I tabell 1.3 visas den genomsnittliga tidsförändring som skett mellan åren 1990 till 

2000. Tabellen visar att barnens tid med föräldrarna har minskat under 1990-talet. En 

stor del av nedgången i tid kan troligen bero på att barnomsorgen byggts ut under 1990-

talet. Det har blivit allt fler barn både i förskolan och inom skolans fritidsverksamhet. 

Den tid som barnen vistas inom barnomsorgen har blivit allt längre. Detta medför att 

den tid som barnen spenderar med föräldrarna minskat. En annan möjlig förklaring kan 

vara att barnen har fler aktiviteter utanför familjen som tar tid. Den tid som 

ensamstående mödrar spenderar med sina barn har minskat mest och det kan ha sin 

förklaring i att fäderna tar större ansvar för sitt/sina barn (Ibid.). 

Tabell 1.3 Genomsnittlig förändring av barns tid som de spenderar med sina föräldrar i timmar 
och minuter per dag åren 1990/91 – 2000/01 

Barnets ålder 

 

Barn med ensamstående 

mamma 

Sammanboende föräldrar 

 Mamma Mamma Pappa 

0-5 år -2: 173 -1: 28 -0: 24 

6-12 år -0: 45 -0: 57 -0: 27 

13-17 år -0: 14 -0: 21 -0: 42 

0-17 år -0: 57 -1: 04 -0: 31 

Källa:(SCB [2004]) 

 

I en undersökning ville Hallberg D och Klevmarken A (2003) se hur föräldrarna 

spenderade sin tid, i förhållandet mellan arbete, fritid samt hur mycket tid de spenderade 

med sina barn. De ville se om arbetstiden hade betydelse för hur mycket tid de 

spenderade med sina barn. De tittade på mor och far i separata studier.  Med hjälp av en 

regressionsanalys kom de fram till var att ekonomiska skäl inte har signifikant större 

förklaringsvärde när det gäller hur föräldrarna spenderar tid med sina barn. Om den ena 

föräldern arbetar mer än den andra, spenderar den förälder som är hemma mer tid med 

barnen.  
                                                 

3 Fet stil anger att förändringen är signifikant på 95-procentnivån. För barn med ensamstående pappor 
redovisas inga skattningar eftersom grupperna är små och skattningarna osäkra. 
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Det är dock troligt att faktorer som relativkostnaden mellan arbete och fritid, har stor 

inverkan på hur föräldrarna allokerar sin tid. Gary Becker (1993) hade en modell om 

tidsallokering undersöker hur mycket en individ är villig att spendera på arbetet istället 

för fritid. Den bör kunna användas för att kunna tyda sambanden. Om individens mål är 

att arbeta mer, öka sina inkomster, och därigenom möjliggöra en ökning av 

konsumtionen gällande varor och tjänster, kommer tiden för fritid att minska. Om 

fritiden minskar medför det att både tiden för arbete och tiden som barnen spenderar på 

förskolan kommer att öka. 

 

Sammanfattningsvis verkar det som om det finns såväl empiriska skäl, i form av det 

ökande utnyttjandet av förskolans tjänster efter maxtaxereformens införande, samt 

teoretiska skäl i form av ekonomiska faktorer, som påverkar valet av hur mycket tid, 

som barnen spenderar inom förskoleverksamheten. 

 

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie har varit att studera vilka faktorer som styr efterfrågan på 

förskoleplatser, samt analysera vilka faktorer som påverkar valet av den tid som barnen 

spenderar i förskoleverksamheten. Ett specifikt syfte är att analysera effekten av 

maxtaxereformen. Har föräldrarna sina barn mer timmar på förskolan/fritids efter 

införandet av maxtaxan eller är det oförändrat? 

 

 

1.4 Metod och material 

Metoden består av en efterfrågemodell för förskoleplatser i timmar per barn. Modellen 

är baserad på neoklassisk efterfrågeteori och Beckers modell om hur individen allokerar 

sin tid mellan arbete och fritid. Den modell som utvecklas i uppsatsen antar att 

efterfrågan på förskoleplatser är en funktion av vad förskoleplatsen kostar, vad priset på 

substitut är, vad föräldrarna har i bruttoinkomst och slutligen preferenser. Priset på 

substitut är den kostnad som föräldrarna har för att stanna hemma och ta hand om sina 

barn istället för att arbeta. Datamaterialet är baserat på riksförsäkringsverkets material 

”Tid är pengar”. Det är telefonintervjuer som SCB gjort för riksförsäkringsverkets 

räkning där de frågade 4000 föräldrar om olika frågor däribland om hur de löst 

barnomsorgsfrågan.  
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Ett urval har gjorts av de frågor som är betydelsefulla för uppsatsen. Dessa frågor gäller 

hur föräldrarna har ordnat sin barnomsorg före och efter maxtaxans införande samt 

frågor gällande föräldrarnas preferenser. 

 

 

1.5 Avgränsning 

En avgränsning som gjordes i utredningen var att välja ut de barn födda åren 1997-

2001, för att få en rättvisande bild över hur maxtaxans införande har förändrat tiden på 

förskolan för barnen. Barnen som är födda före år 1997, går idag i årskurs 2, och 

kommer sannolikt att gå hem direkt efter skolan. De barn som är födda senare än år 

2001 har ännu inte börjat förskolan. Av det totala antalet 3200 barn som ingår i 

riksrevisionsverkets studie är 1691 stycken barn födda de aktuella åren 1997 till 2001. 

 

 

1.6 Disposition  

I kapitel 2 kommer uppsatsens teoretiska ram att presenteras. Ramen omfattar 

neoklassisk nyttoteori och Gary Beckers modell om tidsallokering. Vidare i kapitel 2 

presenteras en efterfrågemodell om hur förskoleplatsefterfrågan ser ut. Kapitel 3 ägnas 

åt att analysera variablerna i modellen för att se om tiden på förskolan minskat eller ökat 

efter maxtaxans införande. Vidare undersöks om barngrupperna har ökat eller minskat i 

det material som Riksförsäkringsverket har sammanställt. I kapitel 4 förs en diskussion 

om de resultat som framkommit samt en tolkning av dessa, för att se om tiden för 

barnen har ökat eller minskat efter införandet och slutligen presenteras några 

sammanfattande slutsatser i kapitel 5. 
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Kapitel 2 

TEORI OCH MODELL 

 

 

 

 

2.1 Neoklassisk nyttoteori 

Här presenteras den teori som ligger till grund för studien. Den referens som används är 

Nicholson ”Microeconomic Theory” (2002) om inte annat anges. En individs totala 

nytta är hur mycket tillfredsställelse en individ upplever genom sin konsumtion av en 

specifik vara vid en given tidpunkt. En nyttofunktion beskriver en individs preferenser 

och dennes val gällande en specifik vara. Den varukorg som ger den största nyttan för 

individen är individuellt och individen väljer den varukorg som ger den största nyttan. 

Att individen väljer det som ger den största nyttan kallas rationellt val. Givet rationellt 

val måste individen kunna rangordna de olika varorna från det som ger den högsta 

tillfredställelsen till det som inte betyder något alls. Nyttan för en vara kan påverkas av 

ett antal faktorer till exempel priset för varan/tjänsten eller personliga erfarenheter av 

varan. Om priset på en av varorna stiger, kan individens preferenser förändras. Varje 

individ har en budgetbegränsning och med det menas en fast inkomst. Individen 

konsumerar sedan hela sin förvärvsinkomst. Nedan finns ekvationerna för 

nyttomaximeringsfunktionen och budgetbegränsningen.  

 

Maximera ).....( 21 nXXXU  (1) 

  

 Givet nnXPXPXPI ...2211 ++=   (2) 

 

I ekvationen ovan representeras nXXX ,21 ,  av olika varor, och nPPP ,, 2  av dessa varors 

marknadspriser, medan I står för individens inkomst och U står för nyttan. När 

ovanstående resonemang kombineras kan individens nyttomaximerande val uttryckas 

som marginalnytta. Det är den nytta som individen får vid konsumtion av en extra enhet 

av den specifika varan, centeris paribus. Om individen i begynnelsen har en lägre 

konsumtion av den specifika varan leder detta till att det blir en högre marginalnytta vid 

konsumtion av en extra enhet. 
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Har individen däremot en hög konsumtion av varan tillför en enhet extra betydligt 

mindre. Marginalnyttan av varan 1X  beskrivs av ekvationen.  

 

 
1

1
x

U
MUx

∂

∂
=    (3) 

 

Marginella substitutionskvoten (MRS ) anger hur många stycken av varan 2X  som 

individen är beredd att avstå ifrån för att istället erhålla varan 1X . MRS beskriver också 

den prisskillnad som också inverkar på valet av varorna som individen väljer. För att 

individen ska kunna erhålla ett optimalt nyttomaximringsval från den marginella 

substitutionskvoten gäller följande. 

 

 

 1

22

11

2

1 X
xP

xP

MUx

MUx
MRS === *  (4) 

 

Det leder fram till att det optimala nyttomaximeringsvalet för individen av varan 1x  blir 

följande funktion, där ∗

1X  är det optimala valet av varan 1x ; 

 

)...( ,2,11 IPPfX =
∗  (5) 

 

Det optimala valet av vad som individen väljer är beroende på vad individen har för 

preferenser. Det beror även på vad priset är på den andra varan, och vad individen har 

för bugetbegränsning. Detta visas grafiskt nedan.(Nicholson [2002]) 
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Figur 2.1 Nyttomaximerande val  
källa; (Nicholson [2002]) 

 

En individuell efterfrågekurva visar hur stor mängd av en vara som individen är villig 

att köpa, till ett visst pris, en given tidsperiod. Hur mycket en individ kan köpa beror på 

vilken inkomst individen har och priset på den specifika varan. Detta gör att marknaden 

är ”homogen vid graden noll för alla priser och alla enskilda individers individuella 

inkomstnivåer”. (Nicholson [2002] sidan 116) Nedan visas den individuella 

efterfrågekurvan för två olika varor. 

 

 ),.,(1 IPPdxX YX=
∗   (6) 

 

Marknadens efterfrågefunktion är den sammanlagda summan av alla individuella 

efterfrågekurvor. Ekvation nummer 7 visar marknadsefterfrågan, och det vill säga den 

aggregerade efterfrågan hos alla individer. 

    

 
),,(

1

IPPDXX YX

n

i

iji ==∑
= 4 (7) 

 

 

                                                 
4 Den aggregerade efterfrågan i ekvation nummer 8 speglar beteendet hos en modellkonsument 

Vara X 

U 

Y* 

X* 
X* 

I = PxX+PyY 

I/PY 

Vara Y 

I/Px 
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2.2 Substitutions och inkomsteffekt 

Om priset på en vara förändras kommer en individs reala köpkraft att variera. Vid 

nyttomaximering av normala varor kommer konsumtionen av vara X  att öka om priset 

går ner. Denna nyttomaximering ska delas upp i två effekter och det är 

substitutionseffekten och inkomsteffekten. Om relativpriset på vara X  minskar kommer 

individen att konsumera mer av den varan, vilket beror på att vara X har blivit billigare 

relativt vara Y . Vara Y representerar den andra varan som individen har som 

valalternativ. Till exempel, om priset på förskoleplatser går ner, kommer konsumenten 

att efterfråga ett ökande antal platser, därför att kostnaden för förskoleplatser har 

minskat relativt mot andra former av barnomsorg. Det är en förklaring om hur 

substitutionseffekten verkar.  

 

Inkomsteffekten uppstår när den reala inkomsten ökar till följd av en varas 

prissänkning. Det betyder att individen inte ligger kvar på samma inkomstnivå. När 

individen förändrar sin inkomst kan detta göra att de också förändrar sina preferenser, i 

och med att de hamnar på en högre nyttonivå. Detta innebär att individen kommer att 

efterfråga mer av en vanlig vara, som i detta fall är barnomsorgsplatser.  

 

Figuren nedan visar hur substitutions och inkomsteffekten ser ut grafiskt. När priset på 

varan X  faller kommer den ökade köpkraften att göra så att budgetlinjen med prisnivån 

innan prisfallet skiftar utåt, till budgetlinje med pris efter ökningen i köpkraft. När det 

sker så kommer det nyttomaximerade valet mellan vara X och Y för individen att skifta 

från ∗X , ∗Y till ∗∗X , ∗∗Y . Det totala skiftet i köpkraftsökning kan delas upp i två olika 

effekter och det är inkomsteffekten och substitutionseffekten. Substitutionseffekten 

leder till en förflyttning längs med kurvan till punkten A där den nya (MRS) kurvan 

skär den nya prisnivån (Nicholson [2002]). 
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Figur 2.2 Substitutions- och inkomsteffekt  
källa; (Nicholson [2002]) 

2.3 Beckers tidsallokeringsmodell 

Kapitel 2.3 är baserat på G Beckers modell “A Theory of the Allocation of Time” 

(1965). Allt det som tidigare är nämnt ligger till grund för Gary Beckers modell som 

han ställde när han skulle utreda hur varje person allokerar tiden. Individen måste även 

göra ett val gällande hur denne spenderar tiden. Det antal timmar som är på ett dygn 

eller en vecka eller ett år är fasta, det finns endast 24 timmar på ett dygn. När det endast 

finns dessa timmar på dygnet att tillgå, måste individen göra ett val om hur dessa ska 

spenderas. Valet gäller hur mycket som ska spenderas på arbete, och hur mycket som är 

fritid. Fritiden delas sedan in i fler delar som t.ex. spendera tid med barn, sömn, egna 

aktiviteter och så vidare. Genom att studera hur personer spenderar sin tid kan analyser 

av marknadens utbud göras. 

 

Låt oss anta att det finns två alternativ som en individ kan dela upp sin tid mellan. Det 

är ett val mellan konsumtion (inkomst) och fritid Det ena är hur många timmar 

individen spenderar sin tid på arbetet, med en lön för det jobb denne utför medan det 

andra valet gäller hur många timmar som individen väljer att spendera på obetald fritid. 

Timmarna som individen spenderar på fritid, är den tid som antas ge största 

välbefinnandet. Alla de aktiviteter som ger individen välbefinnande är också de som ger 

dem störta nyttomaximeringen. Nyttan är en funktion av individens möjlighet till 

konsumtion av varor och tjänster. 

Vara x 

I= Px2X+ PyY 

U 2 

Inkomsteffekt 

Vara Y I = Px1X+ PyY 

Y** 

Y* 

X* XA X** 

U 1 

I/Py 

A 
YA 

Substitutionseffekt 

Total effekt 
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Den maximala nyttan har två begränsningar. Den första är dygnets 24 timmar. Dessa 24 

timmar ska sedan delas mellan individens konsumtion, och den obetalda fritiden. Den 

andra begränsningen är att individen endast kan konsumera om denne arbetar, så 

konsumtionen är en funktion av den lön individen får för sin arbetstid. 

Optimeringsprincipen för att maximera nyttan, givet den reella lönen och individens val 

att arbeta och erhålla lön, är lika med MRS i valet mellan fritid och konsumtion.  

 

Föräldrar har endast 24 timmar till sitt förfogande och dessa måste fördelas efter bästa 

nytta. Föräldrarna måste välja hur mycket de är villiga att avstå från att få intjänad lön 

för att kunna konsumera, mot hur mycket tid de vill spendera på fritid. Barnens tid på 

förskolan är en funktion av hur mycket föräldrarna arbetar, vad förskoleplatsen kostar 

samt vilka preferenser föräldrarna har. Preferenserna gäller hur föräldrarnas 

nyttomaximeringsval är mellan att arbeta och kunna konsumera, eller att erhålla fritid. 

Föräldrarna väljer hur länge de vill ha sina barn på förskolan beroende hur dyrt 

substitutet är, och det är i detta fall fritid.  

 

 

2.4 En modell av efterfrågan på förskoleplatser 

Efterfrågan på förskoleplatser beror på hur mycket en barnomsorgsplats kostar, hur 

mycket föräldrarna arbetar, vilken inkomst nivå föräldrarna har, samt vilka preferenser 

som föräldrarna har. De preferenser som föräldrarna har är hur de upplever nyttan med 

förskoleplatsen jämfört med nyttan av att vårda barnen själva. För individen står valet 

mellan att stanna hemma och ta hand om sina barn eller att förvärvsarbeta och lämna 

barnen till förskolan.  

 

Vad individen väljer beror på hur mycket den enskilde är villig att avstå i arbete och 

därmed inkomst, för att istället kunna vara hemma. Om individen har en hög lön, 

kommer individen att avstå delvis från att arbeta, och istället välja att vara hemma med 

sina barn, för individen har då råd att konsumera ändå. Om föräldern istället väljer att 

arbeta mer, kommer arbetstiden att öka, vilket medför att barnens tid på förskolan ökar, 

och timmar med fritid eller tid med barnen minskar.  
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Däremot om föräldern väljer att arbeta mindre kommer tiden hemma att öka, men det 

får till följd att inkomsten minskar. Valet som föräldrarna har gällande arbete och fritid 

beror också på vad förskoleplatsen kostar. I detta fall så har regeringen infört ett tak för 

hur mycket en förskoleplats maximalt får kosta. Slutligen beror valet om de vårdar 

barnen själv, eller lämnar dem till förskolan, på vilka preferenser som föräldrarna har, 

gällande nyttan mellan de två alternativen. 

 

Definitionen av den totala efterfrågan av barnomsorgsplatser efter maxtaxans införande 

kommer att bero på hur många barn som tidigare fanns inskrivna inom förskolan och 

hur många timmar dessa spenderar där. Det som också kommer att påverka den totala 

efterfrågan på förskoleplatser är hur många barn till arbetslösa och föräldralediga som 

efterfrågar förskoleplatser. I ekvation nummer 8 nedan representerar DQ , hur många 

förskoleplatser som totalt efterfrågas. Det är en funktion av T som är priset för en 

barnomsorgsplats medan SP  representerar priset för substitut. I detta fall är det priset 

för att föräldern stannar hemma med sina barn, det vill säga det inkomstbortfall som 

föräldravård ger upphov till. I är den arbetsinkomst föräldern har och slutligen RP  

som är de preferenser som föräldern har. Ekvationen ser ut så här: 

 

 ),,( , RSD PIPTfQ =  (8) 

 

Preferenser är något som är svårt att mäta i någon form av enhet. Preferenser 

representerar tycke och smak för en specifik vara. Givet att två individer möter samma 

marknadspriser och har samma köpkraft, så förklaras skillnaden i individens 

preferenser. Det är individens olika val av hur mycket av den specifika varan de 

konsumerar. Att mäta något som för olika individer uppskattas olika, är ofta svårt. 

Preferenser i detta fall är om de upplevde att de hade tid med sina barn, eller inte, vid 

intervjutillfället. Preferenserna gällde även hur föräldrarna upplevde sin balans i livet, 

gällande hur tiden var allokerad och hur denna skulle kunna omallokeras om möjlighet 

till detta fanns.  
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Kapitel 3 

EMPIRI 

 

 

 

 

3.1 Riksrevisionsverkets databas 

Detta kapitel kommer de faktorer som identifierats i kapitel 2 att analyseras i syfte att 

studera om dessa påverkar efterfrågan på förskoleplatser. Dessa faktorer är hur mycket 

en förskoleplats kostar, vad priset för substitut är, inkomsten för föräldrarna samt vilka 

preferenser som föräldrarna har. Det som inte är behandlat i denna studie är 

inkomstvariabeln. Den variabeln är endast nyttjad för att se hur många hushåll som 

räknas till hög, medel och låginkomsttagare. Hela kapitel 3 baseras på 

riksrevisionsverkets material där inte annan källa anges. 

 

Det empiriska material som användes i analysen är hämtat från Riksrevisionsverket. Det 

är en telefonintervju, som är gjord av Statistiska centralbyrån, och är genomförd under 

vintern 2003. Fullständigt intervjumaterial finns att hämta hos riksrevisionsverket. I 

studien tillfrågades 4000 föräldrar till barn födda mellan åren 1993 och 1999. 

Svarsfrekvensen var 80 %. Till de föräldrar som besvarade telefonintervjun 

inkluderades sedan existerande uppgifter om bland annat inkomst, utbildning och 

föräldrapenninguttag från försäkringskassans befintliga register.  

 

Föräldrarna fick besvara frågor om hur de delade föräldraledigheten och varför de 

delade upp den på det sättet. De fick svara på vad som styrde hur lång tid som barnet 

spenderade på förskolan, både vilken faktor som var den viktigaste och vilken den näst 

viktigaste faktorn var. De hade även frågor rörande intervjupersonens livssituation. Hur 

de upplevade att balansen var i tid, mellan arbetstid, fritid, partner, tid med barn och 

egen fritid. Många hade en bra balans i livet gällande hur de allokerade tiden, men de 

som inte hade det fick möjlighet att beskriva hur balans i livet kunde uppnås. Det fanns 

även en fråga gällande hur individen skulle vilja förändra sin livssituation om tiden 

kunde omallokeras. Följande frågor gällde om individen ansåg de sig ha tillräckligt med 

tid för sina barn. Om föräldern ansåg att tiden de spenderade med barnen var 

otillräcklig, skildrades vad som var anledningen till detta.  
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Riksrevisionsverket är ett statligt verk och anses därför vara en pålitlig källa, varför 

denna undersökning kan framställas som tillförlitlig. När det i enkäten var inkluderat 

vilken försäkringskassa som föräldern tillhörde kan det konstateras att det var en 

undersökning gjord över hela landet på grund av att det var en mångfald olika nummer. 

Den delmängd 1692 stycken som är avgränsad i denna studie hade ett flertal olika 

nummer. Preferenserna för olika individer är svårt att mäta i och med att det inte är lika 

för alla. De preferenser som är presenterade i detta material är vad intervjupersonen 

anser eller upplever är den faktor som påverkar valet mest i de olika frågorna samt vad 

som de beskriver i ord att de upplever.  

 

I figur 3.1 visas att det efter maxtaxans införande kom att bli 242 stycken fler barn på de 

kommunala förskolorna. De tillkom ytterligare några barn förutom barnen till de 

arbetslösa och föräldralediga föräldrarna, som tidigare inte hade en plats i förskolan. 

Före införandet av maxtaxa var det 1297 stycken barn i kommunal barnomsorg. 

Föräldrarna till 395 stycken barn löste barnomsorgsproblemet på annat sätt. Efter 

införandet av maxtaxa började det vara totalt 1539 stycken barn inom den kommunala 

barnomsorgen (Riksrevisionsverket [2004]). 
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Figur 3.1 Antal barn i kommunal barnomsorg  
Källa: (Riksrevisionsverket [2003]) 

 



 

17 

 

För att undersöka om det antal barn som tillkommit i den kommunala barnomsorgen är 

relaterade till maxtaxans införande är barnen i figur 3.2 indelade i två grupper. Den ena 

gruppen (Grupp 1) är barn till arbetande föräldrar eller annan form av sysselsättning 

som gav behörighet till förskoleplats både före och efter maxtaxereformen. I den andra 

gruppen (Grupp 2) ingår föräldrar som uppbär föräldrapenning, är arbetslösa och 

regelverket (gällande allmän förskola) som avser de regler som infördes efter 

lanseringen av maxtaxan (ibid.). 
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Figur 3.2 Tillkomna barn efter maxtaxereformen  
Källa: (Riksrevisionsverket [2003]) 

 

I detta exempel blev det 192 stycken som enligt de gamla reglerna för barnomsorg inte 

var berättigade till barnomsorg. Det betyder att 192 stycken barn har föräldrar som är 

arbetslösa, föräldralediga eller att barnen omfattas av allmän förskola för 4-5 åringar av 

de 1692 stycken som denna studie baseras på. Vid en jämförelse med den föregående 

tabellen där 242 stycken barn tillkom till den kommunala förskolan finns det en 

differens med 50 stycken. Dessa 50 stycken barns inträde inom den kommunala 

barnomsorgen kan vara ett resultat av att avgiften för barnomsorg minskade, i och med 

maxtaxans införande (ibid.). 



 

18 

I en sammanställning i figur 3.3 kan det utrönas om barnen fick mer eller mindre tid 

inom barnomsorgen. Det blev det följande resultat. De barn som redan var inskrivna i 

kommunal regi före införandet av maxtaxa fick längre tid på förskolan. Sammanlagt 

fick barnen en ökad genomsnittlig tid på ca 10 timmar/vecka i. I detta är den tid som 6 

och 7 åringarna är på skolan medräknad (5 timmar/dag) samt den tid de spenderar på 

fritids efteråt. Det ger en ökning av tiden med 2,0 timmar/dag. När det gäller barn 

mellan 1-5 år fick de en sammanlagd genomsnittlig ökad tid med 7.7 timmar/vecka och 

det ger en ökning av tiden med cirka 1.5 timme/dag (Riksrevisionsverket [2004]). 
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Figur 3.3 Tid i förskolan  
Källa: (Riksrevisionsverket [2003]) 

 

 

Den största andelen barn ökade sin tid på förskolan nämligen 1031 stycken, medan 449 

barn inte hade någon skillnad i tid. Totalt 212 barn minskade sin tid inom 

barnomsorgen. Minskningen och ökningen i tid kan bero på att föräldern ökar eller 

minskar sin arbetstid. För de barn där tiden minskade kan bero på att barnen som är 

födda 1997 har fått möjlighet att gå hem direkt efter skolan, och därmed minskat sin tid. 

I de fall där en förälder är arbetslös och har barn som går på 6-års verksamhet, har ingen 

rätt att erhålla plats för barnet på fritidsverksamhet, utan de barnen går direkt hem 

(ibid.).  
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När maxtaxan infördes blev skillnaden i kronor mellan hel och deltid inom 

barnomsorgen avsevärt mindre. När avgiften minskar kommer fler föräldrar att 

efterfråga förskoleplatser för att substitutet att stanna hemma och vårda de egna barnen 

har blivit dyrare. 

 

 

3.2 Avgiftsberäkning av förskoleplatser 

Bland de kostnader som förknippas med att ha barn, är bland annat förskoleavgiften för 

barnomsorg. Det var en kostnad som 2002 blev reducerad med hjälp av politiska 

åtgärder. Hushållets sammanlagda bruttoinkomst är den summa som kommunerna 

använder för att beräkna taxan för förskoleavgiften. Med hushållets sammanlagda 

bruttoinkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster enligt 

inkomstskattelagen (Piteå kommun [2003]). 

 

Om föräldrarna är skilda och har delad vårdnad5 med växelvis boende kommer avgiften 

att baseras på hur stor del av placeringen som de har behov av. Båda föräldrarna är 

förskoleplatsinnehavare av platsen för det gemensamma barnet. En plats inom 

barnomsorgen är alltid 100 procent och vårdnadshavarna fördelar platsen i förhållande 

till barnets vistelse hos respektive förälder. Del av placering kan bli t ex: 50/50 eller 

75/25. Var och en ansvarar för avgiften för sin del av platsen utifrån den egna 

avgiftsgrundande inkomsten. Taxans maximala avgift/barn samordnas mellan båda 

hushållen. Del av placering gäller endast vårdnadshavare som bor på olika adresser 

(ibid.). 

 

De avgifter som kommunerna tog ut före maxtaxans införande för barnomsorgen, var 

ofta tids och inkomstrelaterade. Kommunen lade ihop den totala bruttoinkomsten för 

båda föräldrarna, och tog ut en procentuell del av den. Vissa förskolor hade nästan 

stämpelklocka för barnen, medan andra förskolor delade upp dagen i fyra delar, och tog 

betalt upp till dessa gränser. De kontrollerade när barnen kom och gick till förskolan, 

och hade föräldern haft barnen mer tid på förskolan en månad, fick de betala det belopp 

som var upp till nästa gräns efterföljande månad, plus den ordinarie avgiften den 

månaden.  

                                                 
5 Regler gällande delad vårdnad är lika för hela landet. 
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Sedan fick föräldrarna betala för den tid de hade sagt att de skulle ha barnen på 

förskolan, oavsett om de hade barnen där mindre tid. Det var ett sätt för kommunerna att 

kunna styra efterfrågan på barnomsorgsplatser, och hålla kostnaderna på en så låg nivå 

som möjligt (Utbildningsdepartementet [1999]). 

 

Vid en rundringning till några slumpvis utvalda kommuner Piteå, Borås, Karlstad, 

Karlskrona och Kiruna visade det sig att för första barnet hade föräldrarna en 

procentsats på mellan 6.2 % till 7.6%. För barn nummer två hade de olika kommunerna 

olika beräkningssystem men summan för föräldrarna blir ungefär den samma. För att 

kunna göra en jämförelse före och efter maxtaxans införande gällande vad föräldrarna 

har betalat i avgift har Kiruna kommuns procentsats används för beräkningen. Detta 

därför att deras procentsats för beräkning av avgiften, anses representativ, när denna 

procentsats, låg nära medelvärdet i de tillfrågade kommunerna.  

  

Tabell 3.1 visar den procentsats som Kiruna kommun använde för att beräkna 

barnomsorgsavgiften före införandet av maxtaxa och tabell 3.2  visar den procentsats 

som används idag för att beräkna förskoleavgiften i Kiruna. Avgiften uttages 11 

månader6 om året juli är avgiftsfri. Endast om barnet är sjukt7 mer än 15 dagar i sträck 

har föräldrarna rätt till reducerad avgift för de dagarna. De procentsatser som 

presenteras används sedan för att beräkna vilken avgift föräldrarna ska betala för 

förskoleavgiften. Avgiften beräknas på föräldrarnas sammanlagda inkomst.  

 

 

Tabell 3.1 Avgift för barnomsorg 1998 (före maxtaxan) 

 Barn1 Barn 2 Barn 3 (eller fler) 

Förskola heltid 6,7 %  3,6 % 2,8 % 

Förskola deltid max30 timmar 4,1 % 2,3 % 1,9 % 

Förskoleklass och fritids max 30 tim 4,1 % 2,3 % 1,9 % 

Morgonmål 150 kr/månad 150 kr/månad 150 kr/månad 

Källa: (Kiruna kommun [1998])  

                                                 
6 Regler gällande uttag av taxan 11 månader gäller för hela landet  
7 Regler gällande sjukt barn i mer än 15 dagar gäller för hela landet. 
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Tabell 3.2 procentsats för beräkning av barnomsorgsavgift i Kiruna kommun år 2002*  

 Barn 1 Barn 2 Barn 3 

Förkola Heltid 3 % max 1140 2 %  1 %  

Förkola Deltid  2,25 % 1.5 % 1 % 

Fritids 2 % 1 % 1 % 

Källa: (Kiruna kommun [1998]) * Efter maxtaxereformen inte förändrat sedan dess. 

 

 

Mellan 1998 och 2002 infördes de olika delarna i maxtaxan i olika omgångar därigenom 

fick barn till arbetslösa och föräldralediga rätt till förskoleverksamhet, maxtaxan 

infördes och allmän förskola för 4-5 åringar (Skolverket. [2003]). 

 

För att kunna se någon skillnad i hur mycket föräldrarna har betalat i förskoleavgift har 

de indelats i grupper med olika inkomstnivåer. Indelningen är baserad på hur mycket 

föräldrarna haft i sammanlagd inkomst under 2002. Gruppen som är höginkomsttagare 

är hushåll med sammanlagd inkomst över 595 000 kr. Dessa var till antalet 84 Stycken. 

Gruppen med hushåll som var medelinkomsttagare8 med sammanlagd inkomst mellan 

328-594 000 kr var till antalet 822 stycken. Slutligen sista gruppen med hushåll där den 

sammanlagda inkomsten var mellan 0 till 327 000 kr var till antalet 786 stycken 

(Riksrevisionsverket [2003]). 

 

I tabell 3.3 visas hur mycket en höginkomsttagare som hade en inkomst på 641 000 

kronor betalade för sina barn på förskolan, om denne skulle nyttja en heltid respektive 

deltid. Det framkommer också vad medel och låginkomsttagare betalade innan 

maxtaxan infördes. För medelinkomsttagare är beloppet 408 000 kronor använt för 

beräkningen och för låginkomsttagare beloppet 236 000. Genomsnittsinkomsten9 för 

respektive grupp10 är baserad på vad hushållens samanlagda inkomst är för år 2002 för 

alla i respektive grupp. Procentsatsen som används för beräkning är den som presenteras 

i tabell 3.1.  

 

                                                 
8 En medelinkomsttagare är de som tjänar mellan 164 000 till 297 000 kronor enligt SCB vilket ger ett 
sammanlagt medelvärde för hushållet som är 328 000-594 000 kr 
9 Genomsnittsinkomsten är den genomsnittliga inkomsten för respektive grupp i det urval som är i denna 
studie 
10 De olika grupperna är hög, medel och låginkomsttagare  
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Tabell 3.3 Avgift före maxtaxan 

Grupp   Barn 1 Barn 2 
 

Barn 3 3 Barn 
totalt 

2 Barn 
totalt 

Höginkomsttagare  
 

Heltid 3579 1923 1496 6998 5502 

 Deltid 2190 1229 1015 4434 3419 

Medelinkomsttagare 
 

Heltid 2278 1224 952 4454 3502 

 Deltid 1394 782 646 2822 2176 

Låginkomsttagare 
 

Heltid 1318 708 551 2576 2026 

 Deltid 806 452 374 1632 1959 

Källa: (Riksrevisionsverket [2003]) 

 

Tabell 3.4 visar hur mycket respektive grupp har fått betala efter maxtaxans införande. 

De sammanlagda hushållsinkomster som avgifterna är beräknade på är de samma som i 

tabell 3.3 men procentsatserna är de som finns i tabell 3.2  Alla hushåll som har en 

sammanlagd inkomst på över 456 000 betalar maxbeloppet för första barnet det vill säga 

1150 kronor. 

Tabell 3.4 Avgift efter maxtaxan 

Grupp  Barn1 Barn 2 
 

Barn 3 3 Barn 
totalt 

2 Barn 
totalt 

Höginkomsttagare  
 

Heltid 1150 1068 535 2753 2218 

 Deltid 1150 801 535 2537 2003 

Medelinkomsttagare 
 

Heltid 1020 680 340 2040 1700 

 Deltid 765 510 340 1615 1275 

Låginkomsttagare 
 

Heltid 590 393 197 1180 983 

 Deltid 443 295 197 594 738 

Källa: (Riksrevisionsverket [2003])  

 

Om man jämför tabell 3.3 och tabell 3.4 ser man tydligt att taxan för barnomsorg 

minskade rejält. Den avgift som ett hushåll som ingår i gruppen höginkomsttagare med 

inkomsten 641 000 kronor skulle ha betalat om inte maxtaxereformstaket på 1140 

kronor funnits är för en heltid är 1603 kronor. Det är en skillnad med 436 kronor per 

månad. 

 

I de två följande tabellerna 3.5 och 3.6 visar hur mycket i besparing som föräldrarna 

gjorde om de valde att lämna barnen i förskolan halvtid istället för heltid. Den övre 

tabellen gäller före maxtaxans införande och den undre efter införandet av maxtaxa. 
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Tabell 3.5 Skillnad i kronor mellan hel och deltid innan maxtaxereformen 

 Barn1 Barn 2 
 

Barn 3 3 Barn 
totalt 

2 Barn 
totalt 

Höginkomsttagare  
 

1389 694 481 2564 2083 

Medelinkomsttagare 
 

884 442 306 1632 1326 

Låginkomsttagare 
 

551 256 177 944 767 

Källa: (Riksrevisionsverket [2003])  

 

Tabell 3.6 Skillnad i kronor mellan hel och deltid efter maxtaxereformen  

 Barn1 Barn 2 
 

Barn 3 2och 3 Barn 
totalt 

Höginkomsttagare  
 

-52 267 0 215 

Medelinkomsttagare 
 

255 170 0 425 

Låginkomsttagare 
 

148 98 0 246 

Källa:(Riksrevisionsverket [2003])  

 

Det som kan påvisas är att det var en stor besparing för hushållen oavsett vilken inkomst 

om de hade före maxtaxan infördes, om de valde att lämna barnen till förskolan deltid, i 

stället för heltid. När sedan maxtaxan infördes är besparingen betydligt mindre i kronor 

räknat. 

 

 

3.3 Inkomst och substitutionseffekter av maxtaxereformen 

När maxtaxan infördes fick föräldrarna mer pengar över till annat. Höginkomsttagare 

var de som erhöll den högsta köpkraftsökningen. I tabell 3.7 visas hur stor 

köpkraftsökning i kronor som respektive grupp har fått efter maxtaxans införande. 

Beräkningen är gjord genom att jämföra den avgift som respektive grupp fått betala för 

hel och deltid i (tabell 3.3) före maxtaxan med den avgift, som de fått betala efter 

maxtaxans införande och är beräknat i (tabell 3.4) efter maxtaxereformen 
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Tabell 3.7 Köpkraftsökning för familjerna 

Grupp  Barn1 Barn 2 
 

Barn 3 3 Barn 
totalt 

2 Barn 
totalt 

Höginkomsttagare 
 

Heltid 2429 855 962 4245 3284 

 Deltid 796 427 481 1896 1416 

Medelinkomsttagare 
 

Heltid 1258 544 612 2414 1802 

 Deltid 629 272 306 1207 901 

Låginkomsttagare 
 

Heltid 728 315 354 1396 1042 

 Deltid 364 157 177 1038 521 

Källa: (Riksrevisionsverket [2003]) 

 

Det är de föräldrar som är hög och medelinkomsttagare som tjänar mest på 

maxtaxereformen. Avgiftsbesparingen beror dock på hur många barn de har totalt. 

 

Om priset på en vara förändras blir följden en förändring i real inkomsten. När en 

individ nyttomaximerar kommer denne att välja den vara som ger mest nytta vid den 

prisnivån. Nyttomaximering delas upp i två effekter dessa är substitutionseffekten och 

inkomsteffekten. Substitutionseffekten kan förklaras genom antagandet att priset på 

förskoleplatser går ner. Då medför det att konsumenten kommer att efterfråga ett 

ökande antal platser inom barnomsorgen eftersom priset på substitutet (att ta hand om 

barnen själv) har ökat. Om föräldrarna skulle välja att istället sköta sina barn själv, 

kommer detta att leda till att någon av föräldrarna stannar hemma med barnen med 

förlorad arbetsinkomst och mindre pengar att spendera som följd. Det som sker är att 

det relativa förhållandet mellan arbete och substitutet förändras. Inkomsteffekten kan 

göra att fler väljer att arbeta mer då priset på substitutet, i detta fall att själv vara hemma 

och ta hand om sina barn, ökar. När den relativa inkomsten hos en konsument ökar 

kommer denne att efterfråga mer av en vanlig vara som i detta fall är 

barnomsorgsplatser.  

 

Figur 3.4 visar att det är barn till främst medelinkomsttagare som tillkom efter 

maxtaxans införande inom den kommunala barnomsorgen. De löste sin barnomsorg på 

annat sätt före införandet av maxtaxa. Detta är beräknat på den inkomst som förälder 111 

hade under år 2002. 

 

                                                 
11 Förälder 1 är den förälder som intervjuades  
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Vid en granskning angående denna förälders inkomst så har 144 stycken av de 224 

stycken tillkomna barnens förälder 1 ingen inkomst under år 1998 och det kan betyda 

att föräldern kom ut i arbetslivet efter det året.  

 

 

Figur 3.4 Antal barn till respektive inkomstgrupp som tillkom i den kommunala förskolan 
Källa: (Riksrevisionsverket [2003]) 

 

 

3.4 Preferenser 

Preferenser är vad individer tycker eller anser i olika frågor om hur de upplever sin tid 

eller vad som påverkar deras beslut. I detta fall är det deras åsikt i tiden som deras barn 

spenderar på förskolan. Givet att föräldrarna har samma kostnader och inkomster.  

 

Riksrevisionsverket hade ställt denna fråga till föräldrarna.  ”Vilken är den viktigaste 

faktorn som bestämmer hur många timmar som barnet är i barnomsorg/har barntillsyn 

idag”?
12 Svarsalternativen var enligt figur 3.5 där det visas att det var barnens ork och 

trivsel som hade mest påverkan på hur föräldrarna valde tidsperiod för barnet på 

förskolan. 13   

                                                 
12 De antal föräldrar som besvarat frågan var 1445 stycken. 
13 Ytterligare 29 föräldrar ansåg att barnens ork och trivsel var den viktigaste orsaken till tiden inom 
barnomsorgen men dessa hade svarsalternativet annat 
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Givet att föräldrarna har oförändrade kostnader och inkomst kan en sänkning i avgiften 

till barnomsorgen medföra att det ändå leder till en förändring i beteende hos föräldern.  
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Figur 3.5 Viktigaste faktorn till efterfrågan på barnomsorg 
Källa: (Riksrevisionsverket [2003]) 

 

För att se om tiden med barnen har någon betydelse för föräldern löd frågan. Har du 

tillräckligt med tid för ditt barn? Svarsalternativen finns att tillgå i tabell 3.8 kolumn 1 

och 2. Om de inte ansåg att de hade tid med sina barn fick de frågan om vad som var 

anledningen till detta. Dessa svarsalternativ finns i tabell 3.8 kolumn 3 och 4. 

 

Tabell 3.8 Tid med barnen 

Svarsalternativ Antal Kategori Antal 

Alltid/för det mesta 1202  Arbete/Studier 739 

Ibland 284 Har tillräcklig tid 656 

Sällan 172 Hushållsarbete 147 

Aldrig 24 Annat 150 

Vet ej 10   

Källa: (Riksrevisionsverket [2003]) 

 

 

Övervägande del av föräldrarna ansåg att de hade tid med sina barn vilka uppgick till 

1202 stycken Det var 284 stycken som svarade att de hade tid med barnen ibland och 

172 stycken som sällan hade tid med sina barn. 
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Vad är då främsta anledningen till att föräldern inte har tid med sina barn? I första hand 

anser föräldern att arbetet tar för mycket tid i förhållande till den tid, som föräldrarna 

spenderar med sina barn. I andra hand ansåg föräldrarna att hushållsarbete tog för 

mycket tid. Det är nästan ingen skillnad i antalet föräldrar som ansåg att skola/arbete tog 

för mycket tid och de som ansåg att det hade tillräckligt med tid för sina barn. Vad som 

dock inte framgår är om det är kvalitativ tid med sina barn eller om det är tid som 

föräldern till exempel lagar mat och barnet är i närheten 

 

Vidare gällande preferenser har intervjupersonerna försökt beskriva hur det går att 

kombinera familj och arbete samt om något bör förbättras samt hur denna förbättring 

skulle kunna ske. 

 

Cirka en tredjedel av föräldrarna, (530 stycken) besvarade aldrig frågan samtidigt som 

285 stycken ansåg att de hade det bra och inte ville förändra något. Den tredje stora 

gruppen (271 stycken) hade som önskan att arbetstiden skulle förkortas eller att flexibla 

arbetstider kunde införas för att kunna få mer tid för barnen. De önskade även att 

arbetsgivarnas attityder gällande föräldraförsäkringen förbättrades. Arbetsgivaren 

ansågs styra, när och hur föräldraledigheten skulle tas ut. 

 

Några få hade problem med den barntillsyn som den kommunala barnomsorgen erbjöd. 

De önskade sig en mer flexibel barnomsorg för att kunna hämta och lämna barnen 

tidigare eller senare än den öppettid som är idag. Ett flertal önskade även att det var 

möjligt att lämna barnet till förskolan under obekväm arbetstid till exempel kvällar och 

nätter.  

 

Ett antal ansåg att maxtaxereformen var dåligt utformat för de upplevade det som om de 

betalade för en barnomsorgsplats de inte utnyttjade. Det kunde handla om att den ena 

föräldern var hemma under sommaren, men att hushållet ändå betalade 

barnomsorgsavgift för att behålla barnomsorgsplatsen. Dessutom fanns en grupp som 

ansåg att det var för stora barngrupper på förskolan. De ville istället att någon form av 

barnomsorgsbidrag skulle införas. Detta skulle betalas till föräldrarna som sedan kunde 

välja vem de lämnade sina barn till. De kunde även få en ekonomisk möjlighet att vårda 

barnen själva.  
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3.5 Sammanfattning 

Det som kan konstateras är att föräldrarna har sina barn inom barnomsorgen längre tid 

än tidigare. En orsak kan vara att det är väldigt liten skillnad i avgift mellan hel och 

deltid inom barnomsorgen, sedan maxtaxan infördes. Det kan ha till följd att föräldern 

väljer att lämna barnen mer tid på förskolan. Om det beror på att föräldern arbetar mer, 

känner mindre stress, eller om det beror på förändrade preferenser är svårt att säga. 

Även de som tidigare hade annan form av barnomsorg, eller tog hand om sina barn 

själv, valde när maxtaxan infördes, att lämna sina barn till den kommunala 

barnomsorgen.  

 

Om maxtaxan gynnar alla är svårt att säga, men den som vill spendera tid med sina barn 

under sommaren och julhelgen, får betala en avgift, trots att de inte utnyttjar platsen. Är 

föräldern hemma med barnet tre månader under sommaren, måste de ändå betala för två 

av dessa månader, trots att inte barnomsorgsplatsen utnyttjas. Om föräldern inte betalar 

s förskoleplatsen, kan de hänvisas till en annan förskola när barnomsorg åter önskas.  

 

De faktorer som påverkar efterfrågan på förskoleplatser är barnomsorgstaxans 

förändring och priset på substitut. Maxtaxereformen medför dels att det inte finns något 

ekonomiskt incitament att välja mellan hel och deltid för barnet i förskolan. Det är 

endast hur föräldern själv väljer tid för barnomsorg, som påverkar hur länge barnet 

stannar på förskolan. Det medför även att priset för substitut (att stanna hemma med 

barnen) går upp relativt gentemot barnomsorg. När priset på substitut ökar kan det 

medföra att det inte längre är ekonomiskt för föräldrarna att stanna hemma med barnen 

Den relativa inkomsteffekten kan även medföra att föräldern har fått möjlighet att gå ner 

i arbetstid, om dessa anser att de vill spendera mer tid med barnen. 

 

När regeringen införde maxtaxan hade de som mål att låginkomsttagare skulle få det 

bättre ekonomiskt ställt samt komma ur ett bidragsberoende. De fick en visserligen en 

sänkning av avgiften, men höginkomsttagare var de som fick den största sänkningen av 

avgiften. Den grupp som efterfrågade flest förskoleplatser inom den kommunala 

barnomsorgen efter maxtaxans införande var främst medelinkomsttagare men i andra 

hand höginkomsttagare. Vad som dock inte framgår är om det beror på maxtaxan i sig 

eller om det är föräldern som har kommit ut i arbetslivet för första gången.  
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Kapitel 4 

DISKUSSION 

 

 

 

 

Tanken med modellen för antalet timmar på förskolan var att göra en ekonometrisk 

analys. Det material som Riksrevisionsverket hade sammanställt var bra, men det hade 

inte sammanställts på ett sådant sätt att en ekonometrisk körning var möjlig, utan att 

sammanföra rätt variabler till rätt format.  

 

Det kan finnas många orsaker till vad ökningen av barn och ökningen av tiderna inom 

barnomsorgen kan beror på. Det går idag att leva som ensamstående mor/far med en 

lön, då samhället går in med bidrag (t.ex. Bostadsbidrag), Det har blivit allt fler som 

lever ensamma och de behöver inte ta hänsyn till någon annan vuxen, utan behöver 

endast ta hänsyn till barnen. Barnen kommer ofta i kläm i mellan föräldrarna och deras 

initiativ till självförverkligande (SVD [2004]).  

 

När regeringen införde maxtaxan hade de förespeglingen att barnen skulle behöva den 

pedagogiska verksamhet som fanns på förskolan. Det kan ha medfört att föräldern 

kände sig tvingad att lämna barnet till förskolan, för att kunna erhålla den ”rätta” 

pedagogiska kompetensen. Visst finns det sociala skäl till att en del barn behöver 

förskolan. Det kan vara lugnare på förskolan än i det egna hemmet, men det kan också 

vara stökigare. Det finns nästan inga alternativ till förskolan när de flesta dagmammor 

försvann i och med att maxtaxan infördes. Förutom förskoleverksamheten finns det idag 

bara föräldrakooperativ14 (Svekom. [2004]). 

 

När regeringen betalar ut mellanskillnaden mellan den avgift som föräldrarna betalar 

och vad det egentligen kostar för en barnomsorgsplats, så är det i praktiken 

skattebetalarna som betalar för maxtaxereformen. När det inom nationalekonomin har 

fastställts att alla resurser är knappa, kan det ifrågasättas om det är förnuftigt med 

maxtaxa ur ett nationalekonomiskt längre perspektiv. 

                                                 
14 Föräldrakooperativ är en barnomsorgsform där det dels finns anställda men även föräldrarna turas om 
att arbeta där.  
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Kapitel 5 

SLUTSATSER 

 

 

 

 

I och med att maxtaxan är en relativt ny reform har det inte kommit fram alla för och 

nackdelar med införandet. Det är svårt att säga om maxtaxan är bra eller dålig när 

regeringen i omgångar infört de olika delarna i maxtaxereformen. Som tidigare studier 

visat, och så även denna så har antalet barn inom den kommunala förskoleverksamheten 

ökat, och anledningen till detta är svårt att veta. De som efterfrågade kommunal 

barnomsorg i första hand efter maxtaxans införande var medel och höginkomsttagare.  

Det är möjligt att de kan ha valt att lämna sina barn till den kommunala barnomsorgen 

för på att priset på barnomsorg minskade och priset för substitut ökade (att ta hand om 

barnen själv), blev relativt dyrare. 

 

De barn som sedan tidigare fanns registrerade inom barnomsorgen fick utökade tid på 

förskolan. Om det beror på ökad arbetstid eller att föräldern har barnen längre tid på 

förskolan, för att de ändå betalar för tjänsten kan inte sägas. En möjlig orsak kan vara att 

det nästan inte blev någon skillnad i avgift gällande hel och deltid för barnens vistelsetid 

inom barnomsorgen. En annan möjlig orsak kan vara att föräldrarna har fått förändrade 

preferenser. 

 

Maxtaxan gynnar inte alla, de som vill spendera tid med sina barn under sommaren och 

julhelgen, får betala en barnomsorgsavgift trots att de inte utnyttjar platsen. Är barnet 

hemma under tre månader under sommaren, så måste du ändå betala för två av dessa 

månader trots att du inte utnyttjar barnomsorgen. Om föräldern inte betalar sin plats i 

förskolan förlorar barnet sin plats på den aktuella förskolan och de kan tänkas bli 

hänvisade till en annan förskola när barnomsorg åter önskas. 
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