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Forord

ROCKWOOL FONDEN besluttede i 2007,
at forskningsenheden skulle opprioritere
forskningen i familieforhold med særlig
fokus på børns vilkår. Der har i de senere år været en stigende opmærksomhed
på børns vilkår i takt med, at antallet af
børnesager, den registrerede kriminalitet
blandt børn såvel som antallet af psykiske
diagnoser er steget dramatisk. Samtidig
arbejder forældre mere uden for hjemmet
end nogensinde tidligere, hvilket på den
ene side betyder bedre indkomster og på
den anden side mindre tid til familien.
Dette dilemma mellem arbejds- og familieliv førte til nedsættelsen af Familie- og
Arbejdslivskommissionen (2007), som
fandt, at der kun i relativt få børnefamilier var problemer af denne karakter, og at
det især var længere uddannede, som berettede herom. Det var dog klart, at nogle børn fortsat vokser op i familier, hvor
der er problemer af forskellig slags. Det
betyder, at sådanne børn har et proble-
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matisk børneliv og siden hen har risiko
for at klare sig dårligere end andre børn.
Samtidig er der en generel udvikling i
retning af stadig flere overvægtige børn,
tillige med at knap hver tredje unge ikke
opnår at få en uddannelse. Det taler for,
at der er behov for en bred tilgang for at
forstå, hvilke vilkår børn i dag vokser op
under, herunder hvilken rolle forholdene i hjemmet og dermed de ressourcer
familien råder over, spiller for børns opvækstvilkår.
På baggrund af den nyeste forskning
om børnefamiliers vilkår og under anvendelse af en række nye undersøgelser
er det formålet med Rockwool Fondens
forskning i familieforhold at tegne et billede af hvilke ressourcer, børnefamilier
råder over, hvordan de anvender dem på
deres børn, og hvad det siden hen betyder for dem fx i skolen og på arbejdsmarkedet. Det har bl.a. resulteret i en række
undersøgelser om de tids- og pengemæs-
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sige ressourcer, som forældre anvender
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?
1. HVORFOR DENNE BOG?
Der er dagligt omtale i medierne af børns vilkår. Et stigende antal
børnesager dukker op, og kriminalitet blandt unge er blandt emnerne.
Samtidig gives et billede af fortravlede forældre, der har vanskeligt ved at
få hverdagen til at hænge sammen og pengene til at slå til. Men hvad er
virkeligheden for børn og forældre i dagens Danmark? Det er emnet for
denne bog, som bygger på den nyeste danske og udenlandske viden om
børns økonomiske opvækstvilkår.

9

D

er er i løbet af de senere år kommet
stadig mere fokus på børns vilkår,
dels fordi stadig flere sager er dukket op
om børn, som har dårlige vilkår, dels fordi
både mænd og kvinder i dag arbejder i et
omfang, som formentlig ikke er set tidligere i nyere tid. Hvor 47 pct. af mødre til
børn i førskolealderen (<7 år) i 1987 havde fuldtidsbeskæftigelse, er andelen i dag
oppe på 64 pct., samtidig med at der stort
set ikke er nogle hjemmegående mødre
tilbage, når vi ser bort fra mødre på barsels- eller familieorlov (Danmarks Statistik, 2008). Også mange fædre arbejder i
dag længere tid end tidligere. På trods af
en generel arbejdstidsnedsættelse til 37
timer i 1994 skete der ikke nogen reduktion i den faktiske arbejdstid fra 1987 til
2001 for mænd (Bonke, 2002), og siden
2001 og frem til i dag arbejder de fleste
mænd stadig 37 eller flere timer om ugen.
Vi ved også, at det fortsat er sådan, at
fædre til førskolebørn arbejder mere end
yngre mænd, der ikke har børn, og at tilsvarende mødre kun i en kortere periode reducerer deres arbejdstid betydeligt i forhold
til før, de fik børn. Når børnene kommer
i skolealderen, er de fleste kvinder således
stort set tilbage i deres arbejde på fuld tid.
Også i andre lande har man set en udvikling mod stadig flere mødre på arbejdsmarkedet og et øget arbejdsomfang blandt
disse. I USA er andelen af familier, hvor
faderen er på arbejdsmarkedet, og moderen er hjemmegående, således faldet fra
50–60 pct. til 20–30 pct. i perioden 19652000. Samtidig er andelen af enlige mødre
i USA steget, hvilket betyder mindre omsorg over for børnene sammenlignet med
den omsorg, der gives af forældre i parfamilier, også selvom de fraskilte mænds tid
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sammen med børnene lægges til (Sandberg & Hofferth, 2005a,b).

Stadig flere mødre arbejder
fuldtids på arbejdsmarkedet.
Hvad betyder det for den tid,
som de anvender på deres
børn? Og hvor meget bidrager
fædrene til børneomsorgen?
Det undersøger vi nærmere og
sammenligner med forholdene
i andre lande.
Denne udvikling har fået mange til at
slutte, at forældre i dag bruger mindre
tid sammen med deres børn end tidligere (bl.a. Bryant & Zick, 1996), og at dette er et problem for børnenes opvækst,
og for hvordan de senere klarer sig som
voksne. I Danmark førte denne bekymring bl.a. til nedsættelsen af Familie- og
arbejdslivskommissionen, som i sin rapport (Deding et al., 2006) konkluderer,
at arbejdsugens længde er en væsentlig
faktor for, hvordan balancen mellem familie- og arbejdslivet opleves. Jo længere
tid, mænd og kvinder arbejder, jo mindre tilfredse er de typisk med denne balance. ”Dette hænger sandsynligvis sammen med, at flere arbejdstimer betyder
flere timer væk hjemmefra og således færre timer til familien” (p. 8). Hvorvidt dette også gælder for den tid, forældre bruger sammen med deres børn, er imidlertid et åbent spørgsmål. Der er således en
række forhold, som kan modificere sammenhængen mellem forældres arbejdstid
og tiden brugt sammen med deres børn.
For det første kan den øgede tid på
arbejdsmarkedet tages fra andet end børneomsorg. Både ens søvn, fritiden uden

børn og husholdningsarbejdet kan reduceres. Sidstnævnte kan hænge sammen
med, at mere arbejde på arbejdsmarkedet giver højere indkomst, som kan anvendes på tidsbesparende husholdningsmaskiner, bil og køb af hjælp til aflastning
for de hjemlige sysler og lignende. For
det andet kan arbejdet på arbejdsmarkedet i vidt omfang placeres samtidig med,
at børnene er i institution og skole, tillige med at forældrenes tid kan koordineres, hvorved der i det mindste er én forælder ad gangen til stede, når børnene er
hjemme. Lausten & Sjørup (2003) viser,
at for kun 9 pct. af forældrene til 0-årige
børn og 16 pct. af forældrene til førskolebørn (1-6 år) er deres samlede arbejdstid
tidsmæssigt overlappende, mens det gælder for 19 pct. af den samlede arbejdstid
blandt par, hvor kvinden er under 45 år,
og der ikke er hjemmeboende børn. For
det tredje kan mødres øgede arbejde på
arbejdsmarkedet indebære, at fædre i højere grad deltager i det daglige husholdningsarbejde, herunder i børneomsorgen.
Både i USA (Bianchi, 2000) og i Danmark
(Bonke, 1995) er der en positiv sammenhæng mellem mødres arbejdstid og fædres husholdningsarbejde. Endelig, for det
fjerde, kan lettere adgang til prævention
have betydet, at mange uønskede børn
ikke længere kommer til verden, og at
nogle venter med at få børn, til det passer bedre med uddannelses- og arbejdslivet. Bryant & Zick (1996) og Gauthier et
al. (2004) argumenterer for, at en faldende fertilitet kan betyde en højere prioritering af ”child quality” og en større bevidsthed om betydningen af at bruge tid
på sine børn. Samtidig kan senere fødsler
betyde, at flere kvinder når at få en læn-

gere uddannelse, hvilket ifølge en række undersøgelser indebærer, at de både
selv og deres partner bruger mere tid på
børnene (Leibowitz, 1974, 1977; Bonke,
1995; Sayer et al., 2004).

Forældres øgede arbejde på
arbejdsmarkedet medfører
større indkomster. Hvor stor
en del af dem bruger forældre
på deres børn? Og kompenserer forældre for deres manglende tid med i stedet at give
børnene ting?
Med nævnte forhold in mente, viser
det sig faktisk, at amerikanske forældre
bruger mere tid på deres børn i dag, end
de gjorde for 40 år siden, samtidig med
at de også arbejder mere på arbejdsmarkedet end dengang (Bianchi et al., 2006).
Hvorvidt dette også gælder for danske
forældre, undersøger vi i kapitel 5. Würtz
(2007) har i den forbindelse vist, at der i
1987 var en negativ sammenhæng mellem
både moderens og faderens arbejdstid og
den tid, de bruger på deres barn både på
en hverdag og i weekenden. Om forældres og især mødres længere arbejdstid i
dag har betydet mere stressende forhold
med evt. negative konsekvenser for børnene, er et spørgsmål, som ikke forsøges
besvaret i bogen. Bonke & Gerstorf (2007)
har dog vist, at det ikke er tiden anvendt
på arbejdsmarkedet eller i hjemmet, der
har betydning for, om forældre er stressede eller ej, men derimod hvordan ”timingen” af disse aktiviteter ser ud. Hvis man
har travlt med at aflevere børn om morgenen og hente dem igen om eftermiddagen, således at omsorg og husholdnings-
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arbejde nærmest falder oven i arbejdet på
jobbet, giver det anledning til, at man føler sig stresset, mens arbejdstiden ude og
arbejdet derhjemme ikke i sig selv er årsagen til, at man angiver at være stresset.
En ofte overset side af forældres øgede arbejdstid er betydningen af de bedre
økonomiske forhold, som børn i dag vokser op under. Siden 1981 har danske børnefamilier forøget deres disponible indkomster med 37 pct. imod en 29 pct's.
forøgelse for unge og midaldrende familier uden børn. Hvor stor en del af disse indkomster, der umiddelbart kommer
børnene til gode, er et åbent spørgsmål,
bl.a. fordi det er svært at opgøre, da tilstedeværelsen af børn ændrer familiers udgiftsmønster som helhed. Mange familier,
der får børn, flytter til en større og dyrere bolig og anskaffer sig andre langvarige
goder, samtidig med at de bruger færre
penge på forskellige voksen-fritidsaktiviteter mv. (Browning, 1992; Browning &
Ejrnæs, 2008). Hvor meget det betyder
for børns velfærd, er vanskeligt at vurdere, men der er formentlig ingen tvivl om,
at en højere husstandsindkomst bidrager
til, at børn vokser op i bedre boliger, sundere omgivelser, kan få bedre og sundere mad og deltage i flere og mere udfordrende fritidsaktiviteter. Det taler for, at
børn af forældre, der arbejder og tjener
meget, oplever bedre økonomiske vilkår
på den ene side, men får mindre tid sammen med deres forældre på den anden side. Omvendt har børn af forældre, der arbejder og tjener mindre, formentlig dårligere materielle opvækstvilkår, mens de til
gengæld må formodes at være mere sammen med deres forældre. Bogen belyser,
om der kan påvises en sådan ”substituti-
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on” mellem tid og goder anvendt på børn,
eller om der snarere er tale om ”komplementaritet” i den forstand, at nogle børn
får både mange goder og megen tid sammen med deres forældre, mens andre kun
får lidt af begge dele.

Hvad koster det at have børn?
Er ældre børn dyrere end yngre børn? Og er der fordele ved
at have flere børn samtidigt?
Det har vi beregnet med oplysninger fra en stor interviewundersøgelse.
En anden vigtig grund til at beskæftige sig med udgifterne til børn er, at man
herigennem får et bud på, hvor meget det
koster at have børn, og dermed i hvilket
omfang fx børnechecken bidrager til at
dække nogle af disse udgifter. Også børneinstitutionstakster sættes på denne måde i perspektiv, ligesom en beregning af
omkostningerne ved at have et barn kan
anvendes til at vurdere, hvor meget børnepengene fra den fraflyttede ægtemand
eller kvinde faktisk bidrager til at dække
omkostningerne, som er forbundet med
at være alene med barnet.
Udover at børns materielle og tidsmæssige opvækstvilkår – de penge og den tid,
der anvendes på børn – tillige med forældrenes uddannelsesmæssige baggrund har en
umiddelbar betydning for deres levevilkår,
påvirker disse vilkår også børnene senere
hen i opvæksten og som voksne. Fx viser
Greve (2008), at børn af danske fuldtidsbeskæftigede mødre er mindre overvægtige,
og dermed også forventes at være det, når
de bliver voksne, mens Würtz (2007) viser,
at jo mere tid mødre bruger på deres børn
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til hverdag og fædre i weekenden, jo bedre
klarer børnene sig i skolen. For USA viser
Curtis & Phipps (2000), at børn af forældre, der har megen tid til rådighed, klarer
sig bedre i skolen, idet der tages hensyn til
forskelle i indkomster1. Det understreger
vigtigheden af at se på børns opvækstvilkår, og hvordan disse varierer med forældrenes økonomiske og tidsmæssige forhold,
sådan som det vil blive gjort her i bogen.
1.1.Børns vilkår set ud fra
en økonomisk synsvinkel
Selvom der er mange andre forhold end
de økonomiske, der er afgørende for, hvilke vilkår børn vokser op under, og hvordan de siden hen klarer sig, er vores udgangspunkt de økonomiske. Vi har således valgt at fokusere på, hvordan forældre
vælger at bruge deres ressourcer – tid og
penge – på deres børn på den mest hensigtsmæssige måde. Vi forudsætter med
andre ord, at forældre træffer en række
beslutninger om anvendelsen af deres ressourcer, således at de bedst muligt opnår
nogle mere eller mindre eksplicitte mål,
som de har sat sig bl.a. vedrørende deres
børns opvækstvilkår. Da sådanne mål ofte
konkurrerer om anvendelsen af forældrenes ressourcer, og derfor ikke alle kan opfyldes, er det netop nødvendigt at bruge
ressourcerne på den mest hensigtsmæssige eller rationelle måde.
Vi antager, at familien kan betragtes
som en ”lille virksomhed” (Bergstrom,
1997), der bruger de ressourcer, den råder over eller køber, sammen med den
tilgængelige tid til at producere såkaldte
husholdningsgoder, som giver velfærd til
familiens medlemmer (Becker, 1991). Sådanne goder inkluderer bl.a. fritid og for-
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hold for børnene, såsom sociale færdigheder, et godt helbred og gode skoleresultater. Denne produktion af goder udføres
af såkaldt nytte-maksimerende agenter – i
dette tilfælde forældre – som netop optimerer deres velfærd under hensyntagen til
deres muligheder for at gøre det og deres
præferencer for forskellige goder. Nogle
forældre sætter meget pris på at bruge en
del tid på underholdning sammen med
deres børn, mens andre fx prioriterer at
dyrke sport sammen med børnene. Ligesådan kan nogle familier prioritere aktiviteter, som har et længere perspektiv, højere end aktiviteter, som gør dem glade
her og nu – fx lektielæsning versus nogle
former for underholdning.

Familien kan sammenlignes
med en lille virksomhed, som
bruger sine ressourcer mest
hensigtsmæssigt på børn og
voksne i forhold til, hvad den
ønsker at opnå inden for sine
begrænsede muligheder.
Den nytte eller velfærd, som familien
kan opnå, er betinget af, hvilke ressourcer den råder over, hvordan den kombinere disse ressourcer, og af det resultat den
ønsker at opnå heraf. Familiens budget,
som afhænger af indkomsten fra arbejde,
afkastet fra evt. kapital og/eller overførsler
fra det offentlige, og af hvor meget man
kan/vil låne og/eller få som gaver, sætter en
begrænsning for, hvor meget familien kan
bruge i en given periode. Hvordan dette
forbrug sammensættes, er igen bestemt
af priserne på forskellige varer og tjenester, tillige med værdien af ens tid – lønnen – idet nogle varer tilvælges og andre

fravælges afhængig af deres relative priser.
Hvis fx børnepasning koster relativt meget, vil nogle foretrække i højere grad selv
at tage sig af deres børn – eller lade dem
passe sig selv – især hvis deres løn er forholdsvis lav, da de så ikke ”mister” lige så
meget ved at gøre det sammenlignet med
forældre, som har en høj løn, og dermed
”betaler” en høj pris ved ikke i stedet at
bruge mere tid på arbejdsmarkedet. Hvis
alle forældre har et udbredt ønske om at
få deres børn passet, fordi det er godt for
børnene af sociale grunde, og fordi det
på længere sigt kan indebære, at børnene
klarer sig bedre, vil virkningen af prisen
på børnepasning – ”priseffekten” – selvsagt være mindre, da der så skal mere til,
før de vælger at bruge mere tid på selv at
passe deres børn. Det er med andre ord
en afvejning af de ønsker, man har – ens
præferencer – og de ressourcer, man råder over, som forklarer, hvilke valg en familie træffer, også når det gælder forhold
vedrørende deres børns opvækstvilkår.
Denne forståelse af familien som en
lille virksomhed tager også hensyn til,
at familien i almindelighed består af to
forældre, som ikke nødvendigvis har de
samme præferencer mht. hvordan familiens ressourcer skal anvendes. Forældrene kan fx have forskellige meninger om,

hvor meget tid og hvor mange penge, der
skal bruges på børnene, samtidig med at
de måske ikke råder over de samme ressourcer. Det kan betyde, at den med de
fleste ressourcer – fx løn eller indkomst –
har mest at sige, når det gælder anvendelsen af de ressourcer, som familien samlet
set råder over, se fx Browning (1992) og
Bonke & Browning (2009a). For teorien
betyder det, at man ikke længere taler om,
at én agent – familien – maksimerer sin
adfærd, men at der er to agenter – forældrene – som gør det under hensyntagen
til deres egne og partnerens præferencer
og økonomiske ressourcer. Det har betydning for, hvor mange og i hvilken kombination ressourcerne anvendes på børnene, og dermed på hvad der siden hen
kommer ud af denne indsats.
Selvom den økonomiske forståelse af
forholdene i familien, sådan som den kort
er beskrevet her, bygger på en række antagelser, fx at børn ikke har direkte indflydelse på familiens beslutninger, er fordelen ved den, at den er forholdsvis enkel
og – ofte med held – kan forudsige virkningen af forældres handlinger på deres
børns velfærd. Det gælder fx sammenhængen mellem den tid, som mødre bruger på
deres arbejde, og deres børns spisemønster
og motion (Greve & Bonke, 2009).
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ormålet med denne bog er på baggrund af ny forskning at give et billede af, hvilke økonomiske forhold danske børn vokser op under. Hvordan er vilkårene for børnefamilier, og hvad betyder
disse vilkår for omfanget og karakteren af
den omsorg og de penge, forældre bruger
på deres børn? Det er disse forhold mere
end deres betydning for, hvordan børnene
siden hen klarer sig, der belyses i bogen.
Der er i disse år et stigende fokus på
børn og unges opvækstvilkår i Danmark
såvel som i andre lande. Dette fokus er
bl.a. begrundet i et udbredt ønske om, at
alle børn har gode vilkår i barndommen,
da dette er vigtigt i sig selv, og fordi det
kan bidrage til, at de klarer sig godt som
voksne. Der er imidlertid forskel på, hvilke vilkår forældre tilvejebringer for deres
børn, og flere undersøgelser har da også
vist, at nogle børn vokser op under problematiske forhold, mens andre – de fleste – børn oplever gode vilkår. Fx er antallet af børnesager eksploderet i de senere
år med store konsekvenser for de offentlige budgetter, samtidig med at kriminaliteten og antallet af psykiske diagnoser
blandt børn er tiltaget markant.
Samtidig arbejder flere forældre mere uden for hjemmet, end det har været
tilfældet tidligere, hvilket på den ene side
betyder bedre indkomster og på den anden side mindre tid til familien.
Det rejser spørgsmålet om, hvordan
børns opvækstvilkår er i dag sammenlignet med tidligere, og hvordan disse vilkår er for danske børn sammenlignet med
børn i andre lande.
Bogen indleder med at beskrive udviklingen i børnefamiliers økonomiske og
tidsmæssige vilkår i løbet af de seneste 20
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år og foretager en sammenligning med ikke-børnefamiliers tilsvarende vilkår. Bogen
ser også på fordelingen af børnefamiliers
vilkår for at vurdere, hvor lige eller ulige
denne fordeling er, både hvad angår deres rådighed over økonomiske midler og
deres samlede fritid.

Bogen giver den hidtil mest
omfattende belysning af forældres brug af tid og penge på
deres børn og sammenligner
med forholdene i andre lande.
Både den tid og de penge, forældre
bruger på deres børn, har vist sig at være af betydning for, hvordan børn klarer
sig i livet, se fx Datcher-Loury (1988) og
James-Burdumy (2005). Bogen beskriver derfor, hvor meget tid forældre faktisk
bruger på deres børn, og hvor store forskelle der er mellem forskellige grupper
på dette område, idet tid brugt på børn
bruges synonymt med børneomsorg. Der
gives også et billede af, hvor mange penge forskellige forældre bruger på deres
børn. For begge forholds vedkommende
anvendes oplysninger fra nye undersøgelser, som ikke har været offentliggjort før.

Der gives en belysning af de seneste 20 års udvikling i forældres
omsorg over for deres børn.
For at kunne vurdere omfanget af den
tid, danske forældre anvender på deres
børn, sammenlignes med forældres tidsforbrug i andre europæiske lande. Der gives tillige en beskrivelse af udviklingen i
danske forældres brug af tid på deres børn
gennem de seneste 20 år. Der er derimod

ikke noget om, hvordan børn selv bruger
deres tid, herunder hvor meget de hjælper til i familien, og om de har fritidsjob,
som giver dem en indkomst2. Det er rammerne, som forældrene giver deres børn,
der belyses i bogen.
Selvom stadig flere danskere arbejder
fuldtid, er der fortsat betydelige forskelle
i, hvor mange timer forældre har tilbage
til sig selv og deres børn, når arbejdet på
arbejdsmarkedet og i hjemmet er gjort.
Tilsvarende er der betydelige forskelle i,
hvor mange penge forskellige børnefamilier råder over og dermed har mulighed
for at anvende på deres børn. Dette belyses nærmere ved at se på, om travle familier bruger flere penge og mindre tid på deres børn end mindre travle familier, som
til gengæld forventes at bruge mere tid og
færre penge på børnene.

Bogen sammenligner børneomsorgen i travle, ikke-travle,
rige og ikke-rige familier.
Bogen opdeler forældrenes tid brugt
på deres børn efter karakteren af disse aktiviteter, sådan som det gøres i en række
udenlandske undersøgelser. Nogle aktiviteter opfattes således som mere udviklende
end andre aktiviteter, som så til gengæld
har mere karakter af omsorg. Tilsvarende opdeles forbruget af penge efter, hvilke typer udgifter der er tale om. Det giver
mulighed for at undersøge, om ressourcestærke forældre bruger deres ressourcer anderledes end mindre ressourcestærke forældre, når det handler om børnene.

Det viser sig i flere udenlandske undersøgelser, at forældre med megen uddannelse bruger tiden med deres børn
anderledes end forældre med lidt eller ingen uddannelse, og at førstnævnte gruppe faktisk sammenlagt bruger mere tid på
børnene end sidstnævnte gruppe. Hvorvidt denne sammenhæng mellem forældres uddannelsesmæssige baggrund og
den tid, de anvender på deres børn, også
kan genfindes for Danmark, undersøger
vi nærmere i bogen.

Betydningen af forældres uddannelsesbaggrund for deres
tid brugt på børneomsorg er et
særligt tema i bogen.
Et vigtigt spørgsmål er, hvor meget
børn koster. Det er der så vidt vides ingen danske undersøgelser, der har belyst
nærmere. Og det er på trods af, at omkostningerne ved at have børn dels kan påvirke ønsket om at få børn, dels kan sige noget om børnefamiliers økonomiske vilkår
i almindelighed, for ikke at tale om at sådanne beregninger giver muligheden for
at vurdere, hvor meget børnechecken og
andre ”børneydelser” bidrager til at dække omkostningerne ved at have børn. Der
er forskellige metoder til at opgøre tidsog forbrugsomkostningerne ved at have
børn. Her er det valgt at anvende en metode, hvorefter omfanget af fritid og voksnes forbrug af penge i børnefamilier sammenlignes med det tilsvarende forbrug i
ikke-børnefamilier: den såkaldte ”Adultgood”-metode. Da alle metoder nødvendigvis bygger på en række forudsætninger,
foretager vi en sammenligning med resultaterne opnået ved at anvende en anden me-
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tode for på den måde at se, om vi kommer
frem til andre resultater.

Bogen beregner de samlede
omkostninger ved at have
børn.
For at give et indtryk af, om danske
børns opvækstvilkår adskiller sig fra vilkårene i andre lande, foretager bogen forskellige internationale sammenligninger.
Således sammenholder bogen danske forældres tidsforbrug med andre europæiske
forældres, mens danske forældres udgifter
på deres børn sammenlignes med amerikanske forældres. Valget af disse lande
skyldes, at der her er foretaget undersøgelser, som er umiddelbart sammenlignelige med dem, der anvendes i bogen.
Endelig ser bogen på den samlede fordeling af den tidsmæssige omsorg, som
danske forældre giver deres børn, og det
samme gøres for udgifterne, som forældrene bruger på dem. Det gør det muligt
at vurdere, om der er større ulighed i den
tidsmæssige omsorg end i den pengemæssige omsorg, eller om det omvendt er den
pengemæssige omsorg, som er den mest
ulige. Da tilsvarende fordelinger af tid og
penge også er lavet for Canada, England
og USA, indeholder bogen en sammenligning af uligheden i forældrenes omsorg
over for deres børn imellem disse på mange måder forskellige lande.
Det skal afslutningsvis nævnes, at bogen
anvender begreberne ”familie” og ”husholdning” synonymt, og at tabeller og figurer refererer til danske forhold, såfremt
andet ikke er nævnt i overskriften og/eller
inde i tabellerne og figurerne.
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er anvendes forskellige datakilder
i bogen, idet dele af bogen bygger
på oplysninger om forældres tidsforbrug
med fokus på tiden brugt på deres børn,
mens andre dele bruger oplysninger om
forældres brug af penge på deres børn.
Disse datakilder er i stort omfang sammenlignelige med tilsvarende kilder i andre lande3, hvilket har muliggjort bogens
internationale sammenligninger, hvad enten disse er foretaget med bogen for øje
eller er hentet fra forskellige videnskabelige artikler.
For at belyse forældres tid anvendt
sammen med deres børn anvender bogen oplysninger fra såkaldte tidsanvendelsesundersøgelser. Sådanne undersøgelser
er gennemført i mange lande (Eurostat,
2000), og for Danmark foreligger de for
1964, 1975, 1987 og 2001 (Bonke, 2002).
En dansk undersøgelse for 2008/09 er
gennemført i Rockwool Fondens Forskningsenhed (Bonke, 2008), og bogen anvender nogle af de første resultater herfra. I undersøgelserne indgår døgnrytmeskemaer, hvori respondenterne4 angiver,
hvilke hoved- og biaktiviteter, de foretog
sig, for hvert 10- eller 15-minutters interval i løbet af en eller to tilfældigt udvalgte dage. I 2001-undersøgelsen og i
2008/09-undersøgelsen foreligger disse
oplysninger for både en hverdag og en
weekenddag, og for par-familier har både interviewpersonen og dennes partner
udfyldt disse skemaer. Ud over døgnrytmen, dvs. hvornår på dagen en given aktivitet udføres, er det også muligt at lægge
tiden anvendt på en given slags aktivitet
sammen, hvorved man fx kan få opgjort
det samlede tidsforbrug, en mor eller en
far har anvendt på sine børn i løbet af en
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dag. Det var dog først fra 1987, at døgnrytmeskemaerne indeholdt specifikke oplysninger om forældres tidsforbrug på deres børn. Af samme grund indeholder bogen ikke danske oplysninger fra tidligere
end dengang.

Rockwool Fondens Forskningsenhed gennemførte i
2008/09 en omfattende undersøgelse af danskernes tidsanvendelse og forbrug. Vi anvender de første resultater fra
undersøgelsen.
Oplysninger om forældres døgnrytme gør det muligt at sondre mellem primær, sekundær og tertiær omsorg. Hvis
formålet med en aktivitet er at gøre noget
for eller med sit barn, taler vi om primær
omsorg, mens en aktivitet, som først og
fremmest har et andet formål, men hvor
forælderen oplyser samtidigt at have gjort
noget for eller med barnet, betragtes som
sekundær omsorg. Endelig bruger vi betegnelsen tertiær omsorg, hvis barnet var
til stede ved en given aktivitet, som vel at
mærke hverken var primær eller sekundær omsorg. I de fleste af bogens analyser bruger vi alene primær omsorg, men
også sekundær og tertiær omsorg anvendes nogle steder. Det vil fremgå af tabellerne og figurerne, hvilket omsorgsbegreb
vi konkret har brugt.
Når vi sammenligner udviklingen i
forældres tidsanvendelse, er der foretaget forskellige korrektioner, fordi undersøgelserne fra 1987, 2001 og 2008/09 ikke er helt ens. Hvor 1987-undersøgelsen
anvendte 15 minutters tidsintervaller, anvender de to øvrige undersøgelser 10-mi-

nutters tidsintervaller, sådan som det nu
er rekommanderet af Eurostat. Det betyder, at meget kortvarige aktiviteter har
mindre sandsynlighed for at blive medregnet i 1987-undersøgelsen end i de øvrige
undersøgelser. Der er dog kun tale om en
mindre forskel i tidsforbruget som følge af
dette5, hvorfor vi har valgt ikke at foretage
nogen korrektion herfor i bogen.
Et andet punkt, hvor tidsanvendelsesundersøgelsen fra 1987 adskiller sig fra
de to senere undersøgelser, er mht. antallet af døgnrytmeskemaer. I 1987 oplyste
respondenterne kun døgnrytmen for én
dag – hverdag eller weekenddag – mens
det både var for en hverdag og en weekenddag i tidsanvendelsesundersøgelserne for 2001 og 2008/09. Det indebærer,
at sandsynligheden for, at man har brugt
tid på børnene – eller på en anden aktivitet – er mindre i 1987, ud fra en betragtning om, at hvad man ikke gør den
ene dag, gør man måske den anden dag.
Vi har undersøgt, om dette påvirker den
gennemsnitlige omsorgstid for mænd og
kvinder opdelt efter forskellige kriterier,
ved at sammenligne oplysninger fra én af
2001- og 2008-respondenternes ugedage
– udtrukket tilfældigt – med oplysninger
for begge dage. Det viser sig ikke at være
tilfældet, hvorfor vi ikke har foretaget nogen korrektion for dette forhold.
En tredje forskel mellem tidsanvendelsesundersøgelserne er, at 2001-undersøgelsen indeholdt muligheden for også at
oplyse deltagelse i sekundære aktiviteter.
Ifølge Kitterød (2001) betyder den mulighed, at norske mødres primære børneomsorg bliver opgjort til at vare kortere
tid – noget af omsorgen bliver til en biaktivitet – mens der ikke er nogen virk-

ning for mænd. Tilsvarende finder Drago
& Stuward (2008), at den gennemsnitlige primære børneomsorg er større for alle kvinder og mænd, hvis der kun spørges til primære aktiviteter, sammenlignet
med at der også indgår sekundære aktiviteter. Det betyder, at vores oplysninger om
primær børneomsorg for 2001 formentlig er undervurderede i et vist omfang. Vi
har imidlertid valgt ikke at foretage nogen korrektion herfor, da vi ikke kender
omfanget heraf, og i øvrigt på baggrund
af undersøgelserne for Norge og USA må
antage, at denne undervurdering er forholdsvis begrænset.
I forhold til spørgsmål om tidsanvendelse i spørgeskemaer, dvs. såkaldte stiliserede spørgsmål, giver døgnrytmeskemaer mere pålidelige oplysninger herom,
se bl.a. Bonke (2004) og Kitterød (2005).
Fx viser det sig, at jo mere tid man anvender på arbejdsmarkedet eller i hjemmet
opgjort ud fra døgnrytmeoplysninger, jo
mere er man tilbøjelig til at ”overvurdere”
ens arbejdsomfang, og tilsvarende jo mindre tid man anvender, jo mere ”undervurderer” man dette tidsforbrug i stiliserede
spørgsmål. Det understreger vigtigheden
af at anvende tidsoplysninger byggende på
døgnrytmeskemaer, sådan som vi udelukkende gør det her i bogen.
Samtlige tidsanvendelsesundersøgelser,
som vi anvender, dækker et repræsentativt udsnit af den danske voksne befolkning. I 1987 indgik 3.203 respondenter,
mens antallet i 2001 var på 2.739 respondenter, hvoraf 2.007 havde udfyldt døgnrytmeskemaer for både en ugedag og en
weekenddag. For 2008/09-undersøgelsen
(DTUC-2008) indgår 6.091 respondenter, som har udfyldt et baggrundsskema,
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og for størstedelens vedkommende også
både døgnrytmeskemaer og forbrugsskemaer. Endvidere har 2.893 partnere og
1.395 børn udfyldt døgnrytmeskemaer.
Det betyder, at denne undersøgelse indeholder tidsoplysninger for sammenlagt
17.618 dage og forbrugsoplysninger for
3.575 husholdninger, idet sådanne oplysninger også indgår i undersøgelsen6.
Respondenterne, som indgik i 1987-undersøgelsen, blev i øvrigt geninterviewet
i 2001-undersøgelsen, ligesom disse respondenter igen blev det i 2008/09-undersøgelsen. Der er dermed tale om et
enestående datasæt med tidsoplysninger
for de samme personer – eksklusive frafald – over en 20-årig periode.

Forældres forbrug på deres
børn belyses via nye oplysninger om fordelingen af forbruget i knap 2.000 danske
familier. Heraf fremgår det,
hvordan og på hvem pengene i
familierne bliver brugt.
Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser indeholder oplysninger om en række
goder – varer og tjenester – som et tilfældigt udvalg af danske familier har købt i
løbet af en given periode. I perioden 19992004 blev disse undersøgelser for udvalgte husstande bl.a. suppleret med spørgsmål om, hvem goderne blev købt til i familien, herunder om de blev købt til evt.
børn (Bonke & Browning, 2009b). Udover udgifter afholdt inden for de seneste
14 dage indeholder undersøgelserne også
oplysninger om faste udgifter og udgifter
til langvarige forbrugsgoder m.v., således
at alle udgifter i familierne bliver opgjort.
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Det er disse internationalt set unikke oplysninger7 om udgifterne på enkelte familiemedlemmer, som er anvendt i det følgende, idet de dog kun vedrører parfamilier, hvor begge parter var 18-54 år gamle
i det pågældende år. Tilsammen er der
oplysninger fra 1.747 familier. Udover en
opregning af samtlige udgifter til års-niveau er der nogle steder i bogen foretaget
en omregning af prisniveauerne til 2008priser for at tage hensyn til udviklingen
i priser i undersøgelsesperioden. Igen er
det sådan, at tabellerne og figurerne angiver, hvilket prisniveau og år der anvendes i beregningerne.
For både tidsanvendelsesundersøgelserne og forbrugsundersøgelsen er der tilknyttet oplysninger om familiernes indkomster, arbejdsmarkedsforhold, uddannelsesniveau og familieforhold, i nogle
tilfælde tilbage til 1980. Disse oplysninger stammer fra Danmarks Statistiks registre, og undersøgelserne er af samme
grund foretaget under Danmarks Statistiks forskerordning, som sikrer, at alle
oplysningerne er behandlet under fuld
anonymitet.
Der indgår både deskriptive og egentlige statistiske analyser af forhold, som
har betydning for forældres brug af tid
og penge på deres børn. De deskriptive
analyser omfatter bl.a. tests af, om fundne forskelle i gennemsnitsværdier er signifikante, om der er tale om trends i udviklingen af forskellige forhold, eller om
sådanne forskelle blot kan tilskrives statistiske tilfældigheder. Der foretages også
forskellige statistiske analyser, hvor flere
forhold inddrages samtidig for at kunne
udskille hver enkelt forholds særskilte betydning. Det indebærer ikke nødvendig-

vis, at sådanne analyser afdækker årsagssammenhænge, selvom det umiddelbart
kunne fremtræde sådan. I mange tilfælde
er sammenhængene dog også fundet i andre undersøgelser, hvoraf nogle har kunnet konstatere en årsagssammenhæng.
For alle analyserne gælder, at de bygger
på teoretiske overvejelser, som nærmere
er udviklet og beskrevet i bogens refererede litteratur.
Flere af analyserne i bogen indeholder
en korrektion for betydningen af et forskelligt antal børn i familierne. Den tid,
som forældre bruger på deres børn henholdsvis de penge, de anvender, vil ofte
variere mellem forskellige grupper af forældre alene i kraft af, at de ikke har lige
mange børn. Der kan derfor være fordele ved at have flere børn, når det handler om køb af forskellige ting, som børn
– og voksne – kan nyde godt af sammen,
ligesom nogle aktiviteter med børn kan
komme flere børn – og voksne – til gode
samtidigt. For at tage hensyn til sådanne
”stordriftsfordele” er der i flere af beregningerne foretaget en korrektion ved at
tage kvadratroden af antallet af børn og
dividere denne op i udgifterne – og i tiden – anvendt på børnene. Dette svarer
til metoden brugt i internationale studier,
fx Crossley & Curtis (2006) og Burton &
Phipps (2007), men det kan selvsagt også
gøres på anden vis, se fx Hussain (2003),
Danmarks Statistik (2008)8. I alle tilfælde
er formålet at kunne foretage sammenligninger af forskellige forældres brug af tid
og penge på deres børn, uden hensyntagen til om sådanne forskelle skyldes et forskelligt antal børn i familierne.

Undersøgelserne i bogen er
alle grundigt dokumenteret i
baggrundsanalyser, dels publiceret i study papers fra forskningsenheden, dels i artikler
publiceret i internationale
tidsskrifter.
Flere af de beregninger, der præsenteres i denne undersøgelse, er grundigt dokumenteret i Study Papers fra Rockwool
Fondens Forskningsenhed (Bonke & Browning (2009b), Bonke & Esping-Andersen
(2009) og Bonke, Crossley & Curtis (2009)),
mens andre bygger på videnskabelige undersøgelser, som er foretaget af andre forskere, og som vedrører forholdene i andre
lande. Samtlige disse undersøgelser er der
refereret til i teksten, og en oversigt er givet i litteraturlisten sidst i bogen.
For de anvendte tidsanvendelsesundersøgelser i 1987 og 2001 (DTUS-87 og
DTUS-01) findes en teknisk dokumentation i Andersen (1987) og Bonke (2002),
mens forbrugsundersøgelsen er dokumenteret i Bonke & Browning (2009b). For
den igangværende tidsanvendelsesundersøgelse 2008/09 (DTUC-08/9) foreligger et Study Paper fra Rockwool Fondens Forskningsenhed (Bonke & Fallesen,
2009) om bl.a. bortfaldets omfang og karakter og virkningen af at anvende økonomiske incitamenter for at få folk til at
deltage i undersøgelsen. Der er imidlertid ikke p.t. udarbejdet nogen teknisk dokumentation, hvorfor oplysninger herom
må indhentes direkte fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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et bliver ofte sagt, at forældres økonomi er mere presset end ikke-forældres, og at det er svært at få familie- og
arbejdsliv til at hænge sammen, når man
har børn. Det førte bl.a. til nedsættelsen
af Familie- og arbejdslivskommissionen i
2007, som havde til opgave at se på dette
dilemma og komme med bud på løsninger hertil. Blandt resultaterne fra denne
kommission var, som tidligere nævnt, at
børnefamilier i almindelighed har en god
økonomi, men at de har travlt med både
at skulle tage sig af deres børn og passe
hus og arbejdet på arbejdsmarkedet. Og
navnlig de højt uddannede fandt, at dette
var et dilemma. Der blev derfor foreslået
forskellige tiltag, såsom forbedrede muligheder for at holde fri ved barnets første
sygedag, mere tid til børnene i daginstitutioner, mere familievenlige arbejdspladser, bedre betingelser for mænds barselsorlov og mere fleksibilitet i offentlige og
private servicetilbud.
På baggrund af bl.a. nævnte kommissions analyser vil vi her se nærmere på,
hvordan børnefamiliers økonomi og tidsforbrug er sammenlignet med ikke-børnefamiliers, uden at vi dermed vil undersøge konsekvenserne af de af kommissionens forslag, som er blevet gennemført.
Formålet er således at give et billede af,
hvilke økonomiske forhold der kendetegner børnefamilier, for herved at forstå,
hvilke økonomiske rammer børn vokser
op under. Ved at sammenligne med ikkebørnefamiliers økonomiske forhold kan vi
vurdere, hvor store forskelle der er mellem børnefamiliers og ikke-børnefamiliers
økonomiske forhold. Vi kan også se, hvor
store uligheder der er indbyrdes mellem
børnefamilier, og dermed få et indtryk af,
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hvor mange af disse familier der måske har
økonomiske problemer. Tilsvarende kan
vi se på forskellene i børnefamiliers tidsforbrug og vise, hvor mange forældre der
kun har lidt tid til at være sammen med
deres børn, når arbejdet ude og hjemme
er gjort. Og vi kan se, om der er lige så
mange ikke-børnefamilier som børnefamilier, som kun har lidt fritid til overs.
Hvorvidt familiernes økonomiske muligheder og tidsforbrug er selvvalgte og dermed alene udtryk for, hvordan man gerne
vil indrette sig, eller om familiernes økonomi og tidsanvendelse er udtryk for en
nødvendighed for at kunne klare sig, tager
vi ikke stilling til her.Vi foretager heller ingen vurderinger af, om den økonomi og tid,
som forældre råder over, er tilstrækkelig til
at give børn gode opvækstvilkår.
I efterfølgende kapitler vil vi se nærmere på, hvordan forældre faktisk anvender deres penge og tid på deres børn. Det
gøres ved dels at se på de udgifter, der er
forbundet med at have børn, dels ved at se
på, hvor megen tid forældre faktisk bruger
på dem. Vi vil også analysere, hvor store
samlede omkostninger der er forbundet
med at have børn ud fra en betragtning
om, hvordan man ellers ville kunne have
indrettet sig. Endelig vil vi belyse, om de
penge og den tid, forældre bruger på deres børn, er anderledes i Danmark end i
lande, vi ofte sammenligner os med.
4.1. Børnefamiliers økonomi
sammenlignet med ikke-børnefamiliers økonomi
For at sammenligne børnefamiliers økonomi med ikke-børnefamiliers på et så ensartet grundlag som muligt omfatter ikkebørnefamilier kun enlige i alderen 25-55

år og par, hvor manden er i denne aldersgruppe. Vi ser også bort fra studerende.
Når vi gør det, er det fordi især unge ikke
så ofte har børn, og dermed ikke udgør en
umiddelbar sammenlignelig gruppe, tillige med at unge og over 55-årige heller
ikke er i samme position i forhold til arbejdsmarkedet, hverken karrieremæssigt
eller på anden måde, som børnefamilier.
Vi forsøger med andre ord at sammenligne børnefamilier med ikke-børnefamilier,
som råder over det samme indkomstpotentiale. For at gøre sammenligningen endnu ”tættere” har vi også beregnet forskellene mellem forældres og ikke-forældres
indkomster ved at korrigere for forskellige aldersfordelinger mellem grupperne –
dvs. ved at forudsætte lige mange i hver
aldersgruppe – idet forældre gennemgående er ældre end ikke-forældre, sådan
som de er defineret her.
For at tage hensyn til, at enliges og
pars indkomster ikke har den samme forbrugsmæssige værdi, ligesom det gælder
for forældre med børn i forhold til forældre uden børn, idet der typisk er stordriftsfordele forbundet med at være flere i
husstanden, fx ved at man deler bolig, bil
og kan købe billigere ind, når man er et
par, foretager vi en såkaldt ækvivalenskorrektion af indkomsterne. Vi gør det ved at
dividere husstandsindkomsten med kvadratroden af antallet af voksne og børn,
se kapitel 3. Det betyder, at forbruget pr.
familiemedlem i en familie med to medlemmer bliver ca. 70 pct. af forbruget for
en enlig, hvis de to familiers indkomster
er ens. Vi får med andre ord et udtryk for
den forbrugsmæssige værdi af familiers
indkomster beregnet pr. medlem – den
enkeltes forbrugsmulighed – idet vi anta-

ger, at alle medlemmer i familien har lige
store fordele af de fælles ting, og at resten
fordeles ligeligt mellem dem; se Bonke &
Browning (2009b) om rimeligheden af
denne antagelse.

Børnefamiliers samlede forbrugsmuligheder er en fjerdedel større end ikke-børnefamiliers. Tages der hensyn til, at
noget af forbruget også går til
børnene, har en voksen med
børn 10 pct. mindre forbrug
end en voksen uden børn.
Det viser sig, at de almindelige – median-værdien – forbrugsmuligheder – disponibel indkomst korrigeret for antallet af
voksne – er større for børnefamilier end
for ikke-børnefamilier (TABEL 4.1). Hvor
ikke-børnefamilier havde forbrugsmuligheder svarende til 305.500 kr. i 2006, var
børnefamiliernes på 382.000 kr., eller
25 pct. højere. For begge typer familier
har udviklingen i forbrugsmulighederne været positive i perioden 1981-2006,
idet børnefamiliers forbrugsmuligheder
dog er steget mere end ikke-børnefamiliers, nemlig 228 pct. mod 205 pct. I faste
priser svarer det til en stigning i børnefamiliers forbrugsmuligheder på 37 pct. og
29 pct. for ikke-børnefamilier (figur 4.1).
Det er inden for de senere år, at forskellen
i forbrugsmuligheder mellem børnefamilier og ikke-børnefamilier er tiltaget, hvilket
ses af, at børnefamiliers forbrugsmuligheder i både 1981, 1987 og 2001 var 17-19
pct. større end ikke-børnefamiliers, mens
forskellen steg til nævnte 25 pct. i 2006.
Når vi tager hensyn til, at indkomsten
i børnefamilier også skal dække udgifter-
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ne til børnene – vi korrigerer for antallet
af børn – finder vi, at børnefamilier ikke længere har større forbrugsmuligheder end ikke-børnefamilier. Børnefamiliers forbrugsmuligheder beløber sig nu til
86-88 pct. af ikke-børnefamiliers i årene
1981, 1987 og 2001, og stiger herefter til
92 pct. i 2006 (TABEL 4.1 OG FIGUR 4.1). Det
betyder, at forbruget for en voksen med
børn er ca. 10 pct. lavere end forbruget
for en voksen uden børn, selvom børnefamilierne altså har forbrugsmuligheder,
der er 20-25 pct. større end ikke-børnefamiliernes, når der ikke tages hensyn til
børnenes forbrug.
Selvom vi har afgrænset ikke-forældre
til at være i alderen 25-55 år, vil de alligevel gennemgående være yngre end forældre, da mange af dem netop har en alder,
der gør, at de står over for at få børn. Da
indkomsten samtidig er stigende med alderen, betyder det, at forældre alene af
den grund vil tjene mere end ikke-forældre. Vi har derfor beregnet, hvor meget
denne aldersforskel mellem de to grupper betyder for forskellene i forbrugsmuligheder, hvis vi antager samme aldersfordelinger for forældre som for ikke-forældre.
Det viser sig, at det ikke har den store betydning, eftersom forældres forbrugsmuligheder i 2006 så ville være 360.800 kr.
og ikke 382.000 kr., og når vi korrigerer
for børn, vil de tilsvarende beløb være på
273.700 kr. korrigeret over for 279.300
kr. ikke-korrigeret. Der er altså stadig tale
om, at forældre har noget større forbrugsmuligheder end ikke-forældre, mens indkomsten pr. person i børnefamilier – korrigeret for børn – er mindre end for ikkeforældre, skønt gabet er indsnævret lidt i
de seneste år.
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Fordelingen af børnefamiliers
og ikke-børnefamiliers økonomi
Ser vi på fordelingen af forbrugsmuligheder, er der klare forskelle i retning af, at
uligheden er mindre blandt børnefamilier end blandt ikke-børnefamilier. FIGUR
4.2 viser således, at ikke-børnefamiliernes
fordeling er fladere end børnefamiliernes,
og at andelen som tilhører gruppen med
de 10 pct. mindste forbrugsmuligheder –
børne- og ikke-børnefamilier tilsammen –
er større for ikke-børnefamilier sammenlignet med børnefamilier – dem til venstre
for den lodrette linje i figuren. Hvor 1516 pct. af ikke-børnefamilierne tilhører
gruppen med de mindste forbrugsmuligheder, er det kun 5-7 pct. af børnefamilierne i perioden 1981-2006 (TABEL 4.1). Og
selvom vi korrigerer for antallet af børn,
er det stadig sådan, at færre voksne – og
børn – tilhører gruppen med de laveste forbrugsmuligheder end voksne uden børn,
nemlig 10-11 pct. mod nævnte 15-16 pct.

Færre børnefamilier tilhører
lavindkomstgruppen end tilsvarende ikke-børnefamilier,
også efter at vi tager hensyn til,
at noget af indkomsten bruges
på børnene.
Hvorvidt disse forskelle mellem børnefamilier og ikke-børnefamilier skyldes, at
personer med gode muligheder for at tjene
en høj indkomst også har bedre muligheder for at finde en partner, og siden hen få
børn, eller om der er andre forklaringer,
skal der ikke nærmere redegøres for her.
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FIGUR 4.1. Udviklingen i børnefamiliers og ikke-børnefamiliers1 forbrugsmuligheder2,3
1981-2006. 2006-kr.
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Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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1. Enlige og manden i par 25-55 år (begge inkl.), men ikke-studerende.
2. Inklusive børnecheck fra 1994 og børnetilskud og boligstøtte fra 2002. De ekstraordinære stigninger i indkomster 2002
– og i 1994 – må derfor anses for bl.a. at være udtryk for statistikændringer som følge af skatteomlægninger.
3. Indkomsten divideret med kvadratroden af antallet af voksne hhv. antallet af voksne og børn.
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FIGUR 4.2. Fordelingen af forældres og ikke-forældres forbrugsmuligheder. 2006.
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1. Enlige eller manden i par 25-55 år (begge inkl.), men ikke-studerende.
Note: Den lodrette streg angiver de forbrugsmuligheder, som adskiller de 10 pct. med de
mindste forbrugsmuligheder fra dem med de største forbrugsmuligheder.
Der indgår kun familier med indkomster over 0 kr.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

FIGUR 4.3. Fordelingen af forældres og ikke-forældres fritid1
inkl. tid anvendt på børneomsorg. 2008.
Ikke forældre2

5

10

15

Forældre

20

timer/dag
1. Omfatter almindelig fritid, personlig pleje, spisning, søvn og børneomsorg, svarende til 24 timer minus husarbejde og
arbejde på arbejdsmarkedet.
2. Enlige eller manden i par 25-55 år (begge inkl.), men ikke-studerende.
Note: Den lodrette streg angiver den fritid, som adskiller de 10 pct. med den korteste fritid fra dem med den længste fritid.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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TABEL 4.1. Udviklingen i børnefamiliers og ikke-børnefamiliers forbrugsmuligheder,
1981, 1987, 2001 og 2006. Årets priser.
1981

1987

2001

2006

Forbrugsmuligheder kr.
Disponibel gennemsnitsindkomst korrigeret for antallet af voksne2
Ikke-børnefamilier1

99.500

149.700

246.200

305.500

Børnefamilier

116.400

177.800

294.200

382.000

Børnefamilier korrigeret for
antallet af børn3

85.300

131.800

215.900

279.300

Andel, der tilhører de 10 pct. af samtlige (ikke-børnefamilier og børnefamilier)
familier med de mindste korrigerede forbrugsmuligheder2
Ikke-børnefamilier1

0,15

0,16

0,15

0,16

Børnefamilier

0,07

0,05

0,05

0,05

Børnefamilier korrigeret for
antallet af børn3

0,11

0,10

0,10

0,10

1. Enlige eller manden i par 25-55 år (begge inkl.), men ikke-studerende.
2. Indkomsten divideret med kvadratroden af antallet af voksne. Der indgår kun familier med indkomster over 0 kr.
3. Indkomsten divideret med kvadratroden af antallet af voksne og børn.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

TABEL 4.2. Udviklingen i forældres og ikke-forældres fritid – 24 timer minus husarbejde
og arbejdet på arbejdsmarkedet.
Timer: minutter pr. dag. 1987, 2001 og 2008.
1987

2001

2008

Fritid1
Timer: minutter/dag
Gns. Ugedag
Ikke-børnefamilier

2

16:02
15:52

Børnefamilier

15:54

16:17

15:45

16:28

Hverdag
Ikke-børnefamilier2

13:44

14:34

15:16

Børnefamilier

13:13

14:34

15:34

Weekenddag
Ikke-børnefamilier

2

Børnefamilier

20:34

19:46

18:44

20:16

19:20

18:39

Andel, der tilhører de 10 pct. af ikke-børnefamilier og børnefamilier
med den mindste fritid inkl. tid anvendt på børneomsorg
Ikke-børnefamilier2

0,10

0,11

0,11

Børnefamilier

0,10

0,09

0,09

1. Almindelig fritid, personlig pleje, spisning, søvn og børneomsorg.
2. Enlige eller manden i par 25-55 år (begge inkl.), men ikke-studerende.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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4.2. Forældres fritid sammenlignet
med ikke-forældres fritid
For at sammenligne forældres fritid med
ikke-forældres begrænser vi igen – ligesom for indkomstens vedkommende –
sidstnævnte til kun at omfatte 25-55-årige, som ikke er studerende, mens forældre
omfatter alle med hjemmeboende børn.
I modsætning til indkomstsammenligningen foretager vi ingen korrektion for antallet af voksne – enlige i forhold til par –
da fritid opfattes som et individuelt gode,
som her anses for at være uafhængigt af,
hvor meget partneren råder over af fritid.
Det er med andre ord en forælders henholdsvis en ikke-forælders egen fritid, vi
ser på, og dermed hvad der er til rådighed til bl.a. børneomsorg, når arbejdet i
hjemmet – husarbejdet – og på arbejdsmarkedet inkl. transport til og fra arbejde er gjort. Hvorvidt der er mange eller få
børn i familien, har således ingen direkte
indflydelse på fritidens omfang, sådan som
vi her afgrænser den. Formålet er alene at
belyse, hvor megen tid arbejdsmarkedet
og husarbejdet9 efterlader til én selv og til
omsorgen over for ens eventuelle børn.

En forælder har i dag 4 timer
mere tid til sig selv og sine
børn om ugen end for 20 år
siden, mens en ikke-forælder
har 2 timer mere til sig selv. I
dag har forældre mere fritid
inklusive tid til børnene på en
hverdag end ikke-forældre,
hvorimod der ikke er nogen
forskelle i weekenden.
Vi finder, at der kun er en beskeden
forskel på ca. 10 minutter om dagen i en
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forælders og en ikke-forælders fritid, og
at denne forskel er gået fra at være i børnefamiliernes disfavør i 1987 og 2001 til
at være i deres favør i 2008. Hvor en forælder i 1987 havde 15 timer og 52 minutters fritid om dagen – hverdage og weekenddage vægtet sammen – var der tilsvarende 16 timer og 2 minutter til rådighed
for en ikke-forælder. I 2001 var der tilsvarende tale om 15 timer og 45 minutter i
forhold til 15 timer og 54 minutter, mens
en forælder i 2008 havde 16 timer og 28
minutters fritid mod en ikke-forælders 16
timer og 17 minutter.
Disse forskelle i børnefamiliers og ikke-børnefamiliers fritid er stort set de samme, hvad enten vi ser på en hverdag eller
en weekenddag. I 2008 havde børnefamilier således lidt mere fritid på en hverdag,
mens der stort set ikke var nogen forskelle på en weekenddag. Det siger imidlertid
ikke noget om, hvorvidt forældre fx sover
mindre end ikke-forældre for at kunne være mere sammen med deres børn, kun at
det der er tilbage, efter at arbejdet ude og
hjemme er gjort, stort set er det samme for
forældre som for ikke-forældre.
Denne udvikling viser også, at både
forældre og ikke-forældre har fået mere
fritid siden 1987, og at dette især er sket
siden 2001. For hele perioden under ét
har en ikke-forælder fået et kvarter mere
fritid om dagen, mens en forælder har fået godt en halv time mere fritid – 15 minutter over for 36 minutter. Det svarer på
ugebasis til, at en ikke-forælder i dag har
knap 2 timers mere fritid end for 20 år
siden, mens en forælder har over 4 timer
mere til sig selv og sine børn.
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Fordelingen af forældres
og ikke-forældres fritid
Både for forældre og ikke-forældre er der
betydelige forskelle i fritiden. Nogle har
således mindre end 10 timer om dagen til
rådighed, mens andre har over 20 timer
(FIGUR 4.3.). Fordelingerne for forældre og
ikke-forældre er imidlertid nogenlunde
sammenfaldende, hvilket betyder, at der
er stort set ligeså mange tidsfattige, som
der er tidsrige i de to grupper.
Ser vi nærmere på de 10 pct. med den
korteste fritid – de tidsfattige – afgrænset ud fra begge gruppers fritid, finder vi,
at der var lige mange i 1987. I 2001 og
2008 var der lidt færre forældre, der tilhørte gruppen af tidsfattige, end ikke-forældre. Forskellene er dog forholdsvis små,
og det gælder også, når vi sammenligner
forældres og ikke-forældres gennemsnitlige fritid i nævnte år.

Fordelingen af fritid er den
samme for forældre som for
ikke-forældre – der er lige
mange tidsfattige og tidsrige i
begge grupper.
4.3. Sammenfatning
For at tegne et billede af børnefamiliers
økonomiske situation har vi i dette kapitel
sammenlignet med ikke-børnefamiliers,
idet vi afgrænsede sidstnævnte til at omfatte familier i alderen 25-55 år, og som
ikke er i uddannelse.Vi tog også hensyn til,
at der kan være et forskelligt antal voksne
personer i de to slags familier, for herved
at få et udtryk for forbrugsmulighederne.
Det viste sig, at børnefamilier har større
forbrugsmuligheder samlet set end ikkebørnefamilier, og at denne forskel er ste-
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get i begyndelsen af det 21. århundrede.
Sagen er imidlertid, at flere skal leve for
pengene, når der også er børn i familien.
Hvis vi tager højde for det ved at beregne
forbrugsmuligheden som indkomsten pr.
familiemedlem – voksne såvel som børn –
fandt vi, at denne forbrugsmulighed er ca.
10 pct. mindre i børnefamilier sammenlignet med tilsvarende ikke-børnefamilier.
Der er selvsagt forskelle i både børnefamiliers og ikke-børnefamiliers forbrugsmuligheder. Ved at se på den samlede fordeling af de to gruppers forbrugsmuligheder, altså indkomsten korrigeret
for antallet af voksne og børn, er uligheden størst blandt ikke-børnefamilier. Og
ser vi alene på de 10 pct. af alle familier
– børne- og ikke-børnefamilier – som har
de mindste forbrugsmuligheder, er der flere ikke-børnefamilier end børnefamilier,
som tilhører denne gruppe.
Ligesom det er vigtigt at have en god
indkomst, er det også af betydning at have fritid, ikke mindst når man har børn.Vi
så derfor på, hvor megen tid forældre har
til rådighed til sig selv og til deres børn,
efter at de har været på arbejde og lavet
husarbejde, sammenlignet med ikke-forældre. Det viste sig, at der ikke er nogen
stor forskel mellem forældres og ikke-forældres fritid i løbet af en dag, men at forældres fritid er steget lidt sammenlignet
med ikke-forældres især i løbet af de seneste 7-8 år.
Heller ikke hvad angår uligheden blandt
forældre henholdsvis ikke-forældre, er der
store forskelle, og det gælder også for andelen af de to grupper, som tilhører de 10
pct. med den korteste fritid. I både 1987,
2001 og 2008 var der stort set ingen forskelle i hvor stor en andel af forældre hen-

holdsvis ikke-forældre, der kunne karakteriseres som tidsfattige.
Hvorvidt disse forskelle i indkomst og
fritid mellem familier med børn og familier uden børn er selvvalgte, og dermed er
udtryk for et ønske om at arbejde meget
eller lidt, eller om der er tale om, at nog-

le børnefamilier og ikke-børnefamilier er
nødt til at arbejde meget for at få økonomien til at hænge sammen, eller at indkomstforhold har betydning for, om man
får børn, siger beregningerne i dette kapitel ikke noget om.
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et er en almindelig opfattelse, at
den tid, forældre anvender sammen med deres børn, har stor betydning
for børnenes velfærd og for, hvordan de
klarer sig senere hen i livet. Flere undersøgelser underbygger dette ved at vise, at
forældres samvær med deres børn har betydning for børnenes velfærd (Christensen, 1991; 2000), og at mængden af tid,
forældrene bruger på deres børn, også har
indvirkning på, hvordan børnene klarer
sig i skolen (Hsin, 2008;Würtz, 2007), og
dermed formentlig også siden hen på arbejdsmarkedet. Det betyder ikke nødvendigvis, at alt samkvem mellem forældre og
børn er lige værdifuldt, eller at virkningen
heraf altid er positiv. Det betyder blot, at
vi forudsætter, at der i almindelighed er
en positiv sammenhæng mellem den tid,
forældre bruger på deres børn, og børnenes velfærd og livschancer.
I denne forbindelse hævdes det ofte
af moderne forældre, at det ikke så meget
handler om den tid, de er sammen med deres børn, som om kvaliteten heraf. Selvom
det ofte er uklart, hvad der konkret menes
med begrebet ”kvalitetstid”, vil vi i det følgende lade det omfatte aktiviteter, som især
handler om at give ens børn stimuli gennem
læsning, kulturelle aktiviteter, sport m.v.,
mens ikke-kvalitetstid omfatter almindelig
omsorg såsom vask, spisning m.v. I stedet
for kvalitetstid og ikke-kvalitetstid vil vi dog
i overensstemmelse med flere undersøgelser
bruge betegnelserne ”udviklingstid” (developmental time) og ”ikke-udviklingstid”
(non-developmental time), se fx Bonke &
Esping-Andersen (2009), Stafford & Yeung (2005) og Bianchi et al. (2006)10, som
udtryk for det samme. Det betyder selvfølgelig ikke, at ikke-udviklingsomsorg efter
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denne definition er udelukket fra at være
udviklende, fx samtaler med børn, mens
der laves mad, bringes og hentes fra skole,
osv., blot at nogle aktiviteter alt andet lige
anses for mere udviklende for barnet end
andre aktiviteter.
Vi vil endvidere sondre mellem børn i
forskellige aldre, da behovet for de to former for omsorg antages at variere med
alderen. Ud fra et udviklingspsykologisk
perspektiv er det således ikke ligegyldigt,
hvornår børn bliver stimuleret, dvs. i hvilken alder det sker. Med henvisning til udviklingspsykologien og socialpsykologien
argumenterer Christensen (1991; 2000)
for, at især forældreomsorgen i den tidlige
barndom er vigtig for børn og unges udvikling og senere voksenliv. Og ligesådan
finder Heckman (2008), at foranstaltninger over for udsatte børn har størst effekt,
når den foregår, mens børnene er små.
Med udgangspunkt i nævnte forhold
vil vi se nærmere på følgende spørgsmål:
s Hvor meget tid anvender forældre på
deres børn?
s Bruger forældre mere eller mindre
tid på deres børn i dag end tidligere?
s Anvender kvinder, der arbejder meget, mindre tid på deres børn end
kvinder, der arbejder mindre?
s Har forældrenes uddannelse nogen
betydning for omfanget og karakteren
af deres omsorg over for deres børn?
s Bruger mødre tiden på deres børn
anderledes end fædre?
s Har fædre og mødre forskellige præferencer for piger i forhold til for drenge?
s Hvor meget tid bruger danske forældre på deres børn sammenlignet
med forældre i andre lande?
For at belyse disse spørgsmål anven-

der vi først og fremmest oplysninger fra
de danske tidsanvendelsesundersøgelser i
1987, 2001 og 2008/09, hvis opbygning og
indhold er nærmere beskrevet i kapitel 3.
5.1. Forældres tid
anvendt på deres børn
Når man taler om forældres tid sammen
med deres børn, er det ofte uklart, hvad
der menes. I nogle undersøgelser er det
al den tid, forældre er sammen med deres
børn, der indgår, mens det andre gange
kun er deciderede børnerelaterede aktiviteter, der indgår i begrebet. Hvis børn fx
deltager i indkøb eller madlavning, vil nogle opfatte dette som omsorg, mens andre
kun vil medregne omsorg over for mindreårige børn, leg, lektielæsning og lignende,
som forældrene er direkte involverede i.
Der findes imidlertid en international
definition af børneomsorg, som er udarbejdet af Eurostat til brug ved gennemførelsen af tidsanvendelsesstudier (Eurostat,
2000). Der sondres her mellem primær,
sekundær og tertiær børneomsorg, se kapitel 3. Primær børneomsorg omfatter de
aktiviteter, som forældre selv angiver at udføre med det primære formål at tilgodese
barnets interesser/behov. Sekundær børneomsorg omfatter aktiviteter, hvor barnets
interesser/behov godt nok tilgodeses, men
det er ifølge forældrene ikke den primære
begrundelse for at udføre dem. Endelig
er tertiær børneomsorg aktiviteter, hvor
barnet angives at være til stede – i huset
eller andetsteds – uden at aktiviteten har
til formål direkte at tilgodese barnets behov. Sidstnævnte aktiviteter betegnes da
også ofte indirekte børneomsorg, mens
primær og sekundær børneomsorg kaldes direkte børneomsorg (Bianchi et al.,

2006; Bonke, 2002). Det skal nævnes, at
både primær og sekundær omsorg indebærer, at barnet er til stede, hvorfor der
så også gives tertiær børneomsorg, mens
tertiær børneomsorg ikke nødvendigvis er
ensbetydende med, at der også gives primær og sekundær omsorg. I alle tilfælde
er det forældrenes egne oplysninger og kategoriseringer, der afgør hvilken form for
børneomsorg, der er tale om, se kapitel 3.

Der er tidsmæssige fordele ved
at have flere børn – forældre
til ét barn bruger 6 timer om
ugen, mens forældre til to eller
tre bruger 8 ½ hhv. 11 ½ time
på børnene.
Ser vi alene på primær børneomsorg,
viser det sig, at denne ikke overraskende
varierer med antallet af børn i familien,
idet vi ikke her tager højde for forskelle
i børnenes alder. En forælder til ét barn
bruger således 54 minutter på en gennemsnitlig ugedag – hverdage og weekenddage – på omsorg, mens forældre til to børn
bruger 1 time og 12 minutter og forældre
til tre eller flere børn bruger 1 time og 33
minutter. På ugebasis betyder det, at en
forælder bruger omkring 6 timer, 8 ½ time og 11 ½ time, afhængig af om der er
ét, to eller tre børn i familien.
Fædres og mødres børneomsorg
At mødre bruger mere tid på primær omsorg end fædre, og at det først og fremmest
er kvinder, som forøger omsorgstiden, når
der er flere børn, ser vi i FIGUR 5.1. Hvor
mødre til ét barn bruger 1 time om dagen på omsorg, stiger denne til knap 1 ½
time, hvis der er to børn og til knap 2 ti-
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FIGUR 5.1. Forældres – mødres og fædres – primære børneomsorg,
efter antal børn. Par. Timer: minutter på en gennemsnitlig ugedag. 2008.
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Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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FIGUR 5.2. Forældres – mødres og fædres – primære børneomsorg, efter barnets
alder. Par med ét barn. Timer på en gennemsnitlig ugedag. 2008.
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mer, hvis der er tre eller flere børn. Også
fædrene forøger omsorgstiden, når der er
to børn sammenlignet med ét barn, nemlig fra knap 3 kvarter til 1 time, mens der
ikke er nogen forskel i den tid, fædre til
to børn bruger sammenlignet med fædre
til tre eller flere børn. Da vi her udelukkende kigger på forældre i parforhold, vil
det sige, at barnet/børnene i virkeligheden får, hvad der svarer til 1 ¾ time, 2 ½
og 3 timers omsorg om dagen fra enten
den ene eller den anden forælder, eller
fra begge to samtidigt, til deling, afhængig af hvor mange børn de er.
At børneomsorgen også afhænger af
barnets alder, ses af FIGUR 5.2, hvor vi
alene kigger på forældre til ét barn. Ikke
overraskende er det især 0-2-årige børn,
som får meget omsorg, nemlig omkring
4 timer i løbet af en gennemsnitlig ugedag, mens 3-5-årige børn får ca. 3 ½ time,
og 6-11-årige 2 timer – mødre- og fædreomsorg lagt sammen. Figuren viser også,
at det mest er moderen, der tager sig af
de mindste børn med knap 2 ½ time om
dagen i forhold til knap 1 ½ time for faderen. Når barnet bliver lidt ældre, aftager forskellene mellem forældrenes omsorg, og allerede ved skolealderen er der
stort set ingen forskel i den omsorg, barnet får fra moderen og faderen.

Moderen tager sig mest af børnene, indtil de når skolealderen, siden hen bruger faderen
lige så megen tid på dem som
moderen.
Ligesom den primære omsorg aftager
med barnets alder, gælder det også for den
tertiære omsorg – den tid, hvor forældrene

er sammen med barnet, men hvor det ikke først og fremmest handler om omsorg
– at den tager kortere tid, jo ældre barnet er. Hvis der kun er ét barn i familien,
er forældrene således på en gennemsnitlig dag sammen med deres under 3-årige barn i knap 6 timer om dagen, mens
det bliver til knap 5 timer for et 3-5-årigt
hhv. 6-11-årigt barn, og godt 3 timer, hvis
barnet er 12-17 år gammelt. Det viser sig
også, at jo flere børn, der er i familien, jo
mere tertiær omsorg får de, uafhængig af
alderen på yngste barn.
Børneomsorg i familier med flere børn
Desværre findes der ingen oplysninger om, hvor megen tid der anvendes på
hvert enkelt barn i flerbørnsfamilier, og
dermed hvor megen omsorg hvert enkelt
barn modtager. Vi antager imidlertid ud
fra amerikanske, psykologiske studier, se
Hertwig et al. (2002) og Price (2007), at
hvert barn tildeles den samme omsorg
på et givet tidspunkt, samtidig med at vi
forudsætter, at der er såkaldte stordriftsfordele. Sidstnævnte betyder, at en time
anvendt på to børn ikke er lige så meget
omsorg pr. barn som en time brugt på ét
barn, men at det på den anden side heller ikke er halvt så meget omsorg pr. barn.
I overensstemmelse med andre studier fx
Burton & Phipps (2007) tager vi kvadratroden af antallet af børn og dividerer op
i den tid, som forældre i flerbørnsfamilier bruger på deres børn, se også kapitel
9, hvor vi gør det samme. Det betyder, at
børn af forældre, som fx bruger 1 time
på dem, netop får 1 times omsorg, hvis
de ikke har søskende, mens de hver især
kun får 42 minutter, hvis der er én søster/
bror, 35 minutter, hvis de har to søskende,
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og 30 minutter, hvis de har 3 søskende.
Hvis vi således korrigerer for stordriftsfordele og antager, at hvert barn i
flerbarnsfamilier får lige megen omsorg,
betyder det, at et 0-2-årigt enebarn modtager 2 ¼ times omsorg om dagen mod
knap 2 timer, hvis der er en søskende, og
1 ½ time, hvis der er to eller flere søskende (FIGUR 5.3.). Tilsvarende får et 3-5-årigt
barn 1 ¾ time, hvis der ikke er søskende,
godt 1 time, hvis der er en søskende, og 3
kvarter, hvis der er tre eller flere søskende. Hvis yngste barn derimod er mellem
6 og 11 år, er der stort set ingen forskel i
den tid, de får omsorg, og det gælder også, hvis yngste barn er 12-17 år gammelt.

ugen herpå, mens de tilsvarende ti pct.,
som bruger mest tid på omsorg, anvender
30 ½ time eller mere om ugen. Tilsvarende anvender de ti pct. af forældrene med
yngste barn i alderen 3-5 år, og som giver
mindst omsorg, 3 timer, mod 17 ¾ time
om ugen for dem, der giver mest omsorg.
For forældre med yngste barn mellem 6-11
år hhv. 12-17 år er der mere end ti pct.,
som ikke for de pågældende dage har oplyst at have brugt tid på omsorg, mens de
ti pct., som har givet mest omsorg, har anvendt 12 timer og knap 4 timer på deres
børn på en uge. Disse forskelle er stort
set de samme, selvom vi tager hensyn til,
at ikke alle har lige mange børn.

Fordelingen af børneomsorg
Det er værd at nævne, at omsorgen her
er angivet som gennemsnittet for forældre med børn i den pågældende alder. Der
er selvfølgelig betydelige forskelle i forældres omsorgstid også inden for den samme aldersgruppe, hvilket ses af FIGUR 5.4,
som bl.a. viser, at der er få, som giver meget lidt omsorg, og endnu færre som giver
meget omsorg. Således er der blandt forældre til 0-2-årige børn en betydelig variation i omsorgstiden, hvilket også i en
vis grad gælder for forældre med yngste
barn i alderen 3-5 år hhv. 6-11-årige børn.
For forældre til 12-17-årige er forskellen
betydelig mindre – ikke vist i figuren – og
mange har slet ikke angivet at have brugt
”primær” tid på deres børn på de dage,
som vi har oplysninger for.
Forskellene i forældres omsorg kan
også illustreres ved, at de ti pct. af forældrene, hvis yngste barn er 0-2-år, og som
bruger mindst tid på omsorg, anvender
5 timer og 45 minutter eller mindre om

Der er store forskelle i forældres omsorg over for deres
børn. 10 pct. af forældrene til
3-5-årige børn giver 3 ½ timers
omsorg om ugen, mens andre
10 pct. giver 18 timers omsorg
om ugen.
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For at sammenligne danske forældres
børneomsorg med andres giver vi i kapitel 9 en nærmere belysning af fordelingen
af forældres omsorg over for deres børn
i Danmark, USA, England og Canada.
5.2. De sidste 20 års udvikling i
forældres tid anvendt på deres børn
I perioden fra 1987 frem til 2001 er den
tid, som forældre bruger på primær omsorg på deres børn, steget markant. I 1987
brugte forældre til 0-2-årige børn ca. 1 ½
time om dagen på børneomsorg mod godt
2 ½ time om dagen i både 2001 og 2008
(FIGUR 5.5). Forældre til 3-5-årige børn
brugte tilsvarende lidt under 1 time i 1987
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FIGUR 5.3. Forældres primære omsorg pr. barn1, efter yngste barns alder og antallet af børn.
Timer: minutter for en gennemsnitlig ugedag. 2008.
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1. Omsorgen er divideret med kvadratroden af antallet af børn i flerbørnsfamilier.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

FIGUR 5.4. Fordelingen af primær omsorg i familier med yngste barn i
forskellige aldersgrupper1. 2008.
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1. Fordelingerne er stort set uændrede, selvom der korrigeres for forskelle i antal børn eller kun ses på familier med 1 barn.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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6

FIGUR 5.5. Forældres primære og tertiære omsorg, efter yngste barns alder.
1987, 2001 og 2008. Timer for en gennemsnitlig ugedag.
Primær omsorg
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1987

2001
0-2-årige

3-5-årige

2008
6-11-årige

12-17-årige

Tertiær omsorg
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1987

2001
0-2-årige

3-5-årige

2008
6-11-årige

12-17-årige

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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TABEL 5.1. Forældres – mødres og fædres – tid anvendt på deres børn på
en hverdag og en weekenddag. 0-17-årige. 1987, 2001 og 2008.
1987
Andel
aktive

2001

Timer:minutter
per aktiv

Andel
aktive

Timer:minutter
per aktiv

2008
Andel
aktive

Timer:minutter
per aktiv

0,69

2:06

Hverdag
- mødre

0,51

1:32

- fædre

0,34

Gns.

0,43

- mødre

0,91

1:58

0:56

0,79

1:06

0,60

1:27

1:18

0,86

1:36

0,65

1:49

0,39

1:12

0,91

1:36

0,69

1:45

- fædre

0,20

1:16

0,79

0:58

0,60

1:28

Gns.

0,30

1:13

0,86

1:19

0,65

1:38

Weekenddag

1. Andelen af aktive varierer mellem årene bl.a som følge af forskellige opgørelsesmetoder, se kapitel 3
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

TABEL 5.2. Forældres – mødres og fædres – tid anvendt på deres børn efter yngste barns alder
1987, 2001 og 2008. Gns. ugedag.
1987
Andel
aktive1

2001

Timer:minutter
pr. aktiv

Andel
aktive1

2:17

0,99

Yngste barns alder

2008

Timer:minutter
pr. aktiv

Andel
aktive1

Timer:minutter pr.
aktiv

3:25

0,97

3:08

Mødre

0-2-årige

0,87

3-5-årige

0,70

1:26

1,00

2:00

0,94

1:58

6-11-årige

0,47

0:46

0,98

1:17

0,78

1:19

12-17-årige
Alle

..

..

0,67

0:41

0,24

0:45

0,49

1:32

0,90

1:55

0,70

2:00

Fædre
0-2-årige

0,67

1:25

0,98

1:32

0,89

2:01

3-5-årige

0,48

1:11

0,96

1:11

0,86

1:34

6-11-årige

0,27

0:48

0,70

0:52

0,58

0:57

12-17-årige

..

..

0,52

0:30

..

..

0,31

1:11

0,79

1:07

0,61

1:27

Alle

1. Andelen af aktive varierer mellem årene bl.a som følge af forskellige opgørelsesmetoder, se kapitel 3
.. <25 observationer.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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og godt 1 ½ time i 2001 og 2008, mens
forældre til 6-11-årige tilsvarende brugte under ½ time i 1987 og knap 1 time
i 2001 og 2008. Det var begrænset, hvor
megen tid forældre til 12-17-årige børn
brugte på deres børn i alle årene, selvom
der var tale om en stigning frem til 2001,
hvorefter omsorgen faldt.

Både forældres primære omsorg over for deres børn og
samværet med dem er steget
fra 1987 til 2001, hvorefter det
har været uændret. 0-2-årige
børn får i dag gennemsnitligt
2 ½ times omsorg om dagen,
mod 1 ½ time for 3-5-årige og
1 time for 6-11-årige.
Også samværet med børn – den tertiære omsorg – er steget blandt forældre med
små børn frem til 2001, hvorefter det var
faldende for forældre til de mindste børn
og stigende for forældre til de næstmindste børn frem til 2008 (FIGUR 5.5). For forældre med lidt ældre børn har den tertiære omsorg været nogenlunde uændret i
hele perioden, mens den tertiære omsorg
for familier med yngste barn over 11 år
var faldende frem til 2001 for derefter at
forblive uændret frem til 2008.
Selvom opgørelsesmetoderne var lidt
forskellige de pågældende år, se kapitel 3,
er dette kun i beskedent omfang forklaringen på de nævnte forskelle. For de 0-2-årige børn kan noget af udviklingen derimod
henføres til, at barselsorlov m.v. har forøget især småbørnsmødres tid uden for
arbejdsmarkedet og dermed muligheden
for at give omsorg. Stigningen i omsorgen
for børn i alderen 3-5 år er mere bemær-

kelsesværdig, eftersom andelen af børn i
den alder, som er i offentligt eller privat
pasningstilbud, er steget fra 0,72 til 0,91
(Statistikbanken, 2009), mens andelen af
skolebørn i alderen 6-11 år, som går i fritidshjem eller -ordning, er steget fra 0,22
til 0,68 fra 1987 til 2007. Samtidig er andelen af mødre med heltidsjob steget fra
41 til 55 pct. i perioden 1987-2008. Det
skulle alt andet lige have reduceret forældrenes tid sammen med deres børn, hvilket altså ikke er tilfældet, selvom der har
været en vis stagnation fra 2001 til 2008.
Forklaringen på den øgede tid, forældre bruger på deres børn nu i forhold til
for 20 år siden, skal derfor søges andre steder. Således er børn kommet mere i fokus
i den offentlige debat og ser i højere grad
ud til at blive betragtet som ”luksus”-goder, som forældrene er villige til at bruge
mere tid på, også selvom de selv arbejder
mere på arbejdsmarkedet end tidligere.

Både på hverdage og i weekenden bruger forældre mere tid
på deres børn end for 10-20 år
siden.
Det kan i den forbindelse nævnes, at
den stigende forældreomsorg ikke bare
er et weekendfænomen, også på hverdage bruger både mødre og fædre mere tid
på deres børn i dag end for 10-20 år siden (TABEL 5.1).
Udviklingen i fædres og mødres
børneomsorg
Hvis vi udelukkende kigger på de forældre, der brugte tid på deres børn de dage,
som vi har oplysninger om – de aktive11 ser vi, at både fædre og mødre har forøget
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TABEL 5.3. Danske og amerikanske forældres – primære – udviklingsomsorg og ikkeudviklingsomsorg over for deres børn. Timer:minutter pr. uge. 2000/01.
Danmark-20011
Par
Mødre

Par
Fædre

USA-20002
Enlige
Mødre

Par
Mødre

Par
Fædre

Enlige
mødre

Timer: minutter pr. uge
Udviklingsomsorg

3:06

1:54

2:24

3:18

2:24

2:48

Ikke-udviklingsomsorg

8:00

3:36

5:30

9:30

4:06

9:00

Omsorg i alt

11:06

5:30

7:54

12:48

6:30

11:48

Kilde: 1Rockwool Fondens Forskningsenhed, 2Bianchi et al. (2006, p. 64).

TABEL 5.4. Fædres og mødres – primære – udviklings- og ikke-udviklings-omsorg
over for deres sønner og døtre. Timer: minutter pr. uge. Par. 2001.
Udviklingsomsorg

Ikke-udviklingsomsorg

Omsorg i alt

Antal

Fader

Moder

Fader

Moder

Fader

Moder

- 1 dreng

132

1:19

2:05*

1:59

5:29

3:18

7:34+

- 1 pige

113

1:24

3:12

2:09

7:09

3:33

10:20

- 2 drenge

70

1:52

3:30

3:33

8:12

5:25

11:42

- 2 piger

55

1:18

3:23

2:54

8:07

4:12

11:30

Familie med 1 barn

Familie med 2 børn

Note: Forskelle mellem omsorg overfor piger og drenge signifikante på *<0,05, +<0,1-niveauer.
Kilde: Bonke & Esping-Andersen, 2009.
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den primære børneomsorg (TABEL 5.2). Aktive mødre brugte således 1 ½ time i 1987
mod ca. 2 timer i 2001 og 2008 på en given ugedag, mens aktive mænds omsorgstid steg fra knap 1 ¼ time i 1987 og 2001
til 1 ½ time i 2008. Vi finder en tilsvarende udvikling i USA (Bianchi et al., 2006;
Sandberg & Hofferth, 2005a,b), hvor både
mødre og fædre også har forøget omsorgen
over for deres børn. Det er altså ikke kun
et dansk fænomen, at forældre i dag bruger mere tid på deres børn end tidligere.
Hvis vi opdeler efter alderen på yngste
barn, ser vi, at der for mødre til 0-2-årige børn har været et fald i deres omsorgstid fra 2001 til 2008, hvilket er bemærkelsesværdigt i betragtning af de forbedrede orlovsforhold m.v. i denne periode.
For fædre til børn i disse aldersgrupper
er det derimod netop i denne periode, at
deres omsorgstid er steget, og oven i købet
mere end mødrenes omsorgstid er faldet.
Selvom oplysningerne for de nævnte
år ikke er helt sammenlignelige, se kapitel
3, vil vi alligevel konkludere, at mens der
er sket en øget ligestilling i den primære
omsorg, som forældre giver deres mindreårige børn, siden 2001, blev ligestillingen
formindsket i perioden før da. For forældre til skolebørn øgedes forskellene i børneomsorg ligeledes før 2001, mens der stort
set ikke er sket nogen ændringer heri siden.

Forskellen i mødres og fædres
omsorg over for deres mindre
børn er blevet mindre siden
2001, mens den blev større i
perioden 1987-2001. For ældre
børn blev forskellen også større indtil 2001, hvorefter den
har været uændret.

5.3. Forældres udviklingsomsorg
og ikke-udviklingsomsorg
Som tidligere nævnt sondres der ofte mellem udviklingsomsorg og ikke-udviklingsomsorg, hvor førstnævnte omfatter aktiviteter med et mere intellektuelt og stimulerende indhold end sidstnævnte. Baggrunden
for denne sondring er, at den måske kan
hjælpe til med at forklare, hvorfor nogle
børn klarer sig bedre i skolen og uddannelsessystemet end andre børn, se fx Todd &
Wolpin (2007), som viser en positiv sammenhæng mellem forældrenes aktiviteter
med deres børn og børnenes testscorer i
skolen. Det kan også give noget af forklaringen på, at der stadig er social arv i
Danmark såvel som i andre lande, se fx
Bonke, 2003, McIntoch & Munk, 2005.
Hvis uddannede forældre således bruger
mere tid på udviklingsomsorg end mindre eller ikke-uddannede forældre, sådan
som vi finder det i TABEL 5.5, kan det nemlig være noget af forklaringen på, at børn
af førstnævnte klarer sig bedre i skolen
end børn af sidstnævnte forældre. Det er
med andre ord nærliggende at antage, at
én af kilderne til social arv ligger i den opdragelse, som forældre giver deres børn,
herunder i hvordan de bruger tiden sammen med dem.
Ser vi først på omfanget af udviklingsomsorg og ikke-udviklingsomsorg i Danmark og USA, finder vi, at der i begge
lande generelt set bruges mindre tid på
udviklingsomsorg sammenlignet med ikke-udviklingsomsorg (TABEL 5.3). Danske
par bruger således 5 timer på førstnævnte omsorg og 11 ½ time på sidstnævnte
omsorg, mens amerikanske par tilsvarende bruger henholdsvis 5 ¾ og 13 ½ time
på de to slags omsorg.
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Det viser sig, at enlige mødre giver noget mindre udviklingsomsorg og ikke-udviklingsomsorg end mødre i parforhold.
Blandt par er det i øvrigt kvinderne i både
Danmark og USA, der bruger mest tid på
primær børneomsorg, både når det gælder ikke-udviklingsomsorg og udviklingsomsorg, selvom fædre bruger forholdsvis
mere tid end kvinder på udviklingsomsorg.

Forældre bruger mere tid på
ikke-udviklingsomsorg end på
udviklingsomsorg i både Danmark og USA, samtidig med
at andelen af fædres omsorg
brugt på udviklingsomsorg er
større end mødres.
Forældres omsorg over for deres
piger og drenge
Vi finder, at forældre ikke bruger lige megen tid på deres piger og drenge. I familier med ét barn bruger faderen godt nok
stort set den samme tid, hvad enten han
har en dreng eller pige, og det er udviklingsomsorg eller ikke-udviklingsomsorg, vi
ser på, mens moderen bruger mere tid på
sin datter end på sin søn. Og for mødrenes vedkommende er det udviklingsomsorgen, som datteren får mere af sammenlignet med sønnen (TABEL 5.4).
Hvis der er to børn i familien, og de begge er drenge, er der en tendens til, at både
faderens udviklings- og ikke-udviklingsomsorg er større, end hvis begge børn er
piger, hvorimod der ikke er nogle nævneværdige tegn på forskel i moderens omsorg. Disse forskelle er dog ikke signifikante, hvilket kan hænge sammen med
det relativt lille antal familier, som indgår i undersøgelsen.
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Fædre bruger lige megen tid på
både udviklings- og ikke-udviklingsomsorg på deres sønner og
døtre, mens mødre giver mere
udviklingsomsorg til deres døtre end til deres sønner.
At børn i et vist omfang kønnes af deres forældre bekræftes af en statistisk analyse i Bonke & Esping-Andersen (2009),
hvoraf det fremgår, at fædre med kortere
eller ingen uddannelse faktisk bruger mere tid på deres børn, hvis der er en dreng
blandt børnene. Det tyder på, at der i hvert
fald i nogle familier enten hersker traditionelle kønsroller, eller at fædre bare har
nemmere ved at lege med og tage sig af
deres sønner end af deres døtre. Om det
er det ene – normer – eller det andet – evner/produktivitet – er der imidlertid indtil nu ingen undersøgelser, der har kunnet give noget klart svar på (Lundberg et
al., 2007). Under alle omstændigheder
kan denne forskelsbehandling af sønner
og døtre tænkes at være noget af forklaringen på, at den sociale arv mellem fader
og søn er stærkere end mellem fader og
datter, og langt svagere og mere ensartet
mellem mødre og deres sønner og døtre,
se fx Hussain et al., 2009, og Björklund
et al., 2007.
5.4. Forklaringer på forskelle i
forældres tid anvendt på deres børn
Forældres uddannelse og tiden
anvendt på børneomsorg
Som det er fremgået ovenfor, anvender
danske forældre ligesom forældre i andre
lande mere tid på deres børn i dag end for
20 år siden. Det viser sig, at denne udvik-

ling gælder for såvel kortere som længere uddannede forældre, i Danmark såvel
som i USA (Bianchi et al., 2006). Medvirkende til den stigende omsorg er dog
også, at flere har fået mere uddannelse, og
det indebærer mere tid brugt på børneomsorg. At tiden brugt på børn også hænger positivt sammen med de enkelte landes rigdom, jo større BNP pr. indbygger,
jo mere tid bruger forældre på deres børn
(Guryan et al., 2008), bekræfter blot, at
rigdom/uddannelse og omsorgstid hænger positivt sammen.
Forskellen i den tid, forældre med forskellig uddannelsesmæssig baggrund bruger på deres børn, fremgår af FIGUR 5.6
Hvad enten vi ser på den primære om-

sorg – den hvor forældrene rapporterer,
at det primære formål med aktiviteten er
omsorgen – den sekundære omsorg – den
hvor omsorgen er sekundær i forhold til
en anden aktivitet, forældrene deltager i –
eller den tertiære omsorg – der hvor forældrene er sammen med barnet, uden at
de hverken rapporterer dette som primær
eller sekundær omsorg – finder vi, at forældrene bruger mere tid, jo mere uddannelse moderen har. Forældrenes samlede
omsorgstid er således dobbelt så lang,
hvis moderen har en lang videregående
uddannelse, som hvis hun ikke har nogen
uddannelse, nemlig godt 3 ¼ time mod
knap 1 ¾ times primær omsorg, og 4 timer mod godt 1 ¾ time inklusive sekun-
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FIGUR 5.6. Sammenhængen mellem forældres samlede omsorg – primær, sekundær
og tertiær – og moderens uddannelse1. Par. Timer for en gennemsnitlig ugedag. 2001.
Primær omsorg

Sekundær omsorg

Tertiær omsorg

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Ingen udd.

Ikke fagl.
kort udd.

Faglært udd.

Kort
vid. udd.

Moderens uddannelse

Ml. lang
vid. Udd

Lang
vid. Udd

1. Der er kontrolleret for moderens alder (>, < 50 år), da denne varierer
med hendes uddannelse og omfanget af hendes børneomsorg
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

TABEL 5.5. Forældres tid anvendt på primær børneomsorg, inddelt efter uddannelse1.
Timer pr. uge . 2001
Antal: 578

Udvikl.
Omsorg

Alm.
omsorg

I alt

Udvikl.
omsorg

Mødre

Alm.
omsorg

I alt

Fædre
Timer:minutter pr. uge

Ingen uddannelse
Ikke-faglært, kort
uddannelse
Faglært uddannelse
Kort videregående
uddannelse
Mellemlang videregående
uddannelse
Lang videregående
uddannelse

2:37

4:22

6:59

0:52

1:26

2:17

2:36
3:20

6:44
8:32

9:20
11:52

1:21
1:57

3:32
3:37

4:53
5:33

3:20

10:28

13:47

1:54

4:07

6:01

3:07

8:48

11:55

2:31

4:38

7:08

4:30

10:23

14:52

2:59

5:39

8:38

1. Der er kontrolleret for moderens alder (>, < 50 år), da denne varierer
med hendes uddannelse og omfanget af hendes børneomsorg
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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dær omsorg. Hvis vi også lægger tertiær
omsorg oveni, bliver forældrenes samlede
omsorgstid på 14 ¾ time mod 9 ¾ time
om dagen i 2001. Hvorvidt disse forskelle
skyldes en større tilbøjelighed for højere
uddannede til at rapportere børneomsorg
frem for andre aktiviteter, vides ikke, men
det er vanskeligt at forestille sig, at det er
hele forklaringen på, at vi finder, at højere
uddannede bruger mere tid på deres børn
sammenlignet med forældre med kortere
eller ingen uddannelse.

Uddannelse betyder mere børneomsorg – forældre med lang
uddannelse bruger dobbelt så
megen tid på deres børn som
forældre uden uddannelse.
Opdeler vi omsorgen i udviklingsomsorg
og ikke-udviklingsomsorg, er forskellen
mellem de forskellige uddannelsesgrupper størst for sidstnævnte form for omsorg,
samtidig med at uddannelsesforskellene
har større betydning for fædres end for
mødres samlede omsorgstid. (TABEL 5.5)
Det kan umiddelbart virke overraskende, at højere uddannede forældre bruger
mere tid på deres børn end kortere og ikke-uddannede forældre. Mere uddannelse
fører alt andet lige til en bedre indkomst,
hvorved ens tid bliver mere værd. Det skulle i sig selv tale for, at der blev brugt mere tid på arbejdsmarkedet og mindre tid i
hjemmet.12 Dette er faktisk også tilfældet,
men den mindre tid efter arbejde berører
blot ikke børneomsorgen, viser flere undersøgelser. Det er snarere det almindelige husholdningsarbejde, der skæres ned
på eller overdrages til betalt arbejde udført af andre uden for familien (Bonke,

2002 og Bianchi et al., 2006).
I familier med højtuddannede forældre
skulle vi tilsvarende forvente, at der var en
udbredt grad af specialisering i husholdningsproduktionen og i børneomsorgen,
således at det enten er den ene eller den
anden, der giver omsorg, ikke begge parter samtidig. Det er imidlertid snarere det
modsatte, der er tilfældet, i hvert fald hvad
angår børneomsorg. Der er således en tendens til, at forældre med højere uddannelse giver forholdsvis mere børneomsorg
samtidigt end forældre med mindre eller
ingen uddannelse. Det er dog under alle
omstændigheder kun en beskeden del af
omsorgen, der gives på denne måde, idet
mere end 90-95 pct. af omsorgen enten
gives af moderen eller faderen hver for
sig. (Bonke & Esping-Andersen, 2009)
Hvis vi ser på betydningen af uddannelsesforskelle mellem parterne, også
kaldet graden af uddannelseshomogami,
finder vi, at jo mindre denne forskel er,
jo mere tid bruges på børnene, jo mere
bidrager manden/faderen, og jo mere er
forældrene samtidigt involveret i at give
omsorgen. (TABEL 5.6) Det har med andre
ord væsentlig betydning for omfanget og
karakteren af børneomsorgen, om forældrene har lige megen uddannelse.
Noget af forklaringen på, at forældres
uddannelse hænger positivt sammen med
den tid, de bruger på deres børn, kan være, at længere uddannede forældre i højere grad end forældre med kortere uddannelse finder, at de er gode til at give
omsorg. Becker & Murphy (2007) hævder i den forbindelse, at det i dag kræver væsentlig mere viden at opdrage sine
børn end tidligere, alene ved at der skal et
øget kendskab til sundhed, ernæring m.v.
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TABEL 5.6. Fædres og mødres tid anvendt på primær omsorg overfor deres børn,
inddelt efter forskelle i forældrenes uddannelse. Par. Timer:minutter pr. uge. 2001.
Samlet forældre
omsorg

Moderens andel
af samlet forældre
omsorg

Timer:minutter
pr. uge

Procent

Omsorg givet samtidigt
af begge forældre
Timer:minutter pr.
uge

Primær og sekundær omsorg
Uddannelsesforskel

Procent af
primær
omsorg

Primær omsorg

1

Stor (>6 år)
Stor-middel (5-6 år)
Lille-middel (2-3 år)
Lille (0-1 år)

17:43
17:17
22:16
21:34

62,3
51,8
51,1
49,0

0:15
0:53
1:43
1:55

1,1
2,9
4,6
4,8

Stigning/fald pr trin (trend)

1:01

-2,4

0:21

0,8

1
Der forekommer ikke i undersøgelsen nogle par med en uddannelsesforskel på 4 år.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

TABEL 5.7. Mødres og fædres tid anvendt på deres børn – primær omsorg
inddelt efter deres arbejdstid. Par. 1987, 2001 og 2008.
1987 (fuldtid 39 timer)
Andel
deltagere

Timer:
minutter pr.
ugedag pr
deltager

2001 (fuldtid 37 timer)
Andel
deltagere

Timer:
minutter pr
ugedag pr
deltager

2008 (fuldtid 37 timer)
Andel
deltagere

Timer:
minutter pr
ugedag pr
deltager

Mødre

Beskæftigelsesomf.
Under fuldtid

0,49

1:37

0,90

2:11

0,71

2:11

Fuldtid

0,49

1:37

0,89

1:43

0,71

1:58

Over fuldtid

0,52

1:26

0,97

1:17

0,69

1:51

Alle

0,49

1:31

0,90

1:55

0,70

2:02

..

..

..

..

..

..

0,29

1:23

0,80

1:04

0,61

1:38

Over fuldtid

0,31

1:00

0,77

1:03

0,61

1:16

Alle

0,31

1:11

0,79

1:07

0,61

1:27

Fædre
Under fuldtid
Fuldtid

.. <25 observationer.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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og en større faglig kompetence til for at
kunne kommunikere med institutioner og
skoler. Forældre med sådanne kvalifikationer – uddannelse – opfatter sig derfor
som værende mere effektive/produktive
end forældre med færre kvalifikationer,
og bruger derfor også mere tid på deres
børn. Uddannelse er med andre ord ikke kun vigtig i forhold til arbejdsmarkedet og ens løn/indkomst, men også i forhold til husholdningsproduktion inklusive børneomsorg13.
En anden forklaring på, at forældre
med højere uddannelse bruger mere tid
på deres børn end forældre med kortere
uddannelse, kan være, at førstnævnte simpelthen prioriterer deres børns udvikling
højere end sidstnævnte forældre. Hvad
enten dette kaldes ambitioner på børnene vegne, eller det skyldes bedre muligheder for at gøre det – mindre anstrengende forhold på arbejdsmarkedet, bedre
fysiske rammer m.v. – er vanskelig at sige, men det indebærer ikke desto mindre,
at børn af forældre, der bruger meget tid
på deres børn, klarer sig bedre end børn,
hvis forældre bruger forholdsvis mindre
tid på dem (Würtz, 2007).
Endelig kan et mere traditionelt syn
på kønsroller og børneomsorg indebære,
at mænd med kortere uddannelse bruger mindre tid på deres børn end fædre
med mere uddannelse. Det gælder imidlertid ikke nødvendigvis på omsorg overfor drenge, hvor det, som tidligere nævnt,
snarere er omvendt. I et baggrundspapir til
bogen her viser Bonke & Esping-Andersen (2009), at fædre med kortere uddannelse bruger mere tid på disse end fædre
med længere uddannelse, selv når man
kontrollerer for en række forhold. Fædre

med kortere uddannelse bruger således
knap 20 minutter mere på børneomsorg
om dagen, hvis der er en dreng i familien,
sammenlignet med familier, hvor der udelukkende er piger. Forklaringen på en sådan mere traditionel adfærd blandt fædre
med kortere uddannelse er enten, at disse er bedre til at tage sig af deres sønner
end af deres døtre, eller at de simpelthen
foretrækker drenge frem for piger, uden at
der dermed er tale om, at de nødvendigvis svigter pigerne. Det kan ifølge Lundberg et al. (2007) betyde, at nogle fædre
er mere bange for at miste en søn end en
datter i tilfælde af skilsmisse, hvorfor de
yder en ekstra indsats for netop at undgå
denne situation. Moderen indser nemlig,
hævder Lundberg, at hun står i en bedre
daglig forhandlingssituation, når hun har
en søn frem for en datter, hvorfor hun så
nemmere kan overtale faderen til at deltage mere i børneomsorgen.

Forældre med lang uddannelse er mere sammen om
børneomsorgen end forældre
med kort uddannelse.
Da vi ved, at mænd og kvinder med
lige megen uddannelse har tendens til at
finde sammen og danne par (Schwartz &
Mare, 2005; Svarer & Nielsen, 2009), må
vi forvente, at sådanne ”homogame” par
også på andre områder ligner hinanden.
Det er sandsynligt, at deres indkomster
er mindre forskellige end ikke-homogame pars, og at deres præferencer for bl.a.
børn og børneomsorg er mere ens. Det
viser sig da også (TABEL 5.6), at tiden anvendt på omsorg er mindre ulige fordelt,
og at en større del af denne omsorg bliver
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givet samtidig, hvilket netop underbygger
en antagelse om, at ”homogame” par har
et mindre incitament til at specialisere sig
– deres indkomster er forholdsvis ens – og
at de har samme præferencer for at bruge
tid på børneomsorg.
Forældres arbejde og tiden
anvendt på børneomsorg
Der har længe været en intens debat i
USA om, hvorvidt amerikanske kvinders
øgede arbejdsindsats på arbejdsmarkedet
har en negativ indflydelse på deres børns
opvækstvilkår. Hernandez (1993) har fx
vist, at i halvdelen af alle børnefamilier
var moderen i 1965 uden for arbejdsmarkedet svarende til, at 60 pct. af alle amerikanske børn dengang levede i en traditionel ”breadwinner” familie. I dag er det kun
20 pct. af familierne, hvor moderen ikke er
på arbejdsmarkedet (Bianchi et al., 2006).
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Det skulle medvirke til at formindske tiden brugt på børn, er det blevet hævdet.
I Danmark har kvinders tilknytning til
arbejdsmarkedet været på et højere niveau
end i USA i meget lang tid, og i modsætning til i USA er der stort set ikke længere
nogen hjemmegående mødre i Danmark.
Samtidig er væsentlig flere førskolebørn i
institution i Danmark end i USA, nemlig
78 pct. af under 5-årige i Danmark mod
43 pct. i USA14, hvilket gør det nemmere
for småbørnsfamilier at være på arbejdsmarkedet. Den danske debat har da også
mere drejet sig om moderens arbejdsomfang end om, hvorvidt hun var beskæftiget
eller ej, herunder om moderen har fuldtidsjob eller måske oven i købet arbejder
mere end de normale 37 timer.
For USA viser det sig, at tiden anvendt
på børneomsorg blandt mødre i parforhold godt nok faldt i perioden 1965-75,

men at den herefter har været stigende
frem til 2000, som er det seneste år med
sådanne oplysninger. For fædre i parforhold var der en svag stigning i deres indsats frem til 1985, hvorefter deres indsats
også steg markant. Den samme udvikling
har fundet sted blandt australske, canadiske, britiske og hollandske mødre og fædre,
mens franske forældres omsorg har været
nogenlunde uændret i nævnte periode (Bianchi et al., 2006, kapitel 9), samtidig med
at kvinder i alle landene i stigende omfang
er kommet på arbejdsmarkedet.Tabel 5.1.
viste den samme tendens for Danmark,
nemlig at både mødres og fædres omsorg
er steget i perioden 1987-200815.

Både mødre og fædre på deltid,
fuldtid og mere end fuldtid har
forøget deres børneomsorg i
løbet af de sidste 20 år.

Denne udvikling i retning af mere forældreomsorg betyder, at det øgede arbejdsudbud, som i sig selv betyder et mindre
tidsmæssigt potentiale for børneomsorg
for både mødre og fædre, ikke har kunnet
opveje virkningen af, at både forældre på
mindre end fuldtid, på fuldtid og på mere end fuldtid gennemgående har forøget
den tid, de bruger på deres børn i løbet af
de seneste 20 år (TABEL 5.7). En mulig forklaring på dette er, som tidligere nævnt,
at uddannelsesniveauet generelt er steget,
og at dette i sig selv hænger sammen med
mere tid brugt på omsorg over for børn.
For USA, Canada og Frankrig viser der
sig stort set samme billede som for Danmark, nemlig at der er en positiv sammenhæng mellem mødres og fædres arbejdstid
og den tid, de bruger på deres børn, og ligesådan for engelske mødre og hollandske
fædre, mens mødres og fædres beskæftigelse
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i disse lande – bortset fra for amerikanske
mænd – hænger negativt sammen med tiden anvendt på deres børn (Bianchi et al.,
2006, p. 162). For USA har vi imidlertid
set, at forældres beskæftigelse ikke længere hænger lige så meget sammen med den
tid, de bruger på deres børn, som det har
været tilfældet tidligere (Bianchi, 2000).
Produktivitet eller præferencer
For nærmere at forklare forskellen i den
tid, som mødre og fædre bruger på børneomsorg, har såvel Bonke & Esping-Andersen (2009) som Bloemen & Stancanelli
(2008) gennemført analyser, som udover
en række forklarende forhold16 også inddrager tiden anvendt på husholdningsarbejde og arbejde på arbejdsmarkedet. Det
gør det muligt at tage højde for, at der kun
er 24 timer i døgnet, og at aktiviteterne
derfor konkurrerer med hinanden.
Bloemen & Stancanelli (2008) finder, at
højere løn for franske mødre og fædre indebærer, at deres arbejde på arbejdsmarkedet
forøges, mens partnerens løn formindsker
deres arbejde, sådan som det skulle forventes. De viser også, at franske forældres
omsorgstid hænger sammen med deres og
partnerens lønninger. Således betyder højere løn for mødre, at de selv bruger mere
tid på børneomsorg, og det betyder også,
at deres partner forøger indsatsen. Hvis
mandens løn derimod er større, har det
ingen betydning for, hvor meget tid moderen bruger på børnene, men det forøger
hans egen tid brugt på omsorg17. Samtidig
finder Bloemen & Stancanelli, at der er en
positiv sammenhæng mellem forældrenes
børneomsorg, i.e., hvis den ene laver me-
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get, gør den anden det også. Dette kan
både skyldes, at personer med de samme
præferencer for børneomsorg finder sammen, eller at der er en synergieffekt mellem forældrene, når de har mødt hinanden.
I forhold til Bloemen & Stancanelli
(2008) har Bonke & Esping-Andersen
(2009) fokus på forældrenes uddannelse
og dens betydning for børneomsorgen.
Ved at inddrage både løn og uddannelse
i samme analyse er det muligt at skelne
mellem virkningen af økonomiske forhold
– produktivitet – på den ene side og kulturelle og intellektuelle forhold, som kan
tages som udtryk for forskellige præferencer, på den anden side. Det viser sig, at
højere uddannede fædre bruger mere tid
på børneomsorg end kortere uddannede
fædre, mens der ikke er nogen virkning
heraf for mødre (Bonke & Esping-Andersen, 2009). For højere uddannede mødre
og fædre er der imidlertid en positiv virkning på børneomsorgen, hvis begge forældre har den samme uddannelseslængde. Det gælder derimod ikke for mødre og
fædre med kortere uddannelse, hvor fædre til drenge forøger deres børneomsorg,
mens dette ikke er tilfældet for højere uddannede fædre, eller for mødre i det hele taget. Det betyder, at uddannelse hænger sammen med børneomsorg, når begge
parter har meget af den, formentlig fordi
de har samme præferencer for at give omsorg, mens der er større forskelle mellem
forældre med mindre uddannelse, hvad
enten det skyldes forskellige præferencer
eller de ikke finder, at begge parter er lige
gode til at yde omsorg over for deres børn.

Mødre, som føder deres første
barn i en sen alder, giver mere
omsorg end mødre, som føder i
en tidlig alder.
Bonke og Esping-Andersen (2009)
viser også, at jo ældre moderen var, da
hun fødte sit første barn, jo mere fælles
omsorg, og i øvrigt også mere individuel omsorg fra både moderen og faderen,
får barnet. Det skyldes formentlig, at der
med alderen foretages et mere ”bevidst”
valg med hensyn til det at ville have børn.
5.5. International sammenligning
Der er i de fleste lande gennemført undersøgelser af befolkningernes tidanvendelse,
herunder den tid, forældre bruger på deres børn. Da disse undersøgelser stort set

følger de samme afgrænsninger og metoder, og mange er gennemført omkring år
2000, er det muligt at sammenligne resultaterne på et ensartet grundlag. Imidlertid
er der ikke helt sammenlignelighed med
den danske tidsanvendelsesundersøgelse
fra 2001, da denne ikke dækker et helt år,
men kun forårs- og efterårsmåneder. Der
er derfor lavet en særlig sammenligning
af Danmark og de øvrige lande på baggrund af oplysninger fra Eurostat, således
at alle oplysninger refererer til den samme periode af året. Det viser sig dog, at
det stort set er uden betydning, om man
bruger oplysninger om tidsanvendelsen
for et helt år eller kun for forårs- og efterårsmånederne, så længe vi ser på mødres
og fædres samlede primære børneomsorg.
Desværre er det ikke muligt at tage

TABEL 5.8. Mødres og fædres tid anvendt på deres børn i familier med yngste barn <7 år
hhv. yngste barn 7-17 år, i udvalgte lande. Par 1998-2005.
Forældres tid anvendt på primær børneomsorg
Mødre

Fædre

Mødre

Yngste barn < 7 år

Fædre

Yngste barn 7-17 år

Land

Survey-år

Danmark
Sverige
Finland
Norge

2001
2000/01
1998
2000

18:33
16:48
18:47
18:12

9:06
9:34
8:10
10:37

Timer:min. pr. uge
5:57
5:57
2:55
3:30

3:16
3:44
1:45
2:06

England

2000/01

20:18

7:35

5:36

2:27

Belgien
Frankrig

2005
1998

17:44
15:24

6:11
5:15

2:55
4:19

1:31
1:17

Tyskland

2001/2

17:58

7:42

5:01

2:06

Polen

2003/04

21:07

8:24

4:40

1:52

Spanien

2002/03

22:17

8:45

4:47

1:45

Italien

2002/03

19:50

7:14

5:36

2:20

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenheds analyser på HETUS, EUROSTAT.
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FIGUR 5.8. Mødres og fædres tid anvendt på deres børn i familier med yngste barn 7-17 år, i
udvalgte lande i forhold til i Danmark1, aldersgrupper. Par. Minutter for en gennemsnitlig ugedag.
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FIGUR 5.7. Mødres og fædres tid anvendt på deres børn i familier med yngste barn <7 år, i
udvalgte lande i forhold til i Danmark1. Par. Minutter for en gennemsnitlig ugedag.
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hensyn til, at familier i forskellige lande
har forskellige størrelser. Noget af forklaringen på, at forældre i nogle lande bruger
mere tid på deres børn end forældre i andre lande, kan derfor tilskrives et forskelligt antal børn. Forskellene kan også skyldes, at der er flere eller færre enlige mødre
og fædre, hvilket vi har ”løst” ved kun at
se på parfamilier med børn i alle landene.
Det viser sig ikke overraskende, at mødre i alle lande bruger mere tid på børneomsorg end fædre, og det hvad enten yngste barn er under 7 år eller mellem 7 og 17
år (TABEL 5.8). Det viser sig også, at forskellen landene imellem i mødrenes omsorg
er væsentlig større end i fædrenes omsorg.
For 0-6-årige franske børn er den ugentlige omsorg fra deres fædre således på 5 ¼
time, mens norske fædre anvender dobbelt
så lang tid på deres børn, nemlig godt 10
½ time. For kvinder med børn under 7 år
er det også Frankrig, der scorer lavest, med
en gennemsnitlig ugentlig tid anvendt på
deres børn på 15 ½ time, mens tilsvarende
spanske mødre bruger 22 ¼ time om ugen.
Ser vi på fædre med yngste barn mellem 7 og 17 år, har vi igen Frankrig som
lavest scorende land og Sverige som topscorer med henholdsvis 1 ¼ og 3 ¾ times
børneomsorg om ugen. Blandt mødre til
7-17-årige børn er det de belgiske og finske, som bruger mindst tid på deres børn,
nemlig knap 3 timer om ugen, mens svenske og danske mødre til børn i nævnte alder bruger knap 6 timer om ugen.

Danske fædre ligger internationalt i toppen, når det gælder
børneomsorg. Det gælder også
danske mødre til børn i alderen 7-17 år, mens danske mødre med børn under 7 år ligger i
midten internationalt set.
Hvis vi sammenligner Danmark med
de andre lande, ser vi, at danske forældre
bruger relativt megen tid på deres børn (FIGURERNE 5.7 og 5.8). Det gælder især danske fædre, som, hvis de har børn under 7
år, kun overgås af norske og svenske fædre, og hvis deres børn er i alderen 7-17 år,
kun overgås af svenske fædre. Også danske mødre til børn i alderen 7-17 år ligger
meget højt og er faktisk topscorere, hvorimod danske mødre til børn under 7 år
ligger midt i feltet – der er lige så mange
lande, hvor mødrene bruger mere tid, som
der er lande, hvor sådanne mødre bruger
mindre tid på deres børn. En mulig forklaring på sidstnævnte forhold kan være,
at der i Danmark er en meget høj institutionsdækning for før-skolebørn, hvilket gør, at mødre – og fædre – af denne
grund bruger mindre daglig tid på deres
børn. For danske mødre – og fædre – til
skolebørn kan det omvendt spille en rolle,
at vi ikke har en heldagsskole, sådan som
det er tilfælde i mange andre lande. Danske forældre må derfor alene af den grund
bruge mere tid på deres børn.
5.6. Sammenfatning
Vi har i dette kapitel set på, hvor megen
tid forældre bruger på deres børn, og hvad
forklaringen kan være på, at ikke alle for-
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ældre bruger lige megen tid. Det er oplagt,
at større børn kræver mindre opmærksomhed fra deres forældre end mindre børn
og især helt små børn. Og det er da også,
hvad vi har kunnet vise her.
Vi har også vist, at selvom der er to børn
i familien, bruger forældre ikke dobbelt så
megen tid på dem, som hvis der kun er ét
barn. Sådanne stordriftsfordele er imidlertid størst, når vi sammenligner forældre
med mere end to børn med forældre, som
kun har to børn. Det er tilsyneladende her,
at de tidsmæssige fordele for alvor opnås,
hvis det altså ikke er udtryk for, at sådanne børn ganske enkelt får mindre omsorg
end børn i familier med færre børn.
At mødre bruger mere tid på deres
børn end fædre, er ikke nogen stor overraskelse, men at fædre bruger lige meget
tid på deres drenge og piger, mens mødre
bruger mere tid på deres piger, er et markant nyt resultat. Når vi tager højde for
en række forskellige forhold, viser det sig
i øvrigt, at fædre med kortere eller ingen
uddannelse bruger mere tid på omsorg,
hvis der er en dreng blandt børnene, mens
fædre med længere uddannelser tilsyneladende ikke på den måde skelner mellem,
om de har piger eller drenge.
Sammenhængen mellem forældres uddannelse og den tid, de bruger på deres
børn, er også interessant. Flere undersøgelser har således vist, at mere uddannelse
betyder mere omsorg over for børnene. Og
det er, hvad vi også kan bekræfte med denne undersøgelse både for mødre og fædre.
Vi har tillige vist, at der i løbet af de
seneste årtier er sket en stigning i den tid,
forældre bruger på deres børn. Det gæl-

der for Danmark og for USA, og sikkert
også for en række andre lande. Det viser
sig, at denne stigning har gjort sig gældende for både forældre med megen hhv. lidt
uddannelse, hvilket tyder på, at børn prioriteres stadig højere, når det gælder den
tid, forældre bruger på dem.
Der har dog været et modsatrettet forhold, nemlig forældrenes arbejdstid. Især
i USA har der således været en bekymring for, at det stigende antal kvinder på
arbejdsmarkedet ville gå ud over forældrenes omsorg over for deres børn. Vi har da
også her kunnet vise, at der er en negativ sammenhæng mellem forældrenes og
især moderens omsorg og hendes arbejdstid både i USA og i Danmark. Der er dog
ikke noget, der tyder på, at forældre, der
arbejder meget i dag, bruger mindre tid
på deres børn end tilsvarende forældre for
10-20 år siden, snarere tværtimod, der er
blot blevet flere af sådanne forældre. I øvrigt er der kun en beskeden forskel mellem forældre, som arbejder mere end 37
timer, og dem, der arbejder 37 timer, eller mindre, hvad angår den tid, de i dag
bruger på deres børn.
Endelig har vi vist, at danske mødre
og især fædre bruger megen tid på deres
børn sammenlignet med forældre i andre
europæiske lande. Således er danske mænd
klart topscorere, mens danske kvinder også bruger megen tid på deres skolebørn,
mens tiden brugt på børn i førskolealderen giver danske kvinder en midterplacering. En mulig forklaring på det sidste er,
at danske børn i førskolealderen er i institution, og derfor ikke behøver den samme
daglige omsorg som børn i andre lande.
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et at have børn indebærer en række udgifter til mad, tøj, fritidsgoder, institutioner osv. Nogle af disse udgifter kender vi omfanget af fra forskellige statistikker, mens andre ikke opgøres
regelmæssigt og efter faste kriterier. Det
betyder, at der ikke er noget samlet, overordnet billede af udgifterne ved at have
børn18, selvom disse udgifter anses for at
være betydelige og af samme grund ofte
er emne for den politiske debat og dermed også for tiltag over for børnefamilier.
Der er selvsagt flere grunde til at ønske at kende udgifterne ved at have børn.
Udover en almindelig interesse i at vide noget om, hvor store ”ekstra”-udgifter børnefamilier har sammenlignet med
ikke-børnefamilier, er det også vigtigt at
belyse, om disse udgifter er særlig store
for nogle børnefamilier frem for andre.
Der er ingen tvivl om, at der er børnefamilier, som har betydelige udgifter til
deres børn i forhold til deres disponible
indkomster. Det gør det bl.a. interessant
at se, om børnefamilieydelsen, fripladser
i daginstitutioner m.v. er tilstrækkelige
til at undgå, at disse familiers levevilkår
er væsentlig ringere end andre børnefamiliers. Hertil kommer vigtigheden af at
kende udgifterne ved at have børn i forbindelse med fastlæggelse af børnepenge
i tilfælde af skilsmisse og lignende situationer, hvor børn ophører med at bo sammen med begge forældrene.

Hvornår man får børn, og hvor
mange man får, afhænger bl.a.
af udgifterne ved at have børn,
ligesom udgifterne har betydning for børns velfærd.
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Det er også vigtigt at opgøre udgifterne ved at have børn, da omfanget af disse
kan påvirke unges ønske om at få ét eller
flere børn. En undersøgelse (Mörk et al.,
2008) har fx vist, at fertiliteten i svenske
kommuner med en særlig stor reduktion
i daginstitutionstaksterne som følge af en
reform i 2001 steg mere end i kommuner,
hvor reduktionen var mindre, mens der ingen steder var nogen virkning på mødrenes arbejdsudbud. Tilsvarende har andre
studier påvist, at tidspunktet for, hvornår
man får barn – timingen – og tiden mellem
at man får første og andet barn – spacingen – bl.a. er påvirket af, hvor dyrt det er
at have børn (Gustafsson, 2001; Merrigan
& St.-Pierre, 1998). Da dette igen kan have betydning for det enkelte barns og voksnes velfærd og for alderssammensætningen
i befolkningen, er det også gode grunde til
at se på forældres udgifter til deres børn.
Fra undersøgelser om forholdene i udviklingslande, se fx Schmeer (2005), ved
vi, at forældrenes indkomster og især moderens har afgørende betydning for børns
sundhedssituation, om de får en uddannelse, og for hvordan de i det hele taget
klarer sig siden hen. Det er interessant at
se, om moderens indkomst også i et land
som Danmark har større betydning for,
hvor mange af familiens goder, der går
til barnet, sammenlignet med hvor meget faderens indkomst betyder i denne
henseende. En omfattende litteratur om
fordeling af ressourcer internt i familien
(fx Bonke & Browning, 2009a) tilsiger, at
kvindens/moderens indflydelse over husholdningens økonomi stiger med hendes
andel af den samlede indkomst. Spørgsmålet er, om denne indflydelse også kommer barnet/børnene til gode.

Endelig har flere undersøgelser om negativ social arv (Ploug, 2005) og om udsatte familier (Bonke et al., 2005) vist, at
børns chancer for at klare sig som voksne
er bestemt af deres økonomiske opvækstvilkår. Hvis en familie kun er i besiddelse
af få ressourcer, kan det indebære, at børnene klarer sig dårligere end andre børn. I
de fleste undersøgelser anvendes familiens
disponible indkomst som udgangspunkt
for, hvor mange ressourcer der anvendes
på børn, idet der korrigeres for antallet og
alderen på børnene. Vi vil i stedet anvende
de faktiske udgifter, der anvendes på børnene, som mål for deres økonomiske vilkår i barndommen, selvom vi selvfølgelig
godt er klar over, at andre udgifter i familien til fælles ting – bolig, bil, fritid, osv. –
også kommer børnene til gode.
For at belyse nævnte problemstillinger
anvender vi oplysninger, som vi har indhentet i forbindelse med Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser, se kapitel
3 og Bonke & Browning (2009b). Der er
således her oplysninger om, hvem i familien en række goder i familien er købt
til. Dvs. at vi kan fordele mange af en families udgifter ud på dens enkelte medlemmer inklusive på børnene19. Det betyder ikke, at vi herudfra kan beregne de
fulde omkostninger ved at have børn, se
kapitel 8, men udelukkende, at vi fokuserer på de faktiske udgifter, som er direkte
forbundet med at have børn. Det er i sig
selv helt nyt, at det kan lade sig gøre, og
skyldes nævnte data, som vi har deltaget
i indsamlingen af over mange år.
6.1. Forældres udgifter på deres børn
Det fremgår af Bonke & Browning (2009b),
at 42 pct. af samtlige forbrugsudgifter i

danske børnefamilier med to voksne, hvor
manden er mellem 25 og 59 år, anvendes
til køb af goder, som konsumeres af ét eller flere af husholdningens medlemmer.
En del af disse udgifter kan dog ikke, eller i hvert fald kun med stort besvær, deles ud på enkeltpersoner, herunder på
børnene. Det gælder fødevarer og andre
ting, som godt nok konsumeres af husstandens enkelte medlemmer, men hvor
det ikke i alle tilfælde er muligt at opgøre, hvor store andele der konsumeres af
det enkelte medlem. Fx er det vanskeligt
at sige, hvor meget af et måltid hver person spiser, og dermed hvor stor en del af
udgifterne hertil, der kan henføres til det
enkelte familiemedlem. Disse individuelle, ikke-fordelte udgifter udgør 25 pct. af
forbruget i en gennemsnitsfamilie. Heller
ikke såkaldte fælles goder – public goods
– som er til alles bedste, og hvor den enkeltes forbrug af dem ikke nødvendigvis
formindsker værdien af de øvrige familiemedlemmers forbrug, kan i sagens natur deles ud på de enkelte medlemmer af
husholdningen. Det gælder en del af boligudgifterne, opvarmning, udgifter til bil,
som jo ikke bliver mindre nyttige for den
enkelte, blot fordi flere er til stede samtidig i huset eller i bilen. Disse fællesudgifter udgør 58 pct. af de samlede udgifter i en gennemsnitlig par-husholdning.
Forskellige typer af udgifter på børn
Ser vi alene på de direkte udgifter på
børn – fordelte individuelle goder – udgør disse 29,2 pct. af samtlige – fordelte
og ikke-fordelte – individuelle udgifter i
husholdningen svarende til 21.200 kr. i
2002-priser (TABEL 6.1), eller 23.900 kr. i
2008-priser. Hvis vi hertil lægger de gen-

71

72

FORÆLDRES BRUG AF TID OG PENGE PÅ DERES BØRN

nemsnitlige udgifter til børneinstitutioner
m.v., beløber udgifterne sig til 35.500 kr.
i 2008-priser. Størstedelen af de fordelte
individuelle udgifter, altså ekskl. børneinstitutionsudgifter, bruges på køb af tøj
og sko, nemlig 40 pct., mens 30 pct. går
til fritidsudstyr og -aktiviteter. Serviceydelser eksklusive udgifter til børneinstitutioner, men inklusive udgifter til frisør
og anden personlig pleje, cafe-besøg osv.
udgør 23 pct. af de fordelte individuelle
udgifter på børn, mens de resterende godt
6 pct. går til udgifter til transport m.v. –
buskort, og lignende – og sundhed – fysioterapeut, tandlæge og lignende.

Forældre bruger årligt 35.500
kr. på deres børn. Tøj og sko,
og fritidsudstyr og -aktiviteter
er de største poster, når vi ser
bort fra udgifter til institutioner. Det betyder, at mellem
en fjerdedel og en tredjedel af
sådanne udgifter i familien anvendes på børnene.
Ud af de samlede udgifter i familien
på hvert af disse områder – for en nærmere beskrivelse af de enkelte udgiftstyper
henvises til TABEL 6.11 og Bonke & Browning (2009b) – betyder det, at børn står
for 50 pct. af alle tøjudgifterne, 28 pct. af
fritidsudgifterne og 23 pct. af udgifterne til
personlig pleje m.v. Det svarer til, at mellem en fjerdedel og en tredjedel – 29 pct.
– af en børnefamilies udgifter på nævnte
områder anvendes på børnene.
Udgifter og børns alder
Hvis vi opdeler børnefamilier med to børn
efter alderen på deres yngste barn – un-

der 6 år, mellem 6 og 11 år, og mellem 12
og 17 år – ser vi for det første, at jo ældre
dette barn er, jo dyrere er det mht. individuelle udgifter. Hvor tilstedeværelsen
af ét eller flere førskolebørn er ensbetydende med en udgift på knap 19.000 kr.,
er udgiften i en familie med yngste barn i
alderen 6-11 år på ca. 20.000 kr. og godt
29.000 kr., hvis yngste barn er over 11 år.
Det er især fritids- og transportudgifterne, som stiger med yngste barns alder, mens udgifterne på serviceydelser
og sundhed stort set forbliver uændrede i
kr. og øre, og dermed falder relativt i forhold til samtlige udgifter. Mht. udgifter til
tøj og fodtøj er disse væsentlig større, når
yngste barn er over 11 år, end når yngste
barn er yngre, men i forhold til andelen
af samtlige fordelte individuelle udgifter
på børn er andelen dog lidt mindre, end
hvis yngste barn er mellem 6 og 11 år, og
endnu mindre, end hvis yngste barn er i
førskolealderen – 46 pct. i forhold til 47
og 50 pct. af udgifterne.

Forældrenes udgifter på deres børn stiger med børnenes
alder, når man ser bort fra
institutionsudgifter. Med institutionsudgifter er børn i førskolealderen dyrere end børn i
alderen 6-17 år.
Det skal nævnes, at udgifter til daginstitutioner, fritidshjem o. lign. ikke indgår i de fordelte individuelle udgifter,
som opgøres her. For parfamilier med
to børn, hvor yngste barn er under 6 år,
beløber disse udgifter sig til gennemsnitligt 21.700 kr., mens de selvsagt er noget mindre, når yngste barn er i skoleal-
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TABEL 6.1. Forældres årlige direkte udgifter på børn. Par med børn under 18 år. 1999-2004.
2002-priser1.
Individuelle årlige udgifter på børn
Gennemsnit (st. afv.)
2002-kr.

Andel af samtlige af de pågældende
udgifter i husholdningen

Pct.-fordeling

Pct.

Tøj og fodtøj

9.910 (440)

40,5

50,3

Fritid2
Serviceydelser3

6.130 (290)
3.930 (170)

30,0
23,2

28,4
23,0

Transport

760 (100)

3,8

6,1

Sundhedsudgifter

480 (60)

2,4

25,7

I alt

21.210 (600)

100,0

29,2

1. 13 pct. mere omregnet til 2008-priser
2. Inklusive udgifter til mad og drikke uden for hjemmet.
3. Eksklusive udgifter til daginstitutioner m.v.
Note: Ekskl. familier med 1 og 99 fraktil-værdier for udgifter på børn og disponible husholdningsudgifter.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

TABEL 6.2. Forældres årlige direkte udgifter på børn, efter børnenes alder. Par med to børn.
1999-2004. 2002-priser1 .
Individuelle årlige udgifter på børn
Yngste barn 0-5 år

Tøj og fodtøj
Fritid

2

Yngste barn 6-11 år

Yngste barn 12-17 år

Kr.

Pct.-fordeling

Kr.

Pct.-fordeling

Kr.

Pct.-fordeling

9.410

50,2

9.540

46,9

13.450

45,7

4.020

21,4

6.520

32,0

9.220

31,3

Serviceydelser

4.500

24,0

3.430

16,9

4.910

16,7

Transport

130

0,7

490

2,4

1.330

4,5

Sundhedsudgifter

700

3,7

380

1,9

510

1,7

I alt

18.750

100,0

20.360

100,0

29.420

100,0

3

1. 13 pct. mere omregnet til 2008-priser.
2. Inklusive udgifter til mad og drikke uden for hjemmet.
3. Eksklusive udgifter til institutioner på henholdsvis 21.689 kr., 8.565 kr. og 1.435 kr.
Note: Se note til tabel 6.1.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

TABEL 6.3. Årlige udgifter til fødevarer blandt par med hhv. uden børn. 1999-2004.
2002-priser1.
Par uden børn

Par med børn
Heraf udgifter til fødevarer til børn2

Fødevarer

Årlig udgift (Kr.)

Årlig udgift (Kr.)

Årlig udgift (Kr.)

Andel af samtlige
Fødevareudgifter

26.200

41.900

15.700

0,37

1. 13 pct. mere omregnet til 2008-priser
2. Fødevareudgifter for par med børn minus fødevareudgifter for par uden børn.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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TABEL 6.4. Årlige udgifter til fødevarer til børn1, efter yngste barns alder. Par med to børn.
1999-2004. 2002-priser2 .
Yngste barn 0-5 år

Yngste barn 6-11 år

Yngste barn 12-17 år

Årlig udgift (kr.)
Fødevarer

9.860

14.910

26.180

Andel af samlede fødevareudgifter i husholdningen
0,27

0,36

0,50

1. Fødevareudgifter for par med børn minus fødevareudgifter for par uden børn.
2. 13 pct. mere omregnet til 2008-priser
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

FIGUR 6.1. Forældres årlige udgifter til fødevarer og ikke-fødevarer til deres barn,
efter barnets alder1. Par med ét barn. 1999-2004. 2002-priser2 .
25.000

Årlig udgift (2002-kr.)

20.000

15.000

10.000

5.000
Ikke fødevarer
Fødevarer

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Yngste barns alder
1. Beregnet som forskellen til fødevareudgifter i parfamilier uden børn, hvor manden er under 45 år. Tobit regression,
hvor der er kontrolleret for (log)husholdningsindkomst og by/land.
2. 13 pct. mere omregnet til 2008-priser.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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deren – 8.600 kr. – og meget mindre, når
yngste barn er over 11 år – 1.400 kr. om
året i 2002-priser. Omregnet til 2008-priser svarer det til henholdsvis 24.500 kr.,
9.700 kr. og 1.600 kr.
Udgifter til mad i børnefamilier
Der er også andre individuelle udgifter
forbundet med at have børn. Det gælder
fx udgifter til fødevarer. Disse kan imidlertid kun vanskeligt fordeles ud på husholdningens enkelte medlemmer, hvorfor
vi i stedet ser på, hvor stor denne udgiftspost er i børnefamilier sammenlignet med
i ikke-børnefamilier. Selvom dette ikke
er et sikkert udtryk for, hvor stor en del
af madbudgettet, der anvendes på børn,
idet man både kan tænke sig, at forældre
spiser mere eller mindre end ikke-forældre, giver det alligevel et vist indtryk af,
hvor meget det koster i fødevareudgifter
at have børn.
Da et par uden børn har årlige fødevareudgifter på 26.200 kr., og de tilsvarende udgifter for en familie med børn er på
41.900 kr., indebærer det ud fra nævnte
betragtning, at fødevareudgifterne til børn
udgør 15.700 kr. på årsbasis. Det betyder,
at godt en tredjedel – 37 pct. – af samtlige
fødevareudgifter i en gennemsnitlig børnefamilie går til børnene, mens to tredjedele går til forældrenes fortæring (TABEL 6.3).
På tilsvarende vis kan vi beregne, hvordan fødevareudgifterne udvikler sig, efterhånden som børnene bliver ældre, idet der
igen sammenlignes med fødevareudgifter i
par uden børn, hvor manden er under 45
år. Ser vi først på familier med to børn,
hvor yngste barn er under 6 år, beløber
fødevareudgifterne sig til knap 10.000
kr., mens de er på knap 15.000 kr. hhv.
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26.000 kr., hvis yngste barn er i alderen
6-11 år eller 12-17 år (TABEL 6.4). Det betyder, at 27, 36 og 50 pct. af samtlige fødevareudgifter går til børn, efterhånden
som yngste barn i familien bliver ældre.
Tilsvarende viser FIGUR 6.1 stigningen i fødevareudgifter, efterhånden som
et barn bliver ældre. Fra et beløb på ca.
5.000 kr. i barnets første år stiger det til
omkring 10.000 kr. indtil 10-års-alderen,
for at beløbe sig til knap 20.000 kr. årligt,
når barnet er 17 år. Det svarer til, at udgifterne til madvarer for et barn stiger fra
ca. 400 kr. til ca. 1.600 kr. om måneden.
Sammenligner vi med en normativ opgørelse af udgifterne – altså ikke de faktiske
udgifter – til fødevarer i familier med og
uden børn, viser det sig, at denne kommer frem til stort set de samme beløb for
året 2002. Det såkaldt rimelige forbrug på
fødevarer opgjort ud fra ekspertudsagn i
forbindelse med udarbejdelsen af et standardbudget (Hansen, 2002) er beregnet
til at udgøre 11.300 kr. mere årligt for par
med ét 3-6-årigt barn og 16.100 kr. mere
for par med ét 11-14-årigt barn, sammenlignet med par uden børn, hvor begge er
30-49 år. For par med børn i de samme aldersgrupper finder vi her, at udgifterne til
fødevarer beløber sig til henholdsvis 9.600
og 14.700 kr. mere end fødevareudgifterne for par uden børn. Selvom der således
er en relativt stor overensstemmelse i fødevareudgifterne til børn beregnet på de
to måder, skal resultaterne dog tages med
forbehold. Forældrenes eget fødevareforbrug er ikke nødvendigvis uændret, mens
børnene vokser op, ligesom vi heller ikke
ved, hvordan forældrenes eget fødevareforbrug ændrede sig fra før, de fik børn.

Der er stordriftsfordele ved at
have børn – udgifterne falder
pr. barn.

Forældres samlede
direkte udgifter på børn
For at give et billede af forældres samlede udgifter på deres børn sammenholder
vi igen udgifterne for børnefamilier med
udgifterne for ikke-børnefamilier (TABEL
6.5). Vi gør med andre ord det, at vi tager
fødevareudgifterne, som vi netop har beregnet dem, og lægger dem til udgifterne på ikke-fødevarer, som vi har oplyst
fra vores undersøgelse. Det viser sig ikke
overraskende, at disse udgifter er stigende
med antallet af børn i familien, idet udgifterne til ét barn kan opgøres til 26.100
kr., 39.900 kr. til to børn og 48.600 kr. til
tre eller flere børn. Størstedelen af disse
udgifter går til ikke-fødevarer, idet forskellen mellem udgifter til fødevarer og
ikke-fødevarer dog er faldende med antallet af børn.

For at forældres eget forbrug
skal være lige så stort som ikkeforældres, skal deres samlede
forbrug være 10-25 pct. større,
afhængig af antallet af børn.
Ser vi på, hvor stor en del børneudgifterne udgør af voksenudgifterne – børneudgifter divideret med forskellen mellem
samlede udgifter og børneudgifter – finder vi, at andelen er markant stigende både for ikke-fødevarer, fødevarer og samlet set, med antallet af børn. Udgifterne
til børn i en familie med ét barn svarer
således til 27 pct. af voksenudgifterne,

mens andelen er på 43 og 56 pct. i familier med to hhv. tre eller flere børn. Det
kan også udtrykkes på den måde, at den
del af indkomsten, der anvendes til individuelt forbrug, skulle være godt en fjerdedel større i familier med ét barn i forhold
til i familier uden børn, mellem en tredjedel og dobbelt så store i familier med
to børn, og over dobbelt så store i familier med tre eller flere børn for at sikre de
voksne det samme forbrug af disse goder
uafhængigt af, om de har børn eller ej. Eller, da de individuelle udgifter udgør 42
pct. af samtlige udgifter, at det samlede
forbrug skulle være 11 pct. større i familier med ét barn, 18 pct. større i familier
med to børn og 24 pct. større i familier
med tre eller flere børn, for at disse forældre kunne have det samme forbrug som
ikke-forældre. Det forudsættes imidlertid
bl.a., at der er stordriftsfordele forbundet
med det fælles – ikke-individuelle – forbrug, hvorfor de nævnte procenter ikke
umiddelbart kan tages som udtryk for,
hvor store økonomiske fordele der er forbundet med at have flere børn20.
6.2. Forældres udgifter
på drenge og piger
Der er betydelige forskelle på, hvor mange penge forældre bruger på deres børn,
ligesom vi så det mht. den tid, som forældre bruger på børneomsorg. Nogle af
disse forskelle kan tilskrives, at børn i forskellige aldre og med forskelligt køn ikke
har brug for lige mange goder, mens andre kan tilskrives forældres forskellige muligheder for og ønsker om at bruge penge
på deres børn.
TABEL 6.6 viser, at forældre bruger flere
penge på en søn end på en datter, hvis de
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TABEL 6.5. Forældres årlige direkte udgifter på deres børn, efter antal børn.
Par. 1999-2004. 2002-priser1.
Udgifter til
børns ikkefødevarer

Udgifter
til børns
fødevarer

Alle
udgifter til
børn

Kr.

Kr.

Kr.

Udgifter til
børns ikkefødevarer2

Udgifter
til børns
fødevarer2

Alle udgifter til
børn3

Andel af forældrenes individuelle forbrug

Par m. 1 børn

16.400

9.700

26.100

0,18

0,09

0,27

Par m. 2 børn

22.700

17.200

39.900

0,25

0,18

0,43

Par m. 3+ barn

25.500

23.100

48.600

0,31

0,26

0,56

1. 13 pct. mere omregnet til 2008-priser.
2. Udgifter på børn divideret med samlet individuelt forbrug i husholdningen minus udgifter på børn, ganget med 100.
3. Udgifter på børn inkl. fødevareudgifter divideret med samlet individuelt forbrug i husholdningen minus udgifter på børn inkl. fødevareudgifter, ganget med 100.
Note: se note til tabel 6.1.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

TABEL 6.6. Forældres årlige direkte udgifter på udvalgte børnegoder, fordelt på piger og
drenge og antal børn. Par. 1999-2004. 2002-priser1.
1 barn
Antal: 313

2 børn
Antal: 462

Pige

Dreng

Forskel

Piger

Drenge

Forskel

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Tøj

7.600

6.900

(-)

11.400

7.600

-

Fritidsudstyr mv.

3.300

5.700

+

5.400

8.400

(+)

Service

3.800

3.300

(-)

3.700

4.400

(+)

I alt2

15.400

17.400

(+)

21.600

21.100

(-)

() ikke signifikant på <0,10.-niveau.
1
13 pct. mere omregnet til 2008-priser.
2
Inklusive udgifter til transport og sundhed, men eksklusive udgifter til institutioner.
Note: se note til tabel 6.1.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

TABEL 6.7. Forældres årlige direkte udgifter på deres børn, inddelt efter
husholdningens samlede disponible indkomst. Par. 1999-2004. 2002-priser1.
Alle udgifter
Disponibel husholdningsindkomst

Alle udgifter korrigeret for antal børn2
Kr.

1. kvartil – laveste indkomster

16.100

12.600

2. kvartil – næst laveste indkomster

20.400

15.700

3. kvartil – næst højeste indkomster

20.100

15.500

4. kvartil – højeste indkomster

27.800

20.000

1. 13 pct. mere omregnet til 2008-priser.
2. Udgifterne er divideret med kvadratroden til antallet af børn.
Note: se note til tabel 6.1.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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kun har ét barn. Hvor de samlede udgifter
på en pige beløber sig til 15.400 kr., er de
tilsvarende udgifter på en dreng 17.400 kr.
Hvis der derimod er to piger henholdsvis
to drenge i familien, er pigerne lidt dyrere end drengene, nemlig 21.600 kr. mod
21.100 kr. Disse forskelle er dog ikke statistisk signifikante og kan derfor skyldes
tilfældigheder. Ser vi på de enkelte udgiftsposter, er det kun fritidsudstyr m.v.,
hvor det er signifikant dyrere at have en
dreng frem for en pige, idet både udgifterne til tøj og forskellige serviceydelser
ikke er signifikant forskellige. Hvis der er
to børn af samme køn, er tøjudgifterne
større for pigerne end for drengene, hvilket måske kan tilskrives, at muligheden for
genbrug blandt drenge er mere udbredt
end blandt piger. For hverken fritidsudstyr eller forskellige serviceydelser er der
signifikante forskelle i udgifterne mellem
familier med piger sammenlignet med familier med drenge.

Det er dyrere at have en dreng
end en pige, mens to drenge
koster det samme som to piger. Udgifterne til fritidsudstyr
gør drengene dyrere, mens to
piger er dyrere i tøjudgifter
end to drenge.
Hvis vi ser på individuelle udgifter på
børn minus udgifter til fødevarer, som andel af husholdningens samlede udgifter,
viser det sig imidlertid, at der kun er signifikante forskelle mellem piger og drenge
i alderen 15-17 år – udgifterne på piger
er større end på drenge. Der er derimod
ingen forskelle i udgifterne på drenge og
piger i andre aldersgrupper. Samtidig er

udgiftsandelen højere, jo ældre børnene
bliver, og det gælder også for udgifter til
fødevarer, som stiger signifikant med børnenes alder (Bonke & Browning, 2009c).
At udgifterne i kr. og øre til børn stiger med deres alder bekræftes af TABEL
6.8, hvor det også viser sig, at hvis der er
mindst én dreng blandt børnene, er børneudgifterne 15 pct. større, end hvis dette
ikke er tilfældet. Der kontrolleres her for
børns alder, om familien bor på landet eller i byen, og for husholdningens samlede
disponible indkomst.
6.3. Indkomstens betydning for forældres udgifter på deres børn
Som det skulle forventes, stiger forældres
udgifter til individuelle børnegoder med
husstandens indkomst. Inddeles forældre efter stigende disponibel husstandsindkomst i fire lige store grupper – kvartiler – stiger udgifterne fra 16.100 kr. i
gruppen med de laveste indkomster til
27.800 kr. i gruppen med de højeste indkomster (TABEL 6.7). Vi finder også, at der
ikke er nogen særlig forskel i udgifterne
mellem familierne i de to midterste indkomstgrupper.
Da antallet af børn varierer mellem
nævnte indkomstgrupper, kan det forklare noget af forskellene i forældrenes udgifter på deres børn. Hvis vi således korrigerer for et forskelligt antal børn ved at
dividere udgifterne med kvadratroden til
antallet af børn i hver familie, se kapitel
3, falder forskellen mellem familier med
høje indkomster og familier med lave indkomster fra 73 pct., når vi kigger på de
faktiske udgifter, til 59 pct. Vi har også
set på, om alderen på børnene varierer
mellem de forskellige indkomstgrupper,

79

TABEL 6.8. Forældres årlige direkte udgifter på børn og forældrenes indkomst. 2002.
OLS-regression.
Antal: 948

Udgifter på børn (log kr.)
Koefficient

Standardfejl

Disponibel husholdningsindkomst (log)
# 0-1-årige børn
# 2-6-årige børn
# 7-15-årige børn
# 16+ årige børn
Mindst én dreng
By/land

0,419
0,124
0,022
0,252
0,248
0,151
0,146

***
+
***
**
**
**

0,068
0,074
0,047
0.051
0,072
0,048
0,045

Konstant

4,093

***

0,871

Adj. R2

0,066

p-values ***<0,001, **<0,01, *<0,05, +<0,1.
Note: se note til tabel 6.1.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

TABEL 6.9. Sammenhængen mellem forældres direkte udgifter på deres børn og rige
hhv. fattige forældres disponible husholdningsindkomst. 2002. OLS-regressioner.
Halvdel af forældrene
med de laveste disponible
husholdningsindkomster
(1+2 kvartil)

Halvdel af forældrene med de højeste
disponible husholdningsindkomster
(3+4 kvartil)

Udgifter på børn (log kr.)
Koefficient (Standardfejl)

Koefficient (Standardfejl)

0,438** (0,157)

0,706*** (0,163)

0,082

0,086

Disponibel husholdningsindkomst
(log)
Adj. R2
1
I modellen indgår de samme variable som i tabel 6.8.
p-værdier ***<0,001, **<0,01, *<0,05, +<0,1.
Note: Se note til tabel 6.1.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

TABEL 6.10. Sammenhængen mellem forældres direkte udgifter på børn og moderens
hhv. faderens disponible indkomst. 2002. OLS-regressioner1.
Udgifter på børn (log kr.)
Koefficient (Standardfejl)
Moderens disponible indkomst (log)
Faderens disponible indkomst (log)
Adj. R2
I modellen indgår de samme variable som i tabel 6.8.
p-værdier ***<0,0001, **<0,001, *<0,05, +<0,1.
Note: Se note til tabel 6.1.
Note: Der er ingen signifikant forskel mellem koefficienterne for mødre og fædre.
1

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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0,286** (0,088)
0,246*** (0,068)
0,103

hvilket kunne være en mulig forklaring på
noget af forskellen. Men det viser sig, at
de forskellige indkomstgruppers børn er
nogenlunde lige gamle, hvorfor det ikke
er det, der forklarer gruppernes forskellige udgifter på deres børn.

Velhavende forældre bruger ikke overraskende flere penge på
deres børn end fattige forældre,
men de bruger en mindre andel af deres indkomst på børnene. Når indkomsten stiger, er
det især blandt velhavende, at
der falder mere af til børnene.
Den nævnte positive sammenhæng
mellem udgifter til børn og forældrenes

indkomst er imidlertid ikke nødvendigvis
ensbetydende med, at andelen af indkomsten, som bruges på børnene, også stiger.
Faktisk falder andelen af både fødevarer og
ikke-fødevarer til børn med husholdningsindkomsten (Bonke & Browning, 2009c).
Det betyder, at økonomisk set velstående familier bruger en forholdsvis mindre
andel af deres indkomster på deres børn
sammenlignet med økonomisk set mindre
velstående familier21. Denne sammenhæng
gentager sig, når man kontrollerer for antallet af børn i forskellige aldersgrupper,
om der er drenge blandt børnene, og om
man bor i byen eller på landet.
TABEL 6.8, som indeholder resultaterne
af en regressionsanalyse, viser, at familier med 10 pct. højere disponible indkom-
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ster anvender 4 pct. flere udgifter på ting
til børnene end i øvrigt sammenlignelige
familier. Samtidig viser tabel 6.9, at sammenhængen mellem indkomst og udgifter
på børn er særlig stor blandt den rigeste
halvdel af forældrene. En 10 pct. højere
disponibel indkomst hænger således sammen med 7 pct. større børneudgifter i sådanne familier, mens en tilsvarende procentvis højere indkomst blandt den fattigste del af forældrene kun hænger sammen
med 4 pct. større børneudgifter. Det er
med andre ord blandt de bedst stillede,
at der falder mest af til børnene, når forældrenes indkomster stiger – det gælder
både relativt set og i kr. og øre.
Faderens og moderens indkomst
og udgifterne på børnene
Som nævnt tidligere ved vi fra studier af
forholdene i udviklingslande, at det ikke
er ligegyldigt for børns velfærd, om det er
moderen eller faderen, der tjener pengene.
Således kommer en større del af moderens indkomst børnene til gode22, og mange hjælpeprogrammer fokuserer af samme grund på at forbedre mødres vilkår i
udviklingslandene, se fx Schmeer (2005).
Det interessante spørgsmål er, om noget lignende gælder for udviklede lande, i
dette tilfælde for Danmark. Dette ser ikke ud til at være tilfældet, da en forøget
indkomst for moderen henholdsvis for faderen stort set har den samme virkning
på udgifterne til børnene. For begge forældre hænger en 10 pct. større indkomst
således sammen med 2-3 pct. flere goder
til børnene (TABEL 6.10).
Vi har også undersøgt, om det har nogen betydning, hvis der kun er drenge hhv.
piger i familien, og det viser sig, at hver-
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ken det, at moderen eller faderen får en
større indkomst, gør nogen forskel mht.,
hvad drenge eller piger får ud af det. Det
er altså ikke sådan, at især drenge får mere
ud af, at faderens indkomst stiger, og piger har særlige fordele ved, at moderens
indkomst gør det.

Det har ingen betydning for
udgifterne på børnene, om det
er moderen eller faderen, der
tjener mere – det gælder både
for drenge og piger.
Udgifter til børns tøj og fodtøj,
fritidsaktiviteter, aviser, blade
og bøger og serviceudgifter
stiger med forældrenes indkomst, og for rejser er stigningen forholdsvis større end
stigningen i indkomsten.

Forældrenes indkomst og udgifter
til forskellige børnegoder
Det er ikke udgifterne til alle børnegoder,
som afhænger af forældrenes indkomst, viser TABEL 6.11. For flere goder er der således ingen signifikant sammenhæng mellem forældrenes disponible indkomster
og udgifterne, idet vi ser bort fra fødevarer, som ikke er fordelt ud på familiemedlemmer. Der er dog nogle, hvor det
er tilfældet, nemlig tøj og skotøj, hvor udgifterne stiger med forældrenes disponible indkomst. Det samme gælder for udgifter i forbindelse med fritidsaktiviteter,
til aviser, blade og bøger, til rejser og for
serviceydelser generelt – cafe-og restaurationsbesøg, personlig pleje og andre personlige ting.

TABEL 6.11. Sammenhængen mellem forældres årlige disponible indkomster og deres
udgifter til udvalgte børnegoder. Tobit-regressioner. 2002.
Udgifter (log kr.)

Koefficient

Standardfejl.

Adj. R2

,628***
,598***
,449*

,128
,135
,203

,019
,014
,029

Fritid
- elektronisk fritidsudstyr
- sportsudstyr, legetøj, kæledyr, osv.
- serviceydelser forbundet med fritidsaktiviteter
- aviser, blade, bøger osv.
- rejser

,207
-,206
,076
,473*
,428*
1,191*

,131
,265
,177
,207
,174
,482

,025
,018
,016
,029
,015
,189

Serviceydelser 2
- restaurant, hotel osv.
- personlig omsorg osv.
- personlige ting

,271*
,235
,172
,026

,129
,166
,148
,329

,012
,037
,018
,010

Tøj og fodtøj
- tøj
- fodtøj

1. I modellen indgår de samme variable som i tabel 6.8.
2. Kun 7 pct. har udgifter på andre personlige services.
p-værdier ***<,001, **<,01, *<,05, +<,1.
Note: Se note til tabel 6.1.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

TABEL 6.12. Forældres udgifter på deres børn, efter forældrenes uddannelse.
Par. 2002-priser1.
Direkte
udgifter

Heraf udgifter på
fritidsgoder

Efter faderens uddannelse
Forældrenes uddannelse

Direkte
udgifter

Heraf udgifter på
fritidsgoder

Efter moderens uddannelse
Årlige udgifter

Ingen uddannelse, erhvervsfaglig
uddannelse mv.

17.360

5.730

16.800

5.780

Kort, mellemlang og videregående
uddannelse

21.230+

6.410

21.520+

6.170

1. 13 pct. mere omregnet til 2008-priser.
Signifikante forskel i forhold til forældre med ingen eller erhvervsfaglig uddannelse:
p-værdier ***<,001, **<,01, *<,05, +<,1.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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For de fleste af disse udgiftstyper er
der tale om såkaldt ”normale” goder, idet
udgifterne hertil stiger forholdsvis mindre
end forældrenes disponible indkomster.
En undtagelse herfra er rejser, hvor udgifterne stiger forholdsvis mere end indkomsten – 120 pct. – hvilket gør, at vi kan
karakterisere sådanne goder som ”luksusgoder”, nemlig når udgifterne stiger relativt mere end indkomsten.
Sammenfattende ser vi altså, at højere
forældreindkomster betyder flere udgifter
til rejser, aviser, bøger og blade, fritidsaktiviteter og til tøj og fodtøj.
6.4. Uddannelsens betydning for
forældres udgifter på deres børn
Vi så i afsnit 5.4, at forældres uddannelse
hænger positivt sammen med den tid, de
bruger på deres børn. Om det også gælder for udgifterne på børn, er derfor interessant at vurdere, idet det ville indebære,
at børn af forældre med megen uddannelse ikke blot ville få mere opmærksomhed
men også flere ting at gøre godt med. Det
har vi undersøgt ved at opdele forældrene i to grupper, nemlig dem uden videregående uddannelse og dem med en sådan uddannelse. Hvad enten vi foretager
denne opdeling efter faderens eller moderens uddannelse, finder vi, at der bliver
brugt flere penge på børn, hvis forældrene har mere uddannelse, end hvis de har
mindre/kortere uddannelse (TABEL 6.12).
Det er imidlertid tænkeligt, at disse
forskelle i udgifter på børn afhænger af
indkomsten lige så meget som af forældrenes uddannelse. Det gælder da også, at
forældre med megen uddannelse også har
bedre indkomster, og at de større udgifter på børnene alene kan tilskrives disse.

Det fremgår af en analyse – ikke vist her
– som den i TABEL 6.8, men hvor forældrenes uddannelse også indgår i beregningen.

Forældre med videregående
uddannelse bruger ikke flere
penge på deres børn end forældre med kort eller ingen uddannelse, når vi tager hensyn
til forskelle i deres indkomster.
Hvad angår udgifter på fritidsaktiviteter, har hverken moderens eller faderens
uddannelse nogen signifikant betydning for
deres størrelse. Der købes for lige mange
penge fritidsting til børnene blandt forældre med kort eller ingen uddannelse,
som der gør blandt forældre med længere uddannelse. Heller ikke kønnet på barnet/børnene har nogen betydning for, om
kortere eller ikke-uddannede køber mere
til børnene, herunder fritidsting, end længere uddannede, jf. at mænd med kortere
eller ingen uddannelse bruger mere tid på
deres drenge end på deres piger, sammenlignet med mænd med længere uddannelse
(Bonke & Esping-Andersen, 2009).
6.5. International sammenligning
Der findes så vidt vides ingen andre undersøgelser af forældres udgifter på deres
børn, som svarer til den, vi har gennemført her. Der er derfor tale om den første
undersøgelse på området. Der er dog flere
undersøgelser på vej, bl.a. en omfattende
spørgeskemaundersøgelse for samtlige 24
EU-lande. Denne undersøgelse, som vil
anvende ”vores” metode med at spørge
forældrene om fordelingen af familiernes
udgifter på de enkelte familiemedlemmer,
vil blive gennemført af Eurostat. For al-
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10.890
81.640

1.010

49.250

Sundhedsudg.

I alt7

-40 %

-91 %

-6 %

-91 %

26 %

-45 %

Pct.-forskel4

39.930

560

11.610

5.520

7.970

14.270

kr.

DK

82.760

12.730

15.100

18.790

8.520

27.620

kr.

USA

6-11 år

-52 %

-96 %

-23 %

-71 %

-6 %

-48 %

Pct.-forskel4

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed og USDA (2002).

1. Omfatter kun husholdninger i 2. og 3. kvartil for den disponible husholdningsindkomst i 1999-2004, jf. tabel 6.7.
2. Omfatter kun husholdninger med mellemindkomster, dvs. bruttoindkomster mellem 348.566 og 587.382 DKK i 2002.
3. Indkomst og udgifter for USA er omregnet vha. en PPP-rate for privat forbrug 2002 på 8,78 (OECD.StatExtracts).
4. Udgifter i DK i forhold til i USA.
5. Der er forudsat samme stordriftsfordele for udgifterne i USA og DK.
6. Inkl. udgifter til daginstitutioner, m.v.
7. Ekskl. udgifter til transport.

27.220

17.650

3.320

25.670

7.290

18.590

Serviceydelser6

8.970

Fritid

10.280

Tøj og fodtøj

kr.

kr.

Fødevarer,
drikkevarer,
udespisning5

USA

DK

0-5 år

Yngste barns alder:

46.470

480

3.740

8.500

11.900

21.850

kr.

DK

91.790

13.700

11.940

20.190

14.140

31.820

kr.

USA

12-17 år

TABEL 6.13. Forældres årlige udgifter på børn i Danmark1 og USA2. Par med to børn. DKK-20023 .

-49 %

-96 %

-69 %

-58 %

-16 %

-31 %

Pct.-forskel4

ligevel nu at foretage en sammenligning
med andre lande, vil vi her se på resultaterne fra en undersøgelse af amerikanske
forældres udgifter på deres børn.
Siden 1960 har det amerikanske landbrugsministerium foretaget beregninger
af amerikanske familiers udgifter på deres børn (USDA, 2002). Ligesom vores
undersøgelse bygger den amerikanske undersøgelse på oplysninger fra en forbrugsundersøgelse, som blev foretaget tilbage
i 1990-92 blandt et stort repræsentativt
udsnit af amerikanske familier. Der indgår således oplysninger om sammensætningen af forbruget på fødevarer, tøj og
fodtøj, transport, sundhed, børneomsorg
og undervisning, fritidsaktiviteter, osv.,
og der foretages hvert år en opregning til
årets prisniveau. Fordelingen af de enkelte udgifter på husstandsmedlemmer foretages for fødevarer og sundhedsudgifter
og specifikke børnegoder som tøj, børneomsorg og uddannelse vha. en multivariat analyse, hvori indgår indkomstniveau,
familiestørrelse og alder på yngste barn.
De beregnede værdier – koefficienter –
bliver herefter divideret med antallet af
personer i husstanden og for børnegodernes vedkommende er disse fordelt ligeligt
mellem børnene. Fødevarernes fordeling
sker vha. oplysninger fra en særlig National
Food Consumption Survey, mens boligudgifter, transportudgifter og forskellige andre goder fordeles ligeligt mellem familiemedlemmerne efter en per capita metode.
Sammenlignet med oplysningerne for
Danmark er der med andre ord tale om
en anderledes måde at beregne udgifter-

ne på amerikanske børn. Der er imidlertid ikke noget, der umiddelbart taler for,
at udgifterne hverken skulle være større
eller mindre i det ene land i forhold til i
det andet land pga. disse metodemæssige
forskelle i opgørelsesmetoder. Forskellene formodes derfor mere at være af indholdsmæssig karakter og dermed udtryk
for forskellige prioriteringer af udgifter på
børn, forskellige priser på børnegoder, og
forskellige måder at finansiere disse goder
på med en større andel skattefinansierede
udgifter på fx skole og uddannelse, sundhed m.v. i Danmark sammenlignet med
i USA. Alene det sidste skulle derfor indebære lavere udgifter i Danmark end i
USA, idet vi har korrigeret for købekraftsforskellen mellem landene vha. såkaldte
Purchasing Power Parities-omregninger
fra OECD (OECD-StatExtracts). Vi har
i øvrigt også valgt alene at se på mellemindkomstfamiliers udgifter til børn, da
udgifterne netop er forskellige for forskellige indkomstgrupper. For USA indgår således her kun familier med bruttoindkomster på 349.000 - 587.000 DK og
for Danmark husholdninger med de 50
pct.'s midterste husholdningsindkomster
– 2. og 3. kvartil.

Danske forældre har færre
udgifter på deres børn end
amerikanske forældre både til
fødevarer, fritidsaktiviteter og
andre ting. Også udgifterne til
service, herunder til børnepasning m.v., er større i USA end i
Danmark.
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Udgifter på børn i Danmark og USA
viser, at danske mellemindkomstfamilier med to børn har væsentlig færre udgifter til fødevarer end tilsvarende amerikanske familier, uafhængigt
af børnenes alder. Hvis yngste barn således er under 6 år hhv. mellem 6 og 11 år
er udgifterne knap halvt så store, mens
de er 31 pct. mindre i familier med yngste barn i alderen 12-17 år. Hvad der kan
være forklaringen på disse store forskelle, er det ikke umiddelbart muligt at finde ud af på baggrund af de foreliggende
oplysninger, men noget af forskellen kan
formentlig tilskrives en større udbredelse af udespisning i USA end i Danmark.
Hvad angår udgifterne til fritidsaktiviteter, er disse mindst i Danmark, hvad
enten forklaringen er, at sådanne aktiviteter er billigere med flere gratistilbud
her end i USA, eller at amerikanske børn
deltager i flere af sådanne aktiviteter. Det
samme gælder for sundhedsudgifter, hvor
danske familier også har mindre udgifter
end amerikanske familier, hvilket kan tilskrives, at brug af sundhedssektoren stort
set er gratis i Danmark.
Udgifterne til tøj og fodtøj er 26 pct.
større for danske familier sammenlignet
med amerikanske familier, når yngste barn
er under 6 år. Hvis yngste barn derimod
er ældre, er amerikanske familiers udgifter 6-16 pct. større end danske familiers
udgifter til tøj og fodtøj.
I både USA og Danmark er udgifterne
til såkaldte serviceydelser, som bl.a. omfatter børnepasning og skolegang, betyde-

TABEL 6.13
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lige. Forældre med førskolebørn i begge
lande bruger således omkring 26.000 kr.
om året på sådanne udgifter, hvilket formentlig dækker over betydelige forskelle
mellem landene. Daginstitutioner, børnehaver og lignende benyttes således af
de fleste børn i Danmark, samtidig med
at forældrebetalingen kun udgør en mindre del af de samlede udgifter, hvorimod
en meget mindre andel af de amerikanske førskolebørn er i institutioner, men
dem, der er, betaler til gengæld relativt
høje priser for det. Mht. forældre til skolebørn er der betydelige forskelle i amerikanske og danske forældres udgifter til
skole og fritidstilbud. Danske forældre til
6-11-årige børn betaler således 23 pct.
mindre end tilsvarende amerikanske forældre, og vedr. forældre til 12-17-årige
børn betaler danske forældre omkring to
tredjedele mindre end amerikanske forældre til serviceydelser mv., hvilket formentlig først og fremmest dækker udgifter til skolegang og lignende.
Når vi lægger alle udgifterne sammen,
er resultatet, at amerikanske familier med
to børn har 40 pct. større udgifter til deres børn end danske familier, når yngste
barn er under 6 år. Hvis yngste barn derimod er 6 år eller derover, er danske forældres udgifter ca. halvt så store som amerikanske familiers. At en forholdsvis større
del af udgifterne til danske børn afholdes over skatten, og ikke afholdes direkte som private udgifter, er selvfølgelig en
del af forklaringen på forskellen i danske
og amerikanske familiers udgifter på de-

res børn. Der kan dog også være en række
andre forklaringer, som bare ikke vil blive
undersøgt nærmere i denne bog.
6.6. Sammenfatning
I kapitlet har vi set på, hvor store udgifter
der er forbundet med at have børn. Det er
dog ikke alle sådanne udgifter, vi har oplysninger om, idet fx udgifter til mad m.v.
ikke er fordelt ud på familiens enkelte medlemmer. Det gælder også en række fælles
goder, som alle i familien har gavn af, og
som vi derfor ikke bare kan fordele ud.
Ser vi alene på goder, som købes til
børnene, beløber de sig til gennemsnitligt
en ottendedel af familiens samlede udgifter. Størstedelen af dette forbrug er til tøj
m.v., hvorefter kommer udgifter til fritidsudstyr og forskellige former for services.
Ved at antage, at udgifterne til mad svarer til de merudgifter, forældre har i forhold til ikke-forældre, bliver også madudgifterne temmelig store, og stigende med
børnenes alder. Det sidste gælder også de
andre udgifter på børn, idet skolebørn er
dyrere end førskolebørn.
Ligesom der var klare stordriftsfordele mht. den tid, forældre bruger på deres børn, er der også økonomiske fordele
forbundet med at have flere børn. Hvor
tidsfordelen fremkom ved det tredje barn,
opnås pengefordelen allerede ved andet
barn. Der viser sig ingen væsentlige forskelle i udgifterne til drenge sammenlignet med til piger. De er stort set lige dyre, i hvert fald når vi som her opgør udgifterne som dem, der direkte afholdes på

dem. Hvis vi tager hensyn til evt. forskelle
i både familiens indkomst, antallet af børn
osv. mellem familier med piger hhv. drenge, fandt vi dog, at hvis der er mindst én
dreng i familien, er udgifterne på børnene
større, end hvis der ikke er nogen drenge.
Ikke overraskende bruger forældre med
store indkomster flere penge på deres børn
end forældre med mindre indkomster. Vi
kunne dog ikke ud fra de foreliggende
analyser vise, at moderens indkomst har
større betydning for udgifterne på børnene end faderens indkomst, sådan som
studier for udviklingslande har vist er tilfældet. Det er især udgifter til børnetøj,
blade og bøger og rejser, som er større, jo
mere velstillede forældrene er, hvorimod
andre udgifter ikke afhænger af forældrenes indkomst.
I en sammenligning mellem danske
og amerikanske familier fandt vi, at det er
væsentlig dyrere at have børn i USA end
i Danmark. Især udgifterne til fritids- og
sundhedsgoder og serviceydelser for de
større børn er væsentlig større for amerikanske familier, og hvad der er endnu
vigtigere, er udgifterne til fødevarer, som
udgør en stor del af budgettet for amerikanske familier. Mht. tøj og fodtøj er der
ikke de store forskelle mellem landene, og
det gælder også for udgifter til serviceydelser til de mindre børn, som bl.a. omfatter
institutionsudgifter. Faktisk har danske
forældre til før-skole-børn mindre udgifter til institutioner m.v. end amerikanske
forældre. Hvad dette skyldes, undersøges
ikke nærmere i denne bog.
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V

i har i de foregående kapitler kigget
på, hvor meget tid henholdsvis hvor
mange penge forældre bruger på deres
børn. Vi vil nu se på, om forældre, der
bruger megen tid på deres børn, til gengæld bruger få penge på dem, og omvendt
om dem, der bruger mange penge, tilsvarende bruger lidt tid på børnene. Og vi
vil gøre dette ved at opdele forældrene efter, hvor travlt de har med arbejde på arbejdsmarkedet henholdsvis hvor mange
penge de tjener.
Der er således betydelige forskelle mellem forældre, hvad angår deres arbejdstider og indkomster. Godt nok er det mest
udbredte, at begge forældre arbejder 37
timer eller mere om ugen (47 pct.), men
for 21 pct. af alle børnefamilier arbejder
den ene part faktisk mindre end 37 timer
om ugen, mens den anden har et almindeligt fuldtidsjob, og i 6 pct. af børnefamilierne er det begge, som arbejder mindre
end fuld tid. For andre 17 pct. af børnefamilierne gælder, at begge arbejder mere end 37 timer om ugen (DTUC-2008).
Det betyder på den anden side, at indkomsterne vil variere mellem børnefamilier –
selvom nogle af disse forskelle kan tilskrives forskelle i timelønninger – sådan som
det fremgår af FIGUR 4.2 i kapitel 4. Der er
derfor nogle børnefamilier, som har høje
indkomster og kun lidt fritid, mens andre har lave indkomster og megen fritid.
Det interessante spørgsmål er, hvordan forældres besiddelse af forskellige
ressourcer – penge og/eller tid – kommer
børnene til gode: Bliver der brugt mere
tid på børnene i mindre travle familier
end i travle familier, og kompenseres der
for det, ved at travle familier med højere
indkomster til gengæld bruger flere pen-
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ge på deres børn end ikke-travle familier
med lavere indkomster?
7.1. Fordelingen af tid
og penge i familier
For at undersøge spørgsmålet, om forældre enten bruger tid eller penge på deres
børn, inddeler vi børnefamilier efter deres samlede arbejdstid hhv. deres samlede disponible indkomst, hvor arbejdstiden omfatter betalt arbejde på arbejdsmarkedet og indkomsten både lønninger
og private og offentlige overførsler. Den
tid, forældre bruger på deres børn, er således begrænset af hvor meget tid, der er
tilbage før og efter arbejde, og udgifterne på børnene tilsvarende af hvor stor en
indkomst, forældrene kan råde over efter
skat. Vi forventer, at forældre med meget
arbejde på arbejdsmarkedet – tidsfattige
forældre – og store disponible indkomster – pengerige forældre – bruger mindre
tid og flere penge på deres børn, end forældre med lidt arbejde på arbejdsmarkedet – tidsrige forældre – og små disponible indkomster – pengefattige forældre.
Vi forventer med andre ord, at det forældrene har rigeligt af, også kommer børnene til gode, mens det, der er mindre af,
også mærkes af børnene.
For børnefamilier, hvor der både er
høj indkomst og megen tid til rådighed –
pengerige og tidsrige – vil det selvsagt være forventeligt, at forældrene både bruger
megen tid og mange penge på børnene,
mens der i børnefamilier, hvor der er lav
indkomst og lidt tid til rådighed – pengefattige og tidsfattige – forventes der tilsvarende kun at blive brugt lidt tid og få
penge på børnene.
Da der endnu ikke findes tilgængeli-

ge oplysninger om både forældres tid anvendt på deres børn og de penge, de bruger på dem, i ét samlet datasæt23, bygger
det følgende på to datasæt, nemlig den
danske tidsanvendelsesundersøgelse 2001
(DTUS-01) og den danske forbrugsundersøgelse (DHES), se kapitel 3. Det forøger usikkerheden i de følgende analyser,
men dog ikke mere end at det opfattes som
forsvarligt at gøre det på denne måde, se
også fx Bonke (1996), hvor samme metode er anvendt.
Ud fra oplysningerne i DTUS og i
DHES inddeler vi børnefamilierne i fire
lige store grupper efter stigende disponibel husstandsindkomst – indkomst-kvartiler – henholdsvis i fire lige store grupper
efter det samlede betalte arbejde udført
af moderen og faderen tilsammen – tidskvartiler. Det betyder, at der bliver i alt 16
grupper af børnefamilier, der altså adskiller sig ved deres indkomst og arbejdstid.
DTUS gør det herefter muligt at opgøre
den samlede omsorgstid, som forældrene
bruger på deres børn, og DHES de samlede udgifter på børnene, for de samme
indkomst- og arbejdstidsgrupper.
For at tage højde for, at der ikke nødvendigvis er det samme antal børn i alle grupper, eksempelvis kan nogle indkomstgrupper have flere eller færre børn
end andre indkomstgrupper, korrigerer
vi både omsorgstiden og udgifterne med
kvadratroden af antallet af børn, således at
de anvendte ressourcer bliver mere sammenlignelige mellem grupperne24.

Forældres indkomst og arbejdstid og
deres tid og penge brugt på børn
TABEL 7.1 viser, at forældre med større disponible indkomster bruger mindre tid og
flere penge på deres børn end forældre med
mindre disponible indkomster. Hvad angår det ugentlige tidsforbrug, er forskellen på næsten 7 timer eller knap 80 pct.
større for fattige end for rige børnefamilier, hvilket stort set er det samme, som
Mattila-Wiro & Österbacka (2008) finder
for Finland, mens udgifterne til børns ikke-fødevarer er 6.000 kr. eller ca. 35 pct.
og til fødevarer 12.200 kr. eller godt 60
pct. mindre for fattige end for rige børnefamilier. Tilsvarende ser vi, at børnefamilier, som arbejder meget – den fjerdedel
af børnefamilierne, som arbejder mest –
bruger næsten 7 timer eller 40 pct. mindre tid på deres børn, og 3.000 kr. eller
25 pct. flere penge til ikke-fødevarer og
4.000 kr. eller 50 pct. mere på ikke-fødevarer til deres børn, end forældre som arbejder relativ kort tid – den fjerdedel af
børnefamilierne, som arbejder mindst25.

Forældre med store indkomster
bruger mindre tid og flere penge
på deres børn end forældre med
små indkomster, og det samme
gør travle forældre sammenlignet med ikke-travle forældre.
Det er kun forældrenes indkomst, der har betydning for
hvor mange penge, de bruger på deres børn, ikke deres
arbejdstid. Både arbejdstid
og indkomst har derimod betydning for omfanget af deres
børneomsorg.
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TABEL 7.1. Forældres tid og udgifter på deres børn, inddelt efter henholdsvis
husholdningens samlede disponible indkomst og betalte arbejdstid. 2001/02.
Tid1

Penge2

Penge2

Udvalgte ikkefødevarer3

Fødevarer3

Timer:minutter pr uge

Kr./år

Kr./år

Fattige - 1. kvartil

15:45

10.900

5.700

Nedre mellemindkomster - 2. kvartil

12:36

12.700

8.200

Øvre mellemindkomster - 3. kvartil

14:00

12.300

10.100

Rige - 4. kvartil

8:49

17.000

17.800

Slet ikke travle - 1. kvartil

15:53

12.300

8.600

Ikke travle - 2. kvartil

11:33

12.000

9.600

Travle - 3. kvartil

11:16

13.400

11.200

Meget travle - 4. kvartil

9:27

15.400

12.500

Disponibel indkomst i husholdningen:

Forældrenes samlede arbejdstid:

1. DTUS-01 2. DHES
3. Se beregning i fodnote til figur 6.1.
Note: Både tid og penge er korrigeret med kvadratroden af antallet af børn i husholdningen.
Der er ikke korrigeret for forskelle i børns alder i mellem grupperne, da forskellene er ubetydelige.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

TABEL 7.2. Sammenhængen mellem arbejdstid, disponibel indkomst og tid og penge
(udvalgte ikke- fødevarer) brugt på børn. Par. 2001/02. OLS-regression.
Forældres tid anvendt
på deres børn1.
Timer/dag

Forældres udgifter
på deres børn1
Kr./årligt

Model 1

Model 2

koeff.

koeff.

Samlet arbejde (timer)

-0,125**

0,585

Samlet disp. indkomst (1.000 kr.)

-0,002***

15,375***

Konstant

3,279***

5,947***

Antal:

505

1,194

Adj. R2

0,079

0,035

p-værdier *** <, 001, **<,01, *<, 05, * <, 1.
Tiden og udgifterne er korrigeret med kvadratroden af antallet af børn.

1

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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TABEL 7.3. Forældres årlige direkte individuelle udgifter1 på deres børn, inddelt efter
husholdningens disponible indkomst og samlede arbejdstid. 2002 .
Forældres udgifter på deres børn
Slet ikke travle

Ikke travle

Disponibel indkomst i
husholdningen:

Travle

Meget travle

Kr./år

Fattige

10.600

11.500

..

.

Nedre mellemindkomster

10.400

13.700

9.700

15.500

Øvre mellemindkomster

10.900

13.800

11.000

16.700

..

11.400

15.800

17.600

Rige

1. Udgifterne er korrigeret med kvadratroden af antallet af børn.
.. <50 observationer.
Note: DHES
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

TABEL 7.4. Forældres primære børneomsorgstid1, inddelt efter husholdningens disponible
indkomst og samlede arbejdstid. 2001.
Forældres tid med deres børn
Slet ikke travle
Disponibel indkomst i
husholdningen:

Ikke travle

Travle

Meget travle

Timer: minutter pr. uge

Fattige

20:31

14:00

13:22

..

Nedre mellemindkomster

18:25

9:31

11:37

10:30

Øvre mellemindkomster

18:12

13:39

14:38

11:33

..

..

8:24

7:13

Rige

1. Tiden er korrigeret med kvadratroden af antallet af børn.
..< 25 observationer.
Note: DTUS-01.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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Når både familiens disponible indkomst
og arbejdstid indebærer mindre tid og flere
penge anvendt på deres børn26, er noget af
forklaringen, at netop indkomst og ikkearbejdstid hænger sammen, da det for de
fleste mennesker tager tid at tjene penge.
Selvom vi korrigerer for denne sammenhæng, sådan som det gøres i TABEL 7.2, er
der dog stadig tale om, at arbejdet såvel
som den disponible indkomst hænger
negativt sammen med den tid, forældre
bruger på deres børn, mens det kun er
indkomsten, der har betydning for, hvor
mange penge forældrene bruger på dem.
For nærmere at belyse om børnefamilier med store disponible indkomster og
lang arbejdstid – pengerige og tidsfattige –
bruger ressourcerne på deres børn anderledes end børnefamilier med små disponible
indkomster og kort arbejdstid – pengefattige og tidsrige – indeholder TABEL 7.3 OG
7.4 forskellige kombinationer af indkomster
og arbejdstid for børnefamilier.
For det første viser tabel 7.3, at det ikke
gælder entydigt for alle indkomstgrupper,
at mere travle forældre også har højere udgifter på deres børn, selvom der er en tendens til det især blandt meget rige. Der er
også en tendens til, at tiden brugt på børn
falder med indkomstgruppers travlhed, idet
dog ikke-travle forældres tidsforbrug gør,
at dette billede ikke er helt entydigt (tabel
7.4). Ser vi omvendt på indkomstens betydning for de penge hhv. den tid, forældre
bruger på deres børn, er tendensen, at stort
set uafhængig af hvor travlt de har – hvor
mange timer, de arbejder på arbejdsmarkedet – så stiger udgifterne med indkomsten, mens deres omsorgstid omvendt falder med deres disponible indkomst, hvilket er bemærkelsesværdigt i betragtning af,
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at rige har mulighed for at købe hushjælp
m.v. og dermed få mere tid til deres børn.
Også her udgør de ikke-travle familier en
undtagelse, således at de omtalte tendenser ikke er helt entydige.
Ser vi endelig på grupperne fattige/slet
ikke travle, mellemindkomster/ikke-travle
og travle og rige/meget travle - diagonalen
i tabel 7.3 og 7.4 - viser det sig som forventet, at forældre, som har mange penge
og kun lidt tid, giver børnene flere ting og
kun lidt omsorg sammenlignet med forældre, som har få penge og megen tid. Sidstnævnte bruger således mere tid på børnene til fordel for at købe ting til dem. Igen
er der er således en tendens til, at børn
enten får omsorg eller ting, afhængig af
hvilke ressourcer forældrene råder over
(FIGUR 7.1), og dette skyldes ikke, at rige/
travle forældre har flere eller ældre børn
end fattige/ikke-travle forældre.

Forældre, som har mange penge og kun lidt tid, giver børnene flere ting og mindre omsorg
sammenlignet med forældre,
som har få penge og megen tid.
Det er for så vidt ikke særlig overraskende, at tid og penge er substitutter,
men viser blot, at der er grænser for, hvor
meget tidsrige og pengefattige forældre
kan spendere på deres børn, sammenlignet med tidsfattige og pengerige forældre, som har bedre mulighed for at købe
ting til dem. Til gengæld kan førstnævnte gruppe så bruge mere tid på børnene,
mens sidstnævnte har flere begrænsninger på dette punkt. Det er måske derfor,
at der for de tidsfattige og pengerige tales om kvalitetstid sammen med børne-

FIGUR 7.1. Forældres udgifter og tid brugt på deres børn, inddelt efter familiens disponible
indkomst og samlede arbejdstid. 2001/02.
25
tid

udgifter

Timer pr. uge/1.000 kr. pr. år

20

15

10

5

0
Rige/meget travle

Mellemindkomst/travle, ikke-travle

Fattige/slet ikke travle

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

ne, hvad enten dette så er udtryk for reelle forskelle i indholdet af tiden, eller det
blot er en begrundelse for ikke at bruge
den ønskede tid sammen med sine børn.
7.2. Sammenfatning
I kapitlet har vi set på, om travle og rige familier bruger mindre tid og flere penge på
deres børn end ikke-travle og fattige familier, som så til gengæld skulle bruge mere
tid og færre penge på børnene.
Ikke overraskende viste det sig, at familier, som tilhører den fjerdedel af familierne
med mest fritid, bruger næsten dobbelt så
megen tid på deres børn som den fjerdedel af familierne, der har mindst fritid. Til
gengæld bruger førstnævnte familier ca. en
tredjedel mindre på udgifter til deres børn
end sidstnævnte familier. Ser vi på familier, som tilhører den fjerdedel med de højeste indkomster, og sammenligner dem med
den fjerdedel med de laveste indkomster, er

billedet det omvendte. Her bruger de fattige næsten dobbelt så megen tid på deres
børn som de rige, mens udgifterne er knap
dobbelt så store for sidstnævnte sammenlignet med førstnævnte gruppe.
Eftersom pengerigdom som regel hænger sammen med meget arbejde, er resultatet forventeligt. Det er dog bemærkelsesværdigt, at selvom vi korrigerer for denne
sammenhæng, er det stadig sådan, at både arbejdet og indkomsten hænger negativt sammen med den tid, forældrene bruger på børnene, mens det kun er indkomsten, som betyder, at der bruges flere penge
på børnene.
Interessant er det også, at indkomsten
har den største betydning for udgifterne på
børn i familier, som arbejder meget. Hvorvidt dette kan fortolkes som en form for
kompensation over for børnene, når forældrene bruger megen tid på arbejdet, er et
åbent spørgsmål.
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D

er er en række udgifter forbundet
med at have børn, sådan som det er
fremgået af de forrige kapitler. Forældrene
bruger således en betydelig tid på omsorg
over for deres børn, og på husholdningsarbejde, som kommer børnene til gode.
Hertil kommer indkøb af forskellige goder, som enten direkte eller indirekte bidrager til børnenes velfærd. I mange undersøgelser indgår disse udgifter derfor i
beregningerne af, hvor meget det koster at
have børn. Det giver imidlertid ikke nødvendigvis det samlede billede af omkostningerne ved at have børn. Sammenlignet med familier uden børn betyder børn
nemlig ikke bare, at der skal bruges tid på
dem, men også at der dermed ikke kan
bruges tid på andre aktiviteter. Det kan
igen betyde en anderledes tilrettelæggelse
af hverdagen med en anden prioritering
af ens aktiviteter end den, der gjaldt, før
man fik barn.
Flere undersøgelser viser, at personlige aktiviteter som søvn, fritid og personlig
pleje og hygiejne – som det kaldes – ofte
må vige til fordel for tid anvendt på husholdningsarbejde og omsorg. Det samme
gælder for forbruget, som ikke kun forandres ved, at der skal købes ting til barnet, men også bliver anderledes i kraft af,
at det øvrige forbrug og dets sammensætning påvirkes af tilstedeværelsen af et
barn. Forældrenes personlige forbrug kan
blive reduceret til fordel for køb af ting,
såsom bolig, bil og møbler, som kommer
hele familien til gode.
Hvordan sådanne forandringer sker, og
om de sker overhovedet, afhænger igen af,
om familien vælger at arbejde mere (eller mindre) på arbejdsmarkedet for at få
råd til flere goder, hvilket på den anden
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side betyder endnu mindre tid til dem
selv eller til andre aktiviteter. Hvordan
denne såkaldte allokering af ressourcer i
familien ændrer sig, når man får børn, er
udgangspunktet for den følgende beregning af omkostningerne ved at have børn.
8.1. Metode til beregning af omkostninger ved at have børn
For at opgøre omkostningerne ved at have
børn forudsætter vi, at man kan sammenligne børnefamiliers forhold med ikke-børnefamiliers. Det betyder bl.a., at vi forudsætter, at kvinder og mænd uden børn ikke forbereder sig på rollen som forældre.
Det kunne foregå ved at arbejde mere for
herigennem at kunne spare op til eller på
forhånd at investere i ting til barnet eller i
fælles ting, såsom en større lejlighed eller
et hus, som kommer barnet til gode. I det
omfang det sker, vil det betyde, at de her
beregnede omkostninger undervurderer
omkostningerne ved at have børn, da der
så allerede er taget forskud på udgifterne.
Det er selvfølgelig usikkert, hvad der er
forberedelse, og hvad der ikke er forberedelse til det at få et barn, men vi er nødt
til at fastlægge nogle forudsætninger for
at kunne give et bud på omkostningerne
ved at have børn.
Der kan også være omkostninger ved
at have børn, efter at de er flyttet hjemmefra. Det kan være i form af økonomisk
bistand eller praktisk hjælp til børnene
og/eller børnebørnene. Sådanne omkostninger vil heller ikke indgå i de omkostninger, som vi her beregner. Det er med
andre ord omkostningerne i en bestemt
livsfase – den hvor der er børn i hjemmet
– der indgår i beregningerne, uden hensyntagen til om disse omkostninger er på-

virket af og/eller påvirker familiens økonomi i andre livsfaser.
Et andet forhold, som er vigtigt at være opmærksom på, er, at beregningen af
omkostningerne ved at have børn ikke forholder sig til det, der kommer ud af disse
omkostninger. Der er ingen vurdering af,
om høje omkostninger er udtryk for bedre
opvækstvilkår end lave omkostninger. Eksempelvis kan nogle ting være dyrere end
andre, uden at de nødvendigvis er bedre i
den forstand, at de forbedrer barnets muligheder senere i livet. Det kan også være,
at prisen på nogle børneting stiger, med
det resultat, at de samlede omkostninger
også stiger, uden at der nødvendigvis er
købt flere ting til barnet. Stigende priser
på nogle ting kan også indebære, at der i
stedet købes andre ting, som er billigere,
således at de samlede omkostninger er
uændrede eller måske oven i købet falder. Omkostningerne ved at have børn,
som de opgøres her, har derfor ikke nødvendigvis noget med kvalitet at gøre, men
skal ses som de økonomiske ressourcer,
der anvendes til at ”opfostre” et barn, jf.
Bradbury et al. (2008).

Der er ingen umiddelbart
tilgængelige oplysninger om,
hvad det koster at have børn.
Vi beregner det ved at se på,
hvordan fritiden og forbruget
ændrer sig, når man får børn.
Der findes ikke umiddelbart almindeligt tilgængelige oplysninger om, hvad
det under nævnte forudsætninger samlet
set koster at have børn. I de såkaldte forbrugsundersøgelser, som gennemføres i
de fleste lande i verden, opgøres godt nok

udgifterne til børnetøj, legetøj og visse
andre børneting, men det er så også alt,
hvad der medregnes som børneforbrug.
Alle øvrige udgifter, som direkte eller indirekte kommer børnene til gode, hvad
enten det er udgifter til madvarer, bøger,
cykler eller lign., er ikke fordelt på de enkelte medlemmer af husholdningen. Det
skyldes, at man enten ikke kender den aktuelle fordeling, eller at der er tale om fælles goder i familien – også kaldet offentlige goder – såsom udgifter til bil, inventar,
bolig osv., som kommer både forældre og
børn til gode, og som derfor i sagens natur ikke kan fordeles ud.
I forbindelse med Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser 1999-2004
blev en del af familierne imidlertid bedt
om at oplyse, om deres forskellige køb var
foretaget til den ene eller anden i familien, herunder til børnene, se kapitel 3 og
Bonke & Browning (2009b). En stor del
af udgifterne forblev dog ufordelte, enten
fordi familierne ikke kunne dele købene
ud på de enkelte medlemmer af familien
– fx madvarer – eller fordi der var tale om
fælles goder – fx boligudgifter – som alle
i familien nyder godt af. Det betyder, at
selvom vi anvender denne forbrugsundersøgelse, sådan som vi også har gjort det i
de to forrige kapitler, er vi nødt til at gøre
forskellige antagelser for at kunne finde ud
af, hvordan de forskellige køb – individuelle såvel som kollektive/fælles – kommer
familiens medlemmer til gode.
To forskellige beregningsmetoder
Der findes principielt set to metoder til at
opgøre omkostningerne ved at have børn,
hvor begge anvender begrebet ”fuld indkomst”, hvorved forstås anden indkomst
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(renter, kapitalindkomst, overførselsindkomst m.v.) plus værdien af forældrenes
maksimale indtjeningspotentiale, altså værdien af al den tid, forældrene i princippet
kunne anvende på at tjene penge på arbejdsmarkedet og/eller bruge på husholdningsarbejde. Denne indkomst modsvares
af værdien af moderens og faderens faktiske afholdte udgifter på sig selv, værdien
af den del af husholdningsproduktionen,
som kommer dem selv til gode, værdien
af deres fritid, udgifterne til fælles goder
i familien, tillige med udgifterne på barnet og disses andel af husholdningsproduktionen.
Den ene metode – adult-goods-metoden (Bradbury, 2008) – har fokus på børnefamiliers indkomstpotentiale sammenlignet med ikke-børnefamiliers, mens den
anden metode – full-cost-metoden (Apps
& Rees, 2005) – har fokus på forældrenes udgifter på barnet/børnene. Det betyder i praksis, at den første metode ser
på, hvordan voksnes indkomstpotentiale
omsat til deres eget forbrug og egen fritid formindskes, når de bliver forældre,
mens den anden metode kigger på børnenes forbrug og værdien af den omsorg,
forældrene giver dem.
For begge metoder antages sædvanligvis, at fællesforbruget er det samme i børnefamilier som i ikke-børnefamilier, hvilket
vi også gør her, samtidig med at vi ”sørger” for, at forældre og ikke-forældre har
samme alder og uddannelsesbaggrund.
Det sker gennem en regressionsanalyse,
hvor disse oplysninger og fællesforbruget indgår som såkaldte kontrolforhold.
Vi anvender her adult-goods-metoden,
hvilket indebærer, at vi beregner forskellen
mellem forældres og ikke-forældres

s
s
s
s

fordelte individuelle forbrug,
andel af det ikke-fordelte individuelle forbrug,
andel af værdien af husholdningsproduktionen og
værdien af fritiden.

Det fordelte individuelle forbrug er
direkte oplyst i ovennævnte forbrugsundersøgelse for både manden og kvinden i
parfamilier – vi ser kun på sådanne familier – hvorimod de øvrige omkostninger
skal beregnes. Når vi skal finde andelen
af det ikke-fordelte individuelle forbrug,
antager vi, at der er stordriftsfordele forbundet med den type forbrug, hvilket eksempelvis er tilfældet for fødevarer – det
er forholdsvis billigere at spise flere sammen end at spise alene. Vi tager højde for
sådanne stordriftsfordele ved at dividere
de pågældende udgifter med kvadratroden af antallet af børn, således at den andel, der tillægges det enkelte barn, bliver
mindre, end hvis der kun var ét barn, se
kapitel 3. Vi gør den samme antagelse om
stordriftsfordele med hensyn til husholdningsproduktionen – vi dividerer også her
med kvadratroden af antallet af børn –
for at finde mandens og kvindens andele
af denne produktion. Værdien af denne
produktion beregner vi ved at gange tiden brugt på husholdningsarbejde, minus
børneomsorg, med mandens og kvindens
nettotimelønninger. Endelig beregner vi
værdien af mandens og kvindens fritid ved
også her at gange denne med deres respektive nettotimelønninger. Når vi anvender
timelønninger27, skyldes det, at alternativet til både fritid og husholdningsarbejde
er arbejde på arbejdsmarkedet, hvor man
netop kan tjene en ”ekstra” timeløn ved
at arbejde der i stedet for hjemme eller at
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holde fri, jf. ”opportunity-cost-of-time”diskussionen i kapitel 9.
Det er vigtigt at være opmærksom på,
at anvendelsen af adult-goods-metoden
indebærer, at omkostningerne beregnes
for én forælder, dvs. som reduktionen i
fuld-indkomst vurderet fra enten moderens eller faderens side eller som et gennemsnit for dem begge. Omkostningerne,
som de opgøres nedenfor for moderen og
faderen, kan altså ikke lægges sammen, da
de netop repræsenterer størrelsen af den
indkomststigning, der skal til for at sikre den pågældende forælder det samme
forbrug af fritid og andre goder, som hvis
vedkommende ikke havde børn (Bradbury, 2008, p. 317).
Vi bruger, som nævnt, oplysninger fra
forbrugsundersøgelsen DHES til at beregne forbruget af markedsgoder og tidsanvendelsesundersøgelsen DTUS-01 til at
finde omfanget af fritid og husholdningsarbejde, som vi derefter ganger med timelønninger hentet fra Danmarks Statistiks registre.
8.2. Beregnede omkostninger
ved at have børn
For først at give et indtryk af de tidsmæssige omkostninger ved at have børn angiver TABEL 8.1 forskellen i forældres fritid –
24 timer minus arbejdstid på arbejdsmarkedet og i husholdningen inklusive tiden
brugt på primær omsorg28 – på en gennemsnitlig ugedag, sammenlignet med ikke-forældres. Ved at sørge for at forældre
og ikke-forældre har den samme aldersog uddannelsesfordeling, sikrer vi så vidt
muligt, at de to grupper har den samme
fulde indkomst, hvilket er betingelsen for,
at det er rimeligt at sammenligne deres re-
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spektive fritid, jf. ovenfor.
For det første ser vi, at en forælder i
gennemsnit har mellem 10 og 19 timers
mindre fritid om ugen sammenlignet med
en ikke-forælder (tabel 8.1). Denne forskel
i fritiden varierer ikke overraskende med
barnets alder og med antallet af børn. Ét
0-2-årigt barn reducerer således en forælders fritid med 12 timer om ugen, mens
et 3-5-årigt barn betyder knap 10 timers
mindre ugentlig fritid. Hvis der er to børn
i husholdningen og yngste barn er 0-2 år,
er der derimod lidt mere fritid, end hvis
yngste barn er i alderen 3-5 år. Hvis yngste barn derimod er 6-11 år, er der mere
fritid, end hvis yngste barn er 3-5 år, men
væsentlig mindre, end hvis yngste barn er
i alderen 12-17 år. Endelig hvis der er tre
børn i familien, er der betydelig mere fritid til rådighed for en forælder, hvis yngste
barn er 3-5 år eller 6-11 år, sammenlignet
med at yngste barn er 0-2 år. Der er med
andre ord en vis tendens til, at den mistede fritid er mindre, jo ældre yngste barn
er, sådan som også undersøgelser for andre
lande viser (fx Craig & Bittman, 2008), og
som det også skulle forventes.

Forældre har mellem 10 og 20
timer mindre fritid om ugen
sammenlignet med ikke-forældre, jo yngre børnene er, jo
større forskel. Det gælder for
både kvinder og mænd.
Der er tidsmæssige stordriftsfordele i form af mere fritid for
både mødre og fædre, hvis de
har mere end ét barn.

FIGUR 8.1. Husholdningsarbejde, børneomsorg og betalt arbejde for
kvinder og mænd med et forskelligt antal børn. 2001.

Mødre:

QArbejde

QHusholdning

QOmsorg
Timer/dag

12
10
8
6
4
2
0
0
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1

2

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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TABEL 8.1. Par-forældres fritid1 i forhold til ikke-forældres2. 2001.
Yngste barns alder
Antal børn

0-2 år

3-5 år

0
1
2
3+

0
-12:02
-11:37
-18:37

Gns. for en moder og fader i et par
Timer:minutter pr. uge
0
0
-9:87
..
-12:95
-12:19
-12:67
-14:00

6-11 år

0
1
2
3+

0
-7:29
-11:25
-25:25

0
..
-14:56
-13:44

0
1

0
-9:56

Fader
Timer:minutter pr. uge
0
0
-7:50
..

0
-5:23

2
3+

-12:23
-17:59

-10:01
-13:56

-9:35
..

Moder
Timer:minutter pr. uge
0
-8:53
-12:07
-13:52

-9:19
-9:52

1. 24-timer minus tid brugt på betalt arbejde og husholdningsarbejde inkl. primær børneomsorg.
2. OLS-regression kontrolleret for uddannelse og alder, og beregnet for 18-54-årige.
.. ikke signifikant på <0.1-niveau.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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12-17 år

0
..
-6:47
..

0
..
..
..

TABEL 8.2. Totale omkostninger ved at have børn,
efter deres antal og alder. Kr. pr. måned. 2001.
Yngste barns alder
Antal børn

0-2 år

3-5 år

6-11 år

12-17 år

Kr. pr. måned (2001-priser)

Værdi af mistet fritid
(moder / fader)
1 barn
2 børn
3 eller flere børn

3.600 / 5.500
5.900 / 6.900
13.200 / 10.000

.. / 4.300
7.500 / 5.600
7.000 / 7.800

4.200 / ..
6.200 / 5.200
7.200 / 5.500

.. / 3.000
.. / 5.300
.. / ..

Værdi af mindre forbrug af varer og tjenester
(moder / fader)
1 barn
2 børn
3 eller flere børn

1.600 / 1.300
2.600 / 2.400
.. / ..

1.400 / 1.500
2.900 / 3.100
2.800 / 2.500

900 / 1.500
2.200 / 2.400
3.000 / 2.700

1.300 / 1.600
2.200 / 2.100
2.800 / 3.000

Værdi af mindre forbrug af husholdningsproduktion
1 barn
2 børn
3 eller flere børn

..
3.300
2.500

..
3.000
3.200

..
2.500
3.700

3.000
3.600
5.600

Omkostninger i alt
(moder / fader)
1 barn

../..

.. / ..

.. / ..

.. / 7.600

2 børn

11.800 / 12.600

13.400 / 11.700

10.900 / 10.100

.. / 11.000

3 eller flere børn

../..

13.000 / 13.500

13.900 / 11.900

../..

.. forskellen i forældres og ikke-forældres fritid er ikke signifikant på .1-niveau, se tabel 8.1.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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Ser vi på virkningen af antallet af børn
på en forælders fritid, er billedet ikke i alle tilfælde som forventeligt. Således falder
fritiden lidt mindre, hvis der er to børn,
hvoraf yngste er 0-2 år, end hvis der kun
er ét barn i denne aldersgruppe, og der
er ingen virkning på en forælders fritid af,
at de har tre eller flere børn med yngste i
alderen 3-5 år sammenlignet med, at de
har to børn med yngste barn i aldersgruppen. Hvis yngste barn derimod er 0-2 år,
og en forælder har tre børn i stedet for
to, er deres fritid dog 7 timer mindre om
ugen. Tilsvarende er fritiden 3 timer længere, hvis der er ét barn i alderen 3-5 år,
sammenlignet med, at der er to, og yngste barn har denne alder. Og der er også
mere fritid, hvis der er to børn med yngste barn i alderen 6-11 år, sammenlignet
med tre eller flere børn med yngste barn
i nævnte alder. Det betyder, at der er betydelige tidsmæssige stordriftsfordele for
forældre ved at have flere børn, hvis disse
fordele måles som omfanget af den reducerede fritid, der følger med at have børn.
For både mødre og fædre betyder børn
mindre fritid, men der er ikke noget entydigt billede af, hvad alderen og antallet af
børn betyder i den henseende. Ét 0-2-årigt
barn reducerer således faderens fritid mere end moderens – 10 timer mod 7 ½ time om ugen – mens forskellen er noget
mindre i tilfælde af to børn med yngste
i nævnte aldersgruppe – 12 ½ time mod
11 ½ time om ugen. Hvis der derimod er
tre børn igen med yngste barn i alderen
0-2 år, er det modernes fritid, som reduceres mest, nemlig med 25 ½ time mod
faderens 18 timer. I tilfælde af, at der er
to børn med yngste barn i alderen 3-5 år,
er det moderens fritid, som især reduce-
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res, og ligesådan hvis yngste barn er i alderen 6-11 år, og det gælder også, hvis der
er tre børn i familien og yngste barn er
6-11 år. Der er således en tendens til, at
både mødres og fædres mistede fritid reduceres, jo ældre børnene er, tillige med
at begge forældre opnår stordriftsfordele
ved at have flere børn samtidigt, da fritiden ikke falder proportionalt med antallet af børn i husstanden.
Forældres ændrede
anvendelse af deres tid
Det skal understreges, at tidsomkostningen ikke umiddelbart siger noget om, i
hvilket omfang den mindre fritid er blevet brugt på børneomsorg, husholdningsarbejde og/eller betalt arbejde. Det fremgår imidlertid af FIGUR 8.1, at mødre ikke
overraskende bruger mere tid på omsorg
og husholdningsarbejde end ikke-mødre,
og at dette merarbejde delvist opvejes af
mindre arbejde på arbejdsmarkedet. For
mænd er der også tale om øget tid brugt
på omsorg og husholdningsarbejde – om
end i mindre omfang end for mødre –
men sammenlignet med ikke-fædre er tiden brugt på arbejdsmarkedet væsentlig
større, end hvad der gælder for kvinder.
Resultatet er, at der sker en specialisering
mellem kvinder og mænd, når de får børn,
uden at det betyder, at den ene arbejder
mere end den anden. Begge parters samlede arbejdstid bliver nemlig forøget nogenlunde lige meget, hvorved de stort set
betaler den samme pris i form af kortere
fritid sammenlignet med før, de fik børn.
Det er først og fremmest mandens arbejdstid på arbejdsmarkedet, der stiger, mens
det for kvinden er arbejdstiden i hjemmet.
For Australien viser Craig & Bittman

(2008) og Apps & Rees (2005, p. 218), at
den mindre fritid, som australske mødre
har sammenlignet med ikke-mødre, kan
tilskrives mere husholdningsarbejde og
især omsorgen over for barnet, hvilket
mere end opvejer et ikke ubetydeligt fald
i betalt arbejde. Australske fædre bruger
derimod næsten den samme tid på arbejdsmarkedet og i husholdningen som ikkefædre, således at det kun er deres deltagelse i børneomsorgen, som forklarer deres
mindre fritid. Sammenholdt med australske mødres tidsomkostning er australske
fædres da også kun 60 pct. så stor, mens
den altså for danske fædre er nogenlunde
lige så stor som for danske mødre.
Værdien af forældres “mistede“ fritid
Som tidligere nævnt kan vi beregne værdien af den ”mistede” fritid som antallet
af mistede timer gange den gennemsnitlige nettotimeløn, som en forælder får ved
at arbejde på arbejdsmarkedet. Det svarer
netop til, hvad vedkommende i princippet
kunne have forbrugt ved i stedet for at have børn og bruge tid på dem, havde arbejdet tilsvarende mere på arbejdsmarkedet29.
I TABEL 8.2 ser vi resultatet af en sådan
beregning af værdien af en forælders reducerede fritid ved at have børn, idet vi
sondrer mellem mødre og fædre, da deres mistede tid i nogle tilfælde, jf. TABEL
8.1 og deres timelønninger i almindelighed er forskellige fra hinanden. En given
værdi af den reducerede tid kan derfor
både forekomme som følge af, at fritiden
er blevet kortere, men at den er relativt
dyr, fordi timelønnen er relativt høj, eller
at man har en relativt lav timeløn, men at
man har opgivet forholdsvis meget fritid
ved at få børn.

Værdien af den mindre fritid,
som det indebærer at have børn,
er beregnet til 3.600 kr. om måneden for en moder og 5.500 kr.
for en far med et 0-2-årigt barn,
mens den er endnu større, hvis
de har to eller flere børn.
Vi finder for det første, at de tidsmæssige omkostninger ved at have børn, beregnet på nævnte måde, er betydelige (TABEL
8.2). Opgjort på månedsbasis beløber omkostninger sig til 3.600 kr. for en moder
og 5.500 kr. for en far med et 0-2-årigt
barn, mens de er endnu større, hvis de
har to eller flere børn med yngste barn i
nævnte aldersgruppe. Hvis en mor således har to børn, kan omkostningerne beregnes til 5.900 kr. om måneden, og tilsvarende kan en faders omkostninger beregnes til 6.900 kr., og hvis de har tre eller
flere børn stadig med yngste barn under
3 år er deres respektive omkostninger på
13.200 kr. og 10.000 kr. om måneden.
Hvis yngste barn er 3 år eller ældre, er
moderens omkostninger større, hvis der
er to børn, mens faderens er mindre, og
hvis der er 3 eller flere børn er det både
moderens og faderens omkostninger, der
er mindre, end hvis yngste barn er under
3 år. Det viser, at tidsomkostningerne falder, jo ældre yngste barn er, og at de stiger med antallet af børn, sådan som det
også skulle forventes.
Forældres “mistede“ forbrug
Ud over de tidsmæssige omkostninger ved
at have børn har vi også beregnet, hvor
meget forældres forbrug reduceres, når
de skal dele med børnene. Hvad angår
forbruget, som vedrører køb af varer og
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tjenester, indebærer børn, at forældrene
konsumerer for omkring 2.000 kr. mindre om måneden (TABEL 8.2). Det viser sig
ikke overraskende, at flere børn er dyrere
end færre børn, men at børnenes alder ikke er særlig afgørende for omkostningernes størrelse, når det handler om reduktionen i forældrenes eget forbrug.

Forældrenes eget forbrug bliver mindre, jo flere børn de
har, mens børnenes alder ikke
i sig selv har nogen betydning
for forældrenes forbrug. Også
det, der kommer ud af husholdningsarbejdet, får man
mindre af, når man får børn.
Ligesom forældrenes forbrug af varer
og tjenester, som de køber, er mindre, når
de har børn, gælder det også for det, de
selv får ud af husholdningsproduktionen.
Der er kort sagt mindre tilbage til dem
selv, når børnene også skal nyde godt af
resultaterne af det huslige arbejde. Værdien af dette har vi beregnet til omkring
3.000 kr. om måneden for begge forældre,
hvis de har to eller flere børn, og yngste
barn er under 6 år. Hvis yngste barn er
ældre, er omkostningen lidt mindre, hvis
der er to børn, mens den er større, hvis
der er 3 eller flere børn. Og hvis der er 3
eller flere børn over 11 år, er udgiften på
godt 5.600 kr. om måneden.
Samlede omkostninger ved at have børn
Hvis vi lægger både tidsomkostningerne ved
at have børn og omkostningerne forbundet
med forældrenes mindre forbrug som følge
heraf sammen, betyder det, at to børn koster mellem 10.000 kr. og 13.000 kr. om
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måneden. Eftersom disse beløb refererer
til 2001/02, betyder det, at omkostningerne
svarer til 11.500-16.000 kr. i 2008-priser.

De samlede omkostninger for
en familie ved at have børn er
beregnet til mellem 11.000 og
16.000 kr. om måneden.
Sammenlignet med tilsvarende beregninger for Australien viser det sig, at omkostningerne dér er højere end i Danmark,
hvis der er små børn30. Hvor det koster
4.300 kr. om ugen at have to børn, hvoraf det yngste er under 3 år, i Australien,
er prisen 3.100 kr. i Danmark, mens to
børn, hvor yngste barn er i alderen 3-4
år, koster 3100 kr. i begge lande. Og hvis
yngste barn er 5-11 år, er det lidt dyrere
at have to børn i Danmark end i Australien, nemlig 2.600 kr. mod 2.300 kr. (FIGUR 8.2). Resultatet er altså, at når man
anvender samme metode, er der ikke de
store forskelle i omkostningerne ved at have lidt større børn i Australien og i Danmark, mens det er markant dyrere at have små børn i Australien.
For at angive størrelsesordenen af de
beregnede omkostninger ved at have børn
har vi sat dem i forhold til den disponible
(penge-)indkomst for par uden børn (TABEL 8.3). For et par med to børn betyder
det, at deres omkostninger – værdien af
deres mistede fritid og formindskede forbrug af varer og tjenester købt uden for
eller produceret i husholdningen – svarer
til ca. 45 pct. af ikke-forældres disponible
indkomst, hvad enten deres yngste barn er
under 3 år eller mellem 3 og 5 år. Hvis deres yngste barn derimod er i alderen 6-11
år, falder omkostningerne fra nævnte 45

FIGUR 8.2. De økonomiske omkostninger ved at have to børn i Danmark 2001/02 og
Australien 1998. Kr. pr. uge.
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Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Bradbury (2008).

TABEL 8.3. Totale omkostninger ved at have børn i forhold til den disponible indkomst
i par uden børn. 2001.
Yngste barns alder
Antal børn

0-2 år

3-5 år

6-11 år

12-17 år

..

Procent
1 barn

..

..

...

2 børn

43,8

45,0

37,7

..

..

47,5

46,3

..

3+ børn

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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pct. til 38 pct. af den disponible indkomst
for par uden børn. De største omkostninger forekommer, hvis der er tre børn, hvor
den beregnede fulde omkostning så svarer til knap 46-47 pct. af den disponible
indkomst hos et par uden børn.

Omkostningerne ved at have
børn – værdien af den mistede
fritid og det mindre forbrug –
svarer til 45 pct. af ikke-forældres disponible indkomst.
Sammenligner vi de totale udgifter beregnet i tabel 8.2 med udviklingen i mistet
fritid, eller endnu bedre med tiden brugt
på omsorg, jf. FIGUR 5.5 OG TABEL 5.2, ser
vi, at mens sidstnævnte aftager med alderen på barnet, er der ikke de store forskelle i førstnævnte. Det betyder, at børn får
mindre tidsmæssig omsorg, jo ældre de
bliver, hvorimod de hverken bliver dyrere eller billigere, efterhånden som de bliver ældre, selvom disse omkostninger også indeholder værdien af ”mistet” fritid.
Den her anvendte metode til beregning
af de fulde omkostninger ved at have børn
bygger selvsagt på en række forudsætninger, som det er fremgået af afsnit 8.1. Det
gælder udgifterne til fælles goder, som ikke
nødvendigvis er de samme for børnefamilier som for ikke-børnefamilier. Det gælder
også antagelsen om, at ønsket/præferencerne for eget konsum er det samme for forældre som for ikke- forældre, og dermed
at der skulle være et livscyklusperspektiv,
som udjævnede forbruget over de forskellige livsfaser.
Spørgsmålet er også, om opgørelsen af
børneomsorg, som kun omfattende den primære omsorg, er den mest realistiske anta-
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gelse at gøre i forbindelse med beregningen
af den såkaldte mistede fritid ved at have
børn. Ikke desto mindre vil vi betragte den
anvende ”adult goods”-metode som værende ét af de bedste bud på en konsistent
og enkel måde at opgøre omkostningerne
ved at have børn, og som det er fremgået,
ser disse udgifter ud til at være betydelige i
Danmark såvel som i andre lande, hvor metoden er anvendt.
8.3. Sammenfatning
For at opgøre de samlede omkostninger
ved at have børn er det ikke tilstrækkeligt at kigge på de faktisk afholdte udgifter, som det indebærer at have børn. Udgangspunktet må derimod være, at børn
både indebærer, at forældre får mindre
fritid end ikke-forældre, og at noget af
deres forbrug nu går til børnene. Ud fra
en sådan synsvinkel har vi beregnet omkostningerne ved at have børn.
For det første viste kapitlet, at forældre
har mindre fritid end ikke-forældre, og at
denne forskel stiger, jo flere børn forældrene har. Der viste sig også en tendens
til, at det især er små børn, der indskrænker forældrenes fritid, mens virkningen af
ældre børn er lidt mindre. Ved at beregne værdien af den mistede fritid, som den
lønindkomst man går glip af ved ikke at
bruge tiden på arbejdsmarkedet, og samtidig tage hensyn til, at børn formindsker
forældrenes eget forbrug af varer og tjenester inkl. dem, som familien selv tilvejebringer via husholdningsproduktionen,
beregnede vi en forælders omkostninger
ved at have to børn til mellem 10.000 og
13.000 kr. om måneden i 2001/02.
Vi satte også disse omkostninger overfor ikke-børnefamiliers disponible indkom-

ster og fandt, at de udgør omkring 40-45
pct. Det vil sige, at en forælder ”mister”,
hvad der svarer til knap halvdelen af den
disponible indkomst, ved at have to børn,
hvis udgangspunktet altså er, at de skulle
have lige så megen fritid og forbrug som
ikke-børnefamilier. Det viser, at omkostningerne ved at have børn er betydelige,
hvilket netop for de direkte omkostningers

vedkommende kan være én af grundene til,
at børnefamilier arbejder forholdsvis meget, og derved opnår en større indkomst.
Selvom sådanne beregninger bygger
på en række forudsætninger, og dermed
er usikre, kan de forhåbentlig vise, at omkostningerne ved at have børn er betydelige både i Danmark og i Australien, som
der her er sammenlignet med.
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D

er findes en række undersøgelser
af fordelingen af indkomster i forskellige lande (fx Gottschalk & Smeeding,
1997; Atkinson et al., 1995; Bonke et al.,
2004), hvorimod der, så vidt vides, ikke
findes nogen undersøgelser af, hvordan
disse kommer børn til gode. Hvorvidt
børns økonomiske vilkår derfor er fordelt
i overensstemmelse med forældrenes, er
med andre ord et åbent spørgsmål. En
almindelig antagelse i de undersøgelser,
der anvender husstandsindkomster, er,
at indkomsterne deles ligeligt i familierne, og at både voksne og børn derfor får
lige megen glæde af dem. Det er selvsagt
ikke sikkert, og flere undersøgelser af,
hvor stor en del af indkomsterne, der går
til mandens hhv. kvindens forbrug, viser
da også, at ikke engang mellem de voksne
er der nødvendigvis tale om en ligelig fordeling af forbruget (Bonke & Browning,
2009a). Hvorfor børn derfor skulle få det
samme som voksne, eller at de bare skulle
få en konstant andel af familiens forbrug,
er højst tvivlsomt. Hertil kommer, at det
kan være lige så interessant, hvor meget tid
forældre bruger på deres børn, som hvor
mange penge de anvender. Det er med andre ord vigtigt at belyse fordelingen af forældres samlede investeringer – både tid og
penge – i deres børn for at få et indtryk af
fordelingen af børns økonomiske vilkår.
I det følgende ser vi først på fordelingen af forældres tid brugt på deres børn i
en række udvalgte lande. Herefter foretages beregninger af den økonomiske værdi af denne tid, idet det antages, at forældre har forskellige ”produktiviteter” i
udførelsen af børneomsorg. Det betyder,
at fordelingen af den tid, forældre bruger
på deres børn, ikke nødvendigvis svarer til

116

FORÆLDRES BRUG AF TID OG PENGE PÅ DERES BØRN

fordelingen af værdien af denne tid. Der
beregnes derfor både en fordeling af forældres tidsforbrug og en fordeling af værdien af dette forbrug, og det gøres både
for mødre og fædre. Som det fremgik af
kapitel 5, var der nemlig flere mænd, som
ikke i den observerede periode brugte tid
på børneomsorg, hvorfor det er forventeligt, at fordelingen af mænds tidsforbrug
er mere ulige end fordelingen af kvinders
tidsforbrug. Også fordelingen af værdien af
dette tidsforbrug kan vise sig mere ulige for
fædre end for mødre, nemlig hvis mænds
produktivitet varierer mere end mødres.
Hvorvidt fordelingen af børns samlede omsorg fra deres forældre er mere eller mindre ulige end fordelingen af omsorgen fra moderen henholdsvis fra faderen
afhænger af, i hvilket omfang forældrene
substituerer hinanden – enten giver faderen omsorg, eller også giver moderen
– eller om de komplementerer hinanden
– hvis den ene giver omsorg, gør den anden det også. Både fordelingen af forældrenes samlede tidsmæssige omsorg og af
mødres og fædres hver for sig vil derfor
fremgå af det følgende.

Der findes flere undersøgelser
af indkomstfordelingen, mens der
ikke er lavet nogle undersøgelser af
fordelingen af børneomsorg. Det
gør vi her ved at sammenligne forholdene i Danmark, Canada, England og USA.
Ligesom fordelingen af forældres tid og
værdien heraf belyses for udvalgte lande,
gælder det for forældres udgifter på deres
børn. Formålet er således at belyse, om
fordelingen varierer mellem forskellige lan-

de, henholdsvis om den er mere eller mindre ulige end fordelingen af tiden, forældrene bruger på deres børn. Hvorvidt der
er en sådan sammenhæng, er der så vidt
vides ingen undersøgelser af, ligesom der
heller ikke hidtil har været nogle internationalt sammenlignelige undersøgelser af
fordelingen af forældres tid og penge brugt
på deres børn. Bonke et al. (2009) er øjensynligt den første undersøgelse, hvor fordelingen og dermed uligheden af forældres
investeringer i deres børn undersøges for
flere lande: Danmark, Canada, England og
USA, og det er derfor denne undersøgelse,
som det følgende bygger på.
Det skal understreges, at den her beregnede værdi af børneomsorgen ikke svarer
til den, vi beregnede i kapitel 8. I nævnte
kapitel tog vi udgangspunkt i den mindre
fritid, som forældre har sammenlignet med
ikke-forældre, tillige med børns påvirkning af forældrenes forbrug, mens vi her
ser direkte på den tid og værdien heraf, og
de penge, forældre bruger på deres børn.
9.1. Baggrund og data
Det er af stor betydning for børns velfærd og formentlig også for, hvordan de
siden hen klarer sig, hvor megen tid hhv.
hvor mange penge forældrene bruger på
dem. Det gælder både hvor mange timer
og minutter og kr. og øre, der absolut set
bruges, og hvor mange timer og minutter
og kr. og øre andre bruger på deres børn.
Det er nemlig også vigtigt, om man relativt set er dårligere eller bedre stillet end
andre børn, hvad angår den tids- og pengemæssige omsorg, man modtager fra sine
forældre. Hvis der er stor forskel i forældres brug af tid og penge på deres børn,
kan det være udtryk for en tilsvarende stor

forskel i forældrenes egne ressourcer, samtidig med at det kan være en indikation
på, at denne ulighed vil fortsætte i fremtiden. Under alle omstændigheder er det
forventeligt, at jo mindre ulige fordeling af
den omsorg – praktisk såvel som intellektuel – børn modtager fra deres forældre,
jo mindre er uligheden i samfundet, og jo
mindre forventes den at blive i fremtiden.
For at belyse, om der er mindre ulighed
i danske forældres tid brugt på deres børn
end i canadiske, engelske og amerikanske
forældres, er der anvendt data fra de pågældende landes nationale tidsanvendelsesundersøgelser, se Bonke et al. (2009).
Tilsvarende er spørgsmålet om, hvorvidt
fordelingen af tid er mere ulige end fordelingen af udgifter på børn i Danmark
og England belyst ud fra oplysninger fra
de to landes tidsanvendelses- og forbrugsundersøgelser. Nævnte undersøgelser er
foretaget i perioden 1998 til 2004, hvilket
dog anses for at være af mindre betydning,
da udviklingen i forældres tid anvendt på
børn kun forandrer sig relativt langsomt
over tid (Bonke, 2002).
Da alle undersøgelserne bygger på stikprøver – surveys – blandt voksne personer,
er der foretaget en omregning til børn. Et
barn i en to-barns familie har således kun
den halve sandsynlighed for at indgå i undersøgelsen sammenlignet med et barn i
en ét-barns familie, hvorfor førstnævnte
barn får tildelt den dobbelte ”vægt”, dvs.
indgår to gange, i undersøgelsen. Da det
samtidig antages, at der er stordriftsfordele både mht. den tid og de penge, forældre bruger på deres børn, divideres disse
oplysninger med kvadratroden af antallet
af børn i husstanden.
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9.2. Forældres TID anvendt på deres børn
Der findes en lang række af aktiviteter, som
forældre gør for og sammen med deres
børn (Folbre & Yoon, 2007). I det følgende vil disse aktiviteter blive opdelt i udviklings- og ikke-udviklingsomsorg. Det svarer til opdelingen anvendt i afsnit 5.3. og
i en række andre undersøgelser, fx Bonke
& Esping-Andersen (2009), Stafford &
Yeung (2005), Sayer et al. (2004). Det betyder, at aktiviteter som pleje af mindreårige børn, transport af børn til og fra institution, skole osv. indgår som almindelig
praktisk omsorg, mens læsning, leg m.v. betragtes som intellektuelt stimulerende omsorg. Der kan godt nok ikke sondres skarpt
mellem disse to former for omsorg. Når fx
et mindreårigt barn bliver vasket, eller der
sørges for andre fornødenheder, vil det også kunne blive stimuleret intellektuelt, ligesom fx afhentning af et barn fra skole kan
indebære en snak om indholdet i timerne. Det skal også understreges, at den ene
form for omsorg ikke opfattes som bedre
eller mere nødvendig end den anden form
for omsorg. Det afhænger både af børnenes alder, og hvilket fokus man har på børneomsorg. Der er dog en formodning om,
at almindelig praktisk omsorg har en mere kortsigtet karakter end intellektuel omsorg, som til gengæld har en større betydning for, hvordan børn klarer sig i skolen
og siden hen på arbejdsmarkedet.
Ligesom i andre undersøgelser af børneomsorg vil vi kun se på omsorgen i familier med hjemmeboende børn. For England foreligger kun oplysninger om familier med hjemmeboende børn under 15
år, mens der for de øvrige lande foreligger
oplysninger for familier med hjemmeboende børn under 16 år. Vi har derfor måt-
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Danske forældre bruger mere
tid på deres børn end canadiske og amerikanske forældre,
som igen bruger mere tid end
engelske forældre. Det gælder
for både mødre og fædre i disse
lande.
Sammenlignet med mødre
bruger fædre forholdsvis mere
tid på udviklingsomsorg end på
ikke-udviklingsomsorg. Mødre
bruger dog mere tid på både
udviklingsomsorg og ikke-udviklingsomsorg end mænd i
både Danmark, Canada, England og USA.
tet bruge forskellige aldersafgrænsninger
for landene, som indgår i beregningerne.
Da ingen af de anvendte undersøgelser lige så lidt som andre tidsanvendelsesundersøgelser indeholder oplysninger om, hvor megen tid der anvendes på
hvert enkelt barn, beregner vi en såkaldt
ækvivaleret indsats. Forudsætningen for
denne korrektion er, at forældrene bruger lige megen tid på hvert barn i et givet
tidsrum – fx et døgn – hvilket Hertwig et
al. (2002) og Price (2007) peger på er en
rimelig forudsætning, i hvert fald hvad
angår intellektuelt stimulerende omsorg.
Denne omsorg viser sig således for fædres vedkommende kun at variere med 6
pct. og med 9 pct. for mødre, mellem første og andet barn i amerikanske familier.
Det udelukker selvsagt ikke, at der i nogle perioder, fx når moderen er på barsel
med et helt lille barn, kan være forskel i
den omsorg, dette barn får sammenlignet
med sine søskende.

TABEL 9.1. Forældres tid anvendt på børneomsorg1 i Danmark, Canada, England og USA.
Par med børn under 16 år.
Danmark
2001

Canada
1998

England
2000/01

USA
2003

Timer: minutter pr. måned
Mødreomsorg
Omsorg i alt

60:35

47:38

40:38

Udviklingsomsorg

20:59

16:14

10:54

50:07
14:41

Ikke-udviklingsomsorg

39:35

30:47

29:44

35:26

Fædreomsorg
Omsorg i alt

28:52

25:46

17:35

23:19

Udviklingsomsorg
Ikke-udviklingsomsorg

11:24
17:28

10:31
15:14

6:53
10:41

9:53
13:25

Forældreomsorg (mødre- og/eller fædreomsorg)
Omsorg i alt

89:26

..

54:08

..

Udviklingsomsorg

32:24

..

16:16

..

Ikke-udviklingsomsorg

57:00

..

37:52

..

1. Den samlede tid forældre bruger på deres børn divideret med kvadratroden af antallet af børn – ækvivaleret tid.
.. oplysninger ikke tilgængelige.
Kilde: Bonke et al. (2009).

TABEL 9.2. Værdien af forældres tid anvendt på børneomsorg1 i Danmark, Canada,
England og USA. Par med børn under 16 år.
Danmark
2001

Canada
1998

England
2000/01

USA
2003

2003 - Kr. pr. måned
Opportunity cost princip
Mødreomsorg

10.010

5.590

5.100

7.650

Fædreomsorg

6.600

4.050

3.300

4.580

Forældreomsorg (mødres og/
eller fædres omsorg)

16.580

7.680
Opportunity cost princip for udviklingsomsorg
og replacement princip for ikke-udviklingsomsorg

Forældreomsorg (mødres og/
eller fædres omsorg)

9.970

..

6.780

..

1. Den samlede tid forældre bruger på deres børn divideret med kvadratroden af antallet af børn – ækvivaleret tid.
.. oplysninger ikke tilgængelige.
Kilde: Bonke et al. (2009).
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Forældreomsorg
Det viser sig, at danske forældre bruger
væsentlig mere tid på deres børn end engelske forældre, nemlig 89 ½ time mod
54 timer om ugen (TABEL 9.1). Denne forskel kan i lige stort omfang tilskrives mødre og fædre, idet begge parter i Danmark
bruger omkring 50 pct. mere tid, end det
er tilfældet for engelske forældre. Det betyder ikke, at mødre og fædre bruger lige
megen tid, eftersom mødre i begge lande
bruger mere end dobbelt så megen tid som
fædre på børneomsorg. Det viser sig også,
at forældrenes tid kun i begrænset omfang
overlapper, da summen af mødres og fædres børneomsorg i både Danmark og England kun er lidt større end den tid, børnene
får omsorg fra den ene og/eller den anden
forælder, i.e. mødreomsorg plus fædreomsorg i forhold til forældreomsorg i TABEL 9.1. Hvorvidt det samme billede viser
sig for Canada og USA vides ikke, da der
ikke foreligger oplysninger om den samlede mødre- og fædreomsorg for disse lande. Det viser sig imidlertid, at fædres og
mødres omsorg i de to lande er større end
i England, men mindre end i Danmark: for
mødre ca. 47-50 timer og for fædre ca. 2325 timer om ugen i Canada og USA mod
41 timer og 18 timer i England og 61 timer og 29 timer i Danmark.
Der er også forskelle i, hvordan mødre og fædre fordeler deres omsorgsmæssige indsats over for deres børn, og dermed hvilke aktiviteter de bruger tiden på.
I samtlige lande bruger mænd forholdsvis mere tid på udviklingsprægede aktiviteter end på ikke-udviklingsprægede aktiviteter, sammenlignet med kvinder. Det
gælder især for England og USA, hvor
mænds udviklingsomsorg svarer til 64-70

pct. af deres ikke-udviklingsomsorg mod
37-39 pct. for kvinders vedkommende. I
Danmark og Canada er forskellene mindre, idet mødre bruger 53-59 pct. på udviklingsomsorg i forhold til ikke-udviklingsomsorg, mens mænds andele i de to
lande svarer til andelene for England og
USA. Det betyder, at fædre i alle landene
bruger forholdsvis mere tid på udviklingsomsorg end på ikke-udviklingsomsorg,
end tilfældet er for kvinder. I både Danmark og Canada er mødre dog ikke meget forskellige fra fædre, hvad angår prioriteringen af udviklingsomsorg i forhold
til ikke-udviklingsomsorg. I England og
USA er forskellene imidlertid betydelige, idet mødrene her i større udstrækning end fædre tager sig af den praktiske
omsorg, mens den udviklende omsorg i
højere grad er et anliggende for fædrene.
Værdien af forældreomsorg
Ser vi på den økonomiske værdi af omsorgen, kan denne opgøres på flere forskellige måder. En fremgangsmåde er at
sige, at den tid, fædre og mødre bruger på
deres børn, tages fra deres arbejdstid, idet
de alternativt kunne have arbejdet nogle
flere timer på arbejdsmarkedet, hvis de ikke havde haft børn. Det betyder, at værdien af omsorgstiden svarer til den tabte
arbejdsfortjeneste, hvilket for de fleste er
lig med deres timeløn gange tiden brugt
på omsorg. Dette ”opportunity cost-princip” har således ikke noget at gøre med,
hvor god eller produktiv man er til at give
omsorg, kun at der betales en pris ved –
er omkostninger forbundet med – at give
omsorg. Når omkostningen for højtlønnede derfor er højere end for lavtlønnede, udtrykker det alene den pris, de hver
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især betaler for ikke at arbejde og i stedet
give omsorg (Bonke, 1992).
Hvis vi i stedet for nævnte princip om
mistet arbejdsfortjeneste antager, at omsorgen blev udført af ”professionelle”, ville
det være deres løn, som skulle bruges til
at finde værdien af omsorgen. Det kunne
fx være timelønnen for en pædagogmedhjælper eller en pædagog, der blev anvendt
som mål i dette ”replacement-princip”,
som derved ville give den samme værdi
af en times omsorg, uafhængigt af størrelsen af forældrenes lønninger.

Den økonomiske værdi af forældreomsorg i Danmark er
næsten dobbelt så stor som
værdien af forældreomsorg i
Canada og England, og 40 pct.
større end i USA.
Det viser sig, at værdien af mødres hhv.
fædres børneomsorg i Danmark efter ”opportunity-princippet” er næsten dobbelt
så stor (85-95 pct.) som den tilsvarende
omsorg i Canada og England, men ”kun”
knap 40 pct. større end i USA (tabel 9.2.). I
Danmark kan den månedlige omsorg givet
af moderen og faderen således opgøres til
hhv. 10.010 kr. og 6.600 kr. pr. barn, mens
den er beregnet til 5.590 kr. og 4.050 kr. for
Canada, 5.100 kr. og 3.300 kr. for England
og 7.650 kr. og 4.580 kr. for USA. Disse
beløb er efter skat, hvorfor værdien før skat
– det man skulle tjene – er endnu større i
Danmark end i de øvrige lande.
Hvis vi i stedet for moderens og faderens omsorg regnet hver for sig kun lader
værdien af den enes omsorg indgå, når de
er sammen om den, og lægger den til moderens og faderens omsorg givet alene,
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beløber danske forældres omsorg sig til
16.580 kr. og engelske forældres til 7.680
kr. om måneden. Denne beregning bygger
på ”opportunity-princippet”, altså at værdien af omsorgstiden svarer til forældrenes
timeløn. Anvender vi derimod ”replacement-princippet” til at beregne værdien
af den ikke-udviklende forældreomsorg og
”opportunity-princippet” til den udviklende omsorg, giver det nogle mindre beløb.
For Danmark beløber forældresomsorgen
sig nu til 9.970 kr. og for England til 6.780
kr. Forskellene mellem de to lande er således mindre ved anvendelse af ”opportunity- og replacement-princippet” end efter ”opportunity-princippet” alene, hvilket hænger sammen med, at lønningerne
til ”professionelle” børnepassere ligger under gennemsnitslønningerne for engelske
og især danske forældre.

I Canada er den økonomiske værdi
af fædres omsorg 72 pct. af mødres,
mens den er 65 pct. i Danmark og
England og 60 pct. i USA.
Sammenligner vi værdien af fædres
omsorg med værdien af mødres, adskiller
Canada og USA sig fra de øvrige lande.
I Canada er den samlede værdi af fædres omsorg således 72 pct. af mødrenes,
mens andelen i USA er 60 pct. over for
65-66 pct. i Danmark og England. Sammenlignet med forholdet mellem fædres
og mødres omsorgstid, se tabel 9.1, er
disse forskelle generelt større, hvilket er
udtryk for fædres generelt set højere lønninger, og dermed en større ”opportunity cost” for fædre- end for mødreomsorg.
Det viser sig også, at værdien af danske mødres børneomsorg er væsentlig hø-

jere end for mødre i de andre lande, hvilket formentlig kan tilskrives danske kvinders relativt høje uddannelsesniveau og
erhvervsdeltagelse.
9.3. Fordelingen af forældres TID anvendt på deres børn, og værdien heraf
For at få et indtryk af fordelingen af den
tid, som fædre og mødre anvender på deres
børn i forskellige lande, anvendes såkaldte gini-koefficienter. De angiver, hvor stor
en del af den samlede omsorg, der skulle
omfordeles, for at alle børn fik den samme omsorg. Hvis derfor gini-koefficienten
er høj – tæt på 1 – skulle der foretages en
stor omfordeling, mens en lav gini-koefficient – tæt på 0 – indebærer, at der kun
skulle omfordeles meget lidt for at give
lige meget omsorg til alle børn. Begge alternativer er selvsagt urealistiske, da behovet for både tids- og pengeomsorg kan
variere mellem forskellige børn afhængig
af deres køn, alder, osv., og det er derfor
sammenligningen af, hvordan fædres og
mødres omsorg er fordelt i de forskellige
lande, der er af interesse.

Der er mindre forskelle i den
tid, de enkelte mødre bruger
på deres børn i Danmark sammenlignet med i Canada, England og USA. Også for danske
fædre er uligheden i omsorgen
over for deres børn den mindste. Uligheden i danske mænds
omsorg er dog større end blandt
danske kvinder.
Ser vi først på, hvordan mødres omsorgstid er fordelt, viser det sig, at der ikke er store forskelle mellem Canada, Eng-

land og USA (TABEL 9.3). Danske mødre
skiller sig derimod ud ved at have væsentlig mindre forskelle i den tid, de bruger
på omsorg over for deres børn. For fædre er billedet mere nuanceret med større
forskelle mellem landene. Der er således
meget større forskelle i den tid, amerikanske mænd bruger på deres børn, end
mellem canadiske mænd, som igen repræsenterer større forskelle end engelske
mænd. For danske mænd er fordelingen
klart den mindst ulige, selvom den ikke
er lige så lige som blandt danske kvinder.
Fordelingen af danske mænds omsorg er
derimod godt og vel på linje med canadiske, engelske og amerikanske kvinders.
For Danmark og England er det også muligt at se på fordelingen af den tid,
hvor mindst én forælder giver omsorg. Hvis
begge forældre således er til stede, regnes
den tid altså ikke dobbelt, sådan som det
er tilfældet, hvis man blot lægger fædreog mødreomsorg sammen. Som forventet giver det en mindre ulige fordeling af
omsorgen, hvilket hænger sammen med,
at børn, som får megen omsorg fra den
ene forælder, får forholdsvis mindre fra
den anden, dvs. der er en vis substitution i forældrenes omsorg. Hverken i Danmark eller i England er effekten af denne
substitution dog særlig stor.

Både omsorgstiden og den
økonomiske værdi heraf er
mere ligeligt fordelt blandt
danske fædre og mødre end
blandt engelske, canadiske og
amerikanske fædre og mødre.
Når det gælder fordelingen af den
økonomiske værdi af forældreomsorg, er
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TABEL 9.3. Fordeling af forældres omsorgstid og værdien af denne tid i Danmark, Canada,
England og USA. Par med børn under 16 år.
Gini-koefficienter
Danmark
2001

Canada
1998

England
2000/01

USA
2003

Omsorgtid
Fædres

0,506

0,628

0,605

0,667

Mødres

0,413

0,488

0,477

0,484

Begge forældres

0,377

..

0,459

..

Værdien af omsorgstid
Fædres
Mødres
Begge forældres

0,538
0,444
0,406

0,632
0,512
..

0,605
0,477
0,465

0,667
0,484
..

.. oplysninger ikke tilgængelige.
Kilde: Bonke et al. (2009).

TABEL 9.4. Månedlig husholdningsindkomst, forbrug og individuelle udgifter ækvivaleret
for forskellig familiestørrelse. Par med børn under 16 år1.
Denmark
2001

Canada
1998

England
2000/01

Kr. pr.
måned.

Gini

Kr. pr.
måned.1

Gini

Kr. pr.
måned.1

Gini

28.087
(11.206)

0,204

20.510
13.098

0,293

20.355
18.838

0,354

Netto husholdningsindkomst

18.170

0,183

17.421

0,252

16.214

0,329

st. afv.

(6.653)

Brutto husholdningsindkomst
st. afv.

Samlede udgifter

14.149

st. afv.

(6.133)

Individuelle udgifter på børn

1.627

8.619
0,223

15.693

14.222
0,225

6.626

9.358

0,300

5.859

0,483

..

..

..

..

0,261

..

..

..

..

(1.318)
Individuelle og fælles udgifter

9.844

på børn

(5.173)

1. 2003 priser
.. oplysninger ikke tilgængelige.
Kilde: Bonke et al. (2008).
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billedet for Canada og USA stort set det
samme. Det hænger sammen med, at det
for disse lande ikke er muligt at beregne
denne værdi vha. ”opportunity-cost-princippet”, hvorfor der kun anvendes et modificeret ”replacement-cost-princip” med
nogle få forskellige lønninger. For Danmark og England er ”opportunity-costprincippet” derimod anvendt ved at bruge
hver enkelt forælders timeløn som værdimåler for omsorgen, ligesom det er gjort
i afsnit 9.2. Det betyder for Danmark en
større ulighed i fordelingen af omsorgen
end af omsorgstiden, hvilket hænger sammen med, at højere lønnede bruger den
samme tid eller endog mere tid på deres
børn end ikke-højtlønnede, bl.a. fordi højere lønnede i almindelighed har længere
uddannelse end lavere lønnede, se tabel
5.5. Igen viser det sig, at fordelingen af
værdien af omsorgstiden er mindre ulige
i Danmark end i England, og det gælder
både for fædres omsorg, mødres omsorg
og begge forældres omsorg.
9.4. Fordelingen af forældres PENGE
anvendt på deres børn, og af forbrug
og indkomster i børnefamilier
Ligesom det gælder for værdien af børneomsorg, er forældres direkte udgifter
til børn også ulige fordelt. For Danmark
har vi således oplysninger om forældres
udgifter til børnetøj, fritidsudstyr m.v. og
services til børn, jf. kapitel 6, og det viser sig, at næsten halvdelen af de samlede
udgifter skulle omfordeles – en gini-koefficient på 0,483 – hvis der skulle bruges lige meget på alle børn. (TABEL 9.4) Til
sammenligning er gini-koefficienten for
værdien af forældrenes børneomsorg på
0,406. (TABEL 9.3)

Da børn også har glæde af andre ting,
som forældrene køber til husholdningen,
har vi også beregnet, hvor ulige goderne
er fordelt mellem børn, når man til ovennævnte udgifter lægger værdien af andre
udgifter i familien. For at tage hensyn til,
at familiemedlemmerne deles om goderne, er der korrigeret herfor, se kapitel 3.
Det viser sig nu, at fordelingen af udgifterne på børn er væsentlig mere lige fordelt (gini-koefficient: 0,261), og stort set
svarer til fordelingen af forbruget – samlede udgifter –uden hensyntagen til, at
nogle goder er købt specifikt til børnene.

Forældrenes udgifter på deres
børn er mere ulige fordelt end
deres omsorgstid. Hvis også fælles goder – transport, bolig, osv.
– indgår, er udgifterne dog mere
ligeligt fordelt end omsorgstiden.
Ser vi endelig på fordelingen af husstandsindkomsten før skat, svarer denne stort set til fordelingen af det samlede
forbrug – gini’er 0,204 vs. 0,223 – mens
fordelingen af husstandsindkomsten efter
skat er mindre ulige fordelt – gini 0,183.
En lignende omfordeling over skatten finder sted i Canada og England, idet både
husstandsindkomsterne før og efter skat i
disse lande dog er mere ulige fordelt end i
Danmark. For det samlede forbrug er der
imidlertid ingen forskel i fordelingerne i
Danmark og Canada, mens uligheden er
større i England.

Både de samlede husstandsindkomster og børneomsorgen er
mere ligeligt fordelt i Danmark
end i Canada, England og USA.
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Det viser sig således, at der er den
mindste ulighed i husstandsindkomsterne efter skat i Danmark, mens uligheden
er større i Canada og endnu større i England (vi har ingen oplysninger for USA).
Hvad enten vi ser på fordelingen af de samlede husstandsindkomster, eller på hvordan børneomsorgen er fordelt, er der altså
større lighed i Danmark end i både Canada, England og USA.
9.5. Sammenfatning
I kapitlet har vi set på, hvordan børneomsorgen fordeler sig mellem børnefamilier i Danmark, Canada, England og
USA. Når valget er faldet på netop disse lande, skyldes det, at de er forskellige
både mht. indkomstfordeling, kvinders
deltagelse på arbejdsmarkedet og lønforskelle mellem kønnene, og i karakteren
og dækningen med børneinstitutioner, og
udformningen af skolesystemerne.Vi forventede således, at pengene og tiden brugt
på børn ville variere mere i UK og USA
end i Canada og især i Danmark pga. en
skævere indkomstfordeling og mere ulige
adgang til børneinstitutioner i førstnævnte lande sammenlignet med sidstnævnte,
mens niveauerne for børneomsorgen ikke nødvendigvis ville være så forskellige
landene i mellem.
Det viste sig, at danske forældre bruger
væsentlig mere tid på deres børn end engelske forældre, mens canadiske og amerikanske forældre ligger midt imellem. For
samtlige lande bruger fædre relativt set mere tid på såkaldt udviklingsomsorg sammenlignet med mødre, og især i England
og USA er dette mønster udpræget. Hvad
angår værdien af omsorgen beregnet som
tiden ganget med forældrenes timelønnin-
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ger, fandt vi, at denne er næsten dobbelt så
stor i Danmark sammenlignet med Canada og England, mens den var 40 pct. større
end i USA. Selvom kvinderne sammenlignet med mænd i alle landene bruger væsentlig mere tid på børneomsorg, er forskellen i værdien af denne omsorg mellem
fædre og mødre ikke særlig stor – fædres
udgør godt to tredjedele af mødres – hvilket kan tilskrives, at mænd gennemgående
har højere lønninger end kvinder.
Vi fandt også, at der ikke er særlig store
forskelle i fordelingen af værdien af mødres omsorg i Canada, England og USA.
Danske mødre skiller sig derimod ud ved
at have en væsentlig mere lige fordeling af
omsorgen opgjort på denne måde. For fædre er forskellene større med amerikanske
mænd som de mest ulige, efterfulgt af canadiske og engelske, og med danske fædre
som dem med de mindste forskelle i deres
værdisatte omsorg.
Fordelingen af udgifterne på at have børn blev også beregnet, men kun for
Danmark, da der ikke er mulighed for at
gøre det for de andre lande, jf. kapitel 6.Vi
fandt her, at næsten halvdelen af samtlige
udgifter skulle omfordeles, hvis der skulle bruges lige meget på alle børn. Til sammenligning skulle lidt mere end 40 pct.
af børneomsorgen omfordeles, hvis denne skulle være ligeligt fordelt i Danmark.
Hvad angår danske forældres disponible
husholdningsindkomster, fandt vi, at disse
er væsentligt mere ligeligt fordelte end både deres udgifter på deres børn og værdien
af deres omsorgstid. Vi fandt også, at danske forældres disponible husholdningsudgifter og værdien af deres børneomsorg er
mere ligeligt fordelt end blandt forældre i
Canada, England og USA.
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I

bogen undersøger vi nærmere omfanget og karakteren af forældrernes omsorg over for deres børn ud fra den nyeste
forskning på området. Der findes således
en del international litteratur om den omsorg, forældre giver deres børn, mens forældrenes økonomiske vilkår og de penge,
forældre anvender på deres børn, ikke har
været belyst i samme omfang. Ved at referere til sådanne undersøgelser og inddrage analyser gennemført direkte til denne
bog tegner vi det hidtil mest omfattende
billede af danske børns opvækstvilkår i
form af den tid og de penge, deres forældre bruger på dem.
For at kunne gøre dette anvender vi
forskellige former for data, hvoraf nogle dækker de seneste 20 års udvikling. Vi
anvender også for første gang den hidtil mest omfattende tids- og forbrugsundersøgelse, der er lavet og som Rockwool
Fondens Forskningsenhed gennemførte i
2008/9. For samtlige disse datas vedkommende gælder det, at de er sammenlignelige med tilsvarende udenlandske undersøgelser, således at vi kan sammenligne
danske børns opvækstvilkår med udenlandske børns.
10.1. Oversigt over resultater
For at tegne et billede af børnefamiliers
økonomiske situation har vi sammenlignet
med ikke-børnefamiliers, idet sidstnævnte
kun omfatter familier i alderen 25-55 år,
og som ikke er i uddannelse. Vi fandt, at
børnefamiliers forbrugsmuligheder siden
begyndelsen af 1980’erne har været 17-19
pct. større end ikke-børnefamiliers, for i
de seneste år at være steget til en forskel
på 26 pct. Hvis vi tager hensyn til, at noget af indkomsten bruges på børn, viser
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det sig imidlertid, at forbrugsmulighederne – den såkaldt ækvivalerede indkomst
eller indkomst per familiemedlem – er ca.
10 pct. mindre i børnefamilier sammenlignet med i ikke-børnefamilier.
Der er imidlertid færre børnefamilier, som har små forbrugsmuligheder, end
ikke-børnefamilier. Således tilhører ca. 6
pct. af børnefamilierne gruppen med små
forbrugsmuligheder, mens det er ca. 15
pct. af ikke-børnefamilierne, som tilhører
denne gruppe.
Hvad angår fritiden, fandt vi, at forældre og ikke-forældre har stort set lige
megen fritid, når børneomsorgen regnes
med. Det gælder både i 1987, 2001 og
2008. Der er heller ingen særlige forskelle i andelen af forældre og ikke-forældre,
som har meget lidt fritid. At børnefamilier
bruger arbejdstiden anderledes end ikkebørnefamilier – mere husholdningsarbejde og mindre arbejde på arbejdsmarkedet
– er en anden sag.
Vi har også set på, hvor megen tid forældre bruger på deres børn, og hvad forklaringen kan være på, at ikke alle forældre bruger lige megen tid. Ud over børns
alder har antallet af børn en betydning for
omfanget af forældreomsorgen. Hvis der
således er to børn i familien, bruger forældre ikke dobbelt så megen tid på dem,
som hvis der kun er ét barn. Fordelen er
imidlertid størst, når vi sammenligner forældre med mere end to børn med forældre, som kun har to børn. Det er her, at
forældre opnår de største tidsmæssige fordele ved at have mere end ét barn.
Det er overraskende, at mødre bruger
mere tid på døtre end sønner, og fædre
med kortere eller ingen uddannelse omvendt bruger mere tid på sønner end døt-

re. Det tyder på et traditionelt kønsrollemønster og/eller at fædre er bedre til at
tage sig af sønner og mødre af døtre.
Flere undersøgelser har vist, at jo mere uddannelse forældrene har, jo mere tid
bruger de på deres børn. Det samme viser
bogen her, tillige med at vi finder, at det
især er faderens uddannelse, der hænger
sammen med mere omsorg overfor børnene. Både kortuddannede danske mødre og fædre bruger dog mere tid på deres
børn, end hvad der er normalt for andre
landes forældrer.
Vi kan også vise, at der er en negativ
sammenhæng mellem forældrenes og især
moderens omsorg og hendes arbejdstid
både i USA og i Danmark. Der er dog
ikke noget, der tyder på, at forældre, der
arbejder meget i dag, bruger mindre tid
på deres børn end tilsvarende forældre for
10-20 år siden, der er blot blevet flere af
sådanne forældre.
Vi har også vist, at danske mødre og især
fædre bruger megen tid på deres børn, sammenlignet med forældre i andre europæiske
lande. Således er danske mænd klart topscorere, mens danske kvinder også bruger
megen tid på deres skolebørn, mens tiden
brugt på børn i førskolealderen giver danske kvinder en midterplacering. En mulig
forklaring på det sidste er, at danske børn
i førskolealderen er i institution, og derfor
ikke behøver den samme daglige omsorgstid som børn i andre lande.
Ser vi alene på de udgifter, som forældre direkte har på køb af ting til deres
børn, finder vi, at de beløber sig til en
syvendedel af familiens samlede udgifter, når vi ser bort fra udgifter til institutioner m.v. Størstedelen af dette forbrug
er til tøj m.v., hvorefter kommer udgifter

til fritidsudstyr og forskellige former for
services. Også udgifterne til mad kan beregnes til at være forholdsvis store, og i øvrigt stigende med børnenes alder. Det sidste gælder også de andre udgifter på børn,
idet skolebørn er dyrere end førskolebørn.
Ligesom vi fandt, at der var ”stordriftsfordele” i den tid, forældre bruger på deres
børn, er flere børn også i kr. og øre relativt billigere end få børn. Hvor tidsfordelen fremkom ved det tredje barn, opnås
pengefordelen allerede ved andet barn. Om
det er piger eller drenge, gør ikke den store forskel, hvad angår udgifterne til dem.
Når vi tog hensyn til både familiens indkomst, antallet af børn osv., fandt vi dog,
at hvis der er mindst én dreng i familien,
er udgifterne på børnene større, end hvis
der ikke er nogen drenge.
Ikke overraskende så vi, at forældre
med store indkomster bruger flere penge på deres børn end forældre med mindre indkomster. Det var dog ikke muligt
at vise, at moderens indkomst har større
betydning for udgifterne på børnene end
faderens indkomst, sådan som studier for
udviklingslande ellers har vist det.
Et godt spørgsmål er, om travle og
rige familier bruger mindre tid og flere
penge på deres børn, end ikke-travle og
fattige familier, som så til gengæld bruger mere tid og færre penge på børnene.
Dette fik vi bekræftet, idet familier, som
tilhører den fjerdedel af familierne med
mest fritid, bruger næsten dobbelt så megen tid på deres børn som den fjerdedel
af familierne, der har mindst fritid. Omvendt bruger førstnævnte familier ca. en
tredjedel mindre på udgifter til deres børn
end sidstnævnte familier. Sammenligner
vi de familier, som tilhører den fjerdedel
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med de højeste indkomster, med dem,
som tilhører den fjerdedel med de laveste indkomster, er billedet, at de fattige
bruger næsten dobbelt så megen tid på
deres børn som de rige, mens udgifterne
er knap dobbelt så store for sidstnævnte
sammenlignet med førstnævnte gruppe.
Selvom vi korrigerede for sammenhængen mellem meget arbejde og stor indkomst,
så vi, at det stadig er sådan, at arbejdet og
indkomsten har en negativ betydning for
den tid, forældrene bruger på deres børn,
mens det kun er indkomsten, som betyder, at der bruges flere penge på børnene.
For at opgøre de samlede omkostninger ved at have børn tog vi udgangspunkt
i, at børn både indebærer, at forældre har
mindre fritid end ikke-forældre, og at noget af deres forbrug går til børnene. Opgjort på denne måde så vi, at forældre har
mindre fritid end ikke-forældre, og at denne forskel stiger, jo flere børn forældrene
har. Det viste sig også, at der er en tendens
til, at det især er små børn, der indskrænker forældrenes fritid, mens virkningen af
ældre børn er lidt mindre. Ved at beregne
værdien af den mistede fritid, som den lønindkomst man går glip af ved ikke at bruge tiden på arbejdsmarkedet, og samtidig
tage hensyn til, at børn formindsker forældrenes eget forbrug af varer og tjenester,
beregnede vi omkostningerne ved at have
to børn til 10.-13.000 kr. om måneden.
Vi satte også de beregnede omkostninger ved at have børn over for ikke-børnefamiliers disponible indkomster og fandt,
at de svarer til ca. 40-45 pct. Det vil sige,
at forældre ”mister”, hvad der svarer til
knap halvdelen af ikke-forældres disponible indkomst, ved at have børn, når vi
forudsætter, at forældre skal have lige så

megen fritid og forbrug som ikke-børnefamilier. Det betyder, at omkostningerne ved at have børn er betydelige, også
selvom sådanne beregninger er forbundet med en vis usikkerhed.
Det fremgik, at danske forældre bruger
væsentlig mere tid på deres børn end engelske forældre, mens canadiske og amerikanske forældre ligger midt imellem.
For samtlige lande bruger fædre forholdsvis mere tid på såkaldt udviklingsomsorg
sammenlignet med mødre, og især i England og USA er dette mønster udpræget.
Hvad angår værdien af omsorgen beregnet som tiden ganget med forældrenes timelønninger, fandt vi, at denne er næsten
dobbelt så stor i Danmark sammenlignet
med Canada og England, mens den var
40 pct. større end i USA. Selvom kvinder sammenlignet med mænd i alle landene bruger væsentlig mere tid på børneomsorg, er forskellen i værdien af denne
omsorg dog ikke særlig stor, hvilket kan
tilskrives, at mænd gennemgående har højere lønninger end kvinder.
Vi fandt også, at der ikke er særlig store
forskelle i fordelingen af værdien af mødres omsorg i Canada, England og USA.
Danske mødre skiller sig derimod ud ved
at have en væsentlig mere lige fordeling af
omsorgen. For fædre er forskellene større
med amerikanske mænd som de mest ulige,
efterfulgt af canadiske og engelske, og med
danske fædre, som dem med de mindste
forskelle i deres værdisatte omsorg.
For Danmark viste det sig, at hvis der
skulle bruges lige mange penge på alle børn,
skulle næsten halvdelen af samtlige udgifter omfordeles. Til sammenligning skulle
lidt mere end 40 pct. af børneomsorgen
omfordeles, hvis denne skulle være ligeligt
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fordelt i Danmark, og omkring 50 pct. i
Canada, England og USA.
Hvad angår danske forældres disponible husholdningsindkomster, fandt vi,
at disse er væsentligt mere ligeligt fordelt
end både deres udgifter på deres børn og
værdien af deres omsorgstid.Vi fandt også,
at danske forældres disponible husholdningsudgifter og værdien af deres børneomsorg er mere ligeligt fordelt end blandt
forældre i Canada, England og USA.
10.2. Fremtidige undersøgelser
Som det er fremgået, bruger forældre megen tid og mange penge på deres børn,
selvom der er betydelige forskelle forældrene imellem inden for det enkelte land,
såvel som mellem forskellige lande. Det
kan forventes, at dette billede vil ændre sig
fremover i retning af, at forskellene mellem landene vil blive mindre, efterhånden som velfærdssystemerne bliver mere
ens. Det store spørgsmål er, om forskellene indenfor det enkelte land også bliver mindre eller måske større. Som det er
fremgået, spiller uddannelse en væsentlig
rolle for børns opvækstvilkår. Hvis uddannelsesforskellene i befolkningerne derfor
forstærkes, kan det medvirke til forøgede
forskelle fremover. Det er i sig selv en god
grund til nøje at følge udviklingen i børns
opvækstvilkår, sådan som det er gjort her.

Forskellene i børns opvækstvilkår, som vi har vist her, giver
anledning til at følge udviklingen på dette område fremover.
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Der er også en god grund til at se nærmere på forholdene i den enkelte familie,
herunder hvordan voksne og børn koordinerer og bruger deres tid. Der er således kun lidt forskning, der har inddraget
børns rolle i forbindelse med beslutninger
om fordelingen af tid og penge i familien,
for ikke at tale om beslutningen om, hvem
der skal arbejde hvor meget i og uden for
familien. Med den nye undersøgelse om
fordelingen af tid og penge i danske familier, som Rockwool Fondens Forskningsenhed gennemførte i 2008/09, blev der
skabt de bedst mulige datamæssige forudsætninger for sådanne undersøgelser.

Virkningen af børns opvækstvilkår på, hvordan de siden
hen klarer sig, kræver mere
opmærksomhed og forskning.
Endelig er der behov for nærmere at
undersøge betydningen af børns opvækstvilkår for deres levevilkår, og for hvordan
de klarer sig siden hen. Der findes allerede undersøgelser på dette område, men
de er stadigvæk forholdsvis få og vedrører fortrinsvis forholdene i andre lande.
Rockwool Fondens Forskningsenhed har
derfor iværksat flere sådanne undersøgelser bl.a. i samarbejde med udenlandske
forskere. Det vil gøre det muligt at sammenligne virkningen af forskellige forhold
omkring børns opvækstvilkår i Danmark
med virkningen af tilsvarende forhold i andre lande, både med hensyn til kvaliteten
af børns hverdagsliv, hvordan børn klarer
sig i skolen, børns helbred, og deres succes på arbejdsmarkedet og familiemæssigt.

Henvisninger

1.

Averett et al. (2005) viser, at virkningen målt som forskellige testscores i skolen af amerikanske mænds børneomsorg er beskeden og er meget afhængig af, i hvilken alder børn opnår omsorgen. Forklaringen er bl.a., at
amerikanske fædres børneomsorg er meget varierende i
tid og indhold over børns opvækst og relativt beskeden.

2.

Bonke (2009) har vist, at danske børn kun bruger meget lidt tid på deltagelse i husholdningsarbejde, og at
fritidsjob på trods af en forholdsvis stor udbredelse giver en forholdsvis beskeden indkomst. Dette tema forventes at blive gjort til genstand for nye undersøgelser
baseret på Rockwool Fondens tids- og forbrugsundersøgelse (Bonke, 2008)

3.

Seniorforsker Jens Bonke, Rockwool Fondens Forskningsenhed, er medlem af Eurostat’s task-force for udvikling af internationale retningslinjer for tidsanvendelsesundersøgelser, og af INNOMEASURE som står for
udviklingen af surveymetoder til brug for indsamling af
data til mikro-økonomiske analyser.

4.

I tidsanvendelsesundersøgelsen for 1987 og i tids- og
forbrugsundersøgelsen for 2008/09 indgår også døgnrytmeoplysninger for børn over 6 år.

5.

Hvis vi antager, at en tredjedel af de forældre, der ikke har oplyst nogen børneomsorg, i virkeligheden har
brugt mellem 5 og 7½ minutter, betyder det, at vi undervurderer deres omsorgstid med 10 minutter – den
tid de ville være blevet registreret for i 2001 – hvilket
omregnet til et gennemsnit for alle mødre og fædre indebærer en undervurdering af deres omsorg med ca. 2
minutter pr. dag, jf. tabellerne 5.1, 5.2 og 5.7 og figur
5.5. Det svarer til mindre end 4-9 pct. af deres registrerede omsorgstid i 1987.

6.

Af hensyn til sammenligneligheden med undersøgelserne i 2001, hvor der kun blev foretaget interview i udvalgte forårs- og efterårsmåneder, anvender vi her kun
oplysninger fra foråret og efteråret 2008.

7.

Bl.a. inspireret af denne undersøgelse har Eurostat besluttet at stille nogle af de samme spørgsmål i 2010udgaven af European Unions Statistics on Income and
Living Conditions (SILC)-undersøgelsen, som omfatter
25 EU-lande. Statistics Canada har ligeledes besluttet
at anvende sådanne spørgsmål i nogle af deres undersøgelser.

8.

Hussain (2003) anvender de såkaldte modificerede OECDækvivalensvægte, hvorefter 1. voksne har en vægt på 1
og andre personer over 14 år hver på 0,5, mens hvert
barn op til og med 14 år har en vægt på 0,3. Danmarks
Statistik (2008) anvender ækvivalensvægte, som er lig
med Finansministeriets, hvorefter antallet af personer
i familien – voksne og børn – opløftes til 0,6.-potens.

9.

Ifølge Eurostats guidelines for tidsanvendelsesundersøgelser (EUROSTAT, 2000) omfatter husarbejde: madlavning, opvask, vask, rengøring m.v., mens husholdningsarbejde tillige omfatter indkøb og ærinder, transport, gør-det-selv arbejde og børneomsorg. Vi anvender
her begrebet husarbejde som værende lig med husholdningsarbejde minus børneomsorg.

10. Bianchi et al. anvender betegnelserne interaktive aktiviteter og rutineaktiviteter, mens Guryan et al. (2008)
skelner mellem uddannelsesomsorg, rekreativ omsorg,
transport og basisomsorg, hvor de to første svarer til udviklingsomsorg og de to sidste til ikke-udviklingsomsorg.
11. Andelen af aktive varierer mellem årene bl.a. som følge
af forskellige metoder i opgørelserne, se kapitel 3.
12. I økonomisk teori svarer det til, at den såkaldte substitutionseffekt antages at være større end indkomsteffekten.
13. Højere uddannelse og dermed højere produktivitet i
husholdningsproduktionen inklusive børneomsorgen
kunne omvendt indebærer, at sådanne forældre brugte
mindre tid på deres børn, netop fordi de er mere produktive end kortere uddannede forældre. For at opnå
det samme resultat – child outcome – er det tilstrækkeligt med en mindre tidsmæssig indsats over for barnet.
Hvis forældre med højere uddannelse derfor bruger den
samme tid på deres børn som forældre med kortere uddannelse, vil førstnævnte have investeret mere i deres
børn end sidstnævnte forældre.
14. Omfatter organized care, day care center og nursery, preschool (National Child Care Information Center, 2008).
15. Der har været en stigning i antallet af børn pr. familie
fra 2,0 i 1987 til 2,1 i 2001 og 2006 (Statistikbanken,
2009), hvorfor det øgede tidsforbrug på børn blandt
forældre i et vist omfang kan tilskrives en større ”efterspørgsel”/flere børn i sådanne familier.
16. I analyserne indgår bl.a. forældrenes respektive timelønninger, uddannelser, alder, moderens alder ved 1.
fødsel, om moderen er på barsels- eller forældreorlov, om der er mindst én dreng i familien, og om der
er betalt hjælp.
17. Det at mandens løn forøger hans omsorg er fundet for
Italien (Bloemen et al., 2008), og refererer altså ikke til
den nævnte undersøgelse for Frankrig.
18. I såkaldte standardbudgetter opgøres omkostninger ved
at have børn ud fra normative betragtninger om, hvad
det på forskellige områder er almindeligt at have af forbrug. Disse budgetter bygger således på ekspertvurderinger og er altså ikke udtryk for forskellige gruppers
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faktiske udgifter, eller for hvor lidt man kan leve for,
se Forbrugerstyrelsen (1993) & Borgeraas (2000).
19. Fordelingen af de individuelle udgifter på de enkelte
medlemmer i husstanden bygger på respondenternes
egne oplysninger, som disse er fremkommet i forbindelse med gennemgangen af de seneste 14 dages forbrug, se kapitel 3. I almindelige forbrugsundersøgelser er det kun beklædning og fodtøj, der kan fordeles
ud på de enkelte husstandsmedlemmer.
20. I senere beregninger i bogen anvendes kvadratroden
til antallet af voksne og børn som ækvivalensvægt. I
Børns familier (Danmarks Statistik, 2008) anvendes
antallet af personer opløftet i 6.-potens. Det betyder,
at sidstnævnte forudsætter større stordriftsfordele, end
vi gør i denne bog.
21. For individuelle børnegoder som andel af husholdningens disponible indkomst er koefficienten til logaritmen til indkomsten -2,52 med en t-værdi på 6,3 i en
model, hvor der korrigeres for børn i aldersgrupperne
0-7, 8-14 og 15-17 år.
22. I undersøgelser af dette spørgsmål ses på virkningen af
en uventet – eksogen – indkomstændring, se fx Lundberg et al. (1997), hvilket desværre ikke har været muligt her.
23. DTUC, som er gennemført af Rockwool Fondens Forskningsenhed, indeholder oplysninger om tid og penge
for de samme respondenter, se Bonke (2008).
24. Korrektionen betyder, at der principielt set anlægges
et ”pr. barn” perspektiv, hvorved sammenhængen mellem forældrenes penge- og tidsressourcer og deres anvendelse af disse på børnene bliver klarere. Såfremt der
ikke foretages nævnte korrektion, ændrer det imidlertid kun lidt på fordelingerne.
25. Udgifterne til fødevarer til børn er beregnet som forskellen i udgifter hos børnefamilier minus udgifterne
i ikke-børnefamilier, hvor manden er under 45 år. Såfremt udgifterne for ikke-børnefamilier var beregnet
for personer i de for børnefamilierne anvendte grupper
– kvartiler – fås nogenlunde samme resultat.
26. Sammenhængen kan også være den anden vej, nemlig
at meget tid anvendt på børn indebærer, at der er mindre tid til at arbejde på arbejdsmarkedet. Dette problem skal ikke yderligere behandles her.
27. Vi antager, at timelønningerne ikke ændrer sig, når man
får børn, selvom Waldfogel (1997) har vist, at dette faktisk er tilfældet for amerikanske kvinder. Hvis dette og-
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så skulle gælde for danske kvinder, betyder det, at de
beregnede omkostninger er undervurderede, såfremt
kvinder ikke reducerer fritiden for at kompensere for
den lavere løn som moder.
28. Såfremt også såkaldt sekundær børneomsorg, dvs. aktiviteter hvor børneomsorg ikke opgives som den primære men som den sekundære aktivitet, var medregnet, ville fritiden blive endnu kortere, og de beregnede omkostninger ved at have børn dermed større end
uden denne omsorg.
29. Den gennemsnitlige timeløn for kvinder og mænd i alderen 18-54 år var i 2001 på hhv. 182 kr. og 213 kr.
svarende til nettotimelønninger på hhv. 123 kr. og 130
kr. i timen for de to køn.
30. I en anden beregning for Australien (Apps & Rees,
2005), som anvender ”full-cost-metoden”, og dermed
opgør børns andel af forbruget af markedsgoder, goder produceret i husholdningen og den pengemæssige
værdi af omsorgstiden, er omkostninger beregnet til at
være mellem 500 og 1.000 kr. større pr. uge, svarende
til 20-40 pct., sammenlignet med resultatet af at anvende ”adult-goods”-metoden. Det betyder, at størrelsen af omkostningerne ved at have børn delvist afhænger af, hvilken beregningsmetode man anvender.
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English Summary

T

he present book investigates the extent and nature of parental care in
Denmark on the basis of the most recent research in this field. While there is
a good deal of international literature on
the care parents give their children, the
parents’ economic circumstances and the
money they spend on their children have
not received the same attention. By referring to such studies and drawing directly
upon them for this book, we present the
hitherto most comprehensive picture of
the conditions in which Danish children
grow up in terms of the time and money
their parents spend on them.
To be able to do this we employ different forms of data, some of which cover developments over the past 20 years.
We also draw upon for the first time the
most comprehensive ever time and consumption study carried out. This study
done by the Rockwool Foundation’s Research Unit in 2008/9 allows us to make
comparisons with the results of different
foreign studies, enabling us to compare
the conditions in which Danish children
grow up with those of children abroad.
Overview of results
To present a picture of the economic situation for families with dependent children,
we have compared their situation with that
for families without dependent children,
the latter being restricted to families in
which the members are between the ages
of 25 and 55 and not undergoing education.We found that since the beginning of
the 1980s the former group’s consumpti-
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on possibilities have been 17-19% higher
than for the latter group and that the difference has in recent years risen to 26%.
If we take into account the fact that some
of the income is spent on children, however, we find that the consumption possibilities – the so-called equivalised income
or income per family – are approximately 10% lower in families with dependent
children than in those without.
There are however fewer families with
dependent children that have low consumption possibilities than is the case
for families without dependent children.
Thus about 6% of families with dependent children belong to the group with
small consumption possibilities, while the
corresponding figure for families without
dependent children is about 15%.
In respect of leisure time, we found
that parents and non-parents have by and
large an equal amount of leisure time, if
time spent caring for children is included. This was the case in 1987, 2001 and
2008. Nor are there any special differences in the proportion of parents and nonparents who have very little leisure time.
That families with dependent children
employ their working hours differently
from families without dependent children – more housework and less work in
the labour market – is a different matter.
We have also looked at how much time
parents spend on their children, and what
the explanation may be why not all parents spend equally much time on their
children. Besides the children’s age, the
number of children affects the extent of

parental care. Thus, if there are two children in the family, parents do not spend
twice as much time on them as if there were
only one child. The advantage is however
greatest when we compare parents with
more than two children with parents who
have only two children. It is here that parents achieve the greatest time advantage
by having more than one child.
It is surprising that mothers spend
more time on daughters than sons, and
that conversely fathers with a short or
no further education spend more time
on sons than daughters. This indicates a
traditional pattern of gender roles and/or
that fathers are better at looking after sons
and mothers at taking care of daughters.
A number of studies have shown that
the more education the parents have, the
more time they spend on their children.
This is also shown in the present book,
which demonstrates furthermore that it is
especially the father’s education that correlates with more care for the children.
However, both Danish mothers and fathers with a short further education spend
more time on their children than is normal
for parents in many other countries. We
are also able to show that there is a negative correlation between the parents’ and
especially the mother’s care and working
hours both in the USA and in Denmark.
There is however nothing to indicate that
parents who work a lot today spend less
time on their children than corresponding parents did 10-20 years ago there
are just a greater number of such parents.
We have also found that compared with

parents in other European countries Danish mothers and especially fathers spend a
lot of time on their children. Here Danish
men are clearly at the top of the league,
while Danish women also spend much
time on their children of school age, while
the time spent on preschool children gives
Danish women a placing in the middle. A
possible explanation of the latter is that
Danish children of preschool age are at
crèches and kindergartens and therefore
do not need the same daily care time as
children in other countries.
If we look solely at the direct expenses parents have on buying things for their
children, we find that these amount to
about one-seventh of the family’s total
expenditure, disregarding expenditure
on preschool institutions and the like.
The greater part of this money is spent
on clothes, etc., followed by equipment
for leisure activities and various kinds of
service. Expenditure on food is likewise
relatively high and increases with the children’s age. This also applies to other expenditure on children, those of school age
being more expensive than those of preschool age. Just as we found that there
were “economies of scale” in respect of
the time parents spend on their children,
having more children is relatively cheaper
per child than having few children.Whereas the time advantage occurred with the
third child, the economic advantage makes
itself felt already with the second child. In
terms of expense there is not much difference between boys and girls. When we
took the family’s income, the number of
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children, etc. into account, however, we
found that if there is at least one boy in
the family, expenditure on the children is
higher than if there are no boys.
Not surprisingly we saw that parents
with high incomes spend more money
on their children than parents with lower incomes. It was not, however, possible
to confirm the findings of studies in developing countries to the effect that the
mother’s income is of greater importance
for the family’s outlays on the children
than the father’s income. A good question is whether busy and wealthy families
spend less time and more money on their
children than not busy and poor families
that on the other hand spend more time
and less money on the children.We found
confirmation of this, as families that belong to the 25% with most leisure time
spend almost twice as much time on their
children as the 25% that have the least leisure time. Conversely, the former families spend roughly one-third less money
on their children than the latter. When
we compare the families that belong to
the 25% with the highest incomes with
the families that belong to the 25% with
the lowest, we find that the latter spend
almost twice as much time on their children as the former, while expenditure is
nearly twice as high for the latter group
as for the former.
Even though we corrected for the link
between a lot of work and high income,
we found that it is still the case that the
work and the income have a negative impact on the time the parents spend on
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their children, while it is only the income
that determines whether more money is
spent on the children. In order to calculate the total cost of having children, we
took our departure in the fact that parents have less leisure time than non-parents, and that some of their expenditure
is on the children. Calculated in this way,
we saw that parents have less leisure time
than non-parents, and that this difference
increases with the number of children. It
also appeared that there is a tendency for
it to be particularly the youngest children
that limit their parents’ leisure time, while
older children have a slightly lesser effect.
By calculating the leisure time lost as the
income not received from spending the
time in the labour market, and taking into account at the same time the fact that
children reduce their parents’ own consumption of goods and services, we calculated the cost of having two children at
DKK 10-13,000 a month.
We also compared the calculated costs
of having children against the disposable
incomes of families without dependent
children and found that they correspond
to approximately 40-45%.That means that
parents ”lose” what corresponds to almost
half of non-parents’ disposable income
by having children, if we assume parents
need just as much leisure time and consumption as families without dependent
children. This means that the cost of having children is substantial, even though
there is a degree of uncertainty attached
to such calculations.
The study showed that Danish parents

spend considerably more time on their children than English parents, while Canadian and American parents are in between.
It is the case for all countries that fathers
spend relatively more time on so-called
development care than mothers, and this
pattern is particularly marked in England
and the USA. As for the value of the care
calculated as the time spent multiplied by
the parents’ hourly wage, we found that
this is almost twice as high in Denmark
as in Canada and England, while it was
40% higher than in the USA. Even though
women in all countries spend considerably more time on child care than men,
the difference in the value of this care is
not particularly great, which may be ascribed to the circumstance that men average higher wages than women.
We also found that there are not particularly big differences in the distribution
of the value of the care given by mothers
in Canada, England and the USA. Danish mothers, on the other hand, are an exception inasmuch as the value of the care
is considerably more equally distributed.
For fathers the differences are greater,
with American men exhibiting the biggest differences followed by Canadian and
English men, and with Danish fathers as
those with the smallest differences in the
estimated value of the care given.
The study showed that for Denmark
almost half of the expenditure would have
to be redistributed, if an equal amount of
money was to be spent on all children. By
way of comparison a little more than 40%
of the child care would have to be real-

lotted in Denmark, if it was to be equally
distributed, and about 50% in Canada,
England and the USA.
In respect of the disposable incomes
of Danish parents we found that these
are considerably more equally distributed than both their expenditure on their
children and the value of their care time.
We also saw that Danish parents’ disposable housekeeping expenses and the value
of their child care are more equally distributed than among parents in Canada,
England and the USA.
Future studies
As will have appeared, parents spend much
time and money on their children, even
though there are substantial differences
among parents in the individual country
and among different countries. It may
be expected that this picture will change
in the future so that differences among
countries will be narrowed as the welfare systems become more similar. The big
question is whether the differences within
individual countries will also become decrease or perhaps larger. As we have seen, education plays an important role for
children’s family conditions. If differences in levels of education in the populations increase therefore, this may contribute to more pronounced differences in
the future. This is in itself a good reason
for closely following family conditions, as
we have done here.
There is also good reason to look more
closely at conditions in the individual family, in particular at how adults and chil-
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dren coordinate and spend their time.
Thus there is little research that takes
account of children’s roles in connection
with decisions on the distribution of time
and money in the family, not to mentions
decisions as to who is to work and how
much within and outside the family. The
new study of the distribution of time and
money in Danish families that the Rockwool Foundation’s Research Unit carried out in 2008/09 has established the
best possible data basis for such studies.
Finally there is a need for further studies of the impact of children's family conditions on their living conditions later in
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life. There have already been studies in
this field, but there are relatively few of
them, and they chiefly concern conditions
in other countries. The Rockwool Foundation’s Research Unit has therefore initiated a number of such studies, some
of them in collaboration with foreign researchers. This will make it possible to
compare the effects of various factors in
children’s family conditions in Denmark
with the effects of corresponding factors in
other countries in relation to the quality of
children’s daily lives, how children get on
at school, children’s health and their later
success in their working and family lives.
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