
1. Inledning
Ekonomiska studier av hushållets beteen-
de har, fram till relativt nyligen, betraktat
hushållet som en samlad nyttomaxime-
rande enhet där hushållsmedlemmarna
gemensamt bestämmer den interna för-
delningen av tid och resurser.1 På senare
tid har denna modellansats dock blivit
alltmer kritiserad. Kritiken har framförallt
inriktat sig på att:

(1) Ett hushåll som innefattar ett flertal
individer kan ej behandlas som en en-
da beslutsfattare p g a att det strider
mot det grundläggande neoklassiska
antagandet att varje individ skall ka-

rakteriseras av sina egna preferenser
(se t ex Chiappori [1988, 1992]).2

Den neoklassiska flerhushållsmodel-
len bortser därmed från att det kan
finnas intressekonflikter mellan ma-
karna, t ex om valet av arbetstid och
om fördelningen av resurser.

(2) Hushållet blir en ”svart låda” efter-
som endast allokeringar mellan hus-
håll kan beaktas. Detta innebär, vilket
Haddad & Kanbur [1992] visat, att
modellen kan leda till bristfälliga el-
ler rent av felaktiga välfärdsmått p g a
att den implicit antar att resursalloke-
ringen inom hushållet inte spelar nå-
gon roll för hushållsmedlemmarnas
välmående.
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Den ovanstående kritiken belyser nöd-
vändigheten av en ny ansats som framhä-
ver individen, snarare än hushållet, som
den beslutsfattande enheten. På senare tid
har det också utvecklats nya modeller för
hushållet där varje individ antas maxime-
ra sin egen nytta. Syftet med denna arti-
kel är att jämföra de olika teoretiska mo-
dellansatserna och att beskriva vilken av
hushållsmodellerna som får empiriskt
stöd.3 Denna fråga är av intresse p g a att
modellansatserna resulterar i skilda poli-
cyimplikationer. För att illustrera detta,
antag att SIDA vill genomföra en bi-
ståndssatsning inriktad på att förbättra
villkoren för barn och kvinnor i mottagar-
landet. I motsats till utfallet i en individu-
ell modellansats spelar det, enligt den
neoklassiska flerhushållsmodellen, ingen
roll om dessa extra resurser tillfaller man-
nen i hushållet p g a att det endast är de
totala (och ej de individuella) arbetsfria
inkomsterna som påverkar hushållets in-
terna fördelning av resurser. På motsva-
rande sätt implicerar den neoklassiska
flerhushållsmodellen att fördelningen av
barnbidraget inte påverkas av vem av
hushållsmedlemmarna som erhåller utbe-
talningen, medan det gör det i den indivi-
duella modellansatsen.

2. De nya hushållsmodellerna
De nya individuella modellansatserna kan
i huvudsak delas upp i kooperativa samt i
icke-kooperativa modeller. Det som skil-
jer dem åt är att den förra modelltypen ut-
går från att beslutsprocessen inom hus-
hållet alltid leder till ett Paretoeffektivt
resultat, medan detta ej behöver vara fal-
let i en icke-kooperativ modell.4

2.1 Kooperativa modeller

Den första kooperativa modellen som an-
vändes i syfte att studera fördelningen av
tid och resurser inom hushållet var den
s k förhandlingsmodellen. Denna modell-
ansats introducerades av Manser &

Brown [1980] samt McElroy & Horney
[1981] och grundar sig på kooperativ
spelteori, oftast på Nash-förhandlingsmo-
deller (se Nash [1950, 1953]). Förhand-
lingsmodellen utgår från att beslutspro-
cessen inom hushållet kan ses som en för-
handling mellan två individer där varje
individ karakteriseras av sina egna prefe-
renser. I modellen antas hushållsmedlem-
marna förhandla om allokeringen av fritid
och konsumtion utifrån en s k hotpunkt.
Denna punkt anger den lägsta nyttonivå
som individen kan acceptera för att inte
lämna hushållet. Lokaliseringen av denna
punkt antas bero på individens arbetsin-
komster, arbetsfria inkomster samt övriga
faktorer som påverkar individens nytta av
att vara ensam givet individens lön samt
arbetsfria inkomst. McElroy [1990] defi-
nierar de senare faktorerna som EEP-pa-
rametrar.5 Konkurrenssituationen på äk-
tenskapsmarknaden (t ex antalet män re-
lativt kvinnor i en viss ålderskategori), la-
gar för skilsmässa, föräldrarnas välfärd
och ytterligare arbetsfri inkomst vid skils-
mässa är exempel på faktorer som kan in-
gå i denna kategori.

En mer generell förhandlingsmodell,
den s k kollektiva hushållsmodellen, har
utvecklats av Chiappori [1988, 1992]. I
den kollektiva modellen antas beslutspro-
cessen inom hushållet leda fram till ett
Paretoeffektivt resultat, men ingen speci-
fik förhandlingsmodell introduceras. I
denna modell antas hushållsmedlemmar-
na först dela upp hushållets totala arbets-
fria inkomst mellan varandra givet en för-
utbestämd delningsregel. När den interna
fördelningen av resurser är genomförd
antas sedan varje individ i hushållet max-
imera sin egen nytta givet sin egen
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3 Artikeln bygger på delar av min avhandling,
se Daunfeldt [2001].
4 För en bra sammanfattning av olika hushålls-
modeller, se Bergstrom [1997].
5 Där EEP står för Extrahousehold Environ-
mental Parameter.
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budgetrestriktion och hushållets delnings-
regel. En fördel med denna ansats är att
det utifrån observerade allokeringar indi-
rekt är möjligt att bestämma vissa egen-
skaper hos hushållets delningsregel (se
t ex Browning, Bourguignon, Chiappori
& Lechene [1994]), dvs vad som påver-
kar hushållets interna fördelning av resur-
ser.

Både den tidiga förhandlingsmodellen
samt den kollektiva modellen kan dock
kritiseras för att de har en alltför enkel
delning mellan fritid och konsumtion.
Denna kritik har framförallt framförts av
Apps & Rees [1996, 1997]. De menar att
hushållets beslutsprocess ej kan återska-
pas på det sätt som Chiappori [1988,
1992] visar och att utelämnandet av hus-
hållsproduktion kan leda till felaktiga
slutsatser angående hushållsmedlemmar-
nas beteendemönster. För att illustrera
detta, antag att kvinnan i hushållet specia-
liserar sig på hushållsproduktion medan
mannen utför merparten av marknadsar-
betet. I en modell där hushållsproduktion
saknas kommer kvinnans låga arbets-
kraftsutbud att felaktigt tolkas som att
hon har en hög konsumtion av fritid.
Apps & Rees [1996] visar också att mo-
deller som inte tar hänsyn till hushålls-
produktion kan överskatta de positiva in-
citamentseffekterna på arbetsutbudet av
en skattesänkning.

Som svar på denna kritik utvecklar
Chiappori [1997] sin modell till att även
omfatta hushållsproduktion. I det fall där
hushållsvaran kan värderas till marknads-
pris visar Chiappori [1997] att en full-
ständig identifikation av hushållets inter-
na beslutsprocess fortfarande är möjlig.
Han menar att detta också är ett rimligt
antagande p g a att de flesta hushållsva-
ror, åtminstone i industrialiserade länder,
kan köpas eller säljas på marknaden till
ett givet pris. 

2.2 Icke-kooperativa modeller

De finns färre exempel på icke-kooperati-
va modellansatser i litteraturen. Undantag
är t ex Leutold [1968], Ulph [1988] och
Lundberg & Pollak [1993]. Det som är
gemensamt för dessa modeller är att de
inte utgår från att hushållets beslutspro-
cess behöver leda till en Paretoeffektiv
lösning. Lundberg & Pollak [1993] ut-
vecklar t ex en icke-kooperativ modell
där fördelningen av tid och resurser inom
hushållet bestäms genom en Nash-för-
handling, men där alternativet till en
överenskommelse är ett icke-kooperativt
spel. Detta innebär att individens hot-
punkt reflekterar en icke-kooperativ lös-
ning inom hushållet istället för skilsmässa
som i den kooperativa förhandlingsmo-
dellen.

Valet mellan kooperativa och icke-koo-
perativa hushållsmodeller är fortfarande
en öppen fråga. Browning, Bourguignon,
Chiappori & Lechene [1994]] menar ex-
empelvis att en kooperativ hushållsmo-
dell är att föredra p g a att äktenskap och
samboförhållanden har kännetecken (t ex
långsiktigt åtagande, stabil förhandlings-
miljö och symmetrisk information) som i
upprepade icke-kooperativa spel leder till
effektiva lösningar. Lundberg & Pollak
[1996] menar däremot att efterfrågan på
familjeterapi och förekomsten av våld in-
om hushållet innebär att hushållsmedlem-
marnas beteende ibland leder till en lös-
ning som inte är Paretoeffektiv. Före-
komsten av multipla jämviktslägen i icke-
kooperativa modeller implicerar också att
den slutliga fördelningen av resurser in-
om hushållet kommer att vara känslig för
sociala och kulturella faktorer, t ex köns-
roller.

3. Empiriska resultat
Utifrån den neoklasssiska flerhushållsmo-
dellen kan ett antal testbara restriktioner
härledas. Modellen implicerar t ex att det
inte spelar någon roll vem av hushålls-
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medlemmarna som har arbetsfria inkom-
ster, dvs endast den sammanlagda arbets-
fria inkomsten påverkar hushållsmedlem-
marnas fördelning av tid och resurser.
Denna restriktion har dock förkastats i ett
stort antal empiriska studier (se t ex
Schultz [1990], Thomas [1990], Kawa-
guchi [1994] och Dahlberg [1997]). Detta
resultat stöds av Nyman [1999] som, vid
djupintervjuer med tio svenska par, finner
att kvinnorna upplever att de erhåller
mindre resurser trots att makarna är över-
ens om vikten av att de totala inkomster-
na delas lika.

Resultaten från ovanstående studier ty-
der på att hushållet fördelar sina utgifter
på olika sätt beroende på vem av
hushållsmedlemmarna som har kontroll
över inkomsterna, vilket implicerar att
beslutsfattarna kan påverka resursfördel-
ningen inom hushållet genom att styra re-
surserna till en av hushållsmedlemmarna.
Lundberg, Pollak & Wales [1997] analy-
serar denna fråga genom att studera ett
politiskt beslut i Storbritannien där kon-
trollen över barnbidraget skiftades från
mannen till kvinnan i hushållet. Enligt
den neoklassiska flerhushållsmodellen
skall det inte spela någon roll vem av
hushållsmedlemmarna som har kontroll
över barnbidraget, men resultaten indike-
rade att detta beslut var förenat med en
signifikant ökning av de relativa utgifter-
na på kvinnan och barnen i hushållet.

Den neoklassiska flerhushållsmodellen
implicerar också att en löneökning för
mannen skall påverka arbetsutbudet för
hans fru/sambo på samma sätt som en lö-
neökning för kvinnan skall påverka hans
arbetsutbud. Denna symmetrieffekt har
också förkastats av en mängd olika empi-
riska studier (se t ex Asworth & Ulph
[1981], Lundberg [1988] och Browning
& Meghir [1991]).6

Enligt de beskrivna studierna har den
neoklassiska flerhushållsmodellen inte
mycket empiriskt stöd. Det är dock vik-
tigt att påpeka att en studie som förkastar
en modells restriktioner inte utgör stöd

för någon annan modellansats. Ett fåtal
studier (t ex Browning, Bourguignon,
Chiappori & Lechene [1994], Fortin &
Lacroix [1997], Chiappori, Fortin &
Lacroix [1998] samt Aronsson, Daunfeldt
& Wikström [2001]) har försökt att kom-
ma tillrätta med denna brist genom att
testa den neoklassiska flerhushållsmodel-
len gentemot den kollektiva hushållsmo-
dellen.

Browning, Bourguignon, Chiappori &
Lechene [1994] använder sig av utgifts-
data från en kanadensisk undersökning
för att studera hur de relativa inkomsterna
för hushållsmedlemmarna påverkar inkö-
pen av kläder. Resultaten tyder på att de
relativa utgifterna för kläder är högre för
hushållsmedlemmar som, i förhållande
till sin partner, är relativt gamla och hög-
avlönade. Detta tyder på att skillnader i
ålder och inkomster påverkar resursför-
delningen inom hushållet, vilket är fören-
ligt med den kollektiva modellen men ej
med den neoklassiska flerhushållsmodel-
len. Kvinnan i hushållet verkar också få
en ökad andel av utgifterna för kläder när
hushållets totala inkomst ökar.

Fortin & Lacroix [1997] kan, i likhet
med flertalet tidigare studier, förkasta bå-
de den symmetriska korslöneeffekten och
hypotesen att det är den sammanlagda ar-
betsfria inkomsten som påverkar hushål-
lets interna fördelning av resurser. Genom
att ställa den kollektiva modellen i förhål-
lande till den neoklassiska flerhushålls-
modellen kan de också förkasta den sena-
re modellen för hushåll som inte har barn
i åldern 0 till 5 år. De finner dock inget
stöd för den kollektiva modellen för hus-
håll som har barn i förskoleåldern. Detta
resultat kan tyda på att små barn kan ses
som en kollektiv vara för hushållet, vilket
resulterar i ett mer altruistiskt beteende.
Vid en skattning av hushållets delningsre-
gel erhålles inga signifikanta resultat.
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[2002] utgör undantag.
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Variabler som approximerar hushålls-
medlemmarnas nytta av att leva ensam-
ma, s k EEP-faktorer, erbjuder ytterligare
test för att särskilja mellan olika kollekti-
va modeller samt den neoklassiska fler-
hushållsmodellen. Enligt den senare mo-
dellen är sådana faktorer ointressanta för
hushållets fördelning av resurser eftersom
hushållsmedlemmarna gemensamt maxi-
merar nyttan för hushållet. Chiappori,
Fortin & Lacroix [1998] använder sig av
denna idé genom att låta den estimerade
delningsregeln i en kollektiv modell även
bero på antalet män i förhållande till
kvinnor i en viss region, ålder och ras.
Detta mått antas vara en approximation
för konkurrenssituationen på äktenskaps-
marknaden, vilket innebär att denna vari-
abel mäter alternativkostnaden för gifter-
mål/partnerskap. Resultaten indikerar att
en ökad andel män, dvs en bättre konkur-
renssituation för kvinnorna, ökar den re-
lativa inkomsten för den kvinnliga hus-
hållsmedlemmen. 

Sammanfattningsvis indikerar dessa
studier ett stöd för den kollektiva model-
len gentemot den neoklassiska flerhus-
hållsmodellen. Nackdelen med dessa em-
piriska studier är dock att alla utgår från
en modell som endast skiljer mellan fritid
och marknadsarbete. I syfte att fylla detta
tomrum estimerar Aronsson, Daunfeldt &
Wikström [2001] två kollektiva modeller
innehållande hushållsproduktion och jäm-
för dessa med den neoklassiska flerhus-
hållsmodellen. Det som skiljer de estime-
rade kollektiva modellerna är att i det ena
fallet antas att hushållsvaran kan köpas
och säljas på marknaden till ett givet pris,
medan varan i det andra fallet är specifik
för hushållet. 

Aronsson, Daunfeldt & Wikström
[2001] använder sig av svenska data från
1984 och 1993 års undersökningar av
hushållens ekonomiska levnadsförhållan-
den (HUS).7 Resultaten visar att den neo-
klassiska flerhushållsmodellen kan för-
kastas till förmån för den kollektiva mo-
dellen när 1993 års data används. I likhet

med Fortin & Lacroix [1997] är parame-
trarna för delningsregeln generellt ej sig-
nifikant bestämda. I motsats till Chiappo-
ri, Fortin & Lacroix [1998] finns det t ex
inget tecken på att antalet män relativt
kvinnor i en viss region och ålder påver-
kar hushållets interna resursfördelning.
Det framkommer dock resultat i studien
(när 1993 års data används) som indikerar
att män som har en relativt hög marginal-
lön och utbildning, i förhållande till sin
partner, erhåller en större andel av hus-
hållets inkomster.

4. Avslutande diskussion
Sammanfattningsvis har de studier som
testat den kollektiva modellen gentemot
den neoklassiska flerhushållsmodellen
funnit ett visst stöd för den kollektiva mo-
dellansatsen. Ett flertal studier har också
förkastat den neoklassiska flerhushålls-
modellens teoretiska implikationer. Sam-
mantaget anser jag att detta utgör ett rela-
tivt starkt stöd för den individuella mo-
dellansatsen och att hushållet därmed inte
bör betraktas som en samlad nyttomaxi-
merande enhet. Alderman m fl [1995,
s 15] har träffsäkert formulerat denna
slutsats på följande sätt: ”the burden of
the proof should be shifted onto those
who would claim that the unitary model
should be the rule and the collective mo-
del the exception”.

För att kunna estimera de nya hushålls-
modellerna som presenteras i denna stu-
die behövs tillgång till individdata. Detta
behov har också uppmärksamts av EU:s
statistikbyrå Eurostat i det pågående arbe-
tet med att genomföra tidsanvändnings-
studier i de olika EU-länderna. I riktlinjer
för hur arbetet bör utformas anger
Eurostat att båda makarna i hushållen bör
intervjuas. Ytterst beklagligt är dock att
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SCB i den svenska undersökningen har
valt att endast inkludera en mindre grupp
hushåll med information om bägge hus-
hållsmedlemmarna. Detta innebär att den
svenska tidsanvändningsstudien, trots den
beskrivna teoriutvecklingen och det svaga
stödet för den neoklassiska flerhushålls-
modellen, i huvudsak fokuseras på en av
hushållsmedlemmarna och därmed be-
handlar hushållet som en samlad nytto-
maximerande enhet. Jag kan bara instäm-
ma i Kapteyn & Kooremans [1992, s 366]
uppmaning att ”not only the theorist has
to stop treating the household as a homo-
genous unit, the data collector has to do
the same”.

Slutligen är det dock värt att poängtera
att även den kollektiva modellen bör ut-
sättas för fler empiriska test och att alter-
nativa hushållsmodeller bör utvecklas och
testas. Det finns t ex utrymme för mer
forskning om icke-kooperativa modeller
och produktionsprocessen inom hushål-
let. En brist med den kollektiva modellen,
som bl a påpekats av Klevmarken [1999],
är t ex antagandet om att hushållets pro-
duktion kännetecknas av konstant skalav-
kastning. Utan detta antagande kan näm-
ligen inte hushållets beslutsprocess åter-
skapas på det sätt Chiappori [1997] visar.
För att testa antagandet om konstant skal-
avkastning i produktionen av hushållsva-
ror behövs dock data på output, vilket i
allmänhet inte finns att tillgå. En unik
studie som har samlat in sådana data är
Fitzgerald, Swensson & Wicks [1996].
De finner att konstant skalavkastning inte
kan förkastas för 4 av 6 studerade aktivi-
teter inom hushållet. Idag vet vi relativt
mycket om vad som påverkar efterfrågan
och utbudet av marknadsarbete, men för
att erhålla en bättre förståelse av produk-
tionen inom hemmet behövs fler studier
av denna karaktär. 
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