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Abstrakt. Denna uppsats letar efter evidens för kvalitets-kvantitetsmodellen för fertilitet i Niger. 

Familjestorlekens effekt på barns utbildningsnivå skattas genom att fört använda 2sls, därefter 

marginaleffektsregressioner. I 2sls visar resultaten små, men signifikanta negativa effekter av 

familjestorleken på barns utbildning. Inga signifikanta resultat hittas i marginaleffektsregressionerna. 

Resultaten indikerar att politiska åtgärder som syftar på att minska fertiliteten i Niger kan ha positiva 

bieffekter på barns utbildning. Om effekten är entonigt för alla familjestorlekar eller om marginaleffekterna 

varierar för olika familjestorlekar går inte att fastställa i denna uppsats. Båda resultaten kan bero på att en 

stor majoritet av barnen i samplet är outbildade.  

 

Nyckelord: KK-modellen, tvillingar, fertilitet, utbildning, utfall, marginaleffekt, 

instrumentvariabel   
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1. Introduktion 

 

I västvärlden har det varit en nedåtgående trend i fertilitet under hela 1900-talet samtidigt som BNP 

per capita ökat och välfärden förbättrats. Korrelationen mellan inkomst och fertilitet har inte gått 

obemärkt förbi utan har tvärtom undersökts av forskare under lång tid. Nationalekonomer, 

demografer, psykologer m.fl. har byggt modeller och konstruerat teorier i försök att förklara 

variansen i fertiliteten och dess nedåtgående trend. Kvalitets-Kvantitetsmodellen för fertilitet 

(hädanefter KK-modellen eller KK-utbytet) är ett försök att göra just detta.  

 

KK-modellen för fertilitet introducerades av nationalekonomen Gary Becker i artikeln An Economic 

Analysis of Fertility, 1960. Modellen har sedan publiceringen dykt upp i många variationer och 

mycket forskning har testat den på data. Enligt Becker hade den forskning som dittills gjorts på 

ämnet fertilitet varit otillfredsställande. Många äldre modeller byggde på tidigare trender i fertilitet 

och hade fungerat bra dittills, men kunde inte förklara 30-talets minskning i fertilitet eller 

efterkrigstidens baby-boom (se appendix 1 för graf). Variablerna i dessa modeller tenderar inte att 

ha särskilt hög förklaringsgrad, men de ekonomiska variablerna hade något högre förklaringsgrad 

än variabler från andra discipliner såsom psykologi eller demografi (Becker, 1960). Med detta som 

bakgrund ansåg Becker att det behövdes en ekonomisk modell för fertilitet. 

 

KK-modellen antar ett kausalt förhållande mellan familjestorlek och barns utfall i livet, där barn från 

små familjer förväntas ha positivare utfall i livet än barn från större familjer.1 Kärnan av modellen 

är att ju större kvantitet barn i familjen (N) desto högre marginalkostnad för kvalitet per barn (Q). 

Kvaliteten och kvantiteten fastställs samtidigt och beror av varandra. Denna samtidiga kausalitet 

skapar ett utbyte mellan kvalitet och kvantitet i hushållens val av antal barn. Eftersom nivåerna av 

både kvaliteten och kvantiteten antas finnas inom ramarna för föräldrarnas beslutande blir 

skattningar av kvaliteten endogena. Detta motiverar användandet av instrumentvariabler för 

                                                             
1 I denna uppsats förstås barns utfall i livet (från engelskans outcome) som resultatet eller konsekvenserna som upplevs i vuxen 
ålder av förutsättningarna personen hade som barn i.e. hur det gick för barnen som vuxna till följd av de möjligheter de hade som 
barn. Ett utfall kan vara positivt eller negativt, men goda möjligheter för ett barn garanterar inte ett positivt utfall och vice versa. 
Ett positivt utfall kan innebära många olika saker, men kan exempelvis vara hög utbildning eller inkomst. Ett negativt utfall kan 
exempelvis vara att individen fastnat i fattigdom, hemlöshet, kriminalitet eller missbruk. Fertilitet förstås i uppsatsen som det 
genomsnittliga antalet barn per kvinna. 
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konsistenta regressioner. Det föredragna instrumentet har i litteraturen varit tvillingfödslar. Att få 

tvillingar kan argumenteras vara slumpartat och inte del av föräldrars beslut. Tvillingfödslar kan 

därför användas som en källa till exogen variation i familjestorleken. Vidare utforskning av KK- 

modellens ramverk finns i uppsatsens teoridel.  

 

Om KK-utbytet finns så innebär det att barn från stora familjer i genomsnitt får mindre gynnsamma 

utfall i livet än barn från små familjer. Ett sätt att testa detta empiriskt är att skatta familjestorlekens 

kausala effekt på barns utfall. Sedan Beckers artikel publicerades har mycket av den 

nationalekonomiska forskningen på fertilitet handlat om att testa KK-modellen på empiriska data 

genom att skatta familjestorlekens relation till barns utfall. Kvantiteten barn är enkelt mätbar, men 

kvaliteten är desto svårare att mäta och kräver en proxyvariabel. I litteraturen är den proxy som 

används för kvalitet nästan uteslutande utbildningsnivå (Aaslund & Grønquist (2010), Black et al 

(2005), Ceceres-Delpiano (2006), Mogstad & Wiswall (2016)).  

 

De föregående studierna uppvisar blandade resultat. En del av den tidigaste forskningen finner att 

större familjer har en negativ effekt på barns humankapital (Rosenzweig & Wolpin, 1980, Hanushek, 

1992). Senare forskning kontrollerar för förväxlingsvariabler såsom födselordning och använder sig 

av tvillingfödslar som instrumentvariabel för familjestorleken. Dessa studier finner att 

familjestorlekens negativa effekt på barns utbildning inte går att fastställa, eller är negligerbar (Black 

et al, 2005, Caceres-Delpiano, 2006, Aaslund & Grønquist, 2010).2  

 

Mogstad & Wiswall (2016) finner dock att resultaten i Black et al (2005) inte håller när de släpper 

den linjära specifikationen av marginaleffekterna av ytterligare syskon. Black et al (2005) har en 

dummyvariabelskonstruktion (med indikatorer för födselordning) som genererar marginaleffekten 

av fler syskon på de förstföddas utbildning. Denna specifikation visar ett snitt av marginaleffekterna 

på förstföddas utbildning av att ha fler syskon i.e. den visar totaleffekten på förstföddas utbildning 

av fler syskon, inte marginaleffekten av ytterligare ett syskon för alla födselordningar. 

Konstruktionen tillåter inte marginaleffekterna att variera för olika familjestorlekar utan inskränker 

marginaleffekterna till att vara linjära. Mogstad & Wiswall (2016) använder samma data som Black 

                                                             
2 Studierna har använt mycket stora census-data från Norge (Black et al), Israel (Cáceres-Delpiano) och Sverige (Aaslund 
Grønquist). 
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et al (2005) och rekonstruerar den linjära specifikationen till en oinskränkt marginaleffektsmodell 

som tillåter marginaleffekterna att variera för olika familjestorlekar. Den slutsats som nås i Black et 

al (2005) kan då inte bekräftas. Vidare menar Black et al (2005) att mycket av den korrelationen 

som syns mellan familjestorlek och utbildningsnivå beror på att familjestorleken tar upp mycket av 

den korrelation som tillskrivs födselordningen. De motiverar detta med att koefficienten för 

familjestorlekens effekt på utbildningsnivå sjunker när de kontrollerar för födselordning. Mogstad 

& Wiswall (2016) argumenterar dock att om födselordning spelar roll så gör också familjestorleken 

det eftersom högre födselordning går hand i hand med fler syskon.    

 

Temat i KK-forskningen har en nära relation till befolkningstillväxt och barns välstånd. Det finns 

därför en koppling till forskning inom utvecklingsekonomi. Detta har dock inte tagits upp i KK-

forskningens mest citerade artiklar. Om stöd för KK-utbytet skulle hittas i ett land med utbredd 

fattigdom och hög fertilitet skulle det innebära att politiska åtgärder som syftar till att minska 

fertiliteten kan ha positiva biverkningar på barns utfall i livet.  

 

Denna uppsats syftar till att testa KK-modellen på data från Niger. Niger är ett land i 

utvecklingssfären som inte sett samma nedgång i fertilitet som västvärlden gjort under 1900-talet (se 

appendix 2). Niger har högst fertilitet i världen (ca 8 barn per kvinna), hög analfabetism (85 % av 

vuxna över 15 år är analfabeter) och låg BNP per capita (omkring 800 dollar).3 De extrema värdena 

på fertilitet (kvantitet) och analfabetism (kvalitet/utbildning) innebär att Niger kan argumenteras 

vara ett av de länder i världen som har störst potential att kunna utnyttja vetskapen om KK-utbytet i 

utformningen av sina politiska åtgärder i.e. åtgärder vars syfte är att minska fertilitet kan tänkas ha 

starkare positiva överspillningseffekter på barns utbildningsnivå i Niger jämfört med andra länder.    

 

Uppsatsen syftar till att svara på frågeställningen: 

• Har familjers storlek en negativ påverkan på barns utbildning i Niger? 

 

För att svara på den frågan används empiriska skattningar av familjestorlekens effekt på barns 

utbildning. Först testas OLS och 2sls instrumentvariabelsmodeller med kontrollvariabler för bl. a 

födselordning på censusdata från Niger. Sedan, motiverad av Mogstad & Wiswall (2016) testas en 

                                                             
3 Källa: Världsbanken 
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marginaleffektsregression med indikatorer för antal syskon och födselordning. Instrumentet i fråga 

kommer i likhet med tidigare studier att vara tvillingfödslar.    

 

2. Teori 

 

I detta avsnitt presenteras KK-modellens teoretiska ramverk. Först följer en verbal genomgång om 

modellen och dess antaganden, därefter följer den matematiska specifikationen av modellen såsom 

den återges av Becker & Lewis (1973). 

2.1. Kvalitets-kvantitetsmodellen för fertilitet och dess antaganden 

 

KK-modellen för fertilitet applicerar de egenskaper som tillskrivs varaktiga konsumtionsvaror på 

familjers fertilitetsval. Becker såg detta som en generalisering av Malthus teorier om 

populationstillväxt (An Essay on the Principle of Population, T.R. Malthus, 1798). Varaktiga 

konsumtionsvaror kan exempelvis vara bilar eller tvättmaskiner, d.v.s. varor som förväntas hålla 

under en lång tid och inte konsumeras vid ett enstaka tillfälle. När hushåll blir rikare tenderar de inte 

att köpa många fler bilar eller diskmaskiner, utan köper i högre grad nya med bättre kvalitet. Antalet 

varaktiga konsumtionsvaror tenderar att stiga marginellt givet en inkomstökning, men inte lika 

mycket som kvaliteten. Becker menar att detta utbyte även kan vara ett meningsfullt tankesätt på 

temat hushållens fertilitetsval. Givetvis betyder kvalitet en helt annan sak i KK-modellen för fertilitet 

än vad som menas med kvalitet på varaktiga konsumtionsvaror.  

 

Med kvantitet avses i KK-modellen vad det verkar vara i.e. antalet barn ett hushåll väljer att skaffa. 

Med kvalitet avses hur mycket av föräldrarnas samlade resurser, d.v.s. tid, pengar etc., som tilldelas 

barnet. Här understryks att kvalitet inte betyder värderingsmässigt bättre, utan endast att barnet har 

tilldelats mer av föräldrarnas samlade resurser (Becker, 1960). Högre kvalitet kan exempelvis ta 

uttryck i att barnet får ta pianolektioner, gå i privatskola (eller gå i skola överhuvudtaget), har eget 

rum eller på annat vis blir given möjlighet att trivas i sitt liv eller öka sitt humankapital. Modellen 

rangordnar inte barn, utan är endast ett försök att förklara variansen i data (Becker, 1960). 
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KK-modellen byggs upp som en hushållsnyttofunktion där barn likställs med varaktiga 

konsumtionsvaror. Inom modellens ramar är hushållet och föräldrarna synonyma. Föräldrarna får 

nytta av fler barn, men också av barnens kvalitet. Att föräldrarna antas få nytta av en ökning av 

kvalitet beror på att de förväntas trivas av se sina barn trivas. Om ovanstående inte vore sant skulle 

hushåll inte skaffa barn eller spendera delar av sin inkomst på dem till att börja med.  

 

Som konsumtionsvaror är barn speciella. För det första finns de inte att köpa på den lokala 

marknaden (får vi hoppas). Hushållen måste alltså i regel “producera” sina barn själva. Vad barn 

beträffar kan vi betrakta föräldrarna som både producenter och konsumenter. Hushållsproduktion 

och hushållskonsumtion är här samma sak. För det andra finns det inga (bra) substitut för barn i.e. 

givet en ökning i inkomst förväntas föräldrars spenderande på sina barn inte att minska till följd av 

substitutionseffekten, även om modellen tillåter detta.4 Däremot förväntas kvantitet substitueras mot 

kvalitet givet en inkomstökning. Det är detta resonemang Becker tänker kan förklara varför 

familjestorleken i västvärlden minskat i takt med att hushållens inkomster ökat. Med andra ord; de 

samlade resurserna som läggs på barn förväntas öka när inkomster ökar, men föräldrarna väljer att 

lägga merparten av den inkomstökningen på investeringar i att öka barnens kvalitet framför 

investeringar i att skaffa ytterligare barn.  

 

Nämnas bör att Beckers KK-modell är konstruerad med västvärldens medelklasshushåll i åtanke. 

För hushåll i utvecklingsländerna kan barn ibland vara nödvändiga som arbetskraft eller pension för 

föräldrarna, vilket skapar incitament för att skaffa många barn.5, 6     

 

Hushållet har en viss inkomst som fördelas över olika konsumtionsvaror där barnspecifika varor 

ingår. Barnspecifika varor är konsumtionsvaror som barnen konsumerar och föräldrarna inte 

konsumerar. Det kan exempelvis handla om maten som barnen äter, kläderna de har på sig, leksaker 

eller blöjor. Föräldrarna får nytta av de barnspecifika varorna, men inte direkt utan endast indirekt 

                                                             
4 Modellen tillåter negativ inkomstelasticitet vad gäller barns effekt på nyttan.  
5 Många hushåll i utvecklingssfären livnär sig på jordbruk. I värsta fall kan det vara så att skörden inte klaras utan barnens hjälp. 
När föräldrarna blir för gamla och slitna för att kunna jobba vidare på åkern måste de ha många barn så att de blir omhändertagna 
samtidigt som åkern sköts.  
6 Om empiriska skattningar av KK-modellen i ett land med hög fertilitet och utbredd fattigdom inte finner stöd för att 
familjestorleken påverkar barns utfall negativt kan detta fortfarande förklaras inom KK-modellens ramar; hushållet får nytta av 
ökningar i barns kvalitet och nytta av fler barn. Om ett hushåll då inte har möjligheten att öka sina barns kvalitet får det 
fortfarande nytta av fler barn.  
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genom sina barns konsumtion av dem. Det antas finnas en bakomliggande produktionsfunktion för 

kvalitet där kvalitet är en funktion av spenderandet på barnspecifika varor. Givet sin inkomst väljer 

föräldrarna hur stor andel av inkomsten som ska läggas på vad. Föräldrarna antas agera rationellt 

och väljer därför den allokering som ger högst nyttonivå. Förhållandet kan uttryckas i en samling 

indifferenskurvor där nyttan av ytterligare ett barn ställs mot nyttan av mer av andra 

konsumtionsvaror. Indifferenskurvornas form fångar också upp preferenser, oavsett vad dessa 

preferenser kan bero på. Detta är tänkt att bl.a. fånga upp kulturella betingningar på fertiliteten.  

 

KK-modellen antar att kvaliteten fördelas likvärdigt över familjens alla barn. Detta är ett antagande 

som i realiteten kanske inte alltid stämmer, men det är heller inte orimligt att tro att så ofta är fallet 

i många familjer. Det är intuitivt att tänka sig att ju fler barnen är, desto svårare har föräldrarna att 

tilldela varje enskilt barn en stor mängd tid och omsorg.7 Samma argumentation gäller inkomsten. 

Givet en viss inkomst får varje enskilt barn ta del av en mindre del av inkomsten (både procentuellt 

och i nominella termer) ju fler barnen är. Med andra ord: med en given inkomst är det svårare för 

föräldrarna att, ju fler barnen är, exempelvis ha råd att köpa pianolektioner till ett barn om barnets 

alla syskon också ska få pianolektioner.  

 

Vidare antar KK-modellen att föräldrarna vet exakt hur många enheter kvaliteten (och i 

förlängningen föräldrarnas nytta) påverkas om de skaffar ytterligare ett barn. De maximerar sin nytta 

därefter. I praktiken är kvaliteten svår att kvantifiera och föräldrar kan inte veta exakt hur kvaliteten 

skulle påverkas av ytterligare ett barn. De kan dock förväntas ha en aning om i vilken riktning 

kvaliteten och deras egen nytta skulle kunna påverkas av ytterligare ett barn, i.e. om ett extra barn 

skulle ha en positiv eller negativ effekt på existerande barns kvalitet och på föräldrarnas nytta.  

 

Hushållen antas även ha fullständig kontroll över sin fertilitet. Teoretiskt finns det inte många 

invändningar till att detta skulle vara fallet; även utan tillgång till preventivmedel kan föräldrarna 

avstå från samlag för att kontrollera fertiliteten, men detta sker nog inte ofta i verkligheten. Tillgång 

till preventivmedel har dokumenterad effekt på fertiliteten och det är naivt att tro att föräldrar avstår 

                                                             
7 Även om antagandet inte stämmer med verkligheten (jag säger inte att det inte gör det) så förändrar det inte resonemanget att 
ett nytt syskon förväntas ha negativ påverkan på de existerande syskonens kvalitet. Även i en familj ett barn tilldelas en större 
procent av alla barns samlade kvalitet än sina syskon så förväntas barnets nominella kvalitet bli lägre av ett extra syskon. 



10 
 

 
 

från samlag för att de inte vill ha fler barn.8 I praktiken kan föräldrarna därför bara antas ha en viss 

kontroll över sin fertilitet.  

 

2.2. Kvalitet-kvantitetsmodellen för fertilitet: matematisk specificering  

 

Nedan följer en matematisk specificering av KK-modellen. De faktorer som diskuterades i 2.1 

presenteras här algebraiskt. 

 

Vi börjar med Becker & Lewis’s modell från “On the Interaction between the Quantity and Quality 

of Children, 1973”. Den utgår från en hushållsnyttofunktion: 

 

 𝑼 = (𝑵, 𝑸, 𝒀) (1) 

 

där U är nyttan, N är antalet barn (kvantitet), Q är kvaliteten per barn (hur stor andel av inkomsten 

som spenderas på varje barn) som antas vara densamma för alla barn, och Y är konsumtionsnivån av 

alla andra varor.9  

 

Funktionen (1) maximeras med avseende på nyttan U och ger hushållets optimala antal och kvalitet 

per barn: NQ*. Nyttofunktionen har budgetrestriktion:  

 

 𝑴 =  𝑵𝑸𝝅 +  𝒚𝝅𝒚 (2) 

 

Där M är inkomst, π priset på NQ (priset för antal barn och deras kvalitet), y konsumtionen av alla 

andra varor, och πy priset på y. En Lagrangemultiplikator ger oss: 

 

 𝑳 =  𝑼(𝑵, 𝑸, 𝒀)  +  ƛ( 𝑴 −  𝑵𝑸𝝅 −  𝒚𝝅𝒚) (3) 

                                                             
8 Resonemanget har nära anknytning till möjligheten att planera sin familj (Family Planning), vilket inom utvecklingsteori är ett 
helt forskningsområde i sig.   
9 Det antas finnas en bakomliggande produktionsfunktion som relaterar kvaliteten Q till spenderandet på barnspecifika varor e så 

att 𝑸 = 𝒒(𝒆)  
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Förstaordningsvillkoren för (3) ger oss att i optimum måste följande gälla: 

 

𝑴𝑼𝑵 =  ƛ𝑸𝝅 =  ƛ𝑷𝑵 

 𝑴𝑼𝑸 =  ƛ𝑵𝝅 =  ƛ𝑷𝑸  

                                               𝑴𝑼𝒀 =  ƛ𝝅𝒀 =  ƛ𝑷𝒚 

 

Där, för N, Q och Y respektive, MU är marginalnyttor, ƛ marginalnyttor av extra inkomst, och P är 

marginalkostnader. 

 

En viktig tolkning av förstaordningsvillkoren är att marginalkostnaden för antalet barn PN beror 

positivt på deras kvalitet Q, och att marginalpriset för en ökning i kvalitet PQ beror positivt på deras 

antal N. Med andra ord: en ökning i kvalitet blir dyrare om man har många barn därför att 

kvalitetsökningen sprids ut över alla barnen. Likaså gäller att en ökning i kvantitet barn blir dyrare 

för varje extra barn om högre kvalitet har valts därför att ett barn med högre kvalitet är dyrare än ett 

med lägre. KK-modellen antar alltså att Kvaliteten och kvantiteten fastställs samtidigt och beror av 

varandra, vilket skapar ett utbyte mellan kvalitet och kvantitet och gör empiriska skattningar av 

modellen endogena.   

 

En annan viktig tolkning av första-ordnings-villkoren är att den underliggande 

hushållsproduktionsfunktionen som ligger antas ligga bakom π och marginalkostnaderna är 

homogen av grad 1.10 Det betyder att modellen har en linjär expansionslinje: att nyttan av högre 

inkomst ökar linjärt och att substitutionselasticiteten mellan varorna är konstant. 

3. Metod  

 

Här följder en genomgång av data och forskningsstrategi. Först följer en beskrivning av data och 

variabler, därefter följer specificeringar av de modeller som estimeras.   

                                                             
10 Annars skulle inte MU=ƛπ=ƛP i optimum p.g.a. att detta implicerar att indifferenskurvan är konkav och således expansionslinjen 
linjär (NQ på y-axeln och Y på X-axeln) 
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3.1. Data och variabler 

 

Data är inhämtat från DHS-Program’s Demography and Health Survey-enkätundersökningar. DHS-

Program är ett projekt under den amerikanska biståndsorganisationen USAID. Programmet har 

pågått sedan 1984 och har sedan dess producerat stora mängder mikrodata på hushåll i 

utvecklingsländer.  

 

Urvalet är från DHS, Niger 2012, från två olika datamängder; en datamängd som innehåller 

hushållens medlemmar där varje observation är en hushållsmedlem, och en mindre datamängd som 

innehåller kvinnors födselhistoria där varje observation är ett barn som fötts av de responderande 

kvinnorna. Samtliga variabler finns i den stora datamängden utom om data på tvillingar. Detta fanns 

endast i den mindre datamängden. Jag identifierade de barn som förekom i båda datamängderna och 

samlade in data på variablerna barnens utbildning i år, antal levande syskon, ålder, moderns ålder, 

faderns ålder, barnets födselordning, faderns utbildning, moderns utbildning och om barnet är 

tvilling. Avlidna barn ingår inte i samplet eftersom dessa saknade betydande data.11 Data på dessa 

barn avspeglas dock mot deras levande syskon genom födselordningen. Födselordningen har inte 

förändrats för att matcha de levande syskonen: Ett barn kan exempelvis ha födselordning 6, men ha 

4 syskon. Denna korrigering har inte gjorts eftersom det kan dölja den möjliga inverkan av att ha 

haft ett äldre eller yngre syskon som gått bort. 20 706 observationer kvarstår där 10 373 är över 6 år 

gamla. Skolgången i Niger är obligatorisk från och med 6 år så det är först vid denna ålder vi kan 

förvänta oss någon utbildningsnivå hos barnen. Regressionerna avgränsas därför för barn över 6 år. 

 

Tabell 1 visar beskrivande statistik för delsamplet som ligger till grund för uppsatsens regressioner 

(för alla barn över 6 års ålder). De barn som är under 6 år avspeglas dock i regressionerna genom 

variablerna syskon, födselordning och tvilling. Utbildning är barnens utbildning i antal avklarade 

skolår. Utbildningsnivån i samplet har ett medelvärde på 0,15 vilket motsvarar ungefär 55 dagar. 

Det låga medelvärdet beror på att så många barn i samplet har 0 års utbildning. 

 

                                                             
11 De antas heller inte förändra föräldrarnas optimala antal barn. Om hushållet optimerar sin nytta vid N antal barn, men i 
dagsläget har N-1 antal barn skaffar hushållet ett till barn. Om hushållet har N barn och ett barn avlider får hushållet N-1 barn och 
skaffar ett till. Hur nyttomaximeringen kan tänkas påverkas av förlusten av ett barn kan vara ämne för en annan uppsats. 
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Tabell 1. Beskrivande Statistik 

Variabel Obs Medel Std Avvik Min Max 
Utbildning 10 373 0,15 0,76 0 8 

Syskon 10 373 4,1 2 0 12 
Ålder 10 373 11,91 4,3 7 35 

Moders Ålder 10 373 34,4 6,7 20 49 
Moders Utbildning 10 373 0,5 1,4 0 7 

Faders Ålder 10 373 47,74 9,4 25 95 
Faders Utbildning 10 373 1,28 3,4 0 20 

Födselordning 10 373 3,6 2,32 1 14 
Beskrivning: Medelvärde, standardavvikelse, min- och maxvärden för alla variabler i delsamplet för alla barn över 6 år. Utbildning i antal år. 

Födselordningens högsta värde är 14 medan syskons högsta värde är 12. Denna situation är möjlig eftersom jag inte korrigerat födselordningen 

för avlidna syskon. En observation kan därför ha en födselordning som överstiger antalet syskon. Tvillingfödslar är exkluderade eftersom dessa 

bara tar värdet 0 eller 1. Se Tabell 3 nedan för data på dessa variabler. Källa: DHS, Niger 2012 

 

Av de sammanlagt 20 706 observationerna i hela samplet (alla åldrar) är det 19 702, eller ca 95 % 

av barnen som inte har någon utbildning alls. Motsvarande värden finner vi för delsamplet med barn 

över 6 års ålder, se tabell två för en jämförelse. Den procentuella skillnaden i frekvens mellan 

samplet med alla åldrar- och delsamplet med barn över 6 år är inte särskilt stor. Om barnet är i 

skolför ålder eller inte tycks ha marginell betydelse för utbildningsnivån.  

 

Variabeln syskon är synonym med familjestorlek.12 Barnen i samplet har i snitt ungefär 4 syskon, 

vilket betyder att det i snitt är ungefär 5 barn i varje familj. Fertiliteten i Niger ligger som bekant på 

ca 8 barn per kvinna, så varför är medelvärdet lägre i mitt sampel?13 Svaret är att samplet innehåller 

familjer som ännu inte är kompletta (året 2012). Många av mödrarna till barnen i datamängden 

kommer att få fler barn i sitt liv i.e. många av barnen i data kommer att få fler syskon. Black et al 

och Mogstad & Wiswalls data från Norge innehåller människor som någon gång var mellan 16 och 

74 år mellan 1989 och 2000, vilket ökar chanserna för kompletta familjer. Möjligheten att välja en 

datamängd med dessa karaktäristika från Niger är dock begränsad därför att det inte går att identifiera 

unika individer från enkäter gjorda olika år. Detta är en av de svagheter som mitt data har jämfört 

med tidigare undersökningars data.  

 

Föräldrarnas ålder och utbildning har tagits med som kontrollvariabler i likhet med tidigare studier. 

Detsamma gäller barnens födselordning.  

                                                             
12 𝑆𝑦𝑠𝑘𝑜𝑛 = 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛 − 3 (Subtrahera föräldrarna och ett barn) 
13 Fertiliteten (TFR) beräknas över kvinnors hela reproduktiva period (15 – 49 år). 
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Tabell 2. Spridning Utbildning 

Utbildning Frekvens Procent Utb Ålder > 6 Frekvens Procent 
0 19 702 95 0 9 886 95,3 
1 220 1,06 1 116 1,1 
2 175 0,85 2 85 0,82 
3 179 0,86 3 82 0,8 
4 125 0,6 4 66 0,64 
5 214 1,03 5 95 0,92 
6 80 0,4 6 37 0,36 
7 10 0,05 7 5 0,05 
8 1 0 8 1 0,0 

Totalt 20 706 100 - 10 373 100 
Beskrivning: Spridningen för utbildning i antal år. Kolumn 1 till 3 har kalkylerats med hela samplet (20 706 barn). Kolumn 3 till 6 har kalkylerats 
för alla observationer över 6 år (10 373 barn). Frekvensen visar hur många observationer som har det aktuella värdet. Procent visar samma andel 
procentmässigt. Källa: DHS, Niger 2012 

 

Tabell 2 visar spridningen i barns utbildning. En överväldigande majoritet av barnen har 0 års 

utbildning, detta oavsett om de är i skolför ålder eller inte. Den höga frekvensen på värdet 0 gör att 

vi kan vänta oss små koefficienter för förklaringsvariablerna på utbildningsnivån.14 Detta innebär 

inte nödvändigtvis att resultaten blir insignifikanta (även om det kan förväntas göra det svårare att 

få signifikanta resultat), men eftersom många av barnen har 0 års utbildning kommer de skattade 

koefficienternas effekt i nominella termer att kunna räknas upp i dagar eller veckor till skillnad från 

månader eller år som kunde varit fallet med data från ett industriland. En annan faktor som också 

gör att vi kan förvänta oss svaga koefficienter är det ovan nämnda problemet med icke-kompletta 

familjer. De icke-kompletta familjerna borde inte innebära att regressionsmodellerna vinklas, men 

kan försvaga de skattade koefficienternas effekt jämfört med om barnen vore vuxna (som är fallet i 

Black et al, Mogstad & Wiswall). Detta eftersom barn som ännu inte gått ut skolan har lägre 

utbildningsnivå än vuxna som har avslutat sin utbildning.15  

 

 

 

 

                                                             
14 OLS-regressionsmodeller kommer att lägga mycket stor vikt vid värdet 0. Detta kommer att göra regressionslinjen mer flack och 
försvaga koefficienternas samvarians med utbildningsnivån (jämfört med om utbildningsnivån hade haft en mer jämn spridning 
i.e. om 0 hade varit ett mindre vanligt värde).  
15 Mitt urval innehåller huvudsakligen barn, men även vuxna upp till åldern 35 finns i samplet. Se appendix 3 för tabell över 
ålderns spridning. Dessa vuxna benämns dock barn i uppsatsen eftersom barn här definieras som barnen till de responderande 
kvinnorna i DHS-enkäter i Niger 2012.   



15 
 

 
 

Tabell 3 visar beskrivande statistik för instrumentvariabeln.  

 

Tabell 3. Tvillingar och observationer med Tvillingar i Familjen 

Variabel Min Max Frekvens Procent 
Tvillingar i familjen 𝟎 𝟏 1 418 𝟔, 𝟖𝟓 

Tvilling 0 1 470 2,27 
Beskrivning: Frekvens och procentandel av variabelns totala observationer för barn som är tvillingar samt barn som har 

tvillingar i familjen. Båda dessa är dummyvariabler som bara tar värdet 0 eller 1. Av de 20 706 barnen i samplet är 470 av 
dem ca 2,3 % tvillingar och 1 418 eller ca 6,85 % av dem har syskon som är tvillingar. Tvillingar i familjen är det instrument 

som används i regressionsmodellerna. 

 

I OLS är det mer meningsfullt att använda indikatorsvariabler för om det finns tvillingar i familjen 

som instrument än tvillingarna själva, vilket är precis vad som är fallet i de empiriska skattningarna. 

Detta eftersom familjestorleken och inte enskilda barn är relevanta i 

instrumentvariabelsregressionerna. Det kan dock vara intressant att veta hur många tvillingar det 

finns i samplet, därför visas även detta.  

3.2. OLS och instrumentvariabelsmodeller 

 

Nedan följer en teoretisk genomgång av de empiriska modeller som skattas i resultatdelen. De är 

sammanlagt 4 stycken, men endast 3 av dem skattas. Anledningen är att modell (7) är att föredra 

framför modell (6) och därför skattas inte modell (6).   

 

Problematiken som uppstår av KK-modellens endogena natur har i litteraturen tacklats genom att 

använda tvillingfödslar som instrument för variationen i familjestorlek (Black et al (2005), Caceres, 

Delpiano (2006), Aaslund, Grønquist (2010)). Denna metod används även i denna uppsats. Föräldrar 

som får tvillingar får ett barn mer än de planerat vilket innebär att vissa föräldrar som maximerar sin 

nytta vid ett extra barn, men får tvillingar, får ett barn mer än deras nyttomaximerande kvantitet. 

Detta förväntas påverka barnens kvalitet negativt. Nedan följer en teoretisk genomgång av de 

empiriska modeller som estimeras. Tre modeller estimeras: en OLS, en 2sls- och en 

marginaleffektsmodell. Resultaten från OLS förväntas vara biassed p.g.a. att kausaliteten mellan 

kvalitet och kvantitet går åt båda hållen. OLS finns endast med som jämförelse till de andra 

regressionerna.  2sls är teoretiskt en bättre modell än OLS. Marginaleffektsregressionen (motiverad 

av Mogstad & Wiswall (2016)) tillåter oss att se om större familjestorlek monotont associeras med 
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lägre utbildningsnivå för alla antal syskon eller om marginaleffekterna varierar eller rentav är 

positiva på olika marginaler. Först följer de linjära specifikationerna och därefter följer 

marginaleffektsspecifikationen. Varje modell kommer att estimeras först utan, sedan med kontroller 

och instrument.  

 

 𝒚
𝒊

= 𝜷𝒏𝒊 + 𝑿 + 𝜺𝒊 (4) 

 

Ekvation (4) är en OLS-regressionsmodell där y representerar barnens utbildning i år, ni antalet 

syskon för givet barn, X en vektor av kontrollvariabler och ε är feltermen. Som bekant är denna 

specificering endogen till följd av samtidig kausalitet mellan kvalitet och kvantitet. KK-modellen 

antar att antalet barn är ett resultat av föräldrarnas beslut och därför är även kvalitetsnivån ett resultat 

av föräldrarnas beslut. Vi måste därför behandla n som en endogen variabel: 

 

 𝒏𝒊 = 𝜹𝒁𝒊 + 𝝂  (5) 

 

(5) är en instrumentvariabelsmodell där Z är en vektor av variabler som är ett strikt delsampel av X 

och (u, v) korrelerat. För att instrumentvariabeln ska vara bra måste den vara direkt korrelerad med 

antalet syskon, men bara indirekt korrelerad till barns utbildning genom sin relation till antalet 

syskon. Instrumentvariabeln tvillingar kan argumenteras uppfylla dessa kriterier i.e. en tvillingfödsel 

har direkt påverkan på familjestorleken eftersom ett extra barn har fötts, men tvillingfödseln 

påverkar bara barnens utbildning indirekt genom sin effekt på familjestorleken.  

 

 𝑻(𝑵, 𝟏) =  𝒒(𝒆 ∗ (𝑵)) − 𝒒(𝒆 ∗ (𝟏)) (6) 

 

 

Ekvation (6) är den modell som används av Black et al (2005) för att estimera totaleffekten av 

ytterligare syskon på förstföddas utbildning. Låt oss inte förledas här, för denna specificering av 

marginaleffekterna är linjär för alla familjer som har fler än två barn och visar inte marginaleffekten 

av ett extra syskon för varje barn i alla födselordningar. Modellen inför alltså en linjär restriktion på 

alla syskonmarginaler utom för 𝒔𝒚𝒔𝒌𝒐𝒏 ≥ 𝟐. Detta pekas ut av Mogstad, Wiswall (2016) som 
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finner att när de släpper på detta linjära antagande håller inte längre Black et als (2005) slutsatser 

om ingen eller negligerbar kausal effekt på barns utbildning av större familjestorlek. Båda dessa 

studier använder sig av samma datamängd om 1,4 miljoner invånare från Norge. I Norge har en stor 

majoritet av familjer 2 till 3 barn (Black et al (2005), Mogstad & Wiswall (2016)) och därför blir 

modell (6) biassed då den lägger mycket större på marginalerna 2 till 3 syskon och för liten vikt på 

andra marginaler. Mogstad, Wiswall (2016) specificerar en ny marginaleffektsmodell som inte har 

denna linjära restriktion: 

 

 𝜟(𝑵, 𝑵 − 𝟏) = 𝒒(𝒆 ∗ (𝑵)) − 𝒒(𝒆 ∗ (𝑵 − 𝟏)) (7) 

 

Ekvation (7) är en modell som ger den marginella familjestorlekseffekten för ett givet barn på N-1-

marginalen för N>1. Till ex: 𝛥(3,2) =  𝑞(𝑒 ∗ (3)) − 𝑞(𝑒 ∗ (2)) är den marginella effekten av ett 

extra syskon för ett barn i en tvåbarnsfamilj. Likaså ä𝑟 𝛥(4,3) =  𝑞(𝑒 ∗ (4)) − 𝑞(𝑒 ∗ (3)) 

marginaleffekten av ett extra syskon för ett barn från en trebarnsfamilj etc. Specifikationen i (7) 

tillåter icke-linjära marginaleffekter och kommer endast att vara linjär om alla marginaleffekter är 

konstanta. Modellerna (4), (5) och (7) är de som estimeras.  

4. Resultat 

 

Nedan följer resultaten från regressioner av modellerna (4), (5) och (7) samt, när det är relevant, 

resultaten från tester för endogenitet- och instrumentvariabelns validitet och styrka. Först presenteras 

resultaten för modellerna (4) och (5)  med efterföljande testresultat, därefter presenteras resultaten 

från modell (7). Alla regressioner och tester är korrigerade för heteroskedasticitet.16  

4.1. OLS och 2sls 

 

Tabell 4 visar resultaten från fyra olika regressioner av modellerna (4) och (5). Varje kolumn (utom 

kolumn 1) är en separat regression. Kolumn 2 är modell en OLS (modell (4)) utan kontrollvariabler 

                                                             
16 Durbin- och Wu-Hausmantesterna fungerar endast under iid-antagandet. Vid robusta standardfel rapporteras därför 
Wooldridge- och en robust regressionsbaserad F-statistika istället. Teststatistikorna från dessa tolkas likadant som 
teststatistikorna från Durbin eller Wu-Hausman.  
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där barnens utbildningsår skattas av antalet syskon. Koefficienten är negativ, men liten och föreslår 

att en ökning i familjestorlek med ett syskon i snitt reducerar barnens utbildning med 0,09 år (3 

dagar). Koefficienten är signifikant på alla konventionella nivåer, men den kan inte ges särskild vikt 

eftersom vi tror att modellen har endogenitetsproblem till följd av samtidig kausalitet mellan 

utbildningsnivån och familjestorleken i.e. vi tror att koefficienten är över- eller underestimerad.  

 

Tabell 4. OLS- och 2slsregressioner med- och utan kontrollvariabler  

Variabel OLS OLS m kontroll 2sls 2sls m kontroll 
Syskon −𝟎, 𝟎𝟎𝟗 ∗∗ −𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟗 −𝟎, 𝟎𝟒𝟒 ∗∗∗ −𝟎, 𝟎𝟓𝟕 ∗∗ 

 (0,004) (0,004) (0,017) (0,026) 

Moders Ålder  𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟔 ∗  𝟎, 𝟎𝟎𝟒 
  (0,002)  (0,002) 

Faders Ålder  −𝟎, 𝟎𝟎𝟏  −𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟓 
  (0,001)  (0,001) 

Moders Utb  𝟎, 𝟎𝟎𝟗  𝟎, 𝟎𝟎𝟖 
  (0,0064)  (0,0064) 

Faders Utb  𝟎, 𝟎𝟎𝟗 ∗∗∗  𝟎, 𝟎𝟎𝟕 ∗∗ 
  (0,003)  (0,0032) 

Barnets Ålder  −𝟎, 𝟎𝟎𝟖 ∗∗∗  −𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏 
  (0,0024)  (0,0046) 

Födselordning  −𝟎, 𝟎𝟏 ∗∗  𝟎, 𝟎𝟏𝟔 
  (0,005)  (0,13) 

     
Konstant 0,192*** 0,197*** 0,362*** 0,278*** 

 (0,019) (0,047)   
Kontroller 𝑁𝑒𝑗 𝐽𝑎 𝑁𝑒𝑗 𝐽𝑎 

R2 0,0006 0,044 − − 
Beskrivning: Siffrorna representerar koefficienternas skattade effekt på barns utbildning. Standardavvikelse i parentes. 
Antalet stjärnor anger signifikansnivån: *** Innebär att p<0,01, ** att p<0,05, *att p<0,1. Varje kolumn är en separat 
regression. Kolumn 2 är en OLS utan kontrollvariabler. Kolumn 3 är en OLS med kontrollvariabler. Kolumn 4 är en 2sls utan 
kontrollvariabler. Kolumn 5 är en 2sls med kontrollvariabler. Tolkning av R2 har ingen betydelse i 2sls, därför saknas detta 
värde för kolumn 4 och 5. 

 

Kolumn 3 lägger till kontrollvariabler till regressionen i kolumn 2. Koefficienten för antalet syskon 

faller till att vara nära noll och ickesignifikant. Kolumn 4 är en instrumentvariabelsregression 

(modell (5)) utan kontrollvariabler. Koefficienten för antalet syskons effekt på barnens utbildning 

är här starkare än i kolumn 2 och signifikant på 10 % nivå. Kolumn 5 adderar kontrollvariabler till 

regressionen i kolumn 3. Koefficienten har förstärkts ytterligare och indikerar att en ökning i 

familjestorlek med ett syskon i snitt reducerar barnens utbildning med 21 dagar. Koefficienten är 

signifikant på 5 % nivå.  
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Att tvillingar i familjen kan vara ett bra instrument till familjestorleken kan tyckas rimligt, men 

trots detta görs tester för familjestorlekens endogenitet i tabell 5. Durbin-Wu-Hausmantester 

fungerar bara under antagandet att residualerna är oberoende- och jämnt utspridda (i.i.d.). 

Regressionerna nedan släpper på det antagandet och tillåter heteroskedasticitet (alla regressioner 

använder robusta standardavvikelser). Därför används istället ett Wooldridgetest och ett 

regressionsbaserat F-test. Dessa tester tillåter heteroskedasticitet. Tolkningarna av dem skiljer sig 

inte från tolkningarna av Durbin-Wu-Hausmantester. Hypoteserna som testas är H0: Antal Syskon 

är en exogen variabel, mot HA: Antal Syskon är en endogen variabel. Vi förkastar H0 5 % 

signifikansnivå för alla p-värden lägre än 0,05.    

Tabell 5. Endogenitetstest för familjestorleken 

Test 2sls utan kontroller 2sls med kontroller Beslut 
Wooldridge 0,0431 ∗∗ 0,0313 ∗∗ Förkasta H0 

Reg. Bas. F  0,0429 ∗∗ 0,0311 ∗∗ Förkasta H0 

Beskrivning: Postestimeringstester för om antalet syskon är en endogen variabel. Här testas H0: Syskon är en exogen variabel 
mot HA: Syskon är en endogen variabel. P-värdena, både för regression utan- och regression med kontrollvariabler, är lägre än 
0,05 vilket betyder att vi kan förkasta H0 på 5 % signifikansnivå till favör av HA i.e. vi gjorde rätt i att behandla syskon som en 
endogen variabel. 

 

De observerade p-värdena både med- och utan kontrollvariabler är under 0,05, vilket betyder att vi 

förkastar nollhypotesen 5 % signifikansnivå och antar att vi gjorde rätt i att behandla antalet 

syskon som en endogen variabel. Test för instrumentvariablers styrka (First Stage Regression 

Statistic) finns inte tillgängligt för regressioner med robusta standardfel. Därför görs detta test utan 

robusta standardavvikelser (se appendix 4). Teststatistikan överskrider med stor marginal de 

kritiska värdena på alla konventionella signifikansnivåer och därför kan vi förkasta nollhypotesen 

att instrumentet är svagt d.v.s. vi har ett starkt instrument i våra regressioner.  

 

Även föräldrarnas ålder och utbildning testade positivt på endogenitetstester. Resultaten kan dock 

inte rimligen bero på samtidig kausalitet med barnens utbildning.17 Att barnens utbildning kan 

påverkas av föräldrarnas utbildning och ålder är möjligt, men att föräldrarnas utbildning och ålder 

beror av barnets utbildning är omöjligt. Föräldrarnas födselår (och för det mesta utbildning) är ju 

fastställda redan vid barnets födsel och kan inte förändras av att barnet utbildar sig. Här har vi ett 

fall av korrelation utan kausalitet (åt det ena hållet). Att dessa variabler är endogena i testerna 

                                                             
17 Dessa variabler borde alltså inte inkluderas som instrument åt antalet syskon. 
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borde istället tolkas som ett tecken på att modellen kan vara snedvriden till följd av utelämnade 

variabler (omitted variable bias). Att inkludera ytterligare variabler, oavsett vilka de nu kan vara, 

är dock ingen garanti för att detta problem löses i.e. den här problematiken kan återigen bero på att 

så stor andel av barnen har 0 års utbildning. Därför finns en risk att även de nya variablerna, som 

hypotetiskt skulle inkluderas som kontroller i modellen, skulle testa positivt för endogenitet. Detta 

skulle replikera problemet. Det är inte omöjligt att utbildningsnivån för barn i Niger mycket ofta är 

0 oavsett andra faktorer och att inga variabler har särskilt stark påverkan. Möjligen skulle det 

kunna skilja sig för delsampel med högre inkomster.         

 

4.2. Marginaleffektsregression utan instrumentvariabel 

 

Tabell 6 visar resultaten från marginaleffektsregressionerna (modell (7)). Regressionerna har 

indikatorsvariabler för syskonmarginaler och födselordningsmarginaler. Referenser är 𝑆𝑦𝑠𝑘𝑜𝑛 ≥ 0 

och förstfödda. Koefficienterna anger alltså marginaleffekten av att exempelvis gå från 2 till 3 

syskon, eller av att vara förstfödd jämfört med andrefödd. Varje kolumn är en enskild regression. 

Siffrorna representerar koefficienternas effekt på barnens utbildningsår. Återigen har barn under sex 

år exkluderats från regressionerna eftersom dessa inte har börjat skolan ännu. Standardavvikelserna 

är korrigerade för heteroskedasticitet, men återfinns inte i tabellen för att undvika att tabellen blir 

för svår att läsa. Specifikationen visar antalet syskon och födselordningars alla marginaler. 

 

Kolumn 2 visar en OLS med indikatorsvariabler för födselordning utan kontrollvariabler. 

𝐹ö𝑑𝑠𝑒𝑙𝑜𝑟𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 ≥ 2  skattar marginaleffekten av att gå från förstfödd till att vara näst äldst, 

𝐹ö𝑑𝑠𝑒𝑙𝑜𝑟𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 ≥ 3  av att gå från att vara näst-näst äldst till tredje äldst etc. 

Födselordningsmarginalerna varierar mellan att ha positiva och negativa tecken och är inte 

signifikanta. Antalet syskons effekt på utbildningsnivån är −0,076 och signifikant på 5 % nivå. 

Kolumn 3 adderar kontroller för regressionen i kolumn 2. Koefficienten för antalet syskon försvagas 

av kontrollerna och är inte längre signifikant.  
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Tabell 6. Regressioner med indikatorsvariabler för födsel- och syskonmarginaler 

Variabel Indikator F-
ordning 
marginal 

Indikator F-
ordning marg m 

kontroller 

Indikator 
Syskon-

marg 

Indikator 
Syskonmarg 
m kontroller 

Båda marg 
u kon 

Båda marg 
m kon 

Syskon (linj) −0,076 ∗∗ −0,0004     

Födsord≥2 −0,026 −0,039   −0,032 0,045 ∗ 

Födsord≥3 0,037 0,03   0,036 0,03 

Födsord≥4 −0,04 −0,05   −0,039 −0,05 ∗ 

Födsord≥5 −0,01 −0,019   −0,01 −0,02 

Födsord≥6 0,018 0,01   0,02 0,014 

Födsord≥7 0,01 0,0017   0,013 0,004 

Födsord≥8 0,01 0,002   0,01 0,002 

Födsord≥9 −0,029 −0,03   −0,025 −0,03 

Födsord≥10 0,035 0,03   0,04 0,036 

Födsord≥11 −0,44 −0,05   −0,036 0,043 

Syskon≥1   0,0066 −0,016 0,012 −0,01 

Syskon≥2   0,045 0,047 0,044 0,047 

Syskon≥3   0,0366 0,042 0,04 0,045 

Syskon≥4   −0,046 ∗ −0,0376 −0,044 −0,036 

Syskon≥5   0,012 0,023 0,014 0,025 

Syskon≥6   0,008 0,014 0,001 0,015 

Syskon≥7   −0,1 ∗∗∗ −0,089 ∗∗∗ −0,1 ∗∗∗ −0,09 ∗∗∗ 

Syskon≥8   0,08 ∗∗ 0,082 ∗∗ 0,08 ∗∗ 0,08 ∗∗ 

Syskon≥9   −0,03 −0,02 0,03 −0,02 

Syskon≥10   −0,078 −0,085 0,08 −0,088 

R2 0,0011 0,005 0,0023 0,006 0,0028 0,0066 

Kontroller 𝑁𝑒𝑗 𝐽𝑎 𝑁𝑒j 𝐽𝑎 𝑁𝑒𝑗 𝐽𝑎 
Beskrivning: Regressioner som visar marginaleffekterna av antal syskon och födselordning. Varje kolumn (utom kolumn 1) är en separat 
regression. Siffrorna är koefficienterna för varje variabel på barnens utbildning. Stjärnorna anger signifikansnivåer. *** innebär att p<0,01, ** 
innebär att p<0,05 och * innebär at p<0,1. Kolumner 2, 4, 6 är utan kontrollvariabler, kolumner 3, 5, 7 adderar kontrollvariabler. Källa: DHS, 
Niger 2012   

 

Kolumn 4 är en marginaleffektsregression med indikatorsvariabler för antal syskon. Indikatorn antar 

värdet 1 om barnet har ett eller fler syskon och antar annars värdet 0, sedan 1 om barnet har 2 eller 

fler syskon och 0 annars, 1 om barnet har 3 eller fler syskon och noll annars osv för alla 

syskonmarginaler upp till 10 eller fler syskon. Kolumn 4 skattar marginaleffekten på barns 

utbildning av att öka familjens storlek med ett syskon. Koefficienterna varierar mellan positiva och 

negativa effekter på olika marginaler och få av dem är statistiskt signifikanta på under tioprocentig 

nivå. 𝑆𝑦𝑠𝑘𝑜𝑛 ≥ 7 har en stark negativ koefficient som är signifikant på 1 % nivå och 𝑆𝑦𝑠𝑘𝑜𝑛 ≥ 8 

har en positiv koefficient som är signifikant på 5 % nivå vilket är förbryllande. Möjligen är det den 

starka koefficienten på 7-syskonsmarginelen som gör att vi ser signifikanta koefficienter i de linjära 

modellerna som testas ovan. Linjära modeller skapar ett genomsnitt av marginaleffekterna och 

lägger i vårt fall mycket större vikt på 7-syskonmarginalen än andra marginaler. Koefficienten för 
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8-syskonmarginalen är dock också stark och signifikant på 5 % nivå. Denna koefficients styrka kan 

dock bero på att skillnaden mellan 7- och 8-syskonmarginalerna är stor till följd av att 7-

syskonmarginalens koefficient är stark i.e. att gå från 7 till 8 syskon kan ha en signifikant positiv 

effekt p.g.a. att marginalen 6-7 syskon har en stark negativ effekt och inte för att 7-8 

syskonmarginalen i sig skiljer sig från andra koefficienter. Resultaten för dessa syskonmarginaler 

återfinns i alla de återstående regressionerna. Regressionen i kolumn 4 säger oss inte något särskilt 

utöver att vi inte har empiriskt stöd på någon konventionell nivå för att marginaleffekterna av ett 

extra syskon på barnens utbildning inte är noll.   

 

Kolumnerna 5 adderar kontrollvariabler till regressionen i kolumn 4. Dessa är samma kontroller som 

används i hela uppsatsen och återfinns i tabell 4. Kolumn 5 förändrar koefficienterna för 

syskonmarginalerna något, men åt varierande håll. Kolumn 6 är en regression där indikatorer för 

både födselordning och antalet syskon inkluderas. Inga marginaleffekter utom 𝑆𝑦𝑠𝑘𝑜𝑛 ≥ 7 och 

𝑆𝑦𝑠𝑘𝑜𝑛 ≥ 8  är statistiskt signifikanta. Kolumn 7 är den sista regressionen som adderar 

kontrollvariabler till regressionen i kolumn 6. Vissa koefficienter blir större av kontrollerna, men 

andra förminskas. Detta säger oss inte mycket. 

 

Att koefficienten för det linjära antalet syskon försvagades av adderandet av kontrollvariabler höjer 

återigen ett varnande finger för att modellen kan vara snedvriden till följd av utelämnade variabler 

(omitted variable bias). R2 för alla kolumner är litet, vilket stämmer överens med vad vi förväntade 

oss p.g.a. den höga frekvensen på värdet 0 i barnens utbildning. R2 ökar något vid tilläggandet av 

kontrollvariablerna.18  

5. Slutsatser 

 

Vi hittar svagt, men signifikant stöd för den kausala effekten av familjestorlek på barns utbildning i 

Niger i 2sls, och inget signifikant stöd i marginaleffektsregression. Vi har därmed hittat stöd för att 

den linjära effekten av familjestorleken på barns utbildning i Niger är negativ, men vi kan inte veta 

hur och om effekten varierar på olika marginaler av familjestorleken. Detta eftersom vi inte fann 

                                                             
18 Generellt förväntas adderandet av fler variabler att höja R2, men det betyder inte nödvändigtvis att den de tillagda variablerna 
är relevanta. 
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signifikanta resultat i marginaleffektsmodellerna. Koefficienten för familjestorleken på barns 

utbildning i 2sls minskade lite när kontrollvariablerna adderades, vilket betyder att modellen kan 

vara utsatt för omitted variable bias. Resultaten indikerar att KK-utbytet kan ha relevans för barns 

utbildning i Niger, men i det fallet inte en stor relevans. Resultaten kan även vara en konsekvens av 

att så många barn i samplet har 0 års utbildning. Möjligen kan det vara svårt att få stora koefficienter 

eller signifikanta resultat oavsett modellspecifikation eller vilka variabler som inkluderats p.g.a. den 

höga frekvensen på värdet 0. Det kan hända att dessa problem ofta dyker upp i undersökningar av 

KK-modellen i länder med hög analfabetism. Resultaten är i samklang med Black et al (2005), 

Caceres-Delpiano (2006) och Aaslund & Grønquist (2010), men inte med Mogstad & Wiswall 

(2016) eftersom marginaleffektsregressionerna inte visade signifikanta resultat. Möjligen hade 

signifikanta resultat erhållits vid användandet av effektiva instrumentvariabler i 

marginaleffektsregressionerna på samma sätt som Mogstad, Wiswall (2016), men detta ställer 

exceptionellt höga krav på datakvalitet. För detta fordras en större datamängd med fler tvillingar. 

Fler länder skulle möjligen behöva inkluderas i datamängden för att få tillräckligt många tvillingar. 

Vi påminner oss här om att hög fertilitet (kvantitet) och låg utbildning (kvalitet) kan förklaras inom 

KK-modellens ramar på så sätt att familjer som inte har möjlighet att höja sina barns kvalitet 

fortfarande får nytta av att öka kvantiteten. Våra resultat indikerar att politiska åtgärder i Niger vars 

syfte är att minska fertiliteten kan ha en liten, men positiv bieffekt på barns utbildningsnivå.  
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6. Appendix 

 

Appendix 1. Graf på variationen i fertilitet i USA sedan år 1800. 

Beskrivning: Barn per kvinna i USA från år 1800 till 2015. Störtdykningen vid 1930 (som i och för sig föregåtts av en långs nedåtgående trend) och 

den explosionsartade ökningen efter andravärldskriget var det som Beckers Kvalitets-Kvantitetsmodell ville förklara. Källa Graf: Gapminder, Källa 

Data: World Bank 

 

Appendix.2 

 

Beskrivning: Niger är det blå strecket, USA det gröna, Ryssland det gula, Kina det röda. Niger har inte sett samma störtdykning i fertilitet under 
1900-talet som hög- och medelinkomstregionerna utan har snarare sett en ökning. Det är först runt år 2000 som vi ser en minskning. Fertilitet i 
Niger i dagsläget är över 8 barn per kvinna. Källa graf: Gapminder. Källa data: Världsbanken 
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Appendix 3. Tabell för spridningen av åldersgrupper 

Ålder Frekvens Procent 
0-5 8 717 42.1 
6-10 6 479 31.3 
11-15 3 597 17.37 
16-20 1 437 6.94 
21-25 384 1.85 
26-30 84 0.41 
31-35 8 0,04 

Beskrivning: Spridningen över åldrar i grupper av 5. Källa: DHS Niger 2012 

 

 
Appendix 4. Test för svagt instrument 

Regression Kritiskt Värde Observerat Värde Beslut 
2sls utan kontroller 16.38 297 Förkasta H0 

2sls med kontroller 16.38 200 Förkasta H0 
Beskrivning: Test H0: Tvillingar i familjen är ett svagt instrument för antalet syskon, mot HA: Tvillingar i 
familjen är ett starkt instrument för antalet syskon. De observerade värdena är mycket större än de kritiska 
värdena, varpå vi förkastar nollhypotesen att tvillingar i familjen är ett svagt instrument för antalet syskon.  
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