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Hur påverkas fruktsamheten på aggregerad nivå av 
hög arbetslöshet och ekonomisk osäkerhet? Vilken 
effekt har en förändring i inkomsten för den en-
skilda individens fruktsamhetsbeslut? Denna artikel 
diskuterar dessa frågor baserat på ekonomisk teori 
och resultat från empiriska undersökningar. Tyngd-
punkten ligger på Finland och på de ekonomiska 
chocker som drabbat vårt land.

Förändringar i inkomsten påverkar 
fruktsamheten
Enligt ekonomisk teori medför föräldraskap omedel-
bara kostnader för individer samtidigt som det är en 
långvarig förpliktelse både gällande pengar och tid. 
Därmed väljer många att skjuta upp oåterkalleliga 
beslut under perioder som kännetecknas av finan-
siell osäkerhet och arbetsmarknadsoro. Under eko-
nomiska recessioner drabbas ett större antal männ-
iskor av arbetslöshet, vilket har en negativ inverkan 
på deras inkomst. Enligt den traditionella ekonomis-
ka modellen för fruktsamhet (t.ex. Becker 1960) kan 
en lägre inkomst till exempel som följd av arbetslös-
het påverka fruktsamheten genom inkomsteffekten 
och substitutionseffekten.

Nativiteten i Finland och hur den 
påverkas av ekonomiska faktorer
Finland har en befolkningsstruk-
tur som är bland de äldsta i 
världen och nativiteten har 
sjunkit till rekordlåga nivåer un-
der 2010-talet. Fruktsamhetsta-
let brukar följa samma riktning 
som ekonomin, men har inte 
stigit under de senaste åren 
trots att konjunkturläget förbät-
trats. Detta väcker frågor kring 
de ekonomiska faktorernas 
betydelse för fruktsamhetens 
utveckling.
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I detta sammanhang innebär inkomsteffekten 
att en lägre inkomst minskar fruktsamheten, gi-
vet att barn betraktas som ”normala varor”, vil-
ket i ekonomisk terminologi betyder att efterfrå-
gan på dem ökar som en följd av att konsumen-
tens inkomst ökar. Med substitutionseffekten av-
ses däremot att en lägre inkomst minskar alter-
nativkostnaden för att få barn, vilket i sin tur 
har en positiv inverkan på fruktsamheten. Den 
totala effekten av en inkomstförändring varierar 
beroende på vilken effekt som är dominerande.

Vidare är det viktigt att skilja på om föränd-
ringen i inkomsten gäller kvinnan eller mannen 
i hushållet. I en enkel statisk modell som utgår 
ifrån att det är kvinnan som i första hand tar 
hand om barnet, påverkar förändringar i man-
nens lönenivå fruktsamheten endast genom in-
komsteffekten (t.ex. Heckman & Walker 1990). 
Med andra ord stiger fruktsamheten då mannens 
inkomst ökar och sjunker då mannens inkomst 
minskar. I en utvidgad version av modellen be-
står föräldrarnas fruktsamhetsbeslut både av det 
önskade antalet barn och av barnens så kalla-
de kvalitet, det vill säga kostnaderna för utbild-
ning. Enligt denna modell kan en inkomstökning 
öka kostnaderna för utbildning snarare än anta-
let barn (Becker 1960).

Effekten av en inkomstförändring kan också 
variera beroende på individers karaktärsdrag, till 
exempel skillnader i utbildning och den tid som 
ägnas åt hemproduktion. Ur en teoretisk synvin-
kel är inkomsteffekten dominerande för kvinnor 
som är högavlönade och använder en mindre 
del av sin tid på hemproduktion. Med andra ord 
leder en minskning i lönenivån för dessa kvin-
nor till lägre fruktsamhet. För lågavlönade kvin-
nor dominerar substitutionseffekten och därför 
kan fruktsamheten öka för denna grupp som en 
följd av lägre lön.

Förändringar i fruktsamheten kan även be-
skrivas med en dynamisk modell där effekten av 
en förändring i inkomsten varierar beroende på 
om effekten är tillfällig eller bestående och bero-
ende på om hushållet är kreditbegränsat eller in-
te (t.ex. Hotz, Klerman & Willis 1993). För kre-
ditbegränsade hushåll kan en tillfällig minskning 
i inkomsten resultera i att hushållet väntar med 
att skaffa barn till en period då inkomsterna igen 
är högre. I situationer då kreditmarknaden fung-

erar optimalt, har en tillfällig minskning i löneni-
vån ingen effekt på fruktsamheten.

Fruktsamheten tenderar 
vara procyklisk
Forskare inom både ekonomi och demogra-
fi har kunnat identifiera en korrelation mel-
lan konjunkturläget och fruktsamheten. Stu-
dier som undersöker förändringar i den aggre-
gerade lönenivån eller arbetslösheten pekar på 
att fruktsamheten ökar under ekonomiskt bätt-
re tider. På motsvarande sätt tenderar frukt-
samheten att sjunka under recessioner. Man 
talar då om att fruktsamheten är procyklisk 
eftersom den följer samma riktning som eko-
nomin i allmänhet. Enligt Örsal och Goldstein 
(2010) spelar de ekonomiska förhållandena en 
allt viktigare roll och de argumenterar att frukt-
samheten har övergått från kontracyklisk till 
procyklisk på 1980-talet. De baserar sin stu-
die på data från en rad OECD-länder och häv-
dar att inkomsteffekten börjat dominera substi-
tutionseffekten som en följd av att kvinnornas 
arbetsmarknadsdeltagande och bidrag till hus-
hållens totala inkomst har ökat.

”Studier som undersöker föränd-
ringar i den aggregerade lönenivån 
eller arbetslösheten pekar på att frukt-
samheten ökar under ekonomiskt 
bättre tider. På motsvarande sätt tende-
rar fruktsamheten att sjunka under 
recessioner.”

Empiriska studier tyder på att fruktsamheten 
minskar under ekonomiska recessioner som en 
följd av hög arbetslöshet, ökad osäkerhet på ar-
betsmarknaden, lägre konsumentförtroende och 
ökad finansiell osäkerhet (t.ex. Comolli 2017, Ör-
sal och Goldstein 2018). Enligt Sobotka et al. 
(2011) minskar en recession fruktsamhetstalet 
några år senare och den tenderar speciellt drab-
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ba de individer som står inför beslutet att bil-
da familj. Färre äktenskap ingås och det föds 
färre första och andra barn till familjerna. Eko-
nomiska nedgångar påverkar främst beteendet 
hos unga vuxna som har en möjlighet att skju-
ta upp sin familjebildning till en senare tidpunkt 
då ekonomin återhämtat sig (Andersson 2000). 
Fruktsamheten för äldre kvinnor påverkas inte i 
lika stor grad av konjunktursvängningar (Sobot-
ka et al. 2011; Comolli 2017).

Recessioner brukar också påverka fruktsam-
heten olika beroende på utbildningsnivå, men 
effekterna varierar för olika länder (Sobotka et 
al. 2011). Den negativa effekt som recessioner 
har på fruktsamheten kan dämpas med stöd från 
välfärdsstaten (Sobotka et al. 2011). Institutio-
nella faktorer, till exempel kostnader för högre 

utbildning och tillgången till hälsovård, kan för-
klara att recessioner i vissa länder har en stör-
re inverkan på fruktsamheten. Enligt Comolli et 
al. (2021) kan fruktsamheten även påverkas av 
den uppfattade ekonomiska utvecklingen. Oviss-
het gällande den framtida sysselsättningen kan 
göra att individer ifrågasätter om de kan försör-
ja eventuella barn.

Huttunen och Kellokumpu (2016) använder 
sig av finsk data för att undersöka hur enskil-
da individers fruktsamhet påverkas av en upp-
sägning. Resultaten tyder på att fruktsamhe-
ten minskar då kvinnan i ett hushåll mister sitt 
jobb. De finner ingen effekt på fruktsamheten 
då det är mannen som blir arbetslös, även om 
förändringen i hushållets totala inkomst då är 
större jämfört med situationen då kvinnan blir 
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arbetslös. Resultatet tyder på att uppsägningar 
inte påverkar fruktsamheten genom inkomstef-
fekten. Ett uppehåll i karriären kan även försvå-
ra hittandet av ett nytt anställningsförhållande 
i framtiden, vilket har en effekt på fruktsamhe-
ten (Del Bono et al. 2012). Dessutom ökar osä-
kerheten för framtida anställning efter en upp-
sägning då sannolikheten för temporära anställ-
ningar ökar (Stevens 1997; Farber 2010). Arbets-
löshet kan också påverka fruktsamheten indi-
rekt genom en ökad risk för skilsmässa (Eliason 
2012) och en högre risk för sjukdom (Martikai-
nen et al. 2007).

 
Hur fruktsamheten i Finland reagerat 
på ekonomiska kriser
Nativiteten mäts vanligtvis med hjälp av det to-
tala fruktsamhetstalet, som anger det förvänta-
de antalet barn en kvinna i genomsnitt får un-
der sin livstid. Figur 1 illustrerar fruktsamhetsta-
lets utveckling i Finland under åren 1985–2020. 
Från grafen kan man se att fruktsamheten sti-
git i slutet av 1980-talet och början av 1990-ta-
let och nådde då upp till 1,85 barn per kvinna. 
Det är värt att notera att fruktsamhetstalet inte 
sjönk märkbart under depressionen på 1990-ta-
let, utan en nedgång ägde rum först några år se-
nare. Fruktsamhetstalet har sjunkit under hela 
2010-talet till rekordlåga 1,35 år 2019. Den nio år 

långa nedgången stannade av år 2020 då frukt-
samhetstalet steg till 1,37 barn per kvinna.

Då man studerar hur fruktsamheten i Finland 
reagerar på ekonomiska kriser är det naturligt att 
fokusera på depressionen i början av 1990-talet 
och på den lågkonjunktur som hade sin början 
i finanskrisen år 2008. Om man endast betrak-
tar den totala fruktsamhetens utveckling verkar 
fruktsamheten knappt ha minskat alls under de-
pressionen medan åren efter finanskrisen känne-
tecknas av en stabil minskning i fruktsamhets-
talet.

Då man undersöker förändringar i det tota-
la fruktsamhetstalet är det nyttigt att förstå hur 
fruktsamheten förändras inom olika ålders-
grupper. En viktig information är också om för-
ändringarna gäller förstföderskor eller kvinnor 
med flera barn. Under depressionen kan man 
identifiera procykliskt beteende bland kvinnor-
na i 20-årsåldern som sköt upp sin familjebild-
ning (Vikat, 2002). Däremot ökade fruktsamhe-
ten bland kvinnor äldre än 30 år som fick si-
na första barn (Comolli, 2018) och bland hög-
utbildade kvinnor (Comolli et al. 2021). Under 
depressionen kan ökningen i fruktsamheten för 
äldre kvinnor ha kompenserat för minskning-
en i fruktsamheten för yngre kvinnor och där-
för identifieras ingen klar minskning i den tota-
la fruktsamheten.

Figur 1: 
Det totala fruktsam-
hetstalets utveck-
ling i Finland åren 
1985–2020. 
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En högre utbildning associeras i sin tur med 
en starkare ställning på arbetsmarknaden, högre 
inkomst och mer stabila parförhållanden, vilka 
alla befrämjar fruktsamheten under en recessi-
on. Dessutom kan införandet av familjepolitis-
ka åtgärder som hemvårdsstödet och rätten till 
dagvård ha haft en positiv inverkan på frukt-
samheten och dämpat depressionens negativa 
inverkan.

Den ekonomiska nedgång som började med 
finanskrisen hade en negativ effekt på fruktsam-
hetstalen i hela Europa inklusive i Finland. Re-
cessionen i Finland var mer långvarig än depres-
sionen på 1990-talet även om depressionen var 
en betydligt större chock för den finländska eko-
nomin baserat på makroekonomiska indikatorer. 
Enligt Hiilamo (2017) reagerade fruktsamheten 
mer negativt på en hög arbetslöshet efter finans-
krisen än vad fallet var under depressionen. Mel-
lan åren 2008 och 2015 har fruktsamhetstalet re-
agerat negativt på högre arbetslöshet (Hiilamo, 
2017). Efter år 2010 har fruktsamheten minskat 
för kvinnor i 20-års åldern, men även för äldre 
kvinnor som fick sina första barn.

Beteendemönstret för äldre kvinnor skiljer 
sig från situationen under depressionen. Mikro-
ekonomisk teori förklarar inte varför fruktsam-
heten för kvinnor omvandlades från procyklisk 
till kontracyklisk efter att ekonomin återhämtat 
sig (Hiilamo, 2019). En liknande observation har 
även gjorts i andra nordiska länder där fruktsam-
heten inte ökat trots att ekonomin återhämtat sig 
(Comolli et al. 2021).

Avslutningsvis kan man konstatera att även 
coronapandemin kan spela roll för fruktsamhe-
tens utveckling. Utbrott av smittosamma sjuk-
domar såsom zikaviruset i Latinamerika år 2015 
har visat sig ha en negativ effekt på fruktsam-
heten (Rangel et al. 2020; Marteleto et al. 2020). 

Pandemin har varit en stor chock för arbets-
marknaden och effekterna kan till viss del lik-
na de som uppstår som en följd av recessioner.

De första resultaten tyder på att färre barn 
föds i flera länder efter utbrottet av coronapan-
demin. Som exempel kan nämnas Spanien där 
fruktsamheten sjunkit med hela 30 procent (So-
botka et al. 2021). I studien står Finland ut från 
mängden som ett av de få länderna där frukt-
samheten ökat en aning. Det är dock alltför tidigt 
att dra några slutsatser om vilken inverkan pan-
demin kan ha haft. Ny data behövs för att kun-
na identifiera de mekanismer som driver den ob-
serverade ökningen i fruktsamheten.

”En högre utbildning associeras med en 
starkare ställning på arbetsmarknaden, 

högre inkomst och mer stabila parför-
hållanden, vilka alla befrämjar fruktsam-

heten under en recession.”
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