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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka om skillnader finns mellan länderna Italien och 

Frankrike med avseende på deras överväganden kring att skaffa barn med speciellt fokus på 

moderns anställning samt om det föreligger könsskillnader i det avseendet. Den teoretiska 

utgångspunkten har varit McDonalds teori om familje- och arbetskonflikt i traditionella kulturer.  

Analysen har skett genom dels crosstabulaturer samt multipel regressionsanalys. De beroende 

variablerna har alla varit överväganden kring att skaffa barn och har inkluderat The working 

situation of the mother, The working situation of the father, Availability of childcare provision, 

The opportunity to go on parental leave or care leave, To have a supportive partner, The cost of 

children samt Housing conditions .  

Kontrollvariablerna i studien är kön, nationalitet, ålder, civilstånd och antal barn. 

Resultaten ger stöd åt McDonalds teori. Det finns tydliga skillnader mellan länderna vad avser 

vikten vid moderns arbetssituation. Resultaten styrks av att det läggs större vikt vid det 

övervägandet än vid de övriga övervägandena som är med i studien. Det finns även belägg för att 

uttala sig om könsskillnader. Kvinnor lägger överlag mer vikt än männen vid moderns 

arbetssituation än männen, samt vid flera av de andra övervägandena, i respektive land. Dock är 

trenden att italienska män har högre värden än franska kvinnor i de flesta fall. 

Nyckelord 

 Fertilitet, ojämlikhet, kostnad för barn, jämförande välfärdsstater 
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1. Inledning 

Vid början av det nya millenniet levde endast tre procent av världens befolkning i länder som inte 

upplevt en nedgång i fertilitet (Morgan et al. 2006). Tre fjärdedelar av Europas befolkning levde 

under samma tidpunkt i länder där fertiliteten är så låg att allvarliga förändringar i 

befolkningsdynamiken kan föreligga (Frejka et al. 2008). Det dör fler än det föds och den äldre 

populationen kommer vara oproportionerligt stor om samma tendens fortsätter vilket skapar stora 

problem för samhällsbyggnaden.  

I Europas länder bör det genomsnittliga barnafödandet ligga på ungefär två barn per kvinna för 

att uppnå den så kallade ersättningsnivån, då befolkningen inte minskar i antal, men heller inte 

omvandlas på något allvarligt sätt (Frejka et al. 2008). Immigration kan dock stabilisera läget en 

aning och medföra att ett genomsnitt på 1.7 – 1.8 är acceptabelt.   

I de två länder som kommer att förekomma i den här undersökningen skiljer sig prognoserna åt. I 

Frankrike antas små mängder av immigration kunna stabilisera populationen, medan det i Italien 

skulle krävas enorma mängder immigration för att få bukt med deras ytterst låga fertilitet (Frejka 

et al. 2008).  

Den teori som studien kommer ta utgångspunkt i förklarar detta fenomen med en konflikt som 

föreligger mellan arbete och familj för kvinnor i mer traditionella kulturer och syftet är att 

kontrollera denna teori på individnivå. Ett datamaterial från Eurobarometer har används för att 

genomföra analysen.  

I första delen av arbetet presenteras ett teoretiskt avsnitt med förklaring till låg fertilitet samt en 

genomgång av det aktuella läget i respektive land. Det följs av avsnitt om undersökningens 

genomförande vilket avslutas med en hypotessammanställning. I det deskriptiva avsnittet 

beskrivs variablerna mer utförligt och arbetet avslutas med analys i form av regressionsanalys 

samt resultat och diskussion kring resultaten. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om sambandet mellan kvinnor och mäns uppfattning om 

anställningsmöjligheter och deras vilja att skaffa barn kan bevisas på mikronivå, samt om det 

finns specifika skillnader mellan italienare och fransmän i dessa avseenden. En ledande 

förklaringen till skillnaderna mellan länder vad avser grad av fertilitet är den som kommer 

redovisas för i efterföljande avsnitt (McDonald 2000). Han menar att det finns en konflikt mellan 

arbete och familj, både för kvinnor och män. En konflikt som är större desto mer traditionellt ett 

land är vad avser jämställdhet. Det är denna tes som studien kommer utgå från och hoppas kunna 

bevisa på mikronivå. 

Studiens frågeställningar lyder: Påverkar upplevelsen av kvinnors anställningsmöjligheter 

italienarna mer negativt än fransmännen i deras beslut att skaffa barn eller inte? Är skillnaderna 

större mellan italienarna och fransmännen vad avser negativ upplevelse av 

anställningsmöjligheter än för andra orsaker att inte skaffa barn? Finns det specifika 

könsskillnader i de avseendena?  
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2. Teoretisk bakgrund 

I det här avsnittet kommer en lägesrapport ges i form av tidigare empiri kring situationen i både 

Frankrike och Italien vad avser fertilitet samt förslag på orsaker som antas ligga bakom den 

relativt höga samt låga fertilitet som råder.  

2.1 Förklaringar till låg fertilitet 

McDonald ger i Gender Equity in Theories of Fertility Transition (2000) en insikt i fenomenet 

som är väl användbar i detta arbete. Han menar att mycket låg fertilitet i avancerade länder är en 

effekt av en konflikt eller inkonsekvens mellan höga grader av jämlikhet i individorienterade 

institutioner och oavbruten ojämlikhet i familjeorienterade institutioner.  

Kvinnor kan i dagens avancerade ekonomier tävla med männen på arbetsmarknaden så länge de 

inte är bundna av familjeroller. 

Kombinationen av hög jämlikhet inom individorienterade institutioner och låg grad av jämlikhet 

inom rollen som moder eller hustru gör att fler kvinnor väljer att skaffa färre barn. McDonald 

menar att låg fertilitet kommer att föreligga om inte jämlikheten inom familjeorienterade 

institutioner förbättras.   

För att återkoppla till empirin så betyder detta att i de samhällen där jämlikhetsarbetet utvecklats 

inom familjeorienterade institutioner borde fertiliteten således vara högre än i samhällen där 

jämlikheten inom familjeorienterade institutioner är oavbrutet låg. I länder där jämlikheten är mer 

utvecklad inom familjeorienterade institutioner torde även politiska åtgärder finnas för att gynna 

detta, exempelvis åtgärder som gör det lättare för kvinnor att komma tillbaka till arbetslivet efter 

att ha fött barn som ju är fallet i Frankrike i högre utsträckning än Italien. 

McDonald (2005) menar även att det finns en kulturell uppdelning vad avser fertilitet där den ena 

gruppen, som har en total fertilitet över 1.5 består av de nordiska länder, västra Europa samt de 

engelsktalande delarna av världen. Den andra gruppen, som har en total fertilitet under 1.5 består 

av södra Europa, västra tysktalande Europa samt Östasien.  
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McDonald ger sedan tre förklaringar till dessa kulturella skillnader. Han menar att de länder med 

mycket låg fertilitet ofta är länder med traditionella värden där stat och familj är tydligt åtskiljda. 

Familjen har i dessa länder traditionellt tagit hand om sig själva utan inverkan från staten. Dessa 

länder har således varit sena med att införa åtgärder inom familjepolitiken. Motsatsen råder i den 

andra gruppen, där Frankrike ingår. I de länderna har tydliga åtgärder genomförts de senaste 

tjugo åren som gynnar familjeorienterade institutioner.   

2.2 Fertilitet i Frankrike och Italien 

I en forskningsartikel av Toulemon et al. (2008) beskrivs läget i Frankrike där fertiliteten anses 

vara relativt hög och stabil enligt europeisk standard med ett genomsnitt på 1.9 barn per kvinna. 

Detta är den högsta siffran i EU och den har hållits stabil sedan 1970-talet trots stora 

demografiska och sociala förändringar i det franska samhället. I artikeln diskuteras även vad som 

kan vara orsaken bakom den höga franska fertiliteten och den främsta anledningen anses vara 

politiska åtgärder som hjälper kvinnor att kombinera yrkesliv och familjeliv.  

Vid slutet av 1960-talet började kvinnor i Frankrike, liksom stora delar av Europa, kämpa för 

större jämlikhet och autonomi. En följd av detta blev kvinnors ingång i arbetslivet och idag 

arbetar nästa alla franska kvinnor. Det ökade andelen kvinnor på arbetsmarknaden har även följts 

av en förändrad attityd bland fransmännen angående huruvida kvinnor med små barn borde 

stanna hemma och ta hand om dem eller fortsätta arbeta. 1978 ansåg 41 procent att kvinnor borde 

vara hemma när deras barn är små, samma siffra 2004 hade sjunkit till 17 procent.   

Sedan kvinnorna tog klivet ut i arbetslivet har en mängd politiska åtgärder utformats som gör att 

andelen kvinnor i arbetslivet har ökat markant och som dessutom möjliggör för kvinnor att 

komma tillbaka till yrkeslivet efter att ha fött barn. ”Family police is designed to encourage 

mothers’ ’free choice’ to work or to stop working to raise their children” (Toulemon et al., 

2008:537).  

I Italien ser läget annorlunda ut och beskrivs i en forskningsartikel av De Rose et al. (2008). 

Landet lider av mycket låg fertilitet och hög ålder vid barnafödande. Fertiliteten sjönk 1977 till 

under två barn, 1984 sjönk den under 1.5 barn och 1993 under 1.3. Den låg sedan ganska stabil 
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under följande årtionde på ungefär 1.25 barn per kvinna. På senaste tiden har en viss ökning skett, 

men fertiliteten antas ligga kvar under ersättningsnivån även i den närmsta framtiden.   

Artikeln spekulerar i vilka orsaker som kan ligga bakom denna låga fertilitet och en av 

anledningarna tros vara att det i Italien är svårt för kvinnor att kombinera ett yrkesliv med en roll 

som moder. Dels är de politiska åtgärderna inte tillräckliga och riktar sig endast till vissa grupper, 

dels är det ovanligt att kunna arbeta deltid i Italien.  

För cirka fyrtio år sedan började jämställdhetsarbetet skrida framåt och i dagens Italien har 

kvinnor tillgång till alla yrken och har överlag högre utbildning är männen. I de individuella 

institutionerna finns alltså en ökad jämställdhet. När det däremot gäller jämställdhet inom 

familjen ligger Italien kvar på en traditionell nivå. Det är kvinnorna som har ansvar för 

barnuppfostran, hushållssysslor och omhändertagande av de äldre. Det är således svårt för 

kvinnorna att hantera ett heltidsarbete samtidigt som de har yttersta ansvar för hushållet och 

deltidsmöjligheterna är fortfarande små. ”In a country where part-time work is rare, married 

women are forced to choose between not working or working full time” (De Rose et al., 

2008:685).  

Skillnaderna mellan italienska och franska kvinnors möjligheter att kombinera ett yrkesliv med 

en accepterad modersroll skiljer sig alltså avsevärt. Och trots att de franska kvinnorna har en 

anställning i högre utsträckning är de italienska (De Rose et al., 2008) har de alltså även en 

avsevärt högre fertilitet.  

Gornick et al. (1997) har gjort en studie där bland andra Italien och Frankrike jämförs med 

avseende på deras politiska åtgärder för att gynna kvinnors medverkan på arbetsmarknaden efter 

att de fött barn. Flera olika indikatorer har använts för att mäta ländernas politiska åtgärder. 

Resultaten visar att Frankrike har avsevärt bättre system som hjälper kvinnor att komma ut i 

arbetslivet efter att ha fött barn än Italien. Kvinnor i Frankrike (samt Danmark, Finland, Sverige 

och Belgien) kan återgå till, alternativt skaffa sig, ett heltidsyrke med minimala konsekvenser på 

karriärmöjligheter samt inkomst efter att ha fött barn. I Italien är åtgärderna inte tillräckliga och 

kan leda till att kvinnor som skulle ha valt att kombinera en anställning med barnuppfostran inte 

har möjlighet att göra det. Valet står istället mellan att inte skaffa barn, eller att inte arbeta tills 

barnen når skolålder. 
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För att sammanfatta detta avsnitt så råder stora skillnader mellan Italien och Frankrike vad avser 

total fertilitet. En möjlig förklaring till detta kan vara att det i Italien råder mer traditionella 

värderingar inom familjeorienterade institutioner, medan en mer jämlik situation syns i de 

individorienterade institutionerna. Det finns i Italien inte i lika hög grad åtgärder som hjälper 

kvinnor att kombinera ett yrke med barnuppfostran som det finns i Frankrike där jämlikheten är 

mer utbredd även i de familjeorienterade institutionerna.  

Det som saknas är direkta bevis på att kvinnor och män uppfattar denna konflikt och att den 

påverkar deras beslut i att skaffa barn. Denna studie kommer således testa McDonald’s teori på 

mikronivå.  
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3. Undersökningens genomförande 

Denna studie kommer att använda sig av McDonald’s teori (2000) och syftet är att testa huruvida 

bevis för denna teori kan finnas på individnivå. Studien är således av ett deduktivt slag och teorin 

används som en ram för att styra insamling av material och dataanalys (Bryman, 2002). Förutom 

att jämföra skillnader mellan könen kommer en jämförelse mellan två europeiska länder, Italien 

och Frankrike, att göras. 

3.1 Datamaterial 

Studien har använt sig av ett befintligt internationellt datamaterial som tagits fram på order av 

den europeiska kommissionen, Eurobarometer 65.1: The Future of Europe, Transborder 

Purchases in the European Union, and Family Planning. February-March 2006. Det aktuella 

materialet togs fram mellan 20 februari och 24 mars 2006 i alla dåvarande medlemsländer, det 

innefattar inte Bulgarien och Rumänien som blev medlemmar 2007 (Eurobarometer 2006, 

February-March). Datamaterialet har valts för att det kan besvara de hypoteser och 

frågeställningar som studien använder sig av.  

3.2 Urval 

Intervjuer hölls med respondenterna i deras hem där de yngsta var 15 år gamla på det lämpliga 

nationella språket. Ett slumpmässigt, etappvist urval togs fram i varje land. För att få ett urval 

som representerar landet togs först vissa geografiska punkter fram varifrån en adress 

slumpmässigt valdes ut. Resterande adresser valdes på slumpmässig väg (var N: te adress) med 

utgångspunkt i den först valda adressen. Valet av respondent i hushållet skedde slumpmässigt 

genom att den med födelsedag närmast i tiden fick medverka. De länder som medverkar i denna 

studie är Frankrike och Italien. Det franska materialet består av 1022 individer i åldrarna 15-92. 

Det italienska består av 1003 individer i åldrarna 15-90 (Eurobarometer 2006, February- March). 

I denna studie kommer endast individer under 45 år att medverka. Anledningen till denna 

avgränsning är att endast individer som kan ställas inför beslut att skaffa barn är relevanta för 

studiens frågeställningar. När individer äldre än 44 år uteslutits hamnar urvalet på totalt 1089 

individer, 468 fransmän och 621 italienare.  
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3.2 Operationaliseringar 

I detta avsnitt följer en redogörelse för hur de variabler som använts i enkätundersökningen har 

operationaliserats.   

3.2.1 Beroende variabler 

De beroende variabler som kommer användas i studien rör respondentens uppfattning om villkor 

som gör det lättare eller svårare att få barn.  

Ovan nämnda variabler utgår från samma fråga som ställts respondenterna. Frågan lyder: 

According to you, how important is each of the following in the decision on whether to have or 

not have a/another child? varpå ett antal påståenden ställs där respondenterna får svara enligt 

skalan: Very important, Fairly important, Not very important, Not at all important och Don’t 

Know.  

De påståenden som ligger till grund för de nämnda variablerna är följande: The working situation 

of the mother, The working situation of the father, Availability of childcare provision, The 

opportunity to go on parental leave or care leave, To have a supportive partner, The cost of 

children samt Housing conditions .  

Fokus kommer att ligga på variabeln The working situation of the mother då det främst är den 

som är relevant för familje- arbetskonflikten. Vissa av de andra variablerna är även intressanta i 

den aspekten och kan uppvisa samma mönster. Variablerna The working situation of the father, 

Housing conditions och Cost of children har tillförts till studien då de inte antas ha samband med 

familje- arbetskonflikten och bör på så vis inte uppvisa samma skillnader mellan länderna som 

The working situation of the mother. De har således en slags kontrollerande funktion.  

Samtliga variabler har kodats omvänt på följande sätt: Very important (4), Fairly important (3), 

Not very important (2), Not at all important (1) och Don’t Know som bortfall.  

3.2.2 Oberoende variabler 

Kön har i analysen slagits samman med variabeln nationalitet och gjorts om till tre 

dummyvariabler med fransk man som referenskategori. Dummyvariablerna anger således fransk 

kvinna, italiensk man och italiensk kvinna.  
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Ålder är klassindelat i tre kategorier och har sedan gjorts om till dummyvariabler där det yngsta 

åldersintervallet 15 – 24 är referenskategori. De två dummyvariablerna innehåller individer i 

åldrarna 25 – 34 år samt 35 – 44 år.   

Partner har gjorts om till två dummyvariabler med gift som referenskategori. Denna kategori 

innehåller de som angivit att de är gifta eller omgifta i undersökningen. De två dummyvariablerna 

anger individer som är sambo eller singlar. De som klassats som singel är de som fyllt i något av 

följande alternativ: Aldrig bott med partner, Tidigare bott med partner, Skild, Separerad, Änka 

samt Övrigt.  

Antal barn har gjorts om till tre dummyvariabler där inga barn fungerar som referenskategori. De 

tre dummyvariablerna anger individer som har ett, två och tre eller fler barn.  

3.3 Validitet och reliabilitet 

Då studien kommer använda sig av enskilda påståenden och inte någon form av index eller skala 

så kan inte reliabilitet eller validitet fastställas genom något mått. Flera olika indikatorer för 

kostnad/fördelar med att skaffa barn kommer att jämföras med varandra, men ingen av dessa har 

gjorts om utan används i sin ursprungliga form, det vill säga som ett enkelt påstående med en fyra 

punktskala. Påståendena har dock ofta använts i liknande undersökningar och anses ha hög grad 

av reliabilitet och validitet  

3.4 Bortfall 

Bortfallet är lågt och samtliga respondenter har fått alla frågor som används i studien. Det interna 

bortfallet redovisas mer i detalj i avsnitt 4, men det övergår aldrig fem procent och är således 

inget allvarligt problem. Den variabel som lider av högst bortfall är Föräldraledighet där nio 

individer inte svarat på frågan, en procentandel på 0.008. Det bortfall som är redovisat anger 

nästan uteslutande individer som svarat Vet ej på frågan som ställts dem.  
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3.5 Hypotessammanställning 

Följande hypoteser kommer att testas i studien. 

 Italienare tenderar att lägga större vikt än fransmän vid övervägandena moderns 

arbetssituation, stöd från partner, möjlighet till barnomsorg och möjlighet till 

föräldraledighet. 

 

 Kvinnor tenderar att lägga större vikt än män vid övervägandena moderns arbetssituation, 

stöd från partner, möjlighet till barnomsorg och möjlighet till föräldraledighet.  

 

 Det finns inga skillnader mellan länderna vad avser övervägandena faderns 

arbetssituation, kostnad för barn och boendeförhållanden. 

 

 Det finns inga skillnader mellan könen vad avser övervägandet faderns arbetssituation, 

kostnad för barn och boendeförhållanden. 
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4. Deskriptiv redovisning 

I det här avsnittet kommer undersökningens variabler att beskrivas med frekvenstabeller som 

innehåller information om medelvärde och standardavvikelse liksom bortfall och antal 

respondenter (n) samt i procentuell fördelning. 

4.1 Beroende variabler 

Tabell 1.1 Deskriptiv statistik över studiens beroende variabler 

Överväganden 

kring att skaffa 

barn 

Frankrike 

 
Italien 

 
Bortfall 

 

Män 

 
Kvinnor 

 
Män 

 
Kvinnor 

 

 

x 

 
s 

 
x 

 
s 

 
x 

 
s 

 
x 

 
s 

 

 

 

Moderns 

arbetssituation 

 

 

2.67 

 

 

0.80 

 

 

2.84 

 

 

0.87 

 

 

3.26 

 

 

0.72 

 

 

3.38 

 

 

0.65 
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Faderns 

arbetssituation 

 

3.37 

 

0.73 

 

3.40 

 

0.69 

 

3.68 

 

0.52 

 

3.67 

 

0.54 

 

4 

 

Stöd från partner 

 

 

3.53 

 

0.62 

 

3.70 

 

0.51 

 

3.62 

 

0.56 

 

3.69 

 

0.53 

 

5 

 

Barnomsorg 

 

 

3.11 

 

0.79 

 

3.15 

 

0.83 

 

3.25 

 

0.75 

 

3.37 

 

0.71 

 

5 

 

Föräldraledighet 

 

 

3.11 

 

0.85 

 

3.24 

 

0.76 

 

3.36 

 

0.69 

 

3.51 

 

0.63 

 

9 

 

Kostnad för barn 

 

 

3.00 

 

0.90 

 

3.07 

 

0.94 

 

3.32 

 

0.77 

 

3.36 

 

0.73 

 

6 

 

Boendeförhållanden 

 

3.40 

 

0.67 

 

3.42 

 

0.65 

 

3.38 

 

0.61 

 

3.40 

 

0.64 

 

4 

 

n  

 

1089         

Källa: Eurobarometer 2006, February-March. 

Notering: Respondenter under 45. Medelvärde och standardavvikelse för 4-punktskala. Bortfall angivet i frekvens. 

De beroende variablerna beskrivs i tabell 1.1 genom medelvärdet på skalan 1-4 för varje variabel 

samt standardavvikelse (se avsnitt 3.2.1 för mer information om skalan). Värdena gäller för en 

kombination av variablerna kön och nationalitet. Bortfall är här angivet för de beroende 
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variablerna och innefattar de som svarat Vet ej. Siffran anger frekvens av bortfall. Det finns inget 

bortfall vad avser kön eller nationalitet. Antal respondenter syftar på samtliga individer som 

deltar i undersökningen, det vill säga franska och italienska individer under 45 år. 

Skillnaderna som syns i tabell 1.1 kommer i senare avsnitt att testas i multivariat 

regressionsanalys.  

Som syns ovan finns vissa skillnader både mellan italienare och fransmän och mellan kvinnor 

och män vad avser deras överväganden kring att skaffa barn eller inte. När det gäller moderns 

arbetssituation ligger medelvärdet högre för italienarna än för fransmännen. Det syns även att 

medelvärdet är högre för kvinnor än för män bland både italienare och fransmän, även om 

skillnaden inte är så stor. Kvinnor lägger alltså större vikt än männen och italienarna lägger större 

vikt än fransmännen vid moderns arbetssituation. Skillnaderna mellan könen är dessutom ungefär 

desamma i både Italien och Frankrike.  

När värdena för faders arbetssituation granskas märks inte samma tendens. I det fallet går det inte 

direkt att uttala sig om några skillnader alls. 

Vad avser stöd från partner så är den aspekten viktigast för franska kvinnor, men skillnaderna 

mellan könen och länderna är mycket liten.  

När det gäller barnomsorg har italienarna återigen högre medelvärden än fransmännen. 

Kvinnorna har dessutom högre värden än männen i respektive land. Denna aspekt är således 

viktigast för italienarna och framför allt för de italienska kvinnorna. 

Vid föräldraledighet syns samma tendens som för barnomsorg. Italienarna lägger större vikt vid 

det, och de italienska kvinnorna har högst medelvärde. Skillnaderna är dock större mellan de 

olika kategorierna är de är för barnomsorg.  

Aspekten kring kostnad för barn är viktigast för italienska kvinnor, men skillnaden mellan dem 

och de italienska männen är liten. Italienarna har en aning högre medelvärden än fransmännen 

och de franska kvinnorna lägger större vikt vid det än de franska männen, men även där är 

skillnaden liten. 
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Vad gäller boendeförhållanden syns nästan inga skillnader alls mellan vare sig kvinnor och män 

eller fransmän och italienare.  

Sammantaget tycks en tendens vara att kvinnorna i samtliga fall har högre medelvärden än 

männen i deras respektive land. Däremot ligger medelvärdena för respektive land närmare 

varandra, alltså mellan kvinnor och män, än likheterna över gränserna. Det finns således större 

likheter mellan exempelvis franska män och kvinnor än mellan franska kvinnor och italienska 

kvinnor vad gäller deras överväganden kring att skaffa barn eller inte.  

Resultaten från crosstabulaturen följer i hög grad McDonalds (2000) teori. Det är tydligt att det 

finns skillnader mellan länderna vad avser de variabler som mäter de faktorer som har anknytning 

till teorin. Den variabel som uppvisar störst medelvärdesskillnader mellan länderna är moderns 

arbetssituation. Barnomsorg och föräldraledighet uppvisar även de betydliga skillnader vilket har 

samband med familje- och arbetskonflikten i McDonalds teori. Variabeln boendeförhållande, 

som inte har anknytning till teorin, uppvisar inga skillnader mellan länderna.  
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4.2 Oberoende variabler 

Tabell 1.2 Deskriptiv statistik över studiens oberoende variabler 

 Frankrike 

 
Italien 

 
Bortfall 

 Män 

 
Kvinnor 

 
Män 

 
Kvinnor 

 
 

 43.8 56.2 35.6 64.4 0 

Ålder     0 

15 – 24 år 

 

25.9 18.3 21.3 26.5  

25 – 34 år 

 

39.0 34.6 40.7 33.3  

35 – 44 år 

 

35.1 47.1 38.0 40.3  

Total 100 100 100 100  

 

Civilstånd 

 

    

3 

Gift 

 

34.6 44.3 37.1 43.2  

Sambo 

 

29.3 21.4 9.5 6.8  

Singel 36.1 34.4 53.4 50.0  

 

 

Total 100 100 100 100  

 

Antal barn 

 

     

6 

 

Inga 

 

47.3 31.3 68.8 58.1  

Ett 

 

15.9 18.7 13.6 18.5  

Två 

 

25.4 27.5 16.7 20.1  

Tre eller fler 

 

11.4 22.5 0.9 3.3  

Total 

 

100 100 100 100  

n  

 

1089     

Källa: Eurobarometer 2006, February-March. 

Notering: Respondenter under 45. Procentuell fördelning. Bortfall angivet i frekvens. 

De oberoende variablerna beskrivs i tabell 1.2 genom procentuell fördelning. Värdena gäller för 

en kombination av variablerna kön och nationalitet. Bortfall är angivet i den yttersta kolumnen i 
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frekvens. Antal respondenter syftar på samtliga individer som deltar i studien, det vill säga 

franska och italienska individer under 45 år. Första raden anger procentuell fördelning för 

nationalitet och kön.  

Könsfördelningen skiljer sig en aning mellan länderna, det är fler franska män än franska kvinnor 

och fler italienska kvinnor än italienska män. Skillnaden är störst mellan italienarna.   

Vads avser ålder ser fördelning ganska jämn ut om man jämför länderna, med undantaget för 

franska kvinnor i åldern 35-44 som nästan innehåller hälften av alla svarande franska kvinnor. 

Denna skillnad syns inte bland italienarna i samma kategori. I övrigt syns samma trender, minst 

svaranden finns i den yngsta kategorin. Männen är högst representerade i mellankategorin, medan 

kvinnorna är högst representerade i den äldsta kategorin, dock finns där en markant skillnad 

mellan franska och italienska kvinnor, nästan sju procentenheter.  

För civilstånd syns en intressant trend och en tydlig skillnad mellan länderna. Vad avser de som 

är gifta är skillnaderna inte stora, det är en aning fler som är gifta i Italien, men samma mönster 

mellan könen syns i båda länderna. Kvinnor är alltså mer benägna att gifta sig än männen i båda 

länderna. Detta kan delvis förklaras av att de är äldre, men även av att kvinnor generellt gifter sig 

yngre än män. En mycket tydlig skillnad mellan länderna syns vad gäller kategorin sambo. 

Ytterst få av de italienare som deltagit i studien lever i samboförhållanden. Desto fler italienare 

lever däremot som singlar, där även en skillnad mellan könen syns, det vill säga att männen är 

mer benägna att leva som singlar än kvinnorna. Även detta kan ha en liten förklaring i att männen 

i studien är yngre än kvinnorna, och männens benägenhet att gifta sig senare än kvinnorna. Vad 

avser fransmännen så är det även där fler män än kvinnor som lever som singlar, men de är, till 

skillnad från italienare, betydligt färre vilket kan förklaras av den mycket högre fördelningen av 

fransmän som lever som i ett samboförhållande.  

Fördelning av antal barn är inte förvånande utan följer det mönster som studier visar när det 

gäller Italien och frankrike. Det är betydligt fler av italienarna som inte har barn än fransmännen. 

Det är i båda fallen fler män som inte har barn än kvinnor. Skillnaderna mellan länderna stiger 

desto fler barn som kommer med i bilden. Vid tre barn eller fler än italienarna nästan 

borträknande helt, medan fransmännen är väl representerade.  
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5. Analys och resultat 

I detta avsnitt kommer resultaten av multipla linjära regressionsanalyser att redovisas. 

Regressionen har gjorts i två modeller. I första modellen testas endast för kön och nationalitet. I 

andra har kontrollvariablerna ålder, civilstånd och antal barn inkluderats. Samtliga beroende 

variabler har analyserats på detta vis. Regressionerna kommer sedan jämföras i avsnitt 6 för att se 

om analysen av moderns arbetssituation kan ge bevis för McDonalds teori på mikronivå. Det 

kommer även undersökas om skillnader finns mellan länderna och mellan könen vad avser 

variablerna som kontrollerar för genusaspekten av McDonalds teori. I den första tabellen (tabell 

2.1) faders arbetssituation samt den sista analysen (tabell 2.4) analyseras de tre variablerna som 

inte antas ha samband med McDonalds teori och således ska användas för att kontrollera 

resultaten. Interceptet är i samtliga fall en fransk man i modell 1 och en gift fransk man utan barn 

i åldern 15-24 i modell 2. De värden som redovisas i tabellerna är b-värden, det vill säga 

riktningskoefficienter samt standardavvikelse.  
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Tabell 2.1 Regressionsanalys av moderns och faderns arbetssituation 

 Moderns arbetssituation Faderns arbetssituation 

Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 

b s b s b s b s 

Fransk 

man 

Referenskategori Referenskategori 

Fransk 

kvinna 

0.171* 0.070 0.211* 0.072 0.021 0.057 0.017 0.058 

Italiensk 

man 

0.587*** 0.073 0.580*** 0.077 0.309*** 0.059 0.333*** 0.062 

Italiensk 

kvinna 

0.712*** 0.065 0.718*** 0.068 0.294*** 0.053 0.319*** 0.055 

15-24 Referenskategori  Referenskategori 

25-34   -0.048 0.067   -0.006 0.054 

35-44 
 

 0.027 0.074   -0.033 0.060 

Gift Referenskategori Referenskategori 

Sambo    0.102 0.080   0.089 0.065 

Singel 
 

 0.053 0.067   0.111* 0.054 

Inga 

barn 

Referenskategori Referenskategori 

Ett barn   -0.096 0.076   -0.023 0.061 

Två 

barn   
-0.087 0.080   0.137* 0.065 

Tre eller 

fler barn   
-0.188 0.103   0.114 0.083 

R² 0.131  0.142  0.052  0.062  

Intercept 2.668*** 0.053 2.676*** 0.095 3.373*** 0.043 3.275***  

n  1083    1083    

*** = p<0.000 ** = p<0,01 * = p<0,05 

Källa: Eurobarometer 2006, February-March. 

Notering: Respondenter under 45. 4-punktskala med 4=Very important. 
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Modell 1 i tabell 2.1 förklarar 13.1 procent av den totala variansen i vikten av moders 

arbetssituation. En fransk man har i genomsnitt värdet 2.668 på skalan. Det finns en signifikant 

positiv skillnad mellan franska män och kvinnor i detta avseende, även om den inte är så stor. 

Kvinnorna har i genomsnitt 0.171 högre värden på 4-punktskalan, vilket innebär att de lägger 

större vikt än männen vid moderns arbetssituation. De italienska männen har betydligt högre 

värden än de franska kvinnorna vilket är signifikant på promillesnivån. Det genomsnittliga värdet 

för dem ligger på 0.587. De italienska kvinnorna har, i genomsnitt, högst värden, 0.712, och det 

är även signifikant på promillesnivån. Det finns alltså signifikanta skillnader mellan italienska 

män och kvinnor, men det skiljer sig inte avsevärt mycket från skillnaden mellan franska män 

och kvinnor. Den största skillnaden är den mellan länderna. Mellan de franska kvinnorna och de 

italienska männen, som ligger närmast varandra, skiljer det i genomsnitt 0.416 enheter vilket är 

en stor skillnad. Riktningskoefficienterna uppvisar alltså samma skillnad som syns i tabell 1.1 

med signifikanstest.  

I modell två har ålder, civilstånd och antal barn kontrollerats för. R² förklarar nu 14.2 procent av 

variansen, en liten ökning med andra ord. B-värdena är lite högre för kön och nationalitet när fler 

variabler kontrolleras för och interceptet har sjunkit en aning. Skillnaderna är dock inte särskilt 

stora. Samtliga samband från modell 1 är fortfarande signifikanta. Vad avser de nya variablerna, 

ålder, civilstånd och antal barn, är inga av värdena signifikanta. Sambanden som uppvisades i 

modell 1 för kön/nationalitet förändras inte när kontrollvariablerna läggs till. Anledningen till 

detta är att övervägande kring att skaffa barn beroende på moderns arbetssituation är inte starkt 

relaterade, eller inte relaterade alls, till ålder, civilstånd eller antal barn. Åsikter kring 

överväganden delas således av respondenterna förutom när det gäller kön och nationalitet.   

För faderns arbetssituation skiljer sig resultaten från moderns arbetssituation. Här finns inga 

signifikanta skillnader mellan franska män och kvinnor. Interceptet ligger betydligt lägre och R² 

förklarar endast 5.2 procent av variansen. Modellen erbjuder alltså en mycket sämre förklaring 

till vikten av faderns arbetssituation än föregående modell gjorde för moderns arbetssituation. Det 

finns dock signifikanta skillnader mellan nationerna samt mellan italienska män och kvinnor även 

om skillnaderna mellan b-värdena i det avseendet inte är särskilt stora. En fransk man har i 

genomsnitt värdet 3.373 på skalan vilket ökar med 0.309 för en italiensk man. Italienska kvinnor 

har en aning lägre värden än italienska männen, men skillnaderna är inte tillräckligt stora för att 
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spekulera i könsskillnader. Italienarna lägger alltså större vikt än fransmännen vid faderns 

arbetssituation. 

När ålder, civilstånd och antal barn läggs till uppkommer två signifikanta resultat, nämligen de 

för kategorin singel samt två barn. Båda sambanden är positiva. Det tyder alltså på att singlar och 

de med två barn är mer benägna att lägga större vikt vid faderns arbetssituation. Sambanden för 

kön/nationalitet består i modell 2. 
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Tabell 2.2 Regressionsanalys av möjlighet till barnomsorg och föräldraledighet 

 Möjlighet till barnomsorg Möjlighet till föräldraledighet 

Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 

b s b s b s b s 

Fransk 

man 

Referenskategori Referenskategori 

Fransk 

kvinna 

0.032 0.072 0.045 0.073 0.125 0.067 0.137* 0.069 

Italiensk 

man 

0.136 0.074 0.109 0.078 0.249*** 0.070 0.274*** 0.074 

Italiensk 

kvinna 

0.258*** 0.066 0.231** 0.070 0.400*** 0.062 0.419*** 0.065 

15-24 Referenskategori  Referenskategori 

25-34   0.004 0.068   -0.124 0.064 

35-44 
 

 0.075 0.076   -0.104 0.071 

Gift Referenskategori Referenskategori 

Sambo    -0.001 0.081   0.110 0.076 

Singel 
 

 0.032 0.068   0.042 0.064 

Inga 

barn 

Referenskategori Referenskategori 

Ett barn   0.057 0.077   0.021 0.072 

Två 

barn   -0.071 0.081 
  

0.007 0.076 

Tre eller 

fler barn   -0.162 0.105 
  

0.024 0.099 

R² 0.019  0.025  0.044  0.050  

Intercept 3.113*** 0.054 3.098*** 0.097 3.113*** 0.050 3.141*** 0.091 

n  1083    1080    

*** = p<0.000 ** = p<0,01 * = p<0,05 

Källa: Eurobarometer 2006, February-March. 

Notering: Respondenter under 45. 4-punktskala med 4=Very important. 

I tabell 2.2 syns att modell 1 förklarar 1.9 procent av den totala variansen i variabeln möjlighet 

till barnomsorg. En fransk man har i genomsnitt värdet 3.113 på skalan. Det enda värdet som är 

signifikant är det för de italienska kvinnorna. Det finns alltså ett signifikant positivt samband 
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mellan italienska kvinnor och vikt vid möjlighet till barnomsorg. De har i genomsnitt 0.258 

enheter högre värden på skalan än de franska männen.  

Modell 2 förklarar 2.5 procent av variansen, vilket är en mycket liten ökning jämfört med modell 

1. Även här är det endast italienska kvinnor som uppvisar signifikanta samband. B-värdet har 

sjunkit en aning, vilket förklaras av att ålder, civilstånd eller antal barn har tagit en del av 

effekten, men minskningen är mycket liten, 0.027 enheter. Ingen av kontrollvariablerna uppvisar 

något signifikant samband.  

Modell 1 för möjlighet till föräldraledighet förklarar 4.4 procent av variansen. Skillnaden mellan 

franska män och kvinnor är inte signifikant skilt från noll. Värdet på b-koefficienten vad gäller 

italienarna är däremot signifikanta. En fransk man har i genomsnitt värdet 3.113 och jämfört med 

italienarna är lutningen positiv och de italienska kvinnorna har betydligt högre värden än 

männen. Modell 1 talar alltså om för oss att det finns signifikanta skillnader mellan italienare och 

fransmän och mellan italienska män och kvinnor. Italienarna lägger större vikt vid möjlighet till 

föräldraledighet än fransmännen, och de italienska kvinnorna lägger större vikt än de italienska 

männen.  

I modell 2 framkommer ett annat signifikant resultat. Franska kvinnor uppvisar nu ett signifikant 

samband och vi kan således uttala oss om en skillnad mellan män och kvinnor även i Frankrike, 

när ålder, civilstånd och antal barn kontrolleras för. Övriga resultat består vad avser 

kön/nationalitet. Inga av kontrollvariablerna uppvisar några signifikanta samband.  
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Tabell 2.3 Regressionsanalys av stöd från partner 

 Stöd från partner 

Modell 1 Modell 2 

b s b s 

Fransk 

man 

Referenskategori 

Fransk 

kvinna 

0.170** 0.051 0.181** 0.053 

Italiensk 

man 

0.091 0.054 0.091 0.056 

Italiensk 

kvinna 

0.155** 0.047 0.158* 0.050 

15-24 Referenskategori  

25-34   0.029 0.049 

35-44   0.052 0.054 

Gift Referenskategori 

Sambo    0.082 0.058 

Singel   0.074 0.049 

Inga 

barn 

Referenskategori 

Ett barn   -0.007 0.055 

Två 

barn 

  0.036 0.058 

Tre eller 

fler barn 

  -0.064 0.075 

R² 0.013  0.018  

Intercept 3.532*** 0.039 3.449*** 0.069 

n  183    

*** = p<0.000 ** = p<0,01 * = p<0,05 

Källa: Eurobarometer 2006, February-March. 

Notering: Respondenter under 45. 4-punktskala med 4=Very important. 
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I tabell 2.3 syns andra tendenser än de som uppvisats hittills. Modell 1 förklarar 1.3 procent av 

variansen vilket är lågt i jämförelse med tidigare resultat. I den här modellen är det inte 

skillnaderna mellan länderna som är signifikant utan skillnader mellan könen. En fransk man har 

i genomnitt värdet 3.532 på skalan. En italiensk man skiljer sig i genomsnitt inte från det värdet 

med 95 procents säkerhet. Signifikanta resultat uppvisas för franska kvinnor och italienska 

kvinnor. En italiensk kvinna har i genomsnitt ett värde som är 0.155 enheter högre än de franska 

männens. Störst b-värden har de franska kvinnorna, 0.170, som alltså lägger störst vikt vid stöd 

från partner. Män överlag tenderar alltså att lägga mindre vikt än kvinnor vid stöd från partner. 

I modell 2 förklaras 1.8 procent av variansen. Ingen av kontrollvariablerna uppvisar några 

signifikanta resultat och b-värdena är mycket låga. Sambanden för franska kvinnor och italienska 

kvinnor består dock, när ålder, civilstånd och antal barn har kontrollerats för. Det finns 

fortfarande inget signifikant resultat för italienska män. Hur stor vikt som läggs på stöd från 

partner tenderar alltså bero på könsskillnader snarare än regionala skillnader.  
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Tabell 2.4 Regressionsanalys för kostnad för barn och boendeförhållanden 

 Kostnad för barn Boendeförhållande 

Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 

b s b s b s b s 

Fransk 

man 

Referenskategori Referenskategori 

Fransk 

kvinna 

0.065 0.077 0.084 0.079 0.025 0.060 0.041 0.061 

Italiensk 

man 

0.321*** 0.080 0.357*** 0.084 -0.013 0.063 -0.001 0.066 

Italiensk 

kvinna 

0.360*** 0.071 0.388*** 0.075 0.009 0.055 0.022 0.058 

15-24 Referenskategori  Referenskategori 

25-34   -0.114 0.073   -0.112* 0.057 

35-44   -0.157 0.073   -0.129* 0.063 

Gift Referenskategori Referenskategori 

Sambo    0.007 0.087   0.077 0.068 

Singel   -0.010 0.073 

 

  0.054 0.057 

Inga 

barn 

Referenskategori Referenskategori 

Ett barn   -0.087 0.083   -0.051 0.064 

Två 

barn 

  0.108 0.087   -0.038 0.068 

Tre eller 

fler barn 

  0.104 0.112   0.047 0.088 

R² 0.034  0.043  0.000  0.016  

Intercept 3.000*** 0.058 3.068*** 0.104 3.395*** 0.045 3.454*** 0.081 

n  183    183    

*** = p<0.000 ** = p<0,01 * = p<0,05 

Källa: Eurobarometer 2006, February-March. 

Notering: Respondenter under 45. 4-punktskala med 4=Very important. 
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I tabell 2.4 beskrivs regressionsresultaten för kostnad för barn och boendeförhållanden. Modell 1 

för kostnad för barn förklarar 3.4 procent av variansen. Det finns tydliga skillnader mellan 

länderna i den frågan. Resultaten för både italienska män och kvinnor visar på signifikanta 

samband. Det finns däremot inga signifikanta skillnader mellan franska kvinnor och män. En 

fransk man har i genomsnitt ett värde på 3.068 på skalan och de franska kvinnornas värde kan 

inte med säkerhet sägas vara skiljt från männens. Italienska män visar ett positivt b-värde på 

0.321 och kvinnorna en aning högre med 0.360 vilket är signifikant på promillesnivån. Italienare 

verkar alltså lägga större vikt än fransmän vid kostnad för barn. Det finns även en skillnad som är 

värd att ta upp mellan italienska män och kvinnor. 

I modell 2 kvarstår sambanden från modell 1. Den förklarar 4.3 procent av variansen, en liten 

ökning jämfört med modell 1. Sambanden för kön/nationalitet består när variablerna ålder, 

civilstånd samt antal barn kontrollerats för, men kontrollvariablerna uppvisar inga signifikanta 

samband. Värdena för intercept och b-koefficienterna ökar en aning för variabeln kön/nationalitet 

i modell 2.  

Modell 1 för boendeförhållanden förklarar ingenting av variansen. Den uppvisar heller inga 

signifikanta samband. Det tycks inte råda några skillnader mellan vare sig länderna eller mellan 

kvinnor och män i det avseendet. En fransk man har i genomsnitt värdet 3.395 på skalan och det 

skiljer sig inte, med 95-procentig säkerhet, från värdet för övriga kategorier.  

Modell 2 förklarar 1.6 procent av variansen. Inte heller med kontrollvariablerna ålder, civilstånd 

och antal barn med i bilden syns några signifikanta skillnader mellan länderna eller mellan 

kvinnor och män. Däremot visar ålder upp signifikanta resultat. Kontrollerat för kön/nation, 

civilstånd och antal barn tyder resultaten på att boendeförhållanden i genomsnitt minskar i vikt ju 

äldre en individ är. Det är signifikant på procentsnivån. En individ i åldern 25-34 får i genomsnitt 

0.112 enheter lägre resultat på skalan än de i åldern 15-24, kontrollerat för övriga oberoende 

variabler. För den äldsta åldersgruppen ökar skillnaden till 0.129 enheter lägre än för de i åldern 

15-24. Det tycks således förekomma ett samband mellan ålder och boendeförhållanden. Det går 

däremot inte att uttala sig om skillnader mellan länder och mellan kvinnor och män vad avser vikt 

av boendeförhållanden.  
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6. Diskussion 

Resultaten från analysen samt den deskriptiva statistiken kommer att redovisas nedan med 

koppling till den teori som studien utgår från. Syftet har varit att undersöka sambandet mellan 

kvinnor och mäns uppfattningar om anställningsmöjligheter kan bevisas på mikronivå. Teorin 

utgår från att det finns en familje- och yrkeskonflikt som leder till låg fertilitet i länder där 

jämställdheten inte är tillräckligt utvecklad i familjeorienterade institutioner. Studien har testat 

om denna teori kan bevisas på mikronivå, om individer själva känner av denna konflikt och om 

det påverkar deras överväganden kring att skaffa barn. Diskussionen nedan utgår från modell 2 i 

samtliga analyser, vilket innebär att alla resultat är kontrollerade för ålder, civilstånd och antal 

barn. Som nämnts innan hade de ingen eller mycket liten korrelation med de beroende 

variablerna och påverkade i alla fall utom ett inte korrelationen mellan kön och nation och de 

beroende variablerna.  

Vad gäller de beroende variabler som antas ha samband med McDonalds teori så är resultaten lite 

skiftande. Den viktigaste variabeln, den som studien tar sin utgångspunkt i är moderns 

arbetssituation. Resultaten förväntades i detta fall visa tydliga skillnader mellan italienare och 

fransmän. Om italienska kvinnor vill skaffa barn möter de problem med att kombinera denna 

önskan med ett yrke. Valet står då ofta mellan att inte arbeta eller att inte skaffa barn. Det borde 

därför vara så att italienska kvinnor anser att detta övervägande är mycket viktigt när de tar beslut 

om att skaffa barn eller inte. De italienska männen förväntas även de uppvisa resultat som visar 

att det är ett viktigt övervägande, då de vill skaffa barn med de italienska kvinnorna och därför är 

insatta i den problematik det innebär för dem. Det antas även att kvinnor överlag lägger större 

vikt vid moderns arbetssituation än vad männen gör. Resultaten för moderns anställning, både i 

crosstabulaturen och i regressionsanalysen visar att de antagande som gjorts, men utgångspunkt i 

McDonalds teori, stämmer. Italienarna har högre värden än fransmännen och kvinnorna i 

respektive land har högre värden är männen. Skillnaderna i b-värden är dessutom större för denna 

variabel är för någon av de andra beroende variablerna. Det är även den modell som förklarar 

högst varians med 14.2 procent. Den modell som förklarar näst högst varians, faderns 

arbetssituation, förklarar endast 6.2 procent. Sammantaget finns tydliga, signifikanta och stora 

skillnader som alla följer i det spår studien hade utgått ifrån vad avser moderns arbetssituation.  
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Den andra variabeln som togs med i studien för att belysa de faktorer som teorin utgår ifrån är 

möjlighet till barnomsorg. Här förväntades resultaten påminna om de för moderns arbetssituation, 

det vill säga att italienarna fick högre värden än fransmännen och att kvinnorna i respektive land 

fick högre värden än männen. Politiska åtgärder för att hjälpa kvinnor att kombinera ett yrke med 

ett familjeliv är mer utbrett och riktar sig till fler i Frankrike än i Italien. Det borde således vara 

ett viktigare ämne för italienarna när de överväger att skaffa barn eller inte. Resultaten visar att 

signifikanta skillnader endast kan tillskrivas de italienska kvinnorna. Det går inte att uttala sig om 

de italienska männen, eller de franska kvinnorna. Att det är viktigast för de italienska kvinnorna 

går alltså att slå fast, några övriga könsskillnader eller nationella skillnader kan inte med säkerhet 

sägas finnas. Resultaten går ändå i linje med teorin, även om det hade varit önskvärt med fler 

signifikanta resultat för att ytterligare stödja teorin och framför allt antagandena om 

könsskillnader även i Frankrike.  

Den tredje variabeln som antas gå i linje med teorin är den om möjlighet till föräldraledighet. 

Resultaten förväntas följa samma trend som beskrivits innan. Italienare förväntas få högre värden 

än fransmännen och kvinnorna i respektive land förväntas få högre resultat än männen. 

Resultaten bekräftar detta och resultaten påminner om de för moderns arbetssituation, dock med 

lite lägre b-värden. Italienska kvinnor och män lägger störst vikt vid detta övervägande, men det 

finns även könsskillnader på så vis att kvinnorna i respektive land har högre värden än männen. 

Resultaten stödjer alltså teorin, både vad avser nationella skillnader såsom könsskillnader.  

Den fjärde och sista variabeln vars resultat används för att styrka teorin är stöd från partner. Här 

ser dock antagandena en aning annorlunda ut. Det antas finnas skillnader mellan nationerna på så 

vis att italienarna förväntas få högre värden, men det gäller endast kvinnorna. Italienska män 

antas inte lägga stor vikt vid detta påstående då italienska kvinnor redan förväntas lägga det 

största arbetet på familjen, kvinnornas stöd antas således tas för givet av männen. Detsamma 

gäller för franska män och kvinnor. Resultaten visar att det finns skillnader mellan kvinnor och 

män, franska och italienska kvinnor uppvisar signifikanta resultat. Däremot har de franska 

kvinnorna högst värden och är således de som lägger störst vikt vid stöd från partner. Att 

kvinnorna och inte männen lägger vikt vid övervägandet går dock i linje med teorin. Männen 

förväntar sig att kvinnor ska ta det största ansvaret eftersom kvinnorna är den del av paret som 

oftast har ansvar för familj och barnuppfostran.  
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Sammantaget visar alltså samtliga av ovan nämnda variabler tendenser som styrker teorin. 

Italienare lägger större vikt vid övervägandena, med undantag för variabeln stöd från partner, och 

kvinnor lägger större vikt vid dem än männen i respektive land. Nedan följer en redovisning för 

de variabler som lagts till i studien för att kontrollera resultaten. De har inte samband med teorin 

på så vis att de inte antas spegla den ojämlikhet inom familjeorienterade institutioner som 

McDonald ser som förklaring till låg fertilitet och förväntas därför inte härleda samma resultat 

som variablerna ovan gjort.   

För övervägandet faders arbetssituation förväntas inte samma resultat som vid moders 

arbetssituation. Männen förväntas arbeta och det är inget som förändras om de skaffar barn. 

Resultaten förväntas därför inte uppvisa några skillnader, varken vad avser kön eller nationalitet, 

om den ska gå helt i linje med teorin. Vid regressionsanalysen syns dock vissa skillnader. 

Italienska män och kvinnor lägger större vikt än franska män och kvinnor vid övervägandet kring 

faderns arbetssituation. Skillnaden mellan könen är mycket liten och i det franska fallet går den 

inte att uttala sig om alls, men nationella skillnader är signifikanta. En tänkbar förklaring kan vara 

att det i Italien är desto viktigare med faders arbetssituation då männen är de som antas arbeta 

eftersom kvinnorna i många fall förväntas stanna hemma och ha ansvar för hemmet och barnen. 

Att det inte finns några könsskillnader är intressant då det fanns stora signifikanta skillnader 

mellan könen vad avsåg moderns arbetssituation. Männens arbete är således lika viktigt för både 

kvinnor och män, medan kvinnors arbete är viktigare för kvinnor.  

Den andra variabeln som använts för att kontrollera resultaten är kostnad för barn. Resultaten 

förväntades inte uppvisa några skillnader mellan kvinnor och män eller italienare och fransmän. 

Kostnad för barn antas inte påverkas av den ojämlikhet som påverkar resultaten i de första fyra 

variablerna, utan ha mer med praktiska ting såsom utrymme, mat och transportmedel att göra. 

Resultaten påminner dock om de för faderns arbetssituation. Signifikanta skillnader syns mellan 

italienare och fransmän, men inga mellan könen. Italienarna lägger alltså större vikt vid antal 

barn. En tänkbar förklaring, om man utgår från teorin kan var att övervägandet är viktigare för 

italienare då oftast endast en av föräldrarna har ett arbete under uppfostran av barn. Kostnaden 

för barn kan i det fallet bli ett större problem än för fransmännen där oftast båda föräldrarna 

arbetar och drar in en inkomst.  
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Studiens sista variabel, boendeförhållanden, förväntas inte uppvisa några skillnader av samma 

anledning som nämnts ovan. Det har inget samband med teorin och ett resultat som uppvisar inga 

skillnader skulle styrka teorin då de skillnader som uppvisades mellan de första fyra variablerna 

och de beroende skulle få mer kraft och kopplingen till ojämlikhet och familje – och 

arbetskonflikten skulle vara tydligare. Resultaten för variabeln boendeförhållande uppvisar inga 

signifikanta resultat för kön eller nation. Det enda i modellen som påverkar övervägandet i det 

fallet är ålder. Resultaten går alltså helt i linje med teorin.  

För att sammanfatta det tre ovan nämnda variablerna så går alltså resultaten åt lite olika håll. En 

del resultat, som för boendeförhållanden, går helt i linje med teorin och studiens antaganden, 

medan det för faderns arbetssituation och kostnad för barn fanns skillnader mellan länderna, men 

inte mellan kvinnor och män.  

För att avsluta detta avsnitt görs en återkoppling till studiens frågeställningar. Upplevelsen av 

kvinnors anställningsmöjligheter påverkar italienarna mer negativt än fransmännen i deras beslut 

att skaffa barn eller inte. Resultaten visar på markanta skillnader mellan länderna i det avseendet. 

Skillnaderna är större mellan italienarna och fransmännen vad avser negativ upplevelse av 

anställningsmöjligheter än för andra orsaker att inte skaffa barn. Resultaten för moderns 

arbetssituation visade på större skillnad i b-värden samt större medelvärdesskillnader än de 

övriga aspekterna kring övervägande att skaffa barn.  

Det finns specifika könsskillnader i de avseendena. Kvinnor lade överlag större vikt än männen i 

de flesta av övervägandena i respektive land. Enda undantaget är vikten av faderns arbetssituation 

där de italienska männen har högre signifikanta b-värden än de italienska kvinnorna. Det var 

dock endast i övervägandet stöd från partner som fransmännen hade högre signifikanta värden än 

italienarna. Franska kvinnor lade där större vikt än italienska män. Skillnader finns alltså mellan 

män och kvinnor, men de överstiger oftast inte skillnaderna mellan italienare och fransmän.  

Samtliga svar på frågeställningarna blir jakande och McDonalds teori om konflikten mellan 

familjen och arbetet syns alltså på mikronivå när individer själva gör överväganden kring 

barnaskaffande.  
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6.1 Vidare forskning 

För att vidareutveckla ämnet och utföra vidare studier finns flera intressanta aspekter som skulle 

kunnas ta upp. En an dem är att vidga vyerna för studierna och inkludera fler länder i studien för 

att se om resultaten består. Sverige är ett land som har en förhållandevis hög fertilitet, det vore 

intressant att inkludera det i studien tillsammans med fler länder som skiljer sig åt vad gäller 

kulturella värderingar och socialpolitiska åtgärder.  

En annan intressant åtgärd vore att inkludera fler variabler för att se om resultaten blir annorlunda 

eller består. Som nämnts i studien förklarade mina modeller ytterst lite av variansen, men ett 

möjligt undantag för moderns arbetssituation. Hade jag haft mer tid och utrymme i den här 

studien hade jag inkluderat variabler som behandlar aspekter kring arbete såsom yrke, anställning 

arbetstid och flexibilitet kring arbetstid för att ytterligare undersöka den dimensionen av teorin.   
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