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Sammanfattning 

Undersökningens syfte är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan 

traditionella könsnormer samt inställningen till det egna landets familjepolitik, och 

landets totala fertilitetsnivå. Uppsatsen har en kvantitativ ansats med analyser baserade 

på data från European Social Survey samt Eurostat och undersöker 26 europeiska 

länder. Den teoretiska bakgrunden belyser hur mönstret i de totala fertilitetsnivåerna har 

förändrats till de nivåer som uppvisas i Europa idag. Vidare beskrivs hur 

könsrollsattityder och familjepolicys kan kopplas till födelsetal. Av den teoretiska 

bakgrunden framkommer vikten av att kunna kombinera barn med förvärvsarbete som 

en nyckelaspekt. Framförallt ses barnomsorg som något som minskar kvinnors 

alternativkostnader avsevärt vad gäller att kunna kombinera dessa två. För att göra 

resultatet överskådligt organiseras resultatet efter välfärdstypologier.  

Resultatet visar att det finns ett negativt samband mellan traditionella könsrollsattityder 

och totala fertilitetsnivåer. Detta innebär att det i länder där individer i högre grad anser 

att kvinnor bär huvudansvar för barn och familj och där män ses som huvudförsörjare, 

finns en lägre total fertilitetsnivå.  Vidare framkommer även ett positivt samband mellan 

att vara nöjd med familjerelaterade sociala förmåner samt befintlig barnomsorg och 

totala fertilitetsnivåer. Resultatet tyder således på att länder där individer är nöjda med 

befintliga sociala förmåner och där individer är nöjda med den tillgängliga 

barnomsorgen, har en högre total fertilitetsnivå.  
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1. Inledning 
Europa står idag inför ett mycket omdiskuterat problem i form av låga födelsetal, vilket leder 

till att andelen äldre i ett land ökar i förhållande till den övriga befolkningen, samtidigt som 

den totala populationen i landet minskar. Den totala fertilitetsnivån (TFR)1 inom Europa har 

minskat till den grad att många länder nu har svårt att säkra ersättning av tidigare 

generationer.  Risken är att flera europeiska länder kommer att minska sin population med en 

tredjedel jämfört med idag. En ökad tillströmning av en arbetsför yngre generation är därför 

nödvändig för att upprätthålla nuvarande välfärdsnivåer. Minskande fertilitetsnivåer kan 

vidare innebära budgetunderskott och problem med den ekonomiska tillväxten, eftersom det 

finns för få individer i arbetsför ålder som kan försörja de yngre och äldre generationerna 

(Hobson & Oláh 2006, Sleebos 2003). Låg fertilitet innebär vidare att individers kontaktnät av 

nära anhöriga på sikt kommer att minska, vilket ger en ökad börda för staten att tillhandahålla 

vård och omsorg i länder där detta till en del skötts av närstående (Sleebos 2003). Därtill kan 

följden bland annat bli att det blir mindre statliga resurser över till andra former av 

välfärdsinstitutioner som till exempel utbildning.  

En stor del av forskningen på området indikerar att jämställdhetsfrågor som rör möjligheten 

att kombinera förvärvsarbete med att ha barn är viktiga för att förklara de låga 

fertilitetsnivåerna (se till exempel McDonald 2006, Chesnais 1996, Sleebos 2003, Hobson & 

Oláh 2006). Kvinnor som riskerar att gå miste om en yrkeskarriär om de skaffar barn avstår 

från, eller skjuter oftare upp, barnafödande. Detta är ett stort jämställdhetsproblem då kvinnor 

kan riskera sitt ekonomiska oberoende om de skaffar barn, ett problem som inte i samma 

utsträckning gäller män.  

Den faktiska möjligheten att kombinera barn med förvärvsarbete hänger samman med 

traditionella könsrollsattityder (Sjöberg 2004). Därför finns det anledning att mäta huruvida 

det finns ett samband mellan dessa attityder och fertilitet. Eftersom speciella policys2 och 

åtgärder som hjälper kvinnor att kombinera barn och arbetsliv i vissa länder har visat sig vara 

positiva för fertilitetsnivån, är det även av intresse att undersöka människors inställning till 

dessa (Chesnais 1996). 

                                                        
1 Medelvärde av antal barn som en kvinna föder givet att hon under de år som hon är fertil är konform 
mot de ålderspecifika fertilitetsnivåerna givet ett visst år. 

2 Med policy avses ett tillvägagångssätt som antagits och som eftersträvats av en regering, stat eller ett 
annat styrande organ.  
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De stora problem som minskade födelsetal medför är, eller kommer inom en snar framtid att 

bli, en central fråga för många länders regeringar. McDonald (2000) förutspår att vi snart 

kommer att få se politiska åtgärder för ökat barnafödande i länder med låg fertilitet. Att belysa 

orsakerna till varför människor skaffar allt färre barn kan ge en ökad insikt kring vilka 

politiska åtgärder som krävs för att uppmuntra barnafödandet igen. Ett ytterligare exempel på 

detta är att OECD i maj 2011 publicerade en omfattande rapport, Doing Better for Families, 

vilken ämnar till att presentera förslag till åtgärder som ska underlätta för moderna familjer att 

skaffa fler barn. Detta skulle, förutom att öka fertiliteten, kunna leda till en rättvisare 

ansvarsfördelning mellan kvinnor och män. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan å ena sidan 

traditionella könsrollsattityder samt inställning till det egna landets familjepolitik och å andra 

sidan landets TFR.  För att göra resultatet överskådligt kommer etablerade välfärdstypologier 

användas för att organisera tolkningen av resultaten. 

1.2 Avgränsning 
I denna studie analyseras data från European Social Survey 2008, omgång 4, tillsammans med 

totala fertilitetsmått från Eurostat 2009. Studien görs på en aggregerad nivå och inkluderar 26 

Europiska länder, vilket gör det möjligt att studera ett mer övergripande mönster.  De 26 

länder som är med i undersökningen utgör tillsammans vår population vilket gör att vi inte 

kan generalisera resultaten utanför denna. Tidigare har liknande komparativa studier gjorts 

(Chesnais 1996 samt Mills et al. 2008) med endast ett fåtal länder. Därför är det intressant att 

undersöka resultatet av att inkludera att större antal europeiska länder i undersökningen. Ofta 

har till exempel forna kommunistländer uteslutits i tidigare studier.  

Fertilitet påverkas ofta av flera andra faktorer än de som behandlas i uppsatsen. Dessa är till 

exempel privatekonomi, arbetslöshet, utbildningsnivå och bostadsmarknadssituation. 

Uppsatsens fokus kommer istället att ligga på könsrollsattityder och familjepolitik då dessa 

enligt många teorier i sig spelar en central roll för fertilitetsmönster. 

En problematik är hur staten ska finansiera medborgarnas välfärd. Problematiken med 

finansieringen av välfärden kan korrigeras genom många olika politiska instrument. Ett sätt är 

till exempel att öka arbetskraftsinvandringen, eller att förlänga pensionsåldern. I denna 

avhandling begränsar vi oss till att titta på policyinstrument som kan påverka barnafödandet.  
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1.3 Disposition 
Det första avsnittet uppsatsen kommer att behandla är den historiska bakgrunden till 

nedgången i totala fertilitetsnivåer, fram till den nivå som uppvisas i Europa idag. Därefter 

presenteras, för undersökningen, relevanta teorier och tidigare studier. Dessa teorier är bland 

andra den reflexiva moderniseringen, hur könsrollsattityder kan kopplas till policys och 

fertilitetsnivåer, samt typologier kring välfärdsregimer. I efterkommande avsnitt presenteras 

de ur teorin härledda hypoteserna.  

Följande avsnitt behandlar metodologiska aspekter kopplade till uppsatsen. Valet av 

datamaterial, urval, genomförande och operationaliseringar samt bortfall kommer att belysas, 

följt av en diskussion kring undersökningens reliabilitet och validitet.  

Vidare kommer resultatet av de testade hypoteserna att presenteras. För att resultaten ska 

kunna förstås ur ett vidare perspektiv, och eftersom de enskilda länderna utgör vår population, 

kommer utfallen att presenteras utifrån typologier av välfärdsregimer. Bakgrunden till dessa 

kategoriseringar kommer att beskrivas i avsnittet om välfärdsregimer. Avslutningsvis följer 

den analytiska diskussionen som länkar undersökningens syfte till de resultat som 

framkommit. 

2. Bakgrund  
Det finns ett antal teorier som ger olika förklaringar till varför fertilitetsnivån har sjunkit i 

Europa och andra industriländer. Mellan åren 1960-1980 sjönk den totala fertilitetsnivån i 21 

OECD-länder från ett genomsnitt på 2,88 till 1,87 barn per kvinna. År 1998 låg den 

genomsnittliga nivån på 1,59 barn per kvinna (Castles 2003:210). Därefter fortsatte 

nedgången men med en större spridning. Den första nedgången i den totala fertilitetsnivån, 

även kallad den första demografiska transitionen, startade efter Andra Världskriget och har 

förklarats med att barnadödligheten minskade. Detta tack vare medicinsk utveckling och att 

populationen hade börjat återhämta sig från sviterna av kriget. Eftersom barn i högre 

utsträckning levde fram till vuxen ålder och då folkmängden ökade fick det följden att 

människor födde färre barn. Därefter sjönk fertilitetsnivåerna främst på grund av ändrade 

familjeformationer och att färre människor önskade sig fler än två barn (van de Kaa 1996, 

2002). 
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En central fråga i diskursen rörande förändringarna i fertilitetsmönstren var varför de nordiska 

ländernas totala fertilitetsnivå började stiga på nytt under 1980-talet samtidigt som 

fertilitetsnivån i sydeuropeiska och västkontinentala länders fortsatte att minska. Teoretiker 

hade tidigare trott att de sjunkande fertilitetsnivåerna skulle stanna vid ersättningsnivån 

(Castles 2003).  

I de forna kommuniststländerna i Östeuropa skedde en nedgång i fertilitetsnivå likt den i 

Sydeuropa. Det som skett i Europa var således, hårdraget, att fertilitetsmönstren skiftat mellan 

de norra och södra delarna. Vad Chesnais (1996) ser som en gemensam nämnare mellan de 

länder vars fertilitetsnivå börjat sjunka, där han tar Italien som ett talande exempel, är att de 

präglas av traditionella familjevärderingar och att den katolska kyrkan har ett stort inflytande. 

Motsatt vad demografer förväntat sig steg alltså fertilitetsnivån i länder där skilsmässor ökade, 

där de traditionella familjekonstellationerna började förändras och där kvinnors status i 

samhället ökade. Nedan presenteras totala fertilitetsnivåer för de länder som ingår i 

undersökningen.  

 

Diagram 1. Total fertilitetsnivå (TFR) år 2009 för undersökningens länder. 

 

 

 

 

 

 

 

Data från Eurostat 2009 (Eurostat 1) 
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3. Teorier och tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer de teorier och tidigare studier som är relevanta för undersökningen att 

presenteras. Dessa teorier är den reflexiva moderniseringen, hur attityder och familjepolicys 

kan kopplas till fertilitetsnivåer samt typologier kring välfärdsregimer. 

3.1 Den reflexiva moderniseringen  
Relevant för att förstå fertilitetsmönstren idag är att belysa orsaker till hur dessa har 

förändrads med tiden. McDonald (2006) anger den så kallade reflexiva moderniseringen som 

en orsak. Den reflexiva moderniseringen härstammar ur en teori av Anthony Giddens (1994) 

och förklarar hur unga människor på 1970-talet började ifrågasätta samhälleliga institutioner 

och dess legitimitet i högre grad än tidigare. Det blev även lättare för dem att själva bestämma 

över sina liv som autonoma individer och fler ville i och med detta bryta mot institutioner som 

inskränkte deras handlingsförmåga. Ett exempel är att det tidigare, i högre grad, hade varit 

mäns ”öde” att ägna livet åt förvärvsarbete medan kvinnors hade varit att stanna i hemmet. 

McDonald (2006) beskriver vidare hur kvinnor i och med den reflexiva 

moderniseringsprocessen fick möjlighet till att bli ekonomiskt oberoende från männen då de 

fick ökat tillträde till utbildning och arbetsmarknad. I avancerade samhällen har andra roller 

än den traditionella modersgestalten växt fram i samband med att kvinnor tillåtits att utbilda 

sig i samma utsträckning som män i syfte att kvalificera sig för arbetsmarknaden (McDonald 

2000).  

Då det i och med liberaliseringen av samhället var upp till individen själv att besluta om sin 

framtid uppstod en konflikt mellan moderskap och arbete. Att få barn medförde att kvinnor i 

högre grad riskerade sitt framtida ekonomiska oberoende, det vill säga att 

alternativkostnaderna för barnafödande ökade. Detta förstärktes bland annat i och med att den 

nya kapitalismens arbetsmarknad kännetecknades av en hård konkurrens som krävde att 

individer maximerade sin gångbarhet. Att anställa en kvinna som även hade huvudansvaret 

för ett barn innebar för en arbetsgivare en risk att hon inte till hundra procent kunde engagera 

sig i arbetet. I samband med att kvinnor i större utsträckning utbildade sig blev det uppenbart 

att barnafödandet stod i konflikt med deras karriärmöjligheter.  Den logiska följden blev att 

kvinnor övervägde familjebildandet noggrannare samt födde färre barn och vid en högre ålder 

än tidigare (McDonald 2006). Giddens (1994) menar vidare att nedgången i fertilitetsnivåer 

berodde på beslut som främst manifesterar ett ifrågasättande av de traditionella 
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familjerollerna, snarare än till exempel ökad tillgång till nya preventivmedel. Van de Kaa 

(1996) beskriver samma process som ”Europas andra demografiska transition”. Även Surkyn 

och Lesthaeghe (2004) belyser sambandet mellan värderingar och attityder som orsak till 

förändringarna i fertilitetsmönstren snarare än den ekonomiska nedgången som följde 

oljekriserna under 1970-talet, vilket tidigare har hävdats som en central orsak till nedgången i 

fertilitetsnivåer.  

Parallellt med den reflexiva moderniseringen existerade traditionella familjevärderingar som 

också påverkade människors beteenden, dock i en motsatt riktning än den reflexiva 

moderniseringen vad gäller barnafödande. Ett exempel är Sydeuropa som tidigare haft de 

högsta fertilitetsnivåerna under 1960- och 1980-talet, men som idag ligger under 

ersättningsnivån (Castles 2003).   

Ekonomiska teorietiker som till exempel Becker (1991) förklarar de lägre fertilitetsnivåerna 

med att kvinnors alternativkostnader ökade. Även om antagandet om alternativkostnader till 

stor del stöds av vidare forskning menade dock Becker att det skulle finnas ett linjärt negativt 

samband mellan att kvinnor i högre grad förvärvsarbetar, och födelsetal. Hans teori har 

således inte visat sig applicerbar på dagens Europa då de länder där kvinnor i hög grad 

förvärvsarbetar även tenderar att ha de högsta fertilitetsnivåerna (Castles 2003). Detta 

eftersom alternativkostnaderna kan minskas genom en jämställd familjepolitik.  

3.2 Könsrollsattityder och familjepolicys  
Enligt Chesnais (1996) finns ett direkt samband mellan attityder till den traditionella 

kärnfamiljen med mannen som huvudförsörjare och fertilitet. Fertiliteten är lägre där det finns 

en starkt förankrad tro på de traditionella könsrollerna, men där kvinnor samtidigt genom till 

exempel ökad utbildning ser sin chans till att bli ekonomiskt oberoende. Normer och 

värderingar påverkar således hur människor förhåller sig till valmöjligheter. Även mäns 

attityder spelar en viktig roll. Detta framför allt i länder som har en traditionell familjekultur 

där männen mentalt inte har hunnit anpassa sig till kvinnors ökade samhällsstatus och att de 

traditionella könsrollerna nu ifrågasätts (Ibid.). 

Attityder har en central betydelse i denna undersökning. Begreppet härleds, enligt Fishbein & 

Ajzen (1975) ur övertygelser, vilka kan definieras som människors subjektiva förståelse av sig 

själva och sin omgivning. Detta handlar om tron på den egna kapaciteten och hur världen är 

beskaffad. Således är det övertygelsen som predicerar en attityd. Attityd kan vidare beskrivas 

som en generell känsla inför ett visst objekt, det vill säga hur positiv eller negativ personens 
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inställning är till objektet (Fishbein & Ajzen 1975). En övertygelse om att män och kvinnor 

har olika kapacitet att ge omsorg till barn skulle således kunna påverka attityden till huruvida 

människor anser att kvinnor bör skära ner på betalt arbete för familjens skull. En förklaring 

till på vilket sätt policys i ett land kan påverka sådana attityder, övertygelser och beteenden är 

genom teorin om att kvinnor ställs inför ökade alternativkostnader vid valet mellan barn och 

karriär. Ju fler alternativ kvinnor upplever att de har, desto större utdelning. Om det finns 

sociala förmåner som ökar alternativen för kvinnor kommer rollen som ekonomiskt beroende 

hemmafru att upplevas som begränsande. Fler alternativ leder således till en mer positiv 

attityd bland kvinnor vad gäller att kombinera barn med förvärvsarbete (Sjöberg 2004).  

Sociala institutioner och familjepolicys behöver dock nödvändigtvis inte direkt påverka de 

attityder som leder till val mellan olika alternativ. Vad en person uppfattar som ett legitimt val 

beror på tidigare övertygelser och idéer om familjen och arbetet som institutioner. Även om 

policys erbjuder valmöjligheter kan normer och övertygelser avgöra om dessa anses moraliska 

eller legitima (Sjöberg 2004). Eftersom detta tyder på ett samband mellan institutioner och 

könsrollsattityder är det intressant att analysera hur människors attityder i det här fallet 

påverkar fertilitet. 

Policys kan även vara behäftade med en symbolisk mening som påverkar individers attityd 

och inställning till att skaffa barn. En bristande barnomsorg och genussegregerande policys 

kan ge en signal till kvinnor om att det är svårt att kombinera familj med arbete.  Det skapas 

då en attityd som högst troligt påverkar den totala fertilitetsnivån negativt (Neyer 2006).  

3.2.1 Policys och fertilitet 

För kvinnor i många industrialiserade länder är möjligheten till både familj och karriär lika 

viktiga och sociala arrangemang kan både hjälpa eller stjälpa möjligheten för dem att 

balansera dessa två (Chesnais 1996). I detta avsnitt presenteras teorier och tidigare forskning 

som berör sociala policys och fertilitet.  

Studier visar att det föds fler barn i länder med policys som underlättar möjligheten att 

kombinera barn med arbete. Att skaffa barn kan ses som ett resultat av de önskningar, 

förväntningar och livsmöjligheter individer har. Detta kan även kopplas till uppdelningen på 

arbetsmarknaden, arbetsfördelningen inom hemmet och vilken välfärd det finns i samhället 

(Hobson & Oláh 2006). Kostnaderna som familjebildande medför kan vara indirekta och 

handla om att en förälder måste avstå från förvärvsarbete för att ta hand om barnet. I sin tur 

kan detta påverka en förälders yrkeskarriär. Kostnaderna kan även vara direkta i form av 
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kläder, skola och barnomsorg. Det generella antagandet är att fertiliteten ökar när kostnaden 

som barn innebär reduceras. Framförallt när de reducerar kvinnors privata alternativkostnader 

(Björklund 2006), vilket policys som rör föräldraledighet, skattelättnader och barnomsorg är 

exempel på (Plantenga & Remery 2005).  

Historiskt infördes familjepolitiska åtgärder i välfärdsdemokratier för att upprätthålla den 

traditionella genusstrukturen inom familjen. Tidigare understöddes till exempel rollen av 

mannen som huvudförsörjare medan kvinnans roll var att ta hand om hem och barn. Bilden av 

mannen som huvudförsörjare innebär att mannen ses som den bäst lämpade att vara 

försörjaren och beskyddaren av familjen (McDonald 2000). Synen på kvinnan som den 

hemmavarande modern blev dock senare under 1960-talet starkt ifrågasatt och många länder 

har istället utvecklat en mer jämställd familjepolitik där specifika roller inom familjen inte i 

lika stor utsträckning beror på vilket kön familjemedlemmarna har3. Detta har bidragit till nya 

policys som underlättar för båda föräldrar att kombinera en yrkeskarriär med att skaffa barn. 

Föräldraförsäkring och offentlig barnomsorg är två exempel på detta. Under samma period 

har andra typer av policys införts som fortsätter att stärka enförsörjarmodellen, med män som 

huvudförsörjare och kvinnor som hemmavarande. Dessa är bland andra vårdnadsbidrag och 

skattelättnader (Ferrarini 2006).  

McDonald (2000) gör en uppdelning mellan individorienterade institutioner och 

familjeorienterade institutioner. De individorienterade institutionerna kan till exempel röra 

utbildning och ett mer jämlikt deltagande på arbetsmarknaden medan de familjeorienterade 

institutionerna är direkt riktade mot familjen. Han menar att om jämställdhet återfinns i de 

individorienterade institutionerna, som på arbetsmarknaden, men inte i de familjeorienterade 

institutionerna kommer fertilitetsnivån i landet att vara låg. Ett exempel på detta skulle kunna 

vara att det råder en hög jämlikhet på arbetsmarknaden, samtidigt som familjepolitiken 

förstärker traditionella könsroller genom att kvinnan i en familj får ett högre ekonomiskt 

bidrag om hon är föräldraledig de första åren. 

Kvinnors svårighet att kombinera arbete med familj har uppmärksammats på EU-nivå. Efter 

EU-mötet i Barcelona 2002 gavs till exempel rekommendationen att alla medlemsstater fram 

till år 2010 skulle kunna erbjuda barnomsorg till minst 33 procent av alla barn under tre år 

samt till minst 90 procent av barnen i åldrarna tre år upp till grundskoleålder. Syftet med detta 

var bland annat att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden (Neyer 2006:2f). Detta kan 

                                                        
3 Gender-equity model 
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kopplas till fertilitetsnivåer eftersom det på en aggregerad nivå föreligger ett positivt samband 

mellan kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och fertilitetsnivåer, vilket tidigare inte var 

fallet. Detta mönster varierar dock mellan olika Europeiska regioner. Mönstret är till exempel 

det omvända i forna kommunistländer där de innan kommunismens fall hade en högre 

fertilitet och ett högre kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden (Neyer 2006). Fertiliteten är 

således lägre i länder med en enförsörjarmodell och där det saknas policys som stöder mödrar 

att komma ut på arbetsmarknaden (McDonald 2000). Detta är fallet i länder med mycket låg 

fertilitet, där ibland Spanien, Slovakien, Ungern, Tyskland, Österrike, Schweiz, Grekland och 

Portugal.  

Att koppla samman policys med fertilitet är dock inte oproblematiskt. Billari (2005) menar att 

vi inte kan avgöra den sanna effekten av policys på fertilitetsnivåer eftersom det inte finns en 

fastställd bild kring hur policys påverkar födelsetal. Ett exempel på detta är att effekterna av 

policys kan vara indirekta och att olika element i liknande policys kan påverka länder på olika 

sätt (Neyer 2006).  

3.2.2 Barnomsorg 

En central åtgärd som minskar kvinnors alternativkostnader är en tillgänglig barnomsorg. 

Detta då barnomsorg i samtliga europeiska länder är något som vanligtvis har ålagts kvinnor. 

Därför är detta en viktig nyckelaspekt när det gäller hur olika policys inverkar på 

fertilitetsnivåer. Tillgången till barnomsorg kan underlätta för kvinnor att utföra mindre av 

obetalt arbete i hemmet samtidigt som de kan förvärvsarbeta. Både staten och marknaden är 

här två viktiga aktörer, och vilken av dem som tillhandahåller barnomsorg avgör enligt Neyer 

(2006) dess tillgänglighet, kvalitet och kostnad. I Sverige är exempelvis barnomsorgen till 

stor del finansierad av staten. Ambitionen är här att barnomsorg inte ska kosta så mycket 

samtidigt som den tillåter föräldrar att arbeta (Björklund 2006). Storbritannien har istället 

satsat på marknadsbaserade institutioner vilket har lett till att många upplever barnomsorgen 

som dyr (Neyer 2006, Plantenga & Remery 2009). Vidare har även Frankrike och Belgien en 

hög nivå av tillgänglig barnomsorg jämfört med andra europeiska länder på kontinenten. I 

södra Europa samt i de tysk- och engelsktalande länderna är offentlig barnomsorg för barn 

under tre år fortfarande relativt ovanligt med undantag för England och det forna Östtyskland.  

I många av de europeiska länderna ses barnomsorg som ett komplement till en förälders 

hemmavarande snarare än något som tillåter båda föräldrarna att arbeta heltid. Detta kan 

handla om att skoltider för barn inte är anpassade till att båda föräldrarna förvärvsarbetar 
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(Chesnais 1996 jmf Plantenga & Remery 2005, 2009). Östeuropa skiljer sig från övriga 

europeiska länder eftersom offentlig barnomsorg i mycket liten omfattning ges till yngre barn, 

vilket medför att en förälder, oftast kvinnan, måste stanna hemma om familjen har barn under 

tre år. Detta är också i linje med de traditionella könsrollsnormer som råder i Östeuropa 

(Neyer 2006 jmf Plantenga & Remery 2005).  

Ett problem med att mäta tillgänglighet av barnomsorg är att den inte, på ett enkelt sätt, går att 

konvertera till en generell standard. Plantenga och Remery (2005) menar att tillgänglighet av 

barnomsorgsinstanser inte kan svara på frågan kring om man möter behovet av barnomsorg. 

Behovet hänger samman med en mängd faktorer som till exempel arbetslöshetsnivåer, 

längden på föräldraledighet, tillgång till skola/dagis och dess öppettider samt informella 

arrangemang. En låg andel av barnomsorg behöver alltså inte innebära att det inte finns någon 

tillgänglig barnomsorg i landet utan att det kan finnas alternativa sätt att ta hand om barnen. 

Därför är diagram 2, om barn inskrivna i barnomsorg, en ungefärlig uppskattning. Dock är 

barnomsorg för barn under tre år en betydande faktor för att minska risken för ett långt 

uppbrott i karriären, vilket i sin tur minskar alternativkostnaderna för den som vill skaffa barn.  

Diagram 2: Andel barn registrerade i barnomsorg4 året 2008 

 

Data från OECD Family Database (PF3.2).  Uppgifter för Kroatien saknas. För de yngsta barnen saknas 
uppgifter för Schweiz och för de äldsta barnen saknas information för Rumänien, Bulgarien och Estland. 

                                                        
4 Omsorg i grupper på barnomsorgscenter, registrerade dagbarnvårdare där omsorgen sker av flera barn i 
hemmet hos dagbarnvårdaren, barnskötare i barnets eget hem. 
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3.3 Fertilitet och välfärdsregimer 
Institutionella faktorer kan samvariera med fertilitetsnivåer på en aggregerad nivå och för att 

organisera och förstå hur attityder skiljer sig mellan olika europeiska länder kan det vara 

lämpligt att använda etablerade väldfärdsstatstypologier som ett organiseringsverktyg. 

Ett grundläggande antagande är att familjedynamiker och fertilitetsmönster är starkt 

influerade av den välfärdsregim som finns i landet. Detta kan till exempel handla om huruvida 

samhället uppmuntrar unga att skaffa sig en högre utbildning, eller att bilda familj (Billari 

2005). Policyregimer konstrueras bland annat kring institutionella relationer mellan staten, 

marknaden och familjen men även kring könsskillnader och den ojämlikhet som följer dessa 

(Hobson & Oláh 2006).  

Ferrarini (2006) menar att en välfärdsstat är ett avancerat industriellt land med ett 

demokratiskt styre. En annan definition ges i nationalencyklopedin och innebär att en 

välfärdsstat ”baseras på principer om trygghet och solidaritet. Genom beskattning finansieras 

bland annat socialförsäkringar, sjukvård och utbildning”.  

3.3.1 Typologier av välfärdsstater 

Esping-Andersen (1990) och Korpi (2000) har var och en skapat tre kända idealtyper av 

välfärdsstater. Deras kategorier liknar varandra och för att avgöra länders karaktäristika utgår 

Esping-Andersen från stratifiering och sociala rättigheter. Korpi (2000) utgår i sin tur från 

könspolitiska institutioner och sociala rättigheter som ett svar på den feministiska kritik som 

har riktats mot Esping-Andersens typologier. 

Kritiken mot Esping-Andersen berör att hans grundval är förvärvsarbete och att han inte tar 

hänsyn till att kvinnor ofta står för en stor andel obetalt arbete i hemmet (Lewis 1997). Vidare 

kritiseras han även för att inte behandla det faktum att kvinnor fortfarande upplever 

diskriminering vad gäller sociala förmåner och rättigheter i vissa länder, även om de har 

politiska och civila rättigheter (Korpi 2000, Arts & Gelissen 2002).  

I socialdemokratiska regimtyper är förmåner generösa och universella för alla medborgare, 

eftersom jämlikhet eftersträvas. I denna modell har staten en stark roll och sociala policys ses 

som något som ska maximera det individuella oberoendet från marknaden (Esping-Andersen 

1990 jmf Arts & Gelissen 2002).  Istället för socialdemokratiska regimtyper talar istället 

Korpi (2000) om tvåförsörjarfamiljen. I denna modell uppmuntrar staten, liksom den förra, 

kvinnor till arbete utanför hemmet och ger både män och kvinnor möjlighet till att kombinera 

arbete och familj. Policys som stöder tvåförsörjarfamiljen är bland annat offentlig barnomsorg 
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även för de yngsta barnen och betald föräldraledighet. I denna undersökning representeras 

denna kategori av länderna Norge, Danmark, Finland och Sverige.  

Liberala välfärdsstater inbegriper en orientering mot individualism. Statens inverkan är här 

underordnad marknaden och marknadsstrukturen uppmuntras av staten. Detta görs både aktivt 

genom subventionerade privata välfärdsalternativ och passivt genom att staten endast 

garanterar ett minimum av sociala förmåner. Kvinnor uppmuntras här att delta i arbetslivet på 

marknadens villkor (Esping-Andersen 1990, Arts & Gelissen 2002). Korpi (2000) talar istället 

om kategorin marknadsorienterade stater och i dessa är det marknaden som skapar och 

upprätthåller genusrelationer. De länder som tillhör denna kategori i undersökningen är 

Storbritannien och Schweiz. 

Konservativa och korporativistiska välfärdstater är istället familjorienterade. De skapas kring 

policys som stöds av kyrkan samt av tankar om en stark stat. Staten baserar åtgärder, policys 

och familjeförmåner efter inkomstprinciper. I dessa länder vill man upprätthålla en traditionell 

familjestruktur och gifta kvinnor uppmuntras inte till att delta i arbetslivet i lika stor 

utsträckning som i de andra typologierna (Esping-Andersen 1990, Arts & Gelissen 2002). 

Korpi (2000) talar här om länder som har ett generellt familjestöd. Detta innebär att staten 

stöder kärnfamiljsvärden. Policys som berör denna dimension är barnomsorg främst för barn 

äldre än 3 år, skatteförmåner för familjer med mindre barn samt för familjer med en icke 

ekonomisk aktiv partner. Länder som representerar denna modell i undersökningen är Irland, 

Nederländerna, Belgien, Tyskland och Frankrike. 

En viktig kritik som har riktats mot både Esping-Andersens och Korpis typologier är att de 

inte inkluderat Medelhavsländer. Dessa länder kännetecknas av en stark tro på familjen som 

kärna, med grund i katolicismen. Vissa författare menar att de utgör en subgrupp till den 

konservativa korporativistiska välfärdsregimen medan andra menar att länderna utgör en egen 

kategori (Ferrera 1996 jmf Hobson & Oláh 2006). Med anledning av denna kritik har 

Medelhavsländerna som en fjärde typologi lagts till i denna undersökning. Länderna som 

ingår i denna kategori är Spanien, Portugal, Cypern och Grekland.   

I undersökningen inkluderas även en femte kategori av länder som består av forna 

kommunistländer. Dessa länder har enligt tidigare studier en del gemensamma karaktäristika. 

Ett exempel är att det efter kommunismens fall, då kvinnor tidigare i hög grad förvärvsarbetat, 

skedde en tillbakagång mot det traditionella familjeidealet. Kvinnor uppmuntrades nu av 

staten att stanna hemma och ta hand om familj och barn (Saxonberg & Sirovátka 2006). 
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Länder som ingår i denna kategori är Slovenien, Slovakien, Tjeckien, Ungern, Rumänien, 

Bulgarien och Polen (Sleebos 2003 se även Billari 2005). 

Det finns dock vissa problem som är behäftade med att använda sig av grova kategoriseringar. 

Dessa kan handla om att de kategorier som länder delas in efter delvis överlappar varandra 

(Korpi 2000). En grov indelning innebär även en simplifiering av länders karaktäristika, vilket 

leder till att typlogier blir relativt trubbiga mått. Detta eftersom hänsyn inte tas till skillnader 

på detaljnivå bland de olika länderna (Arts & Gelissen 2002, Ferrarini 2006). Även om 

typologier inte alltid återfinns i verkligheten kan de vara ett bra verktyg för jämförelser på en 

aggregerad nivå (Arts & Gelissen 2002).   

4. Hypoteser 
Den teoretiska genomgången har resulterat i två huvudsakliga hypoteser. Den första 

hypotesen berör könsrollsattityder relaterade till arbete och familj medan den andra hypotesen 

behandlar inställning till familjepolicys och synen på barnomsorg.  

Hypotes ett: Det finns ett negativt samband mellan traditionella könsrollsattityder och total 

fertilitetsnivå. Denna hypotes testas genom två delhypoteser.  

Hypotes 1a: Länder där individer i högre grad anser att kvinnor bär huvudansvar för barn 

och familj antas ha en lägre fertilitetsnivå än länder där individer i lägre grad anser detta.  

Hypotes 1b: Länder där individer i högre grad anser att män har mer rätt till arbete än 

kvinnor har en lägre fertilitetsnivå än länder där individer i lägre grad anser detta. 

Hypotes två: Det finns ett positivt samband mellan attityder till sociala förmåner och befintlig 

barnomsorg och total fertilitetsnivå. Denna hypotes testas liksom ovan genom två 

delhypoteser. 

Hypotes 2a: Länder där individer i högre grad anser att befintliga sociala förmåner 

underlättar kombinationen arbete och familj har en högre total fertilitetsnivå än de länder 

där individer i lägre grad anser detta. 

Hypotes 2b: Länder där individer är positivt inställda den tillgängliga barnomsorgen 

uppvisar en högre total fertilitetsnivå än länder där individer inte är det.  
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5. Metod 
Denna uppsats har en deduktiv ansats då vi utgår ifrån tidigare teorier, varifrån hypoteserna 

härleds. I detta avsnitt kommer det datamaterial som ligger till grund för analysen att 

presenteras. Därefter kommer en diskussion kring urvalet att föras. I efterkommande avsnitt 

behandlas bortfall, genomförande och operationaliseringar. Detta kommer i sin tur att kopplas 

till undersökningens validitet och reliabilitet. 

5.1 Datamaterial 
Det empiriska material som föreligger undersökningen är hämtat från European Social Survey 

(ESS) 2008, omgång 4. ESS är en akademiskt driven undersökning med syfte att förklara 

interaktionen mellan Europas förändrade institutioner, attityder, världsuppfattningar och 

beteendemönster. Uppgifterna kring total fertilitetsnivå har hämtats från Eurostat (2009) som 

är EU:s statistikenhet, vars syfte är att förse EU med högkvalitativ och objektiv statistik som 

underlättar jämförelser mellan europeiska länder och regioner (Eurostat 2).  

Fördelen med att använda sekundärdata är att materialet ofta är av god kvalitet. Vidare har 

användandet av sådant material underlättat denna undersökning eftersom en egen 

internationell undersökning inte hade kunnat genomföras. Nackdelen är att ESS, omgång fyra, 

är ett datamaterial som inte har insamlats specifikt för denna undersökning, vilket innebär att 

det har varit omöjligt att styra över frågornas utformning och formulering (Bryman 2006).   

5.2 Urval 
De länder som ingår i analysen är först och främst de som ingår i EU, men även EES-länderna 

Norge och Schweiz har inkluderats då de är etablerade välfärdsstater. Att fokus har legat på 

välfärdsstater har föregåtts av tanken att attityderna ska kunna vara jämförbara i de olika 

länderna då man inom EU eftersträvar liknande villkor för såväl marknaden som för 

individen. Eftersom det saknas data för EU-länderna Luxenburg, Malta, Österrike och Italien 

samt för EES-länderna Island och Liechtenstein ingår inte dessa i undersökningen. Analysen 

innefattas således av 26 europeiska länder (se diagram 1 s. 4).  

I undersökningens urval ingår sammanlagt 25 744 respondenter i åldrarna 18 till 50 år. ESS 

orginaldata inkluderar förvisso individer från 15 år och uppåt, men den undre åldersgränsen 

motiveras med att respondenter i samtliga länder som ingår i analysen får rösta i nationella val 
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från och med 18 års ålder. Detta ger en indikation på att individer vid denna ålder anses ha 

uppnått en förmåga att fatta självständiga beslut. Valet kring den övre åldersgränsen om 50 år 

har styrts utav att kvinnor som är i 50 årsåldern i regel upphört att vara fertila. Denna gräns 

har valts då äldre människor redan avklarat den livsfas där möjligheten att kombinera arbete 

och familjeliv är som mest kritiskt. Utifrån det valda åldersspannet av kvinnor har män valts 

på samma premisser då det gynnar jämförande analyser. Även Hobson & Oláh (2006) menar 

att det kan vara av intresse att inkludera män i undersökningen eftersom det finns anledning 

att tro att män och kvinnor i olika länder har olika förutsättningar att kombinera familj och 

arbete. Detta kan leda till skilda inställningar och attityder kring att skaffa barn.  

5.3 Bortfall  
För att urvalet ska vara representativt för länderna i ESS har endast ett bortfall på högst 30 

procent eftersträvats, vilket Mangione (1995) anser är en bra svarsfrekvens. Detta har dock 

enligt ESS inte uppnåtts i samtliga länder5. Det största problemet med ett högt externt bortfall 

är om de som valt att svara på enkäten systematiskt skiljer sig från de som valt att inte delta i 

undersökningen. Detta kan leda till en skevhet i resultaten som då inte blir generaliserbara 

(Djurfeldt m.fl. 2010 se även Matsuo m.fl. 2010).  

De ansvariga för ESS, omgång fyra, har identifierat tre grupper som tenderar att saknas i 

materialet. Den första gruppen är de som man inte lyckats kontakta under 

datainsamlingsperioden. Den andra gruppen är individer som aktivt valt att inte delta och den 

tredje gruppen är individer som inte kunnat delta pågrund av sjukdom eller språkliga brister 

(Koch m. fl. 2008). 

ESS diskuterar även hur intervjuaren kan ha påverkat svarsfrekvensen. Resultatet ger att det 

verkar finnas skillnader beroende på hur erfaren den som intervjuat är. Ju mer erfaren desto 

högre svarsfrekvens. Vidare uppges att det finns en osäkerhet kring huruvida det finns 

skillnader mellan intervjuare som opererat på landsort och intervjuare som genomfört 

intervjuer i stadsmiljö (Koch et al. 2008).   

Det interna bortfallet skiljer sig något mellan de olika frågorna som används. Om det interna 

bortfallet överstiger 10 procent kan en snedvridning i materialet befaras, vilket påverkar 

                                                        
5 Länder med en svarsfrekvens mellan 40 och 50 procent var Tyskland, Kroatien, Schweiz, Irland, 
Nederländerna och Frankrike. En svarsfrekvens mellan 50 och 60 procent uppvisades i Danmark, 
Storbritannien, Litauen, Estland, Lettland Belgien och Slovenien. Norge, Ungern, Spanien, Finland, 
Sverige, Rumänien och Tjeckien hade en svarsfrekvens mellan 60-70 procent medan Polen, Bulgarien, 
Slovakien, Grekland, Portugal och Cypern hade en svarsfrekvens över 70 procent. 
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resultatens säkerhet negativt (Vejde 2005). För påståendet som berör huruvida kvinnor bör 

skära ner på arbete för familjens skull och påståendet som handlar om huruvida män har rätt 

till arbete framför kvinnor då det är ont om arbete på arbetsmarknaden, är bortfallet mycket 

lågt och varierar mellan noll och fyra procent. För påståendet som berör huruvida 

respondenterna anser att sociala förmåner och tjänster i land gör det lättare att kombinera 

arbete och familj, varierar det interna bortfallet mellan ett och 16 procent. Endast två länder 

urskiljer sig från de andra med bortfall över 10 procent, Bulgarien, 14 procent och Rumänien, 

16 procent. För det sista påståendet om synen på barnomsorg, är det interna bortfallet något 

högre och varierar mellan två och 18 procent. Länder med bortfall över 10 procent är 

Bulgarien, Estland, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Spanien, Sverige och Schweiz där de 

högsta bortfallen uppvisas i Spanien, 18 procent och i Rumänien, 14 procent.  

En tänkbar förklaring till att frågan om barnomsorg dras med ett högre bortfall kan vara att 

det finns olika typer av barnomsorg, varför respondenter inte känner att de kan besvara frågan 

om tillgänglig barnomsorg till ett rimligt pris (Plantenga & Remery 2005). En annan 

förklaring skulle kunna vara att respondenter utan barn kan ha svårare att relatera till frågan. 

Vid en analys av det totala datamaterialet framkom att respondenter som inte har barn, eller 

som inte bor med sina barn, uppvisar ett högre bortfall än de som har barn i hushållet.  

5.4 Genomförande och operationalisering 
Med grund i den teoretiska bakgrunden som redovisats har fyra frågor som rör 

könsrollsattityder och attityder till familjepolitik valts ut för att svara på de uppställda 

hypoteserna.  

1. Kvinnor bör vara beredda på att skära ner på betalt arbete för att ta hand om familjen?6 

Fråga nummer ett är ett mått på individers attityder kring huruvida kvinnor bör prioritera 

familjen framför en karriär. Om individer håller med om detta indikerar detta vidare på en 

traditionell familjesyn och familjevärden som pekar mot en manlig huvudförsörjare.  

2. Män bör ha rätt till arbete i högre grad än kvinnor när det är ont om jobb på 

arbetsmarknaden?7 

                                                        
6 How much you agree or disagree with that, a woman should be prepared to cut down on her paid work 
for the sake of her family. 

7 How much you agree or disagree with that, when jobs are scarce, men should have more right to a job 
than women. 
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Under 1990-talet då arbetslösheten i många länder var hög uppmuntrades kvinnor till att 

stanna hemma och lämna plats åt män på arbetsmarknaden. Detta skedde bland annat i 

Danmark och i Östeuropa (Rostgaard m.fl. 1999, Saxonberg & Sirovátka 2006). Håller 

respondenterna med om denna fråga pekar detta på traditionella könsrollsattityder. 

3. I vilken utsträckning håller du med eller håller inte med om att sociala förmåner och 

tjänster i ditt land gör det lättare att kombinera arbete och familj? 8 

4: Vad tycker du i allmänhet om tillhandahållandet av barnomsorg till ett rimligt pris för 

arbetande föräldrar? 9 

Frågorna om inställningen kring tillhandahållandet av barnomsorg och andra sociala 

förmåner, vilka tillsammans medför en möjlighet för båda föräldrar att arbeta, belyser 

huruvida respondenterna i praktiken upplever att det finns möjlighet för föräldrar att 

kombinera barn och arbete, vilket är relevant för både fertilitetsnivåer och jämställdhet. 

För fråga ett, två och tre är svarsalternativen angivna på en likertskala där alternativen är; 1 

Agree strongly, 2 Agree, 3 Neither agree nor disagree, 4 Disagree, 5 Disagree strongly, Svar 

på alternativ 7 Refusal, 8 Don't know, 9 No answer, kodades som bortfall.  

För att jämföra skillnader och likheter mellan de europeiska länder som ingår i 

undersökningen har andelarna i de två kategorierna agree strongly och agree slagits ihop och 

det är dessa svar som jämförs mellan länderna. Svarsalternativen för fråga fyra varierar 

mellan 0-10 där 0 innebär extremt dåligt och 10 extremt bra. För att kunna jämföra länderna 

deskriptivt har den andel tagits ut som överlag har en positiv syn på barnomsorgen i landet. 

Andelen som valdes ut varierar således mellan svarsalternativen sju till tio. Anledningen till 

att andelarna har använts för analyserna beror på att medelvärdet inte skulle säga något om 

spridningen inom ett land. Länder kan till exempel uppvisa liknande medelvärde fastän 

andelarna som håller med om en fråga skiljer sig markant.  

Ett nytt datset har sedan skapats utifrån de uttagna andelarna. Detta för att testa korrelationen 

mot den totala fertilitetsnivån på en aggregerad nivå, samt korrelationen mellan de olika 

variablerna. Korrelationsmåttet som används är Pearsons R eftersom procentandelarna i det 

nya datasetet behandlas som en kvotskala. Man bör ta i beaktning att de procentandelar som 

används härstammar ur ordinalskalor vilket gör att de saknar ekvidistans. 

                                                        
8 To what extent you agree or disagree that social benefits and services in [country]....make it easier for 
people to combine work and family life? Med sociala förmåner avses enligt ESS till exempel sjukvård, 
pensioner, sociala trygghetsförsäkringar som arbetslöshetsförsäkring, barnbidrag med mera.  

9 And what do you think overall about the provision of affordable childcare services for working parents? 
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Eftersom både tidigare forskning och teorier indikerar att det kan föreligga skillnader mellan 

män och kvinnor har sambandstest utförts genom korstabuleringar med både Chi.2 och 

Gamma som mått för att undersöka om det finns signifikanta skillnader. Vidare har svaren för 

varje fråga klassindelats så att kategorierna som håller med om ett påstående har kodats om 

till 1 och resterande kategorier till 0. Sambandstestet mellan kön och attityder har därefter 

genomförts separat för varje enskilt land. 

Gamma är ett sambandsmått som tar hänsyn till obundna par och som visar att när ett 

variabelvärde ökar, ökar eller minskar det andra. Gamma har använts eftersom det är ett mått 

som är fördelaktigt att använda då man har ordinalskalevariabler samt då den beroende 

variabeln har klassindelats (Walsh 1990). Chi·² mäter huruvida skillnaden mellan uppmätta 

observationer och förväntade sådana är statistiskt signifikant. Det används vanligtvis vid 

signifikanstest mellan bivariata variabler på nominalskala, så som kön och huruvida 

respondenten håller med om ett visst påstående om detta är kodat till två klasser (Frankfort-

Nachmias & Nachmias 1996:496).   

Att två olika sambandsmått används motiveras genom att det kan förekomma skillnader 

mellan Chi.2 och Gamma. Dock har det inte framkommit några inkonsekventa resultat mellan 

dem i analysen, varför dessa två används för att stärka resultaten av de signifikanta värdena. 

Gamma har här en särskild roll eftersom man med Chi.2 inte kan avgöra sambandets styrka. 

5.5 Reliabilitet och Validitet 
Reliabilitet handlar om frågornas tillförlitlighet och ett mätinstrument anses ha hög reliabilitet 

om det vid upprepade tillfällen ger samma resultat (Djurfeldt m.fl. 2010). Frågan: Vad tycker 

du i allmänhet om tillhandahållandet av barnomsorg till ett rimligt pris för arbetande 

föräldrar? kan ha problem med reliabiliteten då den kan tolkas olika beroende på 

respondenternas referensramar. Frågan har även tolkats olika beroende på om de har barn i 

hushållet eller inte, vilket skulle kunna resultera i ett osäkert mått. Måttet bedöms dock som 

tillförlitligt med tanke på att det är mest relevant för just föräldrar med hemmavarande barn. 

För att stärka interbedömarereliabiliteten i materialet har ESS undersökningsteam haft en 

genomgång kring tillvägagångssätt och givit detaljerade instruktioner till samtliga intervjuare. 

Detta för att intervjuerna ska genomföras på samma sätt (Koch et al. 2008, Bryman 2001). I 

studier då data samlats in genom intervjuer finns även en risk för intervjuareffekt, vilket 

innebär att risken för skevheter i materialet ökar då respondenter bland annat försöker återge 

en positiv bild av sig själva. Detta problem anses dock minska vid telefonintervjuer. I ESS 
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beskrivs att faktorer som till exempel intervjuarens bakgrund, kön etcetera inte anses ha spelat 

någon större roll för resultaten som helhet. Det kan dock diskuteras om en man svarar ärligt 

på frågan om män bör ha rätt till arbete i högre grad än kvinnor om det är en kvinnlig 

intervjuare. Dock förefaller det vara så att detta inte har haft någon större effekt eftersom män 

ändå i hög grad hållit med om detta (Bryman 2001). 

Validitet i sin tur handlar om att verkligen mäta det som avses att mätas (Djurfeldt m.fl. 

2010). I detta fall rör validiteten hur väl de valda attitydmåtten mäter könsrollsattityder och 

inställning till familjepolicys. Med grund i att frågorna som valts ut berörs av åtskilliga teorier 

och tidigare studier som nämnts kan man anta att konstruktionsvaliditeten är hög (Frankfort-

Nachmias & Nachmias 1996). Vad gäller den interna validiteten görs inga antaganden om 

kausalitet eftersom det inte kan uteslutas att det finns ett omvänt samband. Detta då måtten för 

TFR och ESS-undersökningen tidsmässigt endast skiljer sig med ett år, och för att uttala sig 

om kausalitet krävs en kronologisk ordning av händelser. Därtill förefaller det rimligt att det 

även finns andra variabler som påverkar förhållandet, men som vi inte testar i denna 

undersökning (Bryman 2001). 

6. Resultat  
I detta avsnitt kommer de härledda hypoteserna att testas empiriskt. Avsnittet inleds med en 

deskriptiv del där korrelationer mellan de fyra påståendena presenteras och beskrivs. Därefter 

kommer könsskillnader att belysas för de två första påståendena och till sist presenteras 

resultatet av sambandsanalyserna mellan de olika attityderna och TFR-värdena. 

 
Tabell 1: Korrelationer mellan de landsspecifika attitydmåtten på en aggregerad nivå 

 Fråga 1 fråga 2 Fråga 3 

Fråga 1) Kvinnor bör skära ner på arbete för att ta hand om 
familjen    

Fråga 2) Män har mer rätt till arbete än kvinnor då det är ont 
om jobb på arbetsmarknaden 0,73   

Fråga 3) Sociala förmåner i landet underlättar för att 
kombinera arbete och familj -0,59 -0,69  

Fråga 4) Tillhandahållande av barn-omsorg till ett rimligt 
pris för arbetande föräldrar -0,46 -0,34 0,42 

Korrelationsmått anges i Pearsons R 

 

Starkast korrelation mellan de olika frågorna har fråga ett och två (0,73). Tabell 1 visar att de 

behandlar samma fenomen och att de därför lämpar sig för att testa samma hypotes. Detta 
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innebär att länder som har höga andelar som håller med om fråga ett, även tenderar att ha 

höga andelar som håller med om fråga två. Måtten för könsrollsattityder uppvisar även en 

relativt stark negativ korrelation (-0,59 respektive -0,69) gentemot frågan om huruvida sociala 

förmåner underlättar kombinationen av familj och arbete. Samtliga frågor uppvisar en 

moderat styrka på sambandet med frågan om synen på barnomsorg, då länder med en stor 

andel traditionella könsrollsattityder även tenderar att ha en liten andel som är nöjda med 

barnomsorgen (-0,46 respektive -0,34). Sambandet mellan fråga tre och fyra blir positivt 

(0,42) då länder där en stor andel håller med om att sociala förmåner underlättar för dem att 

kombinera familj och arbete, till viss del även tenderar att hålla med om att det finns en 

tillgänglig barnomsorg. En anledning till att korrelationerna kring synen på barnomsorg är 

förhållandevis svaga skulle som tidigare nämnts kunna bero på att människors referensramar 

skiljer sig kring vad som är att betrakta som ”barnomsorg till rimligt pris” .  

Tabell 2: Könsskillnader mellan andelen kvinnor och män som instämmer med fråga ett och två. 
Signifikansnivå med Chi.2 anges i kolumnen för andel kvinnor och signifikansnivå med gamma anges i 
egen kolumn.   
 

  
Kvinnor bör skära ner på arbete för 
familjens skull 

Män har rätt till jobb än kvinnor då det är 
ont om arbete på arbetsmarknaden 

  Andel män Andel Kvinnor γ Andel män Andel kvinnor γ 
Belgien 22,9 27,7 0,13* 12,1 12,4 0,01 
Bulgarien 45,9 44,3 (-)0,03 37,5 24,1** (-)0,31** 
Cypern 71,6 64,4* (-)0,17** 42,1 19,1** (-)0,51** 
Danmark 8,8 6,1 (-)0,20 2,1 1,0 0,27 
Estland 37,2 37,9 0,01 16,2 11,3* (-)0,21* 
Finland 10,5 13,4 0,14 1,4 2,1 0,19 
Frankrike 25,8 30,2 0,11 7,5 5,0 (-)0,21 
Grekland 49,2 36,2** (-)0,26** 47,2 31,0** (-)0,33** 
Irland 21,3 25,3 0,11 8.2 3.8** (-)0,38** 
Kroatien 46,0 30,3** (-)0,32** 26,0 12,0** (-)0,44** 
Lettland 56,3 54,5 (-)0,04 26,0 13,5** (-)0,39** 
Litauen 49,7 50,8 0,01 32,3 15,2** (-)0,45** 
Nederländerna 18,9 19,2 0,04 6,8 5,9 (-)0,08 
Norge 10,1 13,0 0,14 2,9 0,9* (-)0,52* 
Polen 52,4 51,6 (-)0,02 21,6 20,8 (-)0,02 
Portugal 44,3 41,7 (-)0,05 19,4 16,0 (-)0,12 
Rumänien 49,3 41,4** (-)0,16** 39,4 29,9** (-)0,21** 
Schweiz 49,7 49,7 0,00 15,9 10,6** (-)0,23** 
Slovakien 45,3 48,1 0,06 28,6 22,7* (-)0,15* 
Slovenien 25,7 30,4 0,12 10,5 8,6 (-)0,11 
Spanien 46,0 45,0 (-)0,02 14,0 7,7** (-)0,32** 
Storbritannien 26,7 29,8 0,08 6,5 7,3 0,01 
Sverige 11,2 8,3 (-)0,17 1,2 1,3 0,05 
Tjeckien 47,1 40,6* (-)0,13* 29,8 21,5** (-)0,22** 
Tyskland 34,5 34,4 0,00 11,5 7,7** (-)0,22** 
Ungern 32,5 31,9 (-)0,01 31,7 32,9 0,03 

* Signifikant på 5 procentnivå  
** Signifikant på 1 procentnivå 
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Gällande könsskillnader i de frågor som testar könsrollsattityder varierar andelen 

instämmande mellan undersökningens länder (se tabell 2 s. 20).  

För den första frågan som rör att kvinnor bör skära ner på arbete för att ta hand om familjen är 

det framförallt forna kommunistländer och Medelhavsländer som uppvisar signifikanta 

könsskillnader både med Gamma och med Chi.2. Dessa länder är Tjeckien, Kroatien, 

Rumänien samt Medelhavsländerna Cypern och Grekland. Skillnaderna innebär att det är män 

som i större grad tenderar att hålla med om att kvinnor bör skära ner på arbete till förmån för 

familjen. Även Belgien uppvisar ett svagt signifikant samband (endast med Gamma) men i 

detta fall är det övervägande kvinnor som håller med om frågan.  

Fråga två, om att män har rätt till arbete då det är ont om jobb på arbetsmarknaden, uppvisar 

ett mer sammanhängande resultat. Av de forna kommunistländerna återfinns signifikanta 

könsskillnader i Bulgarien, Tjeckien, Kroatien, Estland, Lettland, Litauen, Slovakien och 

Rumänien. Endast Polen och Slovenien bland de forna kommunistländerna saknar 

signifikanta könsskillnader. Bland Medelhavsländerna finns signifikanta skillnader i Cypern, 

Grekland och Spanien. Även Tyskland och Schweiz, Irland och Norge uppvisar signifikanta 

skillnader mellan könen. Även här framgår det att det är männen som anser sig ha rätt till 

arbete då det är ont om jobb på arbetsmarknaden, vilket tyder på mer traditionella värderingar. 

Då skillnaderna som uppmäts mellan könen tenderar att vara relativt svaga tyder det på att 

effekten av könsskillnaderna inte kommer att påverka undersökningens resultat. För länder 

som uppvisar ett måttligt starkt signifikant samband finns dock risken att effekten av kön 

underskattas vid hypotesprövningarna. Detta skulle till exempel kunna innebära att ett land 

där en högre andel män än kvinnor håller med om i en fråga, vid hopslagning av 

könsandelarna, uppvisar mer traditionella attityder än vad som är representativt (se till 

exempel Cypern i Tabell 2 s. 20). 

6.1 Sambandet mellan könsrollsattityder och 
fertilitetsnivå 
Enligt hypotes 1 kan vi förvänta oss att: Det finns ett negativt samband mellan traditionella 

könsrollsattityder och total fertilitetsnivå.  Denna hypotes kommer nedan att testas genom två 

attitydsmått.  

Hypotes 1a: Länder där individer i högre grad anser att kvinnor bär huvudansvar för barn 

och familj antas ha en lägre fertilitetsnivå än länder där individer i lägre grad anser detta.   
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Hypotes 1b: Länder där individer i högre grad anser att män har mer rätt till arbete än 

kvinnor har en lägre fertilitetsnivå än länder där individer i lägre grad anser detta. 

För hypotes 1a uppvisas ett starkt negativt samband, med Pearsons R på -0,77, mellan att 

hålla med om påståendet och TFR. Länder där en hög andel håller med om att kvinnor bör 

skära ner på arbetet har ett lägre TFR-värde än länder där få andelar håller med om detta.  

Diagram 3: Samband mellan attityd till huruvida kvinnor bör skära ned på förvärvsarbete till förmån för 
familjen och TFR. 

 

Diagram 3 visar att de länder där högst andel av respondenterna håller med om att kvinnor bör 

skära ner på arbete för att ta hand om familjen är Cypern, Lettland och Polen följt av Litauen, 

Schweiz, Slovakien, Spanien, Bulgarien och Rumänien. De länder där en lägre andel 

respondenter håller med om att kvinnor bör skära ner på sitt arbete för att ta hand om familjen 

är Danmark, Sverige, Norge och Frankrike följt av Nederländerna, Irland och Belgien.   

Resultatet uppvisar ett tydligt mönster. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, 

Belgien, England, Frankrike och Irland sticker ut från de resterande länderna då de har låga 

andelar som håller med, samt relativt höga TFR-värden.  Detta är ett mönster som kan kopplas 

till de välfärdstypologier som presenterats. Resultatet visar att länder med stöd för en 

tvåförsörjarfamilj och länder med generellt familjestöd, samt marknadsorienterade stater 

bildar ett eget kluster (förutom Tyskland och Schweiz).  
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De forna kommunistländerna får ett relativt samstämmigt resultat då de för hypotes 1a 

uppvisar en hög andel med traditionella attityder samt låga TFR-världen. Medelhavsländerna 

visar även de upp ett liknande mönster med en hög andel respondenter med traditionella 

värderingar och låga TFR-värden, varav Cypern särskilt utmärker sig då 67,9 procent håller 

med om att kvinnor borde skära ner på förvärvsarbetet till förmån för familjen. Resultatet av 

Medelhavsländerna och de forna kommunistländerna kontrasteras mot Danmark där endast 

7,4 procent höll med om påståendet. 

För hypotes 1b, om att män bör ha mer rätt till arbete än kvinnor uppvisas, likt den tidigare 

hypotesen ett starkt negativt samband med Pearsons R på -0,74.  

Diagram 4: Samband mellan attityd till huruvida män bör har mer rätt till arbete än kvinnor om det är 
ont om jobb och TFR. 

 

För hypotes 1b visar diagram 4 att de länder med högst andel respondenter som håller med 

om att män bör ha företräde till jobb när det är ont om arbetsmöjligheter är Rumänien, 

Grekland, Ungern, Cypern och Bulgarien.  De länder där en hög andel respondenter håller 

med i frågan tenderar att uppvisa låga TFR-värden (mellan 1,35 och 1,48) och är framför allt 

Medelhavsländer och forna kommunistländer. Gemensamt för dessa länder är att det främst är 

mannen som är huvudförsörjare. Rumänien är det land som har högst andel respondenter som 

håller med om att män bör ha rätt till arbeten då det är ont om dem på arbetsmarknaden, med 

39,2 procent, till skillnad från Sverige där endast 1,3 procent höll med.  
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De länder där respondenter i minst utsträckning svarat att de håller med om detta har höga 

TFR-nivåer. Dessa är först och främst de nordiska länderna där staten stöder en 

tvåförsörjarfamilj. Därefter följer även familjer med ett generellt familjestöd såsom Frankrike, 

Nederländerna, Irland och Belgien. Även Storbritannien som är mer marknadsorienterad har 

mindre traditionella könsrollsattityder och högre TFR-värden.  

Resultaten av hypotesprövningarna för 1a och 1b ger således stöd för hypotes 1: Det finns ett 

negativt samband mellan traditionella könsrollsattityder och total fertilitetsnivå. Detta 

innebär att det i länder där individer i högre grad anser att kvinnor bär huvudansvar för barn 

och familj och där män ses som huvudförsörjare, finns en lägre total fertilitetsnivå.  

6.2 Sambandet mellan sociala förmåner, 
barnomsorg och fertilitetsnivåer 
Enligt hypotes 2 kan vi förvänta oss att: Det finns ett positivt samband mellan attityder till 

familjerelaterade sociala förmåner och befintlig barnomsorg, och total fertilitetsnivå. Denna 

hypotes testas liksom den ovanstående hypotesen genom två delhypoteser. 

Hypotes 2a: Länder där individer i högre grad anser att befintliga sociala förmåner 

underlättar kombinationen arbete och familj har en högre total fertilitetsnivå än de länder 

där individer i lägre grad anser detta. 

Hypotes 2b: Länder där individer är positivt inställda den tillgängliga barnomsorgen 

uppvisar en högre total fertilitetsnivå än länder där individer inte är det.  

Sambandet mellan attityder till sociala förmåner och TFR uppvisar en stark positiv korrelation 

med TFR (Pearsons R 0,71) för hypotes 2a, vilket innebär att länder som har en hög andel 

invånare som anser att sociala förmåner i landet hjälper dem att kombinera arbete och familj 

har högre TFR-värden än de länder där det finns en lägre andel som anser detta. 
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Diagram 5: Samband mellan attityd till huruvida sociala förmåner i det egna landet underlättar 
kombinationen av arbete och familj och TFR. 

 

Diagram 5 för hypotes 2a visar att de nordiska länderna har den högsta andelen respondenter 

som upplever att de sociala förmånerna gör det lättare att kombinera arbete och familj. Dessa 

länder ingår även i typologierna om en tvåförsörjarfamilj. Det land med högst andel är Norge 

med 72,4 procent. Även Nederländerna, Belgien, Frankrike och Irland som är regimer med 

generellt familjestöd har höga andelar som instämmer i påståendet om sociala förmåner. 

Dessa länder har liksom de nordiska länderna höga TFR-värden. Även Cypern, Spanien, 

Grekland och Portugal har en hög andel respondenter som svarat att de håller med om att 

sociala förmåner underlättar kombinationen arbete och familj, med 55 till 59 procent. Dessa 

länder har dock låga TFR-värden. De länder där andelen som håller med om påståendet är 

lägst är de forna kommunistländerna, där Ungern uppvisar det lägsta värdet på 18,1 procent. 

Något högre andelar uppvisar Medelhavsländerna samt Schweiz och Tyskland, var av alla har 

låga TFR-värden.  

Sambandet för hypotes 2b, mellan attityd till barnomsorg och TFR, är svagt positivt med 

Pearsons R på 0,39, vilket innebär att länder med en hög andel respondenter som anser att det 

finns tillgänglig barnomsorg till ett rimligt pris även tenderar att ha ett högt TFR-värde och 

tvärt om. 
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Diagram 6: Samband mellan attityd till huruvida det finns tillgänglig barnomsorg till ett rimligt pris i det 
egna landet och TFR. 

 

 

Diagram 6 visar att det finns en större spridning gällande attityder till barnomsorg. De länder 

där högst andel respondenter upplever att det finns barnomsorg till ett rimligt pris i landet är 

liksom i de tidigare analyserna de nordiska länderna. Dock har även Cypern, Estland och 

Ungern höga andelar som håller med om att det finns tillgänglig barnomsorg för arbetande 

föräldrar, även om de har lägre TFR-värden än de nordiska länderna. Det land med högst 

andel respondenter som är mest positiva till barnomsorgen i landet är Finland med 56,9 

procent. Liksom tidigare befinner sig Nederländerna nära de nordiska länderna.  

De länder där andelen är lägst som har en positiv inställning till den tillgängliga 

barnomsorgen, är de forna kommunistländerna samt Medelhavsländerna där Portugal 

uppvisar det lägsta värdet på 11,3 procent. Dessa länder har även låga TFR-värden. Irland, 

Storbritannien, Belgien och Frankrike som tillhör typologierna med generellt familjestöd samt 

marknadsorienterade regimer (Storbritannien), uppvisar låga andelar som är positivt inställda 

till den tillgängliga barnomsorgen. Dessa länder har höga TFR-värden. 

Resultatet av hypotesprövningarna för delhypoteserna 2a och 2b ger således stöd för hypotes 

2: Det finns ett positivt samband mellan attityder till familjerelaterade sociala förmåner och 

befintlig barnomsorg, och total fertilitetsnivå. Detta innebär att länder där individer uppvisar 
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en positiv attityd till de sociala förmånerna och den tillgängliga barnomsorgen, har högre 

TFR-värden än länder där man i lägre grad är positiv. Dock finns ett starkare stöd för hypotes 

2a än för hypotes 2b. 

7. Diskussion  
Uppsatsens syfte var att undersöka huruvida det finns ett samband mellan å ena sidan 

traditionella könsrollsattityder samt inställning till det egna landets familjepolitik och å andra 

sidan landets TFR. 

En stor del av den befintliga forskningen indikerar att jämställdhetsfrågor som rör möjligheten 

att kombinera barn och förvärvsarbete är viktiga för att förklara de låga fertilitetsnivåerna i 

dagens Europa. Kvinnor som riskerar att gå miste om sin karriär om de skaffar barn avstår 

från, eller skjuter upp barnafödande.  

Det finns även en stor del forskning som behandlar familjepolitikens inverkan på 

fertilitetsnivåer. Detta genom att vissa policys som underlättar för kvinnor att kombinera 

familj med arbete minskar de alternativkostnader som familjebildande innebär. Resultatet av 

denna undersökning ger stöd till både teorier och tidigare forskning som menar att ökade 

alternativkostnader för kvinnor som vill skaffa barn minskar födelsetalen (se till exempel 

Chesnais 1996, Björklund 2006, McDonald 2000, 2006).  I länder med policys som minskar 

alternativkostnaderna tenderar respondenter även att ha mindre traditionella könsrollsattityder 

samt fler barn. 

I resultatdelen framkommer att de länder där respondenterna tenderar att ha traditionella 

attityder till könsroller har en lägre fertilitetsnivå. Resultaten stöds av både tidigare teorier och 

forskning på området som menar att kvinnor avstår ifrån- eller skjuter upp barnafödande i 

länder där det är svårt att kombinera barn och yrkeskarriär (se till exempel Chesnais 1996, 

Castles 2003, McDonald 2000,2006 och Björklund 2006). Det framkommer även att länder 

som har en hög andel som är positivt inställd till sociala förmåner i landet tenderar att ha 

högre TFR-värden. Detta gäller även till viss del för frågan om synen på barnomsorg (se till 

exempel Plantenga & Remery 2005).  

Med avseende på resultaten antas hypotes 1 genom delhypoteserna 1a och 1b: Det finns ett 

negativt samband mellan traditionella könsrollsattityder och total fertilitetsnivå.  Detta 
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innebär att det i länder där individer i högre grad anser att kvinnor bär huvudansvar för barn 

och familj och där män ses som huvudförsörjare, finns en lägre total fertilitetsnivå.  

Vidare antas även hypotes 2 genom delhypoteserna 2a och 2b: Det finns ett positivt samband 

mellan attityder till familjerelaterade sociala förmåner och befintlig barnomsorg och total 

fertilitetsnivå. Detta innebär att länder där individer uppvisar en positiv attityd till de sociala 

förmånerna och den tillgängliga barnomsorgen, har högre TFR-värden än länder där man i 

lägre grad är positiv.  

Höga födelsetal och en låg andel traditionella könsrollsattityder uppvisar framförallt de 

nordiska länderna med ett tvåförsörjarsystem/socialdemokratiska regimtyper. Här är det 

troligt att attityd och familjepolicys hänger samman då dessa länder är mindre traditionella i 

sina könsrollsattityder (Sjöberg 2004). I dessa länder är man därtill nöjd med de sociala 

förmånerna som underlättar möjligheten för medborgarna att kombinera arbete med familj. 

Familjepolitiken i dessa länder underlättar en tvåförsörjarmodell där kvinnor ofta har 

möjlighet till deltidsarbete och andra sociala förmåner. Exempel på dessa är föräldraledighet, 

ett starkt socialt skyddsnät, subventionerad barnomsorg för de yngsta och en offentlig 

äldreomsorg (Korpi 2000). Vidare visar diagram 2 (s. 10) att dessa länder även har en stor 

andel barn inskrivna i den formella barnomsorgen.  

Länder med ett så kallat generellt familjestöd10 och de marknadsorienterade välfärdsstaterna11 

uppvisar, liksom de nordiska länderna, mindre traditionella könsrollsattityder (undantaget 

Schweiz). Enligt teorin om att policy och attityder hänger ihop skulle dessa länder dock vara 

präglade av ett mer traditionellt synsätt då statssystemet inte främjar en tvåförsörjarfamilj 

(Sjöberg 2004, Korpi 2000, Esping-Andersen 1996). Utfallet för dessa länder visar således att 

användningen av typologier i vissa fall kan vara problematisk. En förklaring till att dessa 

länder faktiskt uppvisar låg andel respondenter med traditionella könsrollsattityder, skulle 

kunna vara att de är influerade av de nordiska ländernas system. Vad gäller policys stämmer 

attityderna dock överens med vad som kan förväntas utifrån de olika regimtyperna, då det i 

länder med generellt familjestöd finns policys för att underlätta möjligheten att kombinera 

familj och arbete men inte i samma utsträckning som ges i länder med en tvåförsörjarmodell. 

Undantaget är dock Schweiz som har mer traditionella könsrollsattityder, låga TFR-värden 

och i mindre utsträckning tenderar att anse att det finns sociala förmåner som underlättar 

möjligheten att kombinera familj och förvärvsarbete.  
                                                        
10 Belgien, Frankrike, Nederländerna och Irland  

11 Storbritannien och Schweiz 
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Att Storbritannien, Irland, Belgien och Frankrike som samtliga har höga TFR-värden, är nöjda 

med de policys som underlättar möjligheten att kombinera barn med arbete men samtidigt är 

missnöjda med barnomsorgen i landet är oväntat. Diagram 2 (s.10) som visar andel barn 

registrerade i barnomsorg pekar på att både Frankrike, Belgien och Storbritannien har höga 

nivåer av barn registrerade i barnomsorgen. Irland har vidare högre andelar än Finland som i 

resultatet av denna undersökning tycks vara mest positivt inställda till den tillgängliga 

barnomsorgen i landet. Att missnöjet är större i Irland och Storbritannien kan bero på att 

barnomsorgen där tenderar att vara kostsam. Vidare kan missnöjet för de andra länderna 

(Belgien, Frankrike och Tyskland) möjligen bero på att barnomsorgen inte möter efterfrågan 

(Plantenga & Remery 2005, 2009).  

Irland uppvisar ett något oväntat resultat då de har ett samhällssystem som stödjer den 

traditionella kärnfamiljen samtidigt som de har få andelar som har traditionella 

könsrollsattityder. Detta kan ses som oväntat då till exempel Sjöberg (2004) och Fishbein och 

Ajzen (1975) menar att samhällsinstitutioner verkar normerande på attityder. Värt att nämna 

kan dock vara att Irlands totala fertilitetsnivå drastiskt har sjunkit från 3,55 till 1,87 mellan 

åren 1975 och 1995 (Murphy-Lawles & McCarthy 1999:71).  Vidare har kampen för kvinnors 

rättigheter varit stark även vid tufft motstånd, vilket skulle kunna ha bidragit till att många nu 

verkar motsätta sig de traditionella könsrollerna. I och med den ökande statusen för kvinnor 

samt införandet av policys som ska underlätta jämställdhet mellan könen förutspår Murphy-

Lawless och McCarthy (1999) en demografisk utveckling likt den i norra Europa. 

Till skillnad från norra Europa uppvisar Medelhavsländerna en hög andel traditionella 

könsrollsattityder, vilket, som Chesnais (1996) förklarar det, kan bero på den katolska kyrkans 

ställning och inflytande med ett stort fokus på kärnfamiljen.  Detta kan hänga samman med att 

det i medelhavsregionen fortfarande finns traditionella normer som ligger närmre idén om den 

manliga huvudförsörjaren. De traditionella könsrollsattityderna kan här vara en bidragande 

faktor till de låga födelsetalen. I dessa länder finns vidare en högre andel som anser att det 

finns sociala förmåner i landet som underlättar kombinationen familj och arbete, samtidigt 

som de är missnöjda med den tillgängliga barnomsorgen. Även om respondenterna i länderna 

tenderar att vara relativt nöjda med de sociala förmåner som underlättar för individer att 

kombinera barn och arbete, kan det fortfarande vara så att det saknas policys som stöder 

kvinnor att till fullo komma ut på arbetsmarknaden. Denna tankegång stöds av att det här 

finns en stor klyfta mellan mäns och kvinnors sysselsättningsgrad på arbetsmarknaden 

(McDonald 2000 jmf Plantenga & Remery 2005). Det skulle kunna vara så att respondenter i 
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dessa länder anser att de sociala förmåner som faktiskt finns att tillgå underlättar möjligheten 

att kombinera familj och arbete, samtidigt som dessa policys fortfarande inte når upp till det 

eventuella behovet. Syftet med förmånerna som till exempel vårdnadsbidrag, skattelättnader 

för familjer samt barnomsorg för äldre barn är inte att öka jämställdheten mellan kvinnor och 

män utan att underlätta för familjer där en person är hemmavarande (Ferrarini 2006). En 

indikation på detta är att man enligt undersökningens resultat i Medelhavsländer till stor del 

inte är nöjd med den barnomsorg som finns för arbetande föräldrar. Detta resultat kan förstås 

utifrån Plantenga & Remery (2009) som menar att det i dessa länder finns stor efterfrågan på 

barnomsorg som inte möts, framför allt vad gäller barnomsorg till de yngsta barnen. 

Att Cypern har en så pass stor andel respondenter som är nöjda med den tillgängliga 

barnomsorgen kan bero på att barnomsorg blivit mer accepterat än tidigare och att 

användningen av den har ökat för barn under tre år, från ca 25 procent år 2006 till runt 32 

procent år 2008 (Plantenga & Remery 2009:31,53 se även diagram 2 s. 10). Detta kan ses som 

ett attitydskifte från att tidigare i högre grad ha ansett att det mest fördelaktiga är att själv ta 

hand om barnen när de är små, alternativt låta en släkting ta hand om dem (Plantenga & 

Remery 2005) 

De länder med mest traditionella attityder, och som är minst nöjda med sociala förmåner, är 

de forna kommunistländerna, vilka även har låga fertilitetsnivåer. Förklaringen till detta kan 

delvis ligga i dessa länders historia då det under det kommunistiska styret var fler kvinnor 

som arbetade samtidigt som fertilitetsnivån var högre. Nu har systemet gått tillbaka till mer 

familjeorienterade institutioner och kvinnor uppmuntras inte till arbete på samma villkor som 

män. Den traditionella synen på könsroller kan även förklaras med att policys och 

familjepolitik som underlättar en tvåförsörjarfamilj förknippas med politiken under 

sovjettiden som många, efter kommunismens fall, ville komma bort ifrån. Kvinnor tvingades 

att arbeta men hade inte möjlighet att göra karriär som männen (Neyer 2006 jmf Saxonberg & 

Sirovátka 2006). På så sätt kan arbetsvillkoren under kommunistperioden ha format 

människors övertygelse om att kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är tvingande snarare 

än frigörande, varför så pass många uppvisar traditionella könsrollsattityder. 

De forna kommunistländerna uppvisar liksom de sydeuropeiska länderna låga andelar som 

håller med om att det finns en tillgänglig barnomsorg i landet. Respondenter i dessa länder 

tenderar även att anse att det inte finns sociala förmåner som underlättar kombinationen av 

arbete och familj. Resultatet återkopplas till tidigare studier av Plantenga och Remery (2005, 

2009), som visar att det i dessa länder bland annat finns en högre efterfrågan på barnomsorg 
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än vad det finns att tillgå. Att det finns låga andelar som är nöjda med den tillgängliga 

barnomsorgen kan även bero på att den är kostsam eller att den generella attityden inom dessa 

länder är att formell barnomsorg inte anses vara något positivt. En bakgrund till detta är att 

barnomsorg förknippas med dåliga förhållanden och det finns även attityder kring att det är 

bättre att låta barnet växa upp i hemmamiljö fram till 2-3 års ålder. Kvinnan förväntas således 

vara hemma med barnen under de första åren (Plantenga & Remery 2005, Neyer 2006). Detta 

kan återkopplas till Sjöberg (2004) som menar att negativa erfarenheterna av barnomsorg i 

flera av dessa länder skulle kunna påverka människors övertygelser om att barnomsorg, även 

om den existerar, varken ses som moralisk eller legitim.  

Då könsrollsattityder uppmätts för att testa hypoteserna har det även utifrån den teoretiska 

bakgrunden framkommit att eventuella skillnader i attityder mellan könen bör ses över. Som 

framkommit av resultaten tenderar män att ha en mer traditionell attityd än kvinnor. Detta 

skulle utifrån Chesnais (1996) resonemang kunna förklaras med att männens attityder inte 

varit tvungna att omprövas på samma sätt som kvinnors under moderniseringsprocessen, då 

speciellt kvinnor ställdes inför ökade alternativkostnader då det gällde barnafödande. När 

familjepolitik diskuteras är denna diskrepans mellan kvinnors och mäns attityder värd att ta i 

beaktning vid diskussionen om nya policys vars syfte är att underlätta kvinnor att kombinera 

barn och arbete. Detta hör även till frågan om fertilitet eftersom män kan behöva ändra på 

invanda mönster om kvinnors alternativkostnader för att få barn ska minska. 

Undersökningen hade även som mål att ge en ökad insikt kring vilka politiska åtgärder som 

krävs för att uppmuntra barnafödandet i Europa.  Av resultaten och den tidigare forskningen 

som föreligger uppsatsen framkommer att frågan om låg fertilitet och kvinnors möjligheter till 

att kunna kombinera familj och förvärvsarbete är en central komponent för ökande 

fertilitetsnivåer.  

När det gäller framtida förändringar och åtgärder för ökad fertilitet uppstår dock en paradox. 

OECD rapporterar, likt denna undersöknings resultat samt tidigare forskning, att det först och 

främst behövs politiska åtgärder i form av jämställdhetspolicys som underlättnar för kvinnor 

att kombinera familj och arbete. Exempel på detta är en utökad barnomsorg som möter den 

efterfråga som finns i de europeiska länderna. Av OECD:s rapport framkommer dock att 

åtgärder även bemöts med ett visst motstånd. Detta motstånd ligger i att länder inte vill 

påtvinga familjen olika lösningar. Detta förklaras av att föräldrar generellt själva väljer hur 

man delar upp föräldraledigheten och andra liknande ansvarsområden.   
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Kvinnors möjlighet att kombinera arbete och familj (vilket anses öka fertiliteten) anses 

således inte gå ihop med familjens ”valfrihet”. Men vem äger det fria valet om samhället 

inklusive marknaden på många håll förhindrar kvinnors möjlighet att kombinera barn med 

förvärvsarbete? Denna fråga måste revideras, eftersom resultatet av denna undersökning visar 

att attityder till frågan om kombinationen barn och arbete faktiskt har betydelse för 

fertilitetsnivåer. 

Som vidare framgått i denna undersökning finns det både teoretiska och empiriska belägg för 

att familjepolitiken bör bli mer jämställd om det ska ske en positiv inverkan på 

fertilitetsnivåer. Således behövs mer forskning som belyser hur implementering av policys 

som underlättar möjligheten att kombinera barn med förvärvsarbete bäst kan ske, utifrån varje 

lands specifika förutsättningar.  
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