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Sammanfattning 

Svårigheter att kombinera arbete och barn ses som en av de främsta anledningarna till 

den låga fertiliteten i Sydeuropa. I Skandinavien med välfärdsinstitutioner som ger stöd 

för föräldrar att kunna kombinera arbete och familjeliv är fertiliteten desto högre. 

Studier på individnivå har visat samband mellan individers arbetsvillkor och resurser 

och deras möjligheter att skaffa barn, däremot efterfrågas fler studier som jämför detta 

samband mellan olika länder med olika institutionellt stöd. I denna studie ligger fokus 

på sambandet mellan arbetsvillkor och individuella resurser och barnafödandet i Sverige 

och Spanien, två länder med olika institutionellt stöd för familjebildning, och huruvida 

dessa samband skiljer sig mellan länderna. Genom att tillämpa Amatya Sen’s 

capability-perspektiv fördjupas förståelsen för hur den institutionella kontexten, 

arbetsvillkor och individers resurser formar människors möjligheter att skaffa barn. 

Genom linjära regressionsanalyser av data från European social survey indikerar 

studiens resultat att låg inkomst har ett negativt samband med spanska kvinnors 

fertilitet, analyserna avslöjar också att familjevänliga arbetsvillkor är viktigast för 

svenska kvinnor. 

Nyckelord 

Välfärdsregimer, institutioner, familjepolitik, resurser, arbetsvillkor, fertilitet, Sverige, 

Spanien.  
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Inledning 

I stora delar av Europa är befolkningen åldrande till följd av låga fertilitetsnivåer. Problemet 

diskuteras på politisk nivå med bland annat oro för en framtida överbelastning på 

välfärdsystemen. En av huvudförklaringarna till de låga nivåerna är svårigheter att kombinera 

arbete och familjeliv (Europeiska kommissionen, 2005). I och med detta senarelägger en stor 

andel kvinnor att skaffa barn eller avstår helt (Kohler m.fl., 2002). Trots att majoriteten av 

européerna har ett familjeideal om två barn (Testa, 2006), är fertiliteten under två i många av 

länderna (Eurostat, 2011). I norra Europa närmar sig dock fertiliteten reproduktionsnivå (2,1). 

En känd anledning är att föräldrar stödjs till att förena arbete och familjeliv genom 

föräldraförsäkring, subventionerad offentlig förskoleverksamhet och lagstadgad rätt till 

deltidsarbete (Hobson & Oláh, 2006; McDonald, 2000). Detta stöd antas också minska 

kostnaderna det innebär att skaffa barn (Hobson & Oláh, 2006). 

 

För att nå en fördjupad förståelse för vilka faktorer som samverkar med individers möjligheter 

att få barn är det nödvändigt att studera fertiliteten mellan olika länder. Fahlén (2012a) visar 

att det finns ett samband mellan individuella resurser och människors möjligheter att skaffa 

barn, men efterlyser fler komparativa studier på området, sambanden tros variera mellan 

länder med olika institutionellt stöd (Fahlén, 2012a). Därför, med fokus på fertilitet i denna 

studie, jämförs människor med olika individuella egenskaper (resurser och arbetsvillkor) i två 

olika institutionella kontexter. Spanien representerar en institutionell kontext med svagt stöd 

och Sverige representerar ett starkt institutionellt stöd. Länderna skiljer sig därmed åt flera 

dimensioner som är av relevans för studien. 

 

Den spanska familjepolitiken stödjer en traditionell familj med en försörjande pappa och en 

hemmavarande mamma där staten i minsta möjliga mån förväntas lägga sig i angelägenheter 

som rör familjelivet (Hobson & Oláh, 2006; Orloff, 2002). De statliga åtgärderna för att 

underlätta balansen mellan arbete och familjeliv är knapphändiga genom brister i eller 

avsaknad av föräldraförsäkring och förskoleverksamhet (Hobson & Oláh, 2006; Lapuerta 

m.fl., 2011). Detta kan resultera i att kvinnor senarelägger eller avstår från att skaffa barn 

(Hobson & Oláh, 2006).  
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Sverige har i kontrast till Spanien en individbaserad familjepolitik där föräldrarna förväntas 

dela föräldraskapet lika. Föräldraförsäkringen, förskoleverksamheten och rätten till 

deltidsarbete är några av de komponenter i familjepolitiken som syftar till att underlätta 

kombinationen av familj och arbete (Bygren & Duvander, 2006; Orloff, 2002). Slutligen är 

det en betydande skillnad i fertilitetsnivåerna mellan länderna, 1,36 i Spanien och 1,9 i 

Sverige (Eurostat, 2013). 

 

Med Amartya Sen’s Capability approach (CA) analyseras kopplingen mellan 

välfärdsinstitutioner och individuella egenskaper (resurser och arbetsvillkor). CA har fördelen 

av att ge ett flerdimensionellt perspektiv på individers möjligheter att uppnå önskade 

handlingar i olika sociala kontexter (Sen, 1985; 1987; 1992; 2003). I den här studien utgör 

handlingen att få barn, inom och mellan olika institutionella kontexter (Hobson & Fahlén, 

2009; Hobson & Oláh, 2006). Den institutionella kontexten tillsammans med individens 

arbetsvillkor och resurser antas generera olika möjligheter att skaffa barn (Fahlén, 2012b). 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken mån individers fertilitet hänger samman 

med arbetsvillkor och enskilda resurser i Sverige och Spanien, två länder med olika 

institutionellt stöd för familjebildning.  

Frågeställningar 

1) I vilken utsträckning skiljer sig sambandet mellan människors individuella resurser och 

fertilitet mellan Sverige och Spanien? 2) Vilken betydelse har individers arbetsvillkor för 

deras fertilitet i länderna?  

Avgränsningar 

Resurserna som studeras är utbildningsnivå och inkomst. Arbetsvillkor avser den 

institutionella rätten till deltidsarbete såväl som individuella arbetsvillkor i form av 

flexibilitet, obekväma arbetstider samt trygghet i anställningen. Uppsatsen är avgränsad till att 

jämföra två länder som vardera representerar olika institutionella kontexter. Detta möjliggör 

en fördjupad förståelse men utgör en begränsning i generaliserbarhet. 
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Definitioner 

Några av de begrepp som används frekvent i uppsatsen behöver klargöras. Fertilitet refererar 

till att föda barn (bara levande barn inräknade). Fertilitet mäts vanligtvis med ett mått kallat 

total fertility rate (TFR), det är en uppskattning av hur många barn en kvinna förväntas få om 

hon överlever sina fertila år och om den åldersspecifika fertiliteten är konstant över dessa år 

(OECD, 2011). Enligt demografer rangordnas fertilitet från låg fertilitet vilket är under 

reproduktionsnivå (2,1) men minst 1,5 barn per kvinna. Väldigt låg fertilitet är mellan 1,3–1,5 

och den absolut lägsta fertiliteten är under 1,3 barn per kvinna (Billiari, 2004). I denna studie 

diskuteras främst länder med väldigt låg fertilitet och länder som överstiger 1,5 och närmar 

sig reproduktionsnivå. Observera att även barnafödande och familjebildande används 

omväxlande. Med arbete refereras till betalt arbete. Därmed inkluderas inte obetalt 

hushållsarbete. Arbete mäts ofta i timmar, med heltidsarbete menas mer än 35 timmar i 

veckan, deltidsarbete färre än 35 timmar i veckan. Med till kvinnligt förvärvsarbete inräknas 

den andel kvinnor av den kvinnliga populationen i ett land, mellan 15 och 64 som arbetar eller 

aktivt söker arbete. Slutligen syftas institutioner i den här uppsatsen till lagar och statliga 

policys.   

Disposition 

Uppsatsen inleds med en introduktion till välfärdstypologi som följs av en beskrivning av 

Spaniens och Sveriges respektive kontexter. Därpå görs en koppling från institutionell nivå till 

individnivå genom avsnittet om capability approach och mer ingående hur resurser och 

arbetsvillkor samverkar med fertilitet. Vidare beskrivs det empiriska underlaget till analyserna 

samt metodval. I resultatavsnittet redovisas resultaten från analyserna. Avslutningsvis 

diskuteras de viktigaste resultaten utifrån det institutionella perspektivet som uppsatsen inleds 

med.   

Teori och tidigare forskning 

I komparativa studier grundade på individbaserad data som denna, är det viktigt att undersöka 

relevanta policys för att koppla individers beteende, i denna studie fertilitetsbeslut, till deras 



 

 4 

institutionella kontext. Ett vanligt angreppsätt är att använda sig av olika regimtypologier 

(Fahlén, 2012b). De lagar och regler som den institutionella kontexten innehåller kan ha ett 

samband med människors antal barn genom att de på olika sätt kan underlätta eller försvåra 

för människor att kunna kombinera arbete och familjeliv. Institutioner kan också minska 

kostnaderna det innebär att skaffa barn i form av förlorad inkomst och ökade utgifter (Hobson 

& Oláh, 2006). Ett antagande är att samhällen med starkt stöd gör det lättare för familjer att 

klara kostnaderna det innebär att skaffa barn samt underlättar tidsmässigt, till exempel genom 

att minska risken för stress. I detta avsnitt diskuteras välfärdsregimer och valet av länderna till 

den jämförande analysen, följt av en beskrivning av de institutionella kontexterna i Sverige 

och Spanien. 

Välfärdsregimer 

Gøsta Esping-Andersens (1990) typologisering av välfärdsstaterna är kanske den mest kända i 

sitt slag, den har haft ett stort inflytande på välfärdsforskning och banat väg för andra 

liknande typologiseringar. I sin kategorisering visar han det komplexa förhållandet mellan 

staten, marknaden och familjen och särskiljer mellan; konservativa, social-demokratiska och 

liberala regimer (Esping-Andersen, 1990). Esping-Andersens typologi har mött feministisk 

kritik som pekat på att betydelsen av kön har exkluderas ur analysen, där ibland uppdelningen 

mellan betalt och obetalt arbete (Orloff, 1993; Sainsbury, 1996). Denna kritik undgår Korpis 

(2000) typologi som baseras på staters olika policys som kan påverka kvinnors möjligheter att 

kombinera arbete och familjebildande. I typologin definieras tre breda idealtyper av 

välfärdsmodeller; familjeförsörjarmodellen, tvåförsörjarmodellen, och marknadsorienterade 

modellen. Ytterligare kritik mot Esping-Andersens välfärdsregimer har handlat om att de 

särskilda dragen i medelhavsländernas politiska system inte inryms, vilket har lett till 

utvecklingen av en fjärde regim- den sydländska modellen (the Southern Model) (Ferrera, 

1996; Trifiletti, 1999).  

 

Välfärdstypologier används ofta för att analysera likheter och skillnader mellan välfärdsstater 

(Fahlén, 2012b; Hobson & Oláh, 2006). Så används dem också i denna studie, som idealtyper 

och som ett verktyg för att analysera likheter och skillnader mellan Sverige och Spanien. 

Särskilt Korpis (2000) modell är viktig för studier som denna då kön inkluderas i analysen 

samt hur staters olika policys i form av barnbidrag, förskoleverksamhet kan påverka 

människors möjligheter att kombinera arbete och familjeliv (Hobson & Oláh, 2006). För att 
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möjliggöra en intressant jämförelse har två länder som representerar varsin välfärdsregim 

valts och som skiljer sig i flera dimensioner som är av relevans för studien. Sverige utgör ett 

exempel på ett land med stort institutionellt stöd för föräldrar att kombinera arbetsliv och 

familjeliv i enlighet med Korpis (2000) tvåförsörjarregim. För att kontrastera Sverige valdes 

Spanien som representerar den sydländska välfärdsregimen med svagt institutionellt stöd där 

staten i låg utsträckning är engagerad i välfärden och med en stark tradition av ”familialism” , 

det vill säga att familjen ansvarar för sådant som staten står för i Sverige (Ferrera, 1996; 

Trifiletti, 1999). Vidare skiljer sig länderna åt vad gäller kvinnor och mödrar i arbete, en 

betydligt större andel kvinnor och fler småbarnsmammor arbetar i Sverige i jämförelse med 

Spanien. Slutligen är det en väsentlig skillnad i fertilitetsnivåerna mellan länderna, Spanien 

med en av Europas lägsta och Sverige bland de högsta.  

Sverige 

Även om Sveriges fertilitetsnivå inte överstiger reproduktionsnivå så är den ur ett europeiskt 

perspektiv relativt hög med en total fertility rate (TFR) på 1,9 (år 2011), jämfört med det 

europeiska medelvärdet på 1,6 (Eurostat, 2013). Samtidigt som fertilitetsnivån är bland de 

högsta i Europa är också andelen mödrar på arbetsmarknaden hög, år 2006 arbetade närmare 

72 procent av alla mödrar med barn mellan 0-3 år och 78 procent av kvinnorna med barn 

mellan 3-5 år. Motsvarande genomsnitt i OECD-länderna är 53 respektive 62 procent (OECD, 

2012b). Den kvinnliga förvärvsarbetsfrekvensen är generellt hög i landet och uppgår i 72 

procent av alla kvinnor mellan 15-64 år, jämfört med ett snitt på 60 procent i Europa (OECD 

2012a). Sverige hade nått det europeiska målet om en 60-procentig kvinnlig sysselsättning 

redan före det formulerades år 2000 (Plantenga & Remery, 2005). 

 

Den svenska välfärdspolitiken är baserad på familjevänlighet och anses underlätta för 

föräldrar att kombinera arbete och familj (Korpi, 2000; Montanari, 2004; Oláh & Bernhardt, 

2008). Familjepolitiken går i linje med Korpis tvåförsörjarmodell och omfattar 

föräldraförsäkringen, subventionerad förskoleverksamhet samt föräldrars rättighet att arbeta 

deltid under barnens förskoleår. 

 

Föräldraförsäkringen infördes 1974 som ersättning till moderskapsförsäkringen och markerar 

en tydlig övergång till främjandet av tvåförsörjarfamiljer, det vill säga familjer där båda 

föräldrarna arbetar. Försäkringen omfattar just nu 480 dagar, med 240 dagar till respektive 

förälder. Av dessa är 60 dagar vikta åt vardera föräldern och går inte att överföra. Föräldrarna 
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kan ta ut föräldraledighet fram till dess att barnet är 8 år. I försäkringen ingår också tillfällig 

föräldrapenning vilket ger en ekonomisk ersättning till föräldrar som är hemma med sjukt 

barn (Försäkringskassan, 2013). 

 

Under 390 av de sammanlagt 480 dagarna av föräldraledigheten är ersättningen 

inkomstrelaterad och uppgår i 80 procent av tidigare inkomst, de resterande dagarna är 

ersättningen på ett grundbelopp om 180 kronor per dag.
1
 Det finns ett ersättningstak för 

höginkomsttagare vilket anges i prisbasbelopp som årligen justeras för inflationen. År 2013 

ligger taket på 7,5 prisbasbelopp, vilket ger ett tak om en årsinkomst på 333 700 kr (ca 28 000 

kr i månaden). Ersättningen för föräldrar som inte arbetat tillräckligt många dagar uppgår i 

180 kr per dag och likaså för de som blir föräldrar under arbetslösheten. En regel i 

föräldraförsäkringen som ofta kallas snabbhetspremium gör att föräldrar genom att skaffa 

barn nära inpå varandra kan undvika en ersättningsreduktion ofta orsakad av minskade 

inkomster mellan födslar till följt av deltidsarbete (Andersson m.fl., 2006). En 

jämställdhetsbonus tillkom försäkringen 2008 vilken ger en ekonomisk bonus till föräldrar 

som ökar ju mer lika de delar föräldraledigheten (Försäkringskassan, 2013).  

 

Utöver föräldraförsäkringen är förskoleverksamhet en viktig del i familjepolitiken som syftar 

till att underlätta familjelivet. Sverige är ett av tre EU-medlemsländer där barnomsorg 

utformas som en social rättighet (de andra två är Finland och Danmark) (Plantega & Remery, 

2005). Alla barn i åldrarna 1-5 år får således gå i förskola och år 2011 var 83 procent av alla 

barn inskrivna på förskola. Även äldre barn mellan 6-12 år är berättigade barnomsorg efter 

skoltid, det vill säga fritids. Rätt till barnomsorg gäller barn till såväl arbetande som arbetslösa 

föräldrar (Skolverket, 2013). Kostnaden för barnomsorgen är inkomstrelaterad med en 

maxgräns på 3 procent av föräldrarnas inkomster och som mest 1200 kr per månad. Får man 

fler barn reduceras kostnaden ytterligare, för tredje barnet uppgår maxbeloppet till ca 400 

kronor per månad (Plantega & Remery, 2005). Den genomsnittliga kostnaden för förskola i 

Europa är ungefär 16 procent av föräldrarnas inkomster (OECD, 2010).  

 

Den statliga regleringen av arbetsvillkor baseras delvis på grundprinciper om familjevänlighet 

och jämställdhet. Föräldrar har rätt till deltidsarbete med motsvarande inkomstreduktion och 

                                                 

1 Alla föräldrar är berättigade ersättning men för att få 80 procent av tidigare inkomst måste föräldern 

haft en inkomst över 180 kr per dag i 240 dagar innan förlossning/adoption.  
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automatisk återgång till heltid (Fahlén, 2012b). Rättigheten nyttjar en relativt hög andel 

svenska föräldrar. Det är vanligt att den ena föräldern arbetar deltid och den andra heltid fram 

till barnens tonår (OECD, 2008). Enligt den svenska diskrimineringslagen ska också 

arbetsgivare underlätta för föräldrar att förena arbete och föräldraskap (Hobson m.fl., 2011).  

Spanien 

Spanien har väldigt låg fertilitet och en relativt låg kvinnlig sysselsättningsgrad. År 2011 var 

TFR på 1,36 vilket är under det europeiska snittet på 1,6 och betydligt lägre än Sveriges på 

1,9. Fertiliteten i landet har under det senaste decenniet motsvarat nivåer lägre än 

genomsnittet för Europa (Eurostat, 2013). Samtidigt är en låg andel av mödrarna delaktiga på 

arbetsmarknaden. 2009 var 55 procent av småbarnsmödrarna (barn mellan 0-3 år) i arbete, 

respektive 60 procent av mödrarna med barn mellan tre till fem år. Det går i linje med 

genomsnittet för OECD-länderna som ligger på 53 respektive 62 procent (OECD, 2012b). 

Andelen sysselsatta kvinnor har varit relativt oförändrad under 2000-talet och uppgick i 53 

procent år 2011, vilket placerar Spanien under det europeiska snittet på 57 procent (OECD, 

2012a). Spanien har således inte uppnått EU:s mål om 60-procentig kvinnlig sysselsättning 

(Plantenga & Remery, 2005). 

 

Det spanska välfärdssystemet representerar den sydländska modellen med familjen som 

främsta omsorgsgivare och med ett svagt institutionellt stöd för föräldrar att kombinera arbete 

och familj (Ferrera, 1996; Hobson & Oláh, 2006). Föräldraförsäkringen är uppdelad i tre 

delar, mammaledighet, pappaledighet och föräldraledighet och gäller bara arbetande föräldrar. 

Mammaledigheten omfattar 16 veckor med inkomstrelaterad ersättning om kraven för det 

uppfylls, i annat fall betalas ett grundbelopp ut.
2
 Ersättningen är 100 procent av inkomsten 

med ett tak om 29 000 kr i månaden år 2012. Om de inkomstrelaterade ersättningskraven inte 

är uppfyllda utbetalas ett schablonbelopp om 160 kr per dag (år 2012). Pappaledigheten är 

begränsad till 15 dagar men regleras i övrigt på samma sätt som mammaledigheten (Escubedo 

& Meil, 2012). Den gemensamma föräldraledigheten ger båda föräldrarna rätt att vara hemma 

från arbetet fram till dess att barnet är 3 år och det finns ingen begränsning i hur långa 

perioder som kan tas ut. Under det första året har föräldrarna rätt att återvända till samma 

                                                 

2 För att vara berättigad till 100 procent av inkomsten krävs att man har arbetat 180 dagar under de 

senaste 7 åren, eller 360 dagar under hela arbetslivet. För 21–26-åringar gäller 90 dagar. Inget krav 

ställs till kvinnor under 21.  
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arbete, efter det är jobbsäkerheten begränsad till ett arbete av samma kategori. För denna 

gemensamma föräldraledighet utgår ingen ekonomisk ersättning (Escubedo & Meil, 2012).  

 

Eftersom endast arbetande föräldrar är berättigade försäkringen utesluts en stor andel av 

befolkningen, främst kvinnor. Lapuerta m.fl. (2011) visar att bara 48 procent att mödrarna 

med barn under 3 år var berättigade den gemensamma föräldraförsäkringen under en månad 

(december) 2006. Resterande var arbetslösa (6 procent) eller egen-företagare (8 procent) och 

den största andelen på 37 procent rapporteras som inaktiva. 74 procent av fäderna var 

berättigade försäkringen med anledning av att män till större del är etablerade på 

arbetsmarknaden. Under samma månad beräknar Lapuerta m.fl. (2011) att bara 0,1 procent av 

fäderna använde föräldraförsäkringen, jämfört med 3 procent av de försäkringsberättigade 

kvinnorna.  

 

Tillgången till förskoleverksamhet i Spanien är ur ett europeiskt perspektiv väldigt låg (Del 

Boca & Pasqua, 2005). I vissa regioner täcker förskoleverksamheten knappt 5 procent av 

barnen under 3 år och i andra 45 procent (Baizán, 2009). Den verksamhet som alltjämt 

bedrivs är ofta otillgänglig med öppettider som är svåra att förena med ett heltidsarbete 

(Lapuerta m.fl., 2011). Kostnaden för en förskoleplats kan överstiga 30 procent av 

föräldrarnas inkomster (OECD, 2010), den är inkomstrelaterad och endast subventionerad för 

låginkomsttagare (Plantega & Remery, 2005). Mycket få barn är inskrivna på förskola, en 

förklaring kan vara otillgängligheten, en annan att föräldrarna föredrar hjälp från släktingar 

eller betald hemhjälp (Plantega & Remery, 2005).  

 

En lagstadgad rätt till deltidsarbete likt den i Sverige finns inte i Spanien. Det tillåts dock av 

majoriteten av de stora företagen, vissa ger möjlighet till flextid, andra praktiserar jobbdelning 

där två deltidsarbetande kan dela arbete. Möjligheterna att nyttja dessa policys varierar dock 

och ofta är de otillgängliga för de anställda (Plantega & Remery, 2005). Deltidsarbete bland 

föräldrar är mindre vanligt i Spanien än i Sverige. Vanligare är att den ena föräldern arbetar 

heltid medan den andra inte arbetar (OECD, 2008). 

 

Sammanfattningsvis är Sverige och Spanien långt ifrån varandra vad gäller institutionellt stöd 

till föräldrar. Sverige med generös föräldraförsäkring, offentlig förskoleverksamhet samt 

rätten till deltidsarbete och Spanien med låga eller inga ersättningar, dålig tillgång till 

förskolor och utan lagstadgad rätt till deltidsarbete. Kommande avsnitt syftar till att teoretiskt 
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koppla ihop hur dessa institutionella kontexter i samspel med människors individuella 

egenskaper (arbetsvillkor och resurser) formar möjligheten att uppnå önskade handlingar. 

Capability approach 

The capability approach (CA) är ett teoretiskt ramverk för välfärdsekonomi, utvecklat av 

ekonomen och filosofen Amartya Sen (Sen 1985; 1987; 1992; 2003). Teorin kan ge en 

fördjupad förståelse för hur människors enskilda livssituationer i samband med institutionella 

och sociala kontexter formar deras förmåga att uppnå önskade handlingar (Fahlén, 2012b; 

Hobson & Oláh, 2006). I denna studie utgör handlingen att få barn i de olika kontexter som 

Spanien och Sverige representerar.  

 

CA fokuserar på människors verkliga handlingsmöjligheter och skiljer sig därmed från andra 

ekonomiska teorier som ofta är centrerade kring resurser och deras fördelning (Sen 1992). 

Två centrala begrepp är handlingar (functionings) och förmågor (capabilities) (Sen, 1992). 

Med handlingar menas prestationer och vad människor gör och hur de mår (Robeyns, 2003). 

Det kan röra sig om att uppfylla de grundläggande behoven, till mer komplexa frågor som att 

vara vid god hälsa (Sen, 1992). Förmågor kan definieras som människors faktiska möjligheter 

att uppnå dessa handlingar (Robeyns, 2003). En viktig del i teorin är distinktionen mellan å 

ena sidan medel och resurser, å andra sidan och handlingar och förmågor. Sen menar att även 

om resurser kan ge människor medel att handla så genererar de inte nödvändigtvis i förmågan 

att uppnå önskade handlingar (Sen, 1987). Människor antas tvärtom ha olika möjligheter att 

omsätta resurserna till handlingar (Robeyns, 2003). Olika möjligheter att göra det beror på 

externa omständigheter, däribland sociala faktorer i form av till exempel institutionella 

policys (Robeyns, 2003). Fahlén (2012b) exemplifierar detta, en man och en kvinna kan ha 

likvärdiga resurser och samma typ av arbete, men olika förmågor att arbeta samtidigt som de 

får barn om de bor i ett land med svagt institutionellt stöd. Sannolikt är det lättare i en kontext 

som ger höga ersättningar och gör det möjligt för båda att arbeta. Människors möjligheter att 

omsätta sina resurser beror således delvis på de omkringliggande institutionella policys som 

antingen kan förhindra eller förstärka handlingsmöjligheterna. Därmed kan de avgöra 

människors verkliga förmåga att uppnå önskade handlingar (Fahlén, 2012b). Capability-

perspektivet fokuserar särskilt på människors förmåga att uppnå handlingar de anser vara 

värdefulla (Sen, 1992). I denna studie betraktas barnafödande som en värdefull handling i 

ljuset av att majoriteten av befolkningen i Europa vill ha barn (Testa, 2006). 
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Individers enskilda livssituationer ska för den sakens skull inte exkluderas ur analysen, utan 

sättas i perspektiv till den sociala kontext inom vilken individerna lever (Robeyns, 2005). 

Institutioner antas tillsammans med resurser och arbetsvillkor på olika sätt forma människors 

förmågor att uppnå den önskade handlingen att få barn (Fahlén, 2012a).  

 

Ett flertal studier har granskat sambandet mellan fertilitet och institutionellt stöd (Björklund, 

2006; Chesnais, 1996; Hoem, 1993; Neyer & Andersson, 2008; Oláh & Hobson, 2006). 

Hobson och Oláh (2006) visar att ingen av de europeiska tvåförsörjarregimerna som stödjer 

kombinationen av arbete och familj faller i kategorin för låg fertilitet. Chesnais (1996) betonar 

att det kvinnliga arbetsmarknadsdeltagandet är av stor betydelse för fertiliteten och menar att 

familjepolitiken spelar en viktig roll i att stödja denna kombination. Sverige utgör ofta ett 

lyckat exempel på detta, med relativt hög fertilitet samtidigt som stödet för människor att 

kunna kombinera arbete och barn är stort (Chesnais, 1996; Duvander m.fl., 2007; Hoem, 

1993; Oláh & Bernhardt, 2008). I tvåförsörjarregimerna har fertiliteten således ökat i takt med 

det ökande kvinnliga arbetsmarknadsdeltagandet (Brewster, 2000). Tvärtom är det i Spanien 

och resten av Sydeuropa där fertiliteten är fortsatt låg i och med kvinnors ökade etablering på 

arbetsmarknaden.  Där är det institutionella stödet svagt och det är svårt att kombinera arbete 

och familjeliv (Brewster, 2000; Gornick & Meyers, 2003; Hobson & Oláh, 2006), vilket utgör 

en begränsning för familjebildandet (Hobson & Oláh, 2006). 

Resurser 

Utbildning och inkomst utgör de individuella resurserna i fokus i denna uppsats. De antas i 

viss mån samvariera då högre utbildning ofta åtföljs av högre lön och vice versa. I detta 

avsnitt behandlas de således ihop men åtskiljs i resultatavsnittet. 

 

Människors utbildningsnivåer påverkar exempelvis deras arbetsmarknadsutsikter och 

ekonomiska situation. Högutbildade tenderar ha bättre chanser till fast arbete och ofta högre 

löner. Men inom CA omsätts inte resurser per automatik till förmågan att uppnå önskade 

handlingar (Robeyns, 2003). Ekonomiska teorier om fertilitet antar att högutbildade och 

höginkomsttagande får färre barn till följd av de höga alternativkostnaderna dessa kan 

uppleva i form av inkomstbortfall och karriäravbrott (DiPrete m.fl., 2003). Därtill antas 

högutbildade få färre barn då de skjuter på tidpunkten för första barnet (Kravdal, 2001). 

Lågutbildade i sin tur antas ha svårare att klara av kostnaderna som barn och till exempel inte 
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ha råd att betala barnomsorg (Hobson m.fl. 2011; Hobson & Oláh, 2006). Denna grupp antas 

också ha sämre möjligheter att justera arbetstiden efter familjelivet (Hobson m.fl 2011).  

 

Emellertid kan resursers betydelse för fertiliteten reduceras i en institutionell kontext som 

stödjer familjelivet och reducerar kostnaderna som barn kan innebära, genom generös 

föräldraförsäkring och subventionerad förskoleverksamhet (Hobson & Oláh, 2006). För 

människor med stora resurser kan ett sådant stöd minska de alternativkostnader de kan 

uppleva i och med att möjligheterna att kombinera arbete och familjeliv ökar och det går att 

återvända till arbetet när barnet är relativt ungt (Oláh, 2003). Det kan till och med vara mer 

fördelaktigt för höginkomsttagare i länder där föräldrapenningen är inkomstrelaterad (Oláh, 

2003). För de med små resurser kan det institutionella stödet kompensera för brister i de egna 

resurserna genom höga ersättningar och offentliga förskolor. På så sätt minskar den negativa 

betydelsen av att ha bristfälliga resurser (Hobson & Oláh, 2006). Med ett sådant stöd kan även 

små resurser generera i fler möjligheter. Denna grupp antas vara mer beroende av hjälp från 

institutionella medel som kan kompensera brister i de egna resurserna. Följaktligen kan ett 

bristfälligt institutionellt stöd utgöra en begränsning för familjebildande (Hobson m.fl. 2011; 

Hobson & Oláh, 2006). 

 

Den institutionella kontexten påverkar således förutsättningarna för individers möjligheter att 

omsätta resurser till önskade handlingar, möjligheterna förbättras om de omringas av ett starkt 

institutionellt stöd (Robeyns, 2003). I Sverige och Spanien med olika stöd skiljer sig 

sambanden mellan resurserna och antal barn. I Sverige är starka resurser positivt associerade 

med fertilitet. Studier visar att höginkomsttagare (Fahlén, 2012a; Hobson & Oláh, 2006; RFV, 

2001), och högutbildade har högst fertilitet (Fahlén, 2012a). I Spanien kan resurser spela en 

annan roll då stödet från staten är svagare (Esping-Andersen, 1999). Hobson och Oláh (2006) 

visar att högutbildade i Spanien har lägst fertilitet med en förklaring att de antingen skjuter på 

första graviditeten eller väljer att inte skaffa barn överhuvudtaget då de karriärmässiga och 

ekonomiska konsekvenserna är för stora (Hobson & Oláh, 2006). Troligtvis kan detta också 

utgöra hinder för lågutbildade med begränsade resurser att själva betala för exempelvis 

barnomsorg som tidigare nämndes (Hobson m.fl. 2011; Hobson & Oláh 2006).  
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Arbetsvillkor 

På EU-nivå riktas mycket fokus på människors möjlighet att kombinera arbete och familjeliv. 

Svårigheter att förena dem beror delvis på bristen av flexibla arbetsvillkor och är en förklaring 

till senareläggning av familjebildande och låg fertilitet (Europakommissionen, 2005). Studier 

visar att dåliga arbetsvillkor tenderar öka människors upplevelse av konflikt mellan arbete och 

familj (Gallie & Russel, 2009; McGinnity & Calvert, 2009). Arbetsvillkoren formas dels på 

institutionell nivå genom lagar om flexibel arbetstid, arbetstidsreduktion och ledighet (Den 

Dulk m.fl., 2011). Dessa rättigheter efterlevs sedan i varierande grad mellan arbetsplatser 

(Fagan & Walthery, 2011). De anställdas behov av familjevänliga arbetsvillkor är sannolikt 

inte alltid kompatibla med kraven från arbetsplatsen, därför kan de delas in i olika grader av 

familjevänlighet (Fahlén, 2012a). Människor som upplever bristande kontroll över sitt schema 

och har oregelbundna arbetstider kan förhindras från umgänge med familjen och sitt ansvar 

för hushållssysslor (Van der Lippe m.fl., 2006), varför sådana arbetsvillkor kan betraktas som 

ej familjevänliga (Fahlén, 2012a). Mer regelbundna arbetstider men som innefattar arbete 

under obekväma arbetstider såsom kvällar, nätter och helger är också svåra att kombinera med 

familjelivet (Gallie & Russel, 2009; Lee & McCann, 2006; McGinnity & Calvert, 2009). 

Sådana arbetstider förknippas dessutom med hälsoproblem, däribland svårigheter med 

reproduktionsförmågan (Smith m.fl., 2003). Även otrygga anställningar kan betraktas som 

icke familjevänliga, delvis på grund av den åtföljande ekonomiska otryggheten som ger 

begränsade resurser att klara de extra utgifter som familjelivet innebär (Billiari, 2004). Därtill 

ger otrygga anställningar sämre möjligheter att ställa krav på arbetsvillkoren (Hobson m.fl., 

2011).  

 

Arbetsvillkor som istället är anpassade till de anställdas behov och exempelvis ger rätt till 

flextid eller deltidsarbete leder till minskad upplevd stress gällande kombinationen arbete och 

familj (Gallie & Russel, 2009; Gornick & Meyers, 2003; Hill m.fl., 2001; McGinnity & 

Calvert, 2009). Dessa arbetsvillkor gör det möjligt för människor att justera arbetstiderna efter 

familjelivet (Fahlén, 2012). En studie visar att människor boende i välfärdsstater som baseras 

på principer om jämställdhet, som i Sverige och Norden, i högre grad känner sig berättigade 

att få stöd för att kombinera arbete och familj (Lewis & Smithson, 2001).  
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Arbetsvillkor kan således underlätta eller försvåra för människor att kombinera arbetslivet 

med familj (Den Dulk m.fl., 2011; Hill m.fl., 2001; Lee & McCann, 2006), och därigenom 

forma deras förmåga att skaffa barn (Fahlén, 2012a).   

 

Sambandet mellan fertilitet och arbetsvillkor har erkänts av många men studerats av få, ett 

undantag är Fahlén (2012a) som visar att både kvinnans och mannens arbetsvillkor har ett 

samband med deras antal barn. Främst enbarnsmammors beslut om ett andra barn hindras av 

arbetsvillkor som inte upplevs som familjevänliga. Att mannens arbetsvillkor påverkar 

kvinnans fertilitetsbeslut menar Fahlén kan vara en återspegling av normer och förväntningar 

på att män ska vara delaktiga i föräldraskapet (Fahlén, 2012a). Detta resonemang kan 

diskuteras då utgångspunkten är att kvinnan fattar beslut om barn själv, det är sannolikt mer 

rimligt att utgå från att paret tillsammans fattar beslut och därför inte konstigt att bådas 

arbetsvillkor spelar in. 

 

Sammanfattningsvis ska CA-perspektivet i denna studie förstås som följande: de tre delarna, 

institutioner, individuella resurser och arbetsvillkor antas forma människors förmåga att 

uppnå den önskade handlingen att få barn. Figur 1 illustrerar det teoretiska ramverket för 

analyser av fertilitet ur ett capability-perspektiv, utvecklad av Fahlén (2012a). Institutionellt 

stöd kan underlätta förmågan att kombinera arbete och familjeliv och reducera kostnaderna 

och de karriärmässiga konsekvenserna som barn kan innebära (Hobson & Oláh, 2006). Dels 

genom att reglera arbetsvillkoren och exempelvis ge rätt till deltidsarbete och dels genom 

föräldraförsäkringen och förskoleverksamheten. Individuella resurser påverkar 

arbetsmarknadsutsikter, ekonomisk säkerhet och möjligheterna att ställa krav på 

familjevänliga arbetsvillkor och kan omsättas i förmågor (Hobson m.fl., 2011). 

Arbetsvillkoren påverkar möjligheterna att kombinera arbetet med familjen, genom 

exempelvis mycket flexibilitet kan de förenkla balansen mellan arbete och familjeliv (Hobson 

m.fl., 2011). På detta sätt samvarierar dessa komponenter och resulterar i olika förmågor att 

uppnå den önskade handlingen att få barn (Fahlén, 2012).  
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Figur 1: Det teoretiska ramverket för att studera institutioner, 

arbetsvillkor individuella resurser i ett CA-perspektiv (Fahlén, 

2012b). 

Kritik mot capability-perspektivet  

Capability-perspektivet kritiseras bland annat för att vara individcentrerat och inte ta 

tillräcklig hänsyn till grupper och sociala strukturer. Kritiken är delvis missriktad eftersom 

institutioner spelar en central roll i teorin, med avseende på att de förväntas hänga samman 

med människors förmågor att handla (Sen, 2003). Robeyns (2005) försvarar teorin och menar 

att även om den är individbaserad så omfattas den sociala strukturen och vilka hinder den kan 

ge för enskilda individer. Att teorin ignorerar grupper kan också dementeras då Sen till 

exempel diskuterar könsskillnader och ojämställdhet som han menar genererar i olika 

förmågor och friheter att handla för kvinnor och män (Sen, 1992:125). Capability-

perspektiver kritiseras också för att ignorera betydelsen av materiella tings och resursers 

egenvärde, vilket bör omfattas av teorin enligt Clark (2005).   

Förväntade samband 

Utifrån capability-perspektivet förväntas det institutionella stödet ge människor i Sverige 

goda förutsättningar att omsätta sina resurser till önskade handlingar, av det skälet och med 

bakgrund av tidigare studier förväntas högutbildade liksom höginkomsttagare ha högst 

fertilitet. I Spanien med svagt institutionellt stöd som varken kompenserar för brister i 

resurssvagas egna resurser eller för alternativkostnaderna som resursstarka kan uppleva, 

därför väntas att både låg- och höginkomsttagare har lägre fertilitet än de med medelinkomst. 

Högutbildade förväntas skjuta på eller avstå från att skaffa barn och därför väntas 

högutbildade ha lägst fertilitet. Med tanke på att relationen mellan arbetsvillkor och fertilitet 

sällan har studerats är det svårt att spekulera i eventuella skillnader mellan länderna. Med 

bakgrund från tidigare forskning gällande familjevänliga arbetsvillkor förväntas generellt att 
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fertility behaviour. Figure 1 shows the conceptual framework for analysing working 

conditions and childbearing:  

 

 

Figure 1: Conceptual framework for studying working 
conditions and childbearing in a capability perspective. 
Note: The conceptual model builds upon Hobson and Fahlén (2009) and Hobson et al. (2011) 

and their application of the capability approach on parent’s work-life balance. 
 

The three components, individual factors (characteristics, human capital and resources), 

institutional factors (e.g. work-family reconciliation policies) and working conditions 

(flexibility and autonomy) are assumed to shape women’s capabilities to have children. 

Institutional factors can increase women’s capabilities to be both earners and carers and 

diminish the risks and costs of children (Hobson and Oláh 2006). Individual factors, 

especially educational attainment, influence a woman’s prospects at the labour market and 

economic returns; resources which can be converted into capabilities. Working conditions can 

shape women’s capabilities to have children, as flexibility and autonomy can increase 

women’s ability to combine work and family life, whereas a lack of such working conditions 

can make such balancing act more difficult. In addition, family-unfriendly workplace 

practices can also affect women’s sense of entitlement to make claims for work–life balance 

at the workplace (Hobson et al. 2011). The main dimensions of interest in this study of young 

adult women’s childbearing are the interplay of individual resources and family-friendly 

working conditions. 
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människor som har arbetsvillkor som kan betraktas som svåra att kombinera med familjelivet 

har färre barn.  

Data och metod 

Data 

Den empiriska analysen är baserad på data från den femte omgången av European Social 

Survey (ESS) från 2010, insamlad från 28 europeiska länder- däribland Sverige och Spanien.
 3

 

ESS är ett akademiskt projekt med syfte att övervaka förändrade attityder och värderingar i 

Europa och hur de hänger samman med förändringar i institutioner, samt att förbättra 

möjligheterna att göra gränsöverskridande jämförelser mellan Europeiska länder. 

Undersökningen består av två delar, den ena hålls relativt konstant mellan omgångarna och 

avser mäta förändringar över tid gällande en stor vidd sociala variabler som rör exempelvis 

politiskt intresse och deltagande, hälsa och säkerhet, mediekonsumtion osv. Den andra delen 

roterar och återkommer i intervaller, i femte rundan ställdes frågor om familj, arbete och 

välmående (ESS, 2012), vilket gör den omgången särskilt lämplig för denna studie. 

Undersökningen görs via obundna slumpmässiga urval och timmeslånga intervjuer. En 

begränsning i att undersöka fertilitet med den här typen av tvärsnittsdata är att det inte går att 

säga något om vilka arbetsvillkor eller resurser människor hade innan de fick barn vilket kan 

utesluta mekanismer som kan ha samband med fertilitet. Tvärsnittsdata har däremot fördelen 

av att bestå av uppgifter från samma tidpunkt vilket lämpar sig för en komparativ studie 

mellan länder som denna. En annan fördel med ESS är att urvalsstorlekarna är relativt stora. I 

det svenska urvalet ingick 3000 individer i åldrarna 15 år och utan övre åldersgräns. Efter 

bortfallet återstod 1497 individer, vilket ger en svarsfrekvens på 51 procent. Det spanska 

urvalet bestod av 2865 individer i samma åldersspann som i Sverige. 1885 individer återstod 

efter bortfallet, alltså en svarsfrekvens på 68 procent (ESS, 2012).  

 

Till analyserna i denna studie inkluderas endast respondenter som har en partner och där båda 

arbetar eftersom att arbetsvillkor är ett centralt tema i studien och även partnerns arbetsvillkor 

                                                 

3 Data kan laddas ner från:  http://ess.nsd.uib.no/  

http://ess.nsd.uib.no/
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då en tidigare studie visar att dessa kan vara av betydelse (Fahlén, 2012a).
4
 Paren kan vara 

gifta eller samboende och inga samkönade par finns med i urvalet. Med dessa restriktioner är 

det slutgiltiga urvalet 484 för Sverige och 310 för Spanien. Det relativt stora interna bortfallet 

beror på att svar saknas på variabler inkluderade i analysen, det kan ge en skevhet i resultaten 

och gör generaliseringar utöver urvalen problematiska. Skillnaden i urvalsstorlekarna mellan 

länderna är också problematisk i jämförelsen då det finns en risk att sambanden i 

regressionsanalyserna ger sken av att vara starkare i Sverige, mer om detta i 

diskussionsavsnittet.  

Metod 

För att analysera data och söka svar till de aktuella frågeställningarna används linjär 

regressionsanalys (OLS) som kan visa hur den beroende variabeln (fertilitet) är relaterad till 

andra oberoende variabler som är av relevans för studien (resurser och arbetsvillkor). 

Metoden har fördelen av att möjliggöra granskning av enskilda samband samtidigt som andra 

variabler hålls konstanta. Från analyserna tolkas b-koefficientena som predicerar vilket 

samband de oberoende variablerna har med den beroende variabeln, R²-värden som anger 

andel förklarad varians i den beroende variabeln och slutligen signifikansnivån som uppger 

sannolikheten för att sambandet beror på slumpen. Med anledning av att R²-värdet per 

automatik ökar när fler variabler tilläggs kommer adjusted R² som justerar för detta istället 

redovisas (Edling & Hedström, 2003). Signifikansnivåerna anges på 0,1, 1 eller 5 

procentsnivå och även på 10 procent, dock medveten om att denna signifikansnivå medför en 

större osäkerhet. OLS-resultaten säger inget om det kausala förhållandet mellan variablerna 

utan i den delen av analysen är teori och tidigare forskning vägledande.  

 

För att undersöka variationer i samband mellan fertilitet, resurser och arbetsvillkor mellan 

länderna genomförs linjära regressioner av tre modeller. I den första modellen analyseras 

resursernas samband med fertilitet, eftersom effekterna av resurserna inte förändrades i 

separata analyser är de inkluderade i samma modell. I andra modellen analyseras 

arbetsvillkorens samband med antal barn, och i den tredje modellen inkluderas både resurser 

och arbetsvillkor. Analyserna är separata för Sverige och Spanien för att upptäcka skillnader 

                                                 

4 Respondenterna som valts ut har svarat ja på frågan om de arbetat under de senaste 7 dagarna.  



 

 17 

både mellan och inom länderna. Analyserna är även separata för kvinnor och män då det 

sannolikt finns en variation mellan dem.  

Operationaliseringar 

Beroende variabel 

Fertilitet operationaliseras i variabeln antal barn, som baseras på variabler som anger vilken 

relation intervjupersonen har till varje hushållsmedlem. För varje medlem angivet som barn 

ökar variabelvärdet med 1 vilket summerar upp till ett värde av hur många barn som finns i 

hushållet. Variabeln är kontinuerlig som OLS förutsätter.
5
 På grund av begränsningar i 

datamaterialet är variabeln aningen ospecifik i vad den mäter då partnerns eventuella barn 

sedan tidigare ingår och barn som eventuellt bor på annan plats exkluderas.   

Oberoende variabler 

Resurserna utbildning och inkomst operationaliseras i variablerna utbildningsnivå och 

hushållsinkomst. Utbildningsnivå indelad i tre kategorier, grundskola (eller mindre), 

gymnasium samt eftergymnasial utbildning, motsvarande indelning finns för partnerns 

utbildningsnivå. Gymnasienivå utgör referenskategori i analyserna. Hushållsinkomst är också 

indelad i tre kategorier, låg- medel- och höginkomsttagare, med medelinkomsttagare som 

referenskategori. Denna variabel är också något ospecifik då den inte ger information om hur 

mycket vardera partnern tjänar. Variabeln grundas ursprungligen på nationella kategorier 

baserade på deciler av den faktiska hushållsinkomstfördelningen i respektive land. Decilerna 

till spanska urvalet härleds från Household Budget Survey 2006 (Encuesta de Presupuestos 

Familiares) och till svenska, European Social Survey 2008 (ESS, 2010). Variabeln är något 

missvisande på grund av att kategoriseringen in i deciler med hjälp av andra data inte verkar 

ha fungerat optimalt då vissa kategorier överstiger 10 procent, det gäller i synnerhet i de 

lägsta och högsta inkomstkategorierna.  

 

Arbetsvillkoren operationaliseras i variabler som i tidigare studier visats ha betydelse för 

människors förmågor att kombinera arbete och familjeliv (Fahlén, 2012a; Hobson m.fl. 2011). 

                                                 

5 Eftersom denna variabel är något skev (de flesta har mellan 1-3 barn) kan den i vissa fall vara bättre 

lämpad för en logistisk regressionsanalys. Dock skulle frågeställningen då bli en annan och därtill är 

jämförelser mellan logistiska analyser omtvistade. 
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De rör obekväma arbetstider, flexibilitet och otrygg anställning. Total arbetstid är en 

kontinuerlig variabel som anger antalet arbetstimmar i veckan inklusive övertid. Variabeln är 

viktig att inkludera då de övriga arbetsvillkorens betydelse kan variera med antalet 

arbetstimmar, en person som arbetar få timmar påverkas sannolikt mindre av arbetsvillkoren, 

det kan också betraktas som ej familjevänligt att arbeta många timmar i veckan. Brist på 

kontroll över arbetet anger om respondenten har bristande möjligheter att styra över hur 

arbetet ska fördelas över dagen. Variabeln kan således indikera flexibilitet och möjligheter att 

justera arbetstiden efter familjelivet. Variabeln är kodad efter 1= inga eller dåliga möjligheter 

att påverka hur arbetsdagen ser ut och 0= ganska goda eller goda möjligheter att påverka. Tre 

variabler mäter obekväm arbetstid; arbetar du helger, kvällar, övertid (med kort varsel)? 

kodas 1= för de som ofta eller mycket ofta gör det, och 0 för de som sällan eller aldrig gör det. 

Variabeln mindre säkerhet i anställningen senaste tre åren syftar att tillsammans med 

variabeln någonsin varit arbetslös mer än tre månader (och aktivt sökt arbete) mäta otrygga 

arbetsvillkor. Variablerna är kodade 1 för de som upplevt detta och 0 för de som inte gjort det. 

Osäkerhet i arbete grundar sig i frågan om respondenten upplevt mindre säkerhet i arbetet 

under de senaste tre åren med svarsalternativen ja eller nej och ställs bara till de som arbetar. 

Arbetslös och aktivt sökt arbete under en period längre än tre månader ställs samtliga, det är 

också en ja- eller nejfråga. Partnerns totala arbetstid, arbete på övertid och kvällar ingår också 

då även betydelsen av dessa är intressanta för analysen som Fahlén (2012a) tidigare visat. 

Data innehåller tyvärr inte identiska variabler för intervjupersonen och partnerns arbetsvillkor 

vilket gör att de skiljer sig åt. Slutligen kontrolleras för respondentens ålder i samtliga 

modeller då människors barnafödande varierar med åldern, de som är för unga har exempelvis 

inte hunnit skaffa barn ännu. Övriga variabler som testats men uteslutits är övertid, 

inkomstreduktion och reduktion i arbetstimmar, dessa visade inte några samband med antal 

barn. 

 

Variablerna som bristande kontroll över arbetsdagen samt otrygghet i arbetet är subjektiva. 

Till exempel kan upplevelsen av otryggt arbete skilja sig, särskilt mellan länderna. Med olika 

referensramar kan vad som för en svensk betraktas som en osäker anställning för en spanjor 

upplevas som trygg. Frågorna kan generellt uppfattas på olika sätt i olika länder, men detta är 

inte nödvändigtvis problematiskt då själva upplevelsen av exempelvis otrygghet i 

anställningen är det intressanta i analysen. I följande avsnitt ges en beskrivande översikt över 

variablerna, därefter följer tabellerna för regressionsanalyserna med efterföljande tolkningar. 
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Resultat 

Tabell 1: Deskriptiv statistik över samtliga variabler, uppdelat 

på land och kön 

 Sverige Spanien 

 Kvinnor Män Kvinnor Män 

Hushållsinkomst     

Låg 3,2% (8) 2% (5) 9% (14) 5,8% (9) 

Mellan 23% (57) 17% (39) 27% (41) 24,5% (38) 

Hög 73,8% (183) 81% (192) 64% (100) 69,7% (108) 

     

Utbildning     

Grundskola 5% (12) 9,3% (22) 10,3% (16) 12,9% (20) 

Gymnasium 35% (95) 43,2% (102) 36,2% (56) 41,9% (65) 

Eftergymn. Utb. 60% (141) 47,5% (112) 53,5% (83) 45,2% (70) 

     

Partner utbildning     

Grundskola 10% (25) 6,4% (15) 14,2% (22) 9,7% (15) 

Gymnasium 42,3% (105) 32,2% (76) 44,5% (69) 43,2% (67) 

Eftergymn. Utb. 47,6% (118) 61,4% (145) 41,3% (64) 47,1% (73) 

     

Arbetsvillkor     

Total arbetstid h/vecka** 38 (8)  43 (9) 39 (10) 44 (11) 

Jobbar helg 44% (109) 46% (110) 43 % (68) 46 % (72) 

Brist på kontroll 9 % (22) 8% (18) 35% (22,6) 19% (29) 

Mindre säkerhet i arbetet senaste 3 åren 10% (27) 11% (26) 24% (37) 30% (46) 

Någonsin varit arbetslös 3 månader 35% (86) 23% (55) 38% (59) 36% (56) 

     

Partner arbetsvillkor     

Total arbetstid           42(7,5) 37,5 (7,5) 44 (10) 35,5 (9) 

Arbetar kvällar 39% (98) 40% (95) 32% (49) 16% (25) 

Arbetar övertid 30% (72) 21% (49) 33% (51) 19% (30) 

     

Ålder* 20-68 (44, 10) 20-72 (45, 10) 21-66 (40, 9) 26-64 (43, 8,5) 

Antal barn** 1,5 (1,6)  1,5 (1,5) 1,2 (0,9) 1,2 (1) 

N 248 236 155 155 

*Ålder anges i åldersintervall, i parentesen medelvärde och standardavvikelse.**Arbetstid och antal barn anges i 

medelvärde, i parentesen standardavvikelse. 
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I det svenska urvalet är snittet för antal barn 1,5 vilket är lägre än snittet för hela landet som 

2011 var 1,9 (Eurostat, 2013). Det spanska urvalet har ett genomsnitt på 1,2 vilket också är 

något lägre än snittet för landet på 1,36 samma år (Eurostat, 2013). Tabellen visar att urvalen i 

majoritet består av höginkomsttagare i båda länder och väldigt få låginkomsttagare. Detta kan 

som tidigare nämnts ha att göra med att inkomstvariabeln är något missvisande. 

Utbildningsnivåerna är relativt lika fördelade mellan länderna men något större andel är 

lågutbildade i spanska urvalet. Fördelningen mellan gymnasial och eftergymnasial utbildning 

är jämna, förutom att fler svenska kvinnor är högutbildade. Medelåldern i urvalen är mellan 

40-45 år och åldersintervallet går mellan 20-72.  

 

När det gäller arbetstiden är skillnaden främst mellan könen, männen arbetar i snitt 43-44 

timmar i veckan i båda länderna och kvinnorna något färre timmar på 38-39 i veckan. De 

flesta arbetar således heltid. Ungefär hälften i både svenska och spanska urvalen arbetar ofta 

eller mycket ofta helg. Det är fler i spanska urvalet som upplever bristande kontroll över 

arbetet och främst kvinnor med 35 procent och 19 procent av männen. I Sverige är 

motsvarande andelar cirka 10 procent. Från det spanska urvalet har även en större andel erfarit 

mindre säkerhet i anställningen, 24 procent av kvinnorna respektive 30 procent av männen. I 

Sverige är motsvarande andelar på närmare 10 procent. Relativt jämna andelar om cirka 40 

procent i båda länderna har varit arbetslösa mer än 3 månader och aktivt sökt arbete. Svenska 

män utmärker sig något med en lägre andel om 23 procent. När det gäller partnernas 

arbetsvillkor visar tabellen inga stora skillnader mellan länderna. Något avvikande är att 

spanska mäns partners i mindre utsträckning arbetar obekväma arbetstider såväl som svenska 

mäns partners som i mindre andel arbetar övertid.  

 

Några variabler utesluts från modellerna eftersom de inte visade några samband med antal 

barn, det gäller: respondentens övertids- och kvällsarbete samt partnerns helgarbete. Tabell 2 

visar resultaten från den multivariata regressionsanalysen för svenska urvalet och tabell 3 

analysen för spanska urvalet. Resultaten visar samband mellan resurser och arbetsvillkor med 

mäns och kvinnors antal barn. 
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Tabell 2: OLS-regression på svenska urvalet med beroende 

variabel antal barn 

 
Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Oberoende variabler Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Hushållsinkomst (ref. 

medel) 
      

Låg -0,11 -0,370   0,153 -0,712 

Hög 0,252 0,231   0,608* -0,052 

       

Utbildning (ref. gymn)       

Grundskola -0,005 -0,285   -0,476 -0,257 

Eftergymn. Utb. 0,359 -0,198   0,407+ -0,098 

       

Partner utbildning        

Grundskola 0,024 -0,215   -0,025 -0,38 

Eftergymn. Utb. -0,171 0,389   -0,193 0,452+ 

       

Ålder -0,042*** -0,029*** -0,044*** -0,035*** -0,044*** -0,03*** 

       

Arbetsvillkor       

Total arbetstid h/vecka   -0,027* 0,016 -0,044** 0,018 

Jobbar helg   0,26 -0,025 0,466* 0,015 

Brist på kontroll   -0,915* 0,342 -0,864* 0,345 

Osäkert arbete senaste 3 

åren 
  -0,861** -0,549+ -0,887** -0,493* 

Någonsin varit arbetslös 3 

månader 
  0,089 -0,006 0,243 0,026 

       

Partner arbetsvillkor       

Total arbetstid    0,008 -0,006 0,007 -0,013 

Jobbar kvällar   0,058 -0,012 -0,036 0,039 

Jobbar övertid   -0,443+ -0,627* -0,405 -0,673* 

N 248 236 248 236 248 236 

Adjusted R² 0,084 0,053 0,106 0,074 0,126 0,084 

Intercept 3,097*** 2,6*** 4,3*** 2,89*** 4,3*** 2,59*** 

***=p<.001 **=p<.01 *=p<.05 +=p<.10 

 

 

 



 

 22 

Tabell 3: OLS-regression på spanska urvalet med beroende 

variabel antal barn 

 
Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Oberoende variabler Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Hushållsinkomst (ref. 

medel) 
      

Låg -0,640* -0,221   -0,596* -0,210 

Hög -0,038 -0,002   -0,003 -0,077 

       

Utbildning (ref. gymn)       

Grundskola 0,251 0,189   0,253 0,277 

Eftergymn. Utb. 0,104 -0,096   0,093 0,053 

       

Partner utbildning       

Grundskola 0,089 0,165   0,000 0,179 

Eftergymn. Utb. 0,086 -0,056   -0,017 -0,124 

       

Ålder 0,027** 0,023** 0,023** 0,023** 0,027** 0,020* 

       

Arbetsvillkor       

Total arbetstid h/vecka   0,001 0,1 -0,002 0,009 

Jobbar helg   -0,037 0,118 -0,026 0,115 

Brist på kontroll   0,167 -0,308 -0,162 -0,364 

Osäkert arbete senaste 3 

åren 
  -0,39* -0,107 -0,397* -0,134 

Någonsin varit arbetslös 3 

månader 
  0,266+ -0,314+ 0,270 -0,33+ 

       

Partner arbetsvillkor       

Total arbetstid    0,002 -0,021* 0,001 -0,02* 

Arbetar kvällar   0,473* -0,17 0,405* -0,185 

Arbetar övertid   -0,32+ 0,06 -0,317 0,098 

N 155 155 155 155 155 155 

Adjusted R² 0,056 0,016 0,098 0,09 0,098 0,075 

Intercept 0,08 0,353 0,135 0,766 0,062 0,990 

***=p<.001 **=p<.01 *=p<.05 +=p<.10 
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Inkomst 

I första modellen studeras respondentens och deras partners inkomst- och utbildningsnivås 

samband med antal barn. En korrelationsanalys mellan variablerna visar ingen problematisk 

korrelation, det vill säga ingen korrelation över 0,7-0,8 eller VIF-värde över 2,5 (Djurfeldt, 

2009). Inte heller mellan total arbetstid och hushållsinkomst. Inkomstvariabeln riskerar som 

tidigare nämnts vara något missvisande, därför ska sambanden tolkas med försiktighet. 

 

I den svenska analysen i tabell 2, blir hög inkomst signifikant för svenska kvinnor i modell 3. 

Kvinnor i hushåll med högre inkomst har fler barn än kvinnor i ett medelinkomsthem, vilket 

går i linje med förväntningarna. Separata analyser visar att total arbetstid döljer sambandet i 

modell 1 där det är insignifikant. Detta betyder att de med hög inkomst tenderar ha lång 

arbetstid, detta antagande kan även bekräftas i en separat analys. Medan lång arbetstid hänger 

samman med färre barn så hänger hög inkomst samman med fler barn. Dessa egenskaper tar 

ut varandra i modell 1 när bara en av dem kontrolleras, men i modell 3 när arbetstid 

konstanthållits för plockas effekten av denna bort för höginkomsttagarna, detta synliggör i sin 

tur att hög inkomst har ett samband med fler barn.  

 

I spanska analysen i tabell 3 är inkomstnivåns samband med antal barn som förväntad. Låg 

hushållsinkomst i modell 1 har ett negativt samband med kvinnors antal barn, effekten är 

negativ och består i modell 3. Kvinnor i hem med låg hushållsinkomst tenderar således ha 

färre barn. Även hög hushållsinkomst väntades ha negativa samband med antal barn. 

Koefficienterna pekar i den riktningen, men signifikanta samband uteblir och således kan den 

hypotesen inte bekräftas.  

 

Sambandet mellan hushållsinkomst och fertilitet skiljer sig således till viss del mellan 

länderna och båda analyserna ger förväntade resultat. Likheten är att antalet barn stiger med 

hushållsinkomst i båda länderna bland kvinnor. Skillnaden är att i Spanien är det de med låg 

inkomst som utmärker sig med färre barn medan det i Sverige är de med hög inkomst som 

sticker ut med fler barn.  

Utbildningsnivå 

I det svenska urvalet indikerar resultaten svaga men förväntade sambanden mellan 

utbildningsnivå och antal barn. Även om sambandet är på en osäker nivå om 10 procent så 
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lutar resultaten åt att högutbildade kvinnor har fler antal barn. Motsvarande svaga samband 

finns i analysen för mäns kvinnliga partners utbildning. Även om resultaten är osäkra tyder de 

på att kvinnors höga utbildning hänger samman med fler barn, reflekterat både i analysen av 

kvinnors utbildning samt i analysen av mäns kvinnliga partners utbildning.  

 

I det spanska urvalet upptäcks inga signifikanta samband mellan utbildning och antal barn. 

Delvis på grund av små urval med särskilt få lågutbildade. Förväntningen om ett negativt 

samband mellan högutbildade och fertilitet kan således inte bekräftas.  

Arbetsvillkor 

I modell 2 analyseras sambanden mellan arbetsvillkor och fertilitet. I det svenska urvalet i 

tabell 2 indikerar resultaten att icke familjevänliga arbetsvillkor har ett negativt samband med 

fertilitet såväl som brist på kontroll över arbetsdagen. I spanska urvalet i tabell 3 visar inte 

arbetsvillkoren lika många signifikanta samband. Det kan delvis bero på små urval, och därtill 

att de med potentiellt sämst villkor lämnar arbetsmarknaden när de får barn, mer om detta i 

diskussionsavsnittet.  

 

I den svenska analysen i tabell 2 blir total arbetstid signifikant negativt för kvinnor. Ju fler 

arbetstimmar desto färre barn, effekten kvarstår i och förstärks i modell 3. Detta beror på att 

lång arbetstid och hög inkomst har motsatta samband med antal barn men tenderar att 

sammanfalla hos samma individer. Konstanthållet för hög hushållsinkomst i modell 3 

framträder således ett starkare negativt samband för arbetstimmar. Samma sak gäller 

sambandet med helgarbete vars positivt signifikanta effekt framträder först i modell 3 av 

samma skäl som lång arbetstid. Motsvarande effekter av helgarbete och arbetstid uteblir i det 

manliga urvalet. Bristande kontroll över arbetsdagen har ett negativt signifikant samband med 

kvinnornas fertilitet, sambandet är signifikant i både modell 2 och 3, men ingen signifikant 

effekt för män. Att ha haft osäkerhet i arbetet ger negativa signifikanta samband med både 

kvinnor och mäns fertilitet. De som upplevt det under de senaste tre åren tenderar ha färre 

barn, effekterna är starkare för kvinnor. Arbetslöshet som också mäter otrygghet i arbetet 

visar inga signifikanta samband med antal barn i analyserna. Vidare har männens partners 

övertidsarbete ett negativt samband med antal barn. Sambandet går i linje med kvinnors egen 

arbetstid som hade negativa samband med antal barn, det vill säga många arbetstimmar har ett 

samband med färre barn. Respondentens egen övertid har testas men utan signifikans, 

sambandet beror alltså inte på att variabeln för partnerns övertid plockar upp ett samband med 
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egen övertid. Variablerna osäkert arbete och arbetslöshet har testats för multikollinearitet utan 

att upptäcka någon bekymrande korrelation, i varken det svenska eller det spanska urvalet.  

 

I den spanska analysen i tabell 3 visar osäker anställning som förväntat signifikanta negativa 

samband. Kvinnor som haft ett osäkert arbete de senaste tre åren har färre barn, effekten är 

signifikant i både modell 2 och 3. Inget motsvarande samband finns i det manliga urvalet. 

Däremot finns ett samband mellan antal barn och arbetslöshet hos män, effekten är signifikant 

på 10-procentsnivån och således osäker. Effekten består i modell 3. För kvinnor pekar 

arbetslöshetens effekt åt andra hållet i modell 2. Även om det är på en osäker nivå tycks 

kvinnor som varit arbetslösa ha fler barn. Sambandet förklaras av hushållsinkomsten, 

eftersom koefficienterna för både låg och hög inkomst är negativa bör de med medelinkomst 

tendera ha flest barn (även om inga skillnader är signifikanta). Eftersom detta förklarar att de 

som någon gång varit arbetslösa har fler barn än andra så bör denna grupp tendera att ha 

medelinkomst snarare än hög eller låg inkomst. Detta bekräftas också i en separat analys 

bekräftar. Vidare finns signifikanta samband mellan partnerns arbetsvillkor och antal barn. 

Männens kvinnliga partners långa arbetstid har en signifikant negativ effekt för männens antal 

barn. Det går i linje med koefficienten för kvinnornas egen arbetstid som är negativ i modell 

3, dock inte signifikant. Kvinnornas manliga partners kvällsarbete har ett positivt samband för 

kvinnornas antal barn.  

 

Ålder är signifikant i samtliga modeller men sambandet är negativt i Sverige och positivt i 

Spanien. Eftersom den beroende variabeln mäter hur många barn som finns i hushållet kan en 

anledning till de skilda effekterna vara att de senare flyttar hemifrån i Spanien.  

 

Adjusted R² som är något högre i Sverige betyder att modellerna förklarar något mer av 

variansen i Sverige än i Spanien. I modell 3 passar svensk data bäst. I Spanien är R² 

oförändrat mellan modell 2 och 3, därmed tillför inte resurser mycket till den förklarade 

variansen här.  
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Diskussion 

Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken mån individers fertilitet hänger samman 

med arbetsvillkor och enskilda resurser i Sverige och Spanien, två länder med olika 

institutionellt stöd för familjebildning. Genom att applicera capabilities-perspektivet har jag 

argumenterat för att individers förmåga att skaffa barn kan influeras av den institutionella 

kontext som omger dem. Samhällen med bristfällig familjepolitik försvårar för människor att 

kombinera arbete och familjeliv och gör inget för att reducera de ekonomiska kostnader eller 

karriärmässiga konsekvenser som barn kan innebära, därför kan de utgöra ett hinder för 

familjebildande. Spanien utgör ett exempel på detta med mycket begränsad eller ingen 

ersättning för föräldraledighet, låg tillgång till offentligt finansierad förskoleverksamhet och 

utan lag om deltidsarbete, samtidigt som fertiliteten är på väldigt låg nivå. I Sverige är den 

institutionella kontexten en annan med hög föräldrapenning, subventionerad 

förskoleverksamhet samt lagstadgad rätt till deltid, parallellt med relativt hög fertilitet. 

Inkomst 

Inbäddat i CA är antagandet om att människor i olika sociala kontexter har olika 

förutsättningar att omsätta sina resurser till förmågor. Analyserna visar som förväntat skilda 

samband mellan resurser och antal barn i länderna. I svenska urvalet bekräftas förväntningen 

att höginkomsttagande kvinnor får flest barn, vilket går i enlighet med tidigare studier 

(Fahlén, 2012a; RFV, 2001). Resultaten indikerar således att Sverige som tvåförsörjarregim 

genom stödjande politik förbättrar kvinnors förmåga att kombinera arbete och barn. 

Ursprungligen föreslaget av Oláh (2003) och vidare bekräftat av Fahlén (2012a) och Hobson 

och Oláh (2006) indikerar resultatet att det institutionella stödet reducerar 

alternativkostnaderna som att skaffa barn kan innebära, exempelvis i form av förlorad inkomst 

eller karriäravbrott, genom inkomstrelaterade ersättningar och goda möjligheter att återvända 

till arbetet även när barnet är relativt ungt. Låg- och höginkomsttagare förväntades ha lägre 

fertilitet jämfört med medelinkomsttagare i Spanien. Resultaten styrker inte förväntningen om 

ett negativt samband med hög inkomst, men kan däremot bekräfta att låginkomsttagare har 

lägst fertilitet. I enlighet med den sydländska modellen är staten i låg utsträckning inblandad i 

välfärdfärden i Spanien. Ersättningen från föräldraförsäkringen är liten (Escubedo & Meil, 

2012), och tillgången till offentliga förskolor är bristfällig (Del Boca & Pasqua, 2005). Bristen 
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i de välfärdsstatliga institutionerna förhindrar sannolikt föräldrars förmåga att kombinera 

arbete och familj, de reducerar inte heller betydelsen av inkomsten då föräldrarna själva måste 

betala stor del av barnomsorgen och överleva på egna resurser under föräldraledigheten. Det 

blir ett hinder för låginkomsttagares förmåga att få barn då de sannolikt har svårt att själva stå 

för alla extra kostnader som barn innebär (Hobson & Oláh, 2006). Låginkomsttagare i Sverige 

får i jämförelsevis bättre stöd från staten att klara kostnaderna och således bättre 

förutsättningar skaffa barn, det indikerar också resultaten som inte visar något negativt 

samband mellan låg inkomst och fertilitet i det svenska urvalet. Slutligen är det återigen 

viktigt att understyrka att inkomstvariabeln eventuellt är något missvisande och därför tolkas 

med försiktighet. 

Utbildningsnivå 

Gällande utbildning förväntades högutbildade få fler barn i Sverige och färre barn i Spanien. 

Resultaten från analyserna i svenska urvalet indikerar mycket riktigt att högutbildade kvinnor 

får flest barn, också bekräftat i tidigare studier (Fahlén, 2012a; RFV, 2001). Institutioner 

antas, liksom för höginkomsttagare, reducera alternativkostnaderna som högutbildade kan 

uppleva- exempelvis i form av karriäravbrott (Fahlén, 2012a; Oláh 2003). Förväntningen 

gällande utbildningsnivåns samband med antal barn i spanska urvalet kan av studiens resultat 

inte bekräftas. Det kan delvis förklaras av små urval med väldigt få lågutbildade. Det i sin tur 

beror troligtvis på att dessa i mindre utsträckning befinner sig på arbetsmarknaden med tanke 

på att det totala kvinnliga arbetsmarknadsdeltagandet är lågt i landet (OECD, 2012a). En stor 

del av de lågutbildade finns således inte med i urvalet för denna studie. Den studie som visar 

att högutbildade i Spanien har låg fertilitet, men också ofta är barnlösa, är vid en jämförelse 

som även inkluderar de lågutbildade som inte finns på arbetsmarknaden (Hobson & Oláh, 

2006). Att få barn kan troligen upplevas som ett skadligt karriäravbrott för denna grupp 

(Fahlén, 2012a; Oláh 2003), kopplat till en avsaknad av välfärdsstatliga institutioner som kan 

möjliggöra kombinationen av karriär i samband med barn. Exempelvis är det svårt att 

återvända till arbetet under barnets första år i och med den bristfälliga förskoleverksamheten 

(Del Boca & Pasqua, 2005).  

Arbetsvillkor 

Analyserna visar som förväntat att icke familjevänliga arbetsvillkor är negativt associerat med 

antal barn som tidigare föreslagits av Fahlén (2012b), reflekterat i lägre fertilitetsnivåer hos 

människor med otrygga anställningar och bristande kontroll över arbetsdagen. Sambanden 
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varierar mellan länderna och mellan kvinnor och män.  Resultaten indikerar att lång arbetstid 

är negativt kopplat till antal barn för svenska kvinnor, vilket också bekräftas i det negativa 

sambandet för mäns kvinnliga partners som arbetar övertid. Här finns risk för omvänd 

kausalitet, det vill säga att kvinnor kan ha gått ner i arbetstid efter att de skaffat barn. Vidare 

är brist på kontroll över arbetsdagen också negativt kopplat till deras fertilitet. Otrygga 

anställningar har negativa samband med antal barn i båda länderna, såväl för kvinnor som för 

män i Sverige men bara för kvinnor i Spanien. De negativa sambanden mellan dessa 

arbetsvillkor och antal barn beror troligtvis på att de är svåra att kombinera ihop med 

familjelivet. Arbetsvillkor som istället är att betrakta som familjevänliga, exempelvis i form 

av flexibilitet antas minska upplevelsen av stress, samt öka människors förmåga att kunna 

justera arbetet efter familjelivet (Gallie & Russel, 2009; Hill m.fl., 2001; McGinnity & 

Calvert, 2009). Otrygga arbetsvillkor tycks också utgöra begränsningar för familjelivet, vilket  

kan relateras till att de ofta åtföljs av bristande makt att styra över arbetsvillkoren (Hobson 

m.fl., 2011), och sannolikt också en ekonomisk otrygghet. 

 

Sambanden mellan arbetsvillkor och fertilitet är starkare för kvinnor än för män i båda 

länderna. Det kan tolkas som att kvinnor fortfarande har huvudansvaret för barnen, varför det 

är mer avhängigt att deras arbetsvillkor är anpassningsbara till familjelivet. Att fler samband 

upptäcks i Sverige kan ha att göra med skillnaden i storleken på urvalen. Det bör därtill tas i 

beaktning att en betydande del av kvinnorna i Spanien inte deltar på arbetsmarknaden under 

småbarnsåren (OECD, 2011b). De som lämnar arbetsmarknaden helt och hållet är sannolikt 

dem med sämst arbetsvillkor, vilket gör att betydelsen av arbetsvillkor inte syns i analyserna. 

Att en stor andel spanska kvinnor lämnar arbetsmarknaden utesluter dem från 

föräldraförsäkringen. Som nämndes i avsnittet om Spanien var bara 48 procent av mödrarna 

med barn under 3 år berättigade föräldraförsäkringen i december 2008 (Lapuerta m.fl., 2011). 

Det är anmärkningsvärt i sig och en indikator på bristande institutionellt stöd som kan utgöra 

en begränsning för familjebildande.  

 

Sambanden mellan arbetsvillkor och antal barn kan delvis tolkas som att de påverkar 

människors möjligheter att kombinera arbete och familjeliv och således deras förmåga att 

skaffa barn. Emellertid är det viktigt att poängtera att arbetsvillkor inte nödvändigtvis 

förhindrar människor från att skaffa barn. En alternativ tolkning är att människor som 

upplever sina arbetsvillkor som svåra att kombinera med familjelivet väljer ett annat typ av 

arbete. Detta skulle innebära att det negativa sambandet delvis beror på att de som har eller 
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planerar att få barn redan har valt ett annat arbete med familjevänliga arbetsvillkor. Även om 

så är fallet kvarstår faktum att familjevänliga arbetsvillkor kan ge bättre möjligheter att 

kombinera arbete och familjeliv, men det innebär att analyserna riskerar underskatta 

betydelsen av icke-familjära arbetsvillkor. 

 

I början av uppsatsen ställdes frågorna om hur sambanden mellan antal barn och enskilda 

resurser skiljer sig mellan Spanien och Sverige, samt vilken betydelse arbetsvillkoren har för 

fertiliteten i länderna. Resultaten från analyserna indikerar att brist på resurser är av störst 

betydelse i för spanska kvinnors antal barn. I Sverige kan brister i de egna resurserna 

kompenseras av välfärdsstatliga institutioner. Gällande arbetsvillkoren visar resultaten att 

familjevänliga arbetsvillkor är viktigast för svenska kvinnor som är kvar på arbetsmarknaden 

under småbarnsåren, i jämförelse med en stor del av de spanska mödrarna som helt slutar 

arbeta. För de svenska kvinnorna kan arbetsvillkor som är inkompatibla med familjeliv utgöra 

en begräsning för familjebildandet. Att kvinnornas arbetsvillkor är viktigare än männens 

antyder att kvinnorna fortfarande har huvudansvaret över barnomsorg vilket ställer större krav 

på deras arbetsvillkor.  

 

Den här studien har visat betydelsen av att undersöka hur människors olika förmågor att få 

barn varierar mellan länder med olika institutionella kontexter. Som andra tillämpare av CA 

argumenterar är fördelen med att tillämpa capability-perspektivet att sambandet mellan 

institutionell kontext, individuella resurser och arbetsvillkor kan analyseras ur ett 

flerdimensionellt perspektiv (Hobson m.fl 2011). Det är naturligtvis inte alla som vill eller 

kan få barn men denna studie styrker tesen bland annat föreslagen av Fahlén (2012a) att 

individuella beslut om barn samspelar med institutionella faktorer, arbetsförhållanden och 

individuella resurser. Mer komparativ forskning behövs på sambandet mellan fertilitet 

arbetsvillkor och resurser mellan länder som varierar i institutionellt stöd.   
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