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Sammanfattning 
 

Den svenska arbetsmarknaden är som många vet könssegregerad, kvinnor och män arbetar inte 

bara inom olika arbetsområden utan det finns även skillnader i arbetstid och uttag av 

föräldraledighet. Jag har därför valt att undersöka om och hur att få barn har betydelse för 

individens arbetsförhållanden. De arbetsförhållanden som undersöks är om arbetet innehåller 

mycket arbetsresor, obekväma arbetstider och/eller övertid. Jag undersöker också om barn har 

betydelse för den upplevda inkomsten. Faktorer som arbetsresor, obekväm arbetstid samt övertid 

är sammanfattade i en indikator av faktorer som är svåra att kombinera med barn. För att 

undersöka detta jämförs respondenter som får barn i perioden 1999-2003 med respondenter som 

inte har barn 2003 vid två olika undersökningstillfällen.  

     De teoretiska utgångspunkter som används är familjens specialiseringsteori av Becker (1991, 

1993) samt genusteorier angående hur könsroller konstrueras. Uppsatsens hypoteser har formats 

utifrån tidigare forskning som visar att kvinnor och män väljer olika arbetsområden, att kvinnor 

arbetar deltid i högre utsträckning samt tar det största ansvaret för hem och familj (Bygren, 

Gähler & Nermo, 2004; Jansson, Pylkkänen & Valck, 2003; Evertsson & Nermo, 2004). 

Analyserna är baserade på datamaterialet ”Familj och arbetsliv på 2000-talet” (Young Adult 

Panel Study, YAPS, www.suda.su.se/yaps). Logistisk och linjär regressionsanalys har estimerats 

för att studera sambandet mellan att få barn och om arbetet är svårt att kombinera med barn samt 

ger en god inkomst. 

     Resultaten visar att både kvinnor och män med barn har lägre sannolikhet än respektive kön 

utan barn att ha ett arbete som är svårt att kombinera med barn 2003 (efter att de fått barn), även 

när jag tar hänsyn till skillnader i ålder, utbildning och arbetstid. Regressionsanalyserna visar 

också att kvinnor som får barn i perioden har högre sannolikhet än kvinnor utan barn att ha ett 

arbete som är svårt att kombinera med barn 1999 (innan de får barn). Det verkar inte finnas något 

samband mellan barn och en god inkomst, varken 1999 eller 2003. Kvinnor har lägre sannolikhet 

än män att ha ett arbete som är svårt att kombinera med barn samt ger en god inkomst.  

 
Nyckelord: Inkomst, arbetsresor, obekväm arbetstid, övertid.  
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Inledning 
 

Sverige framställs ofta i jämförelse med andra länder som ett framgångsexempel vad gäller 

jämställdhet. Sverige har en flexibel föräldraförsäkring som innebär att föräldrar ska kunna 

kombinera arbete med familjeliv, sysselsättningen bland kvinnor är hög och det pågår en 

jämställdhetsdebatt som ges stort utrymme.  

     Att det råder skillnader mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden är ingen 

nyhet, kvinnor arbetar främst inom offentlig sektor medan fler män än kvinnor arbetar inom den 

privata (SCB 2010). Jag undersöker i denna uppsats om det finns skillnader mellan respondenter 

med och utan barn. De skillnader jag valt att undersöka är om arbetet innehåller mycket 

arbetsresor, obekväm arbetstid och/eller övertid (dessa faktorer tolkar jag som ett arbete som är 

svårt att kombinera med barn) samt om respondenten upplever att arbetet ger en god inkomst. 

Tidigare forskning visar att kvinnors karriärutveckling förändras efter familjebildning och att 

kvinnor efter det att de fått barn tenderar att gå ned i tjänst (t.ex. Kennerberg, 2007; Aisenbrey, 

Evertsson & Grunow, 2009). Förändringar som förkortad arbetstid kan innebära förändringar i 

arbetsförhållanden då det blir svårare att kombinera deltidsarbete med övertid och resor i arbetet. 

Detta kan vara problematiskt då det innebär att kvinnan får en lägre inkomst och således blir mer 

beroende av partnern. Det ekonomiska beroendeförhållandet som finns mellan könen ökar vid 

pensionen och kvinnors pension är ofta lägre, delvis p.g.a. av en högre frånvaro från arbetet 

(innefattar både föräldraledighet och deltidsarbete) (Sjögren Lindquist & Wadensjö, 2012).  

     Frågan som ställs är om de arbetsmässiga skillnader som finns mellan kvinnor och män kan 

bero på olika mycket föräldraansvar och om de i så fall främst förklaras av skillnader mellan 

kvinnor med och utan barn. Syftet har därför varit att undersöka om det finns skillnader mellan 

respondenter med och utan barn vad gäller om arbetet innehåller mycket arbetsresor, obekväm 

arbetstid och/eller mycket övertid samt om arbetet ger en god inkomst. Syftet är också att 

undersöka om det finns selektion in i föräldraskapet, om kvinnor med barn 2003 redan 1999 

(innan de fick barn) verkar ha valt ett arbete som är lättare att kombinera med barn. En annan del 

av uppsatsen fokuserar på skillnader mellan de med och utan barn vad gäller om arbetet ger en 

god inkomst, både 1999 och 2003.    



2 

 

2. Tidigare forskning 
 

2.1 Arbetsmarknadshistoria och en könssegregerad arbetsmarknad 
 

Den svenska arbetsmarknaden består idag av både kvinnor och män men så har det inte alltid 

varit. Under 50-talet var det vanligt att kvinnor slutade arbeta antingen när de gifte sig eller efter 

att de fått barn (Bygren, Gähler & Nermo, 2004). När den offentliga sektorn byggdes ut i början 

av 70-talet blev många av de typiskt kvinnliga arbetsuppgifterna i hemmet lönearbeten. Den 

kvinnliga arbetskraften efterfrågades främst inom omsorgsarbeten som äldrevård och barnomsorg 

(ibid). Än idag är kvinnor överrepresenterade inom den offentliga sektorn (SCB 2004:2). Den 

könssegregering som finns på den svenska arbetsmarknaden är i stor utsträckning en effekt av 

olika utbildningsval. Kvinnor väljer ofta utbildningar med inriktning mot språk, vård och 

pedagogik samtidigt som män tenderar att välja tekniska utbildningar (SCB, 1995). 

Könssegregeringen visar sig tydligt då de flesta män tenderar att arbeta på arbetsplatser där 

mycket av den övriga arbetskraften också består av män. Samma gäller för kvinnor. Det finns 

även en könssegregering inom organisationer där män är dominerade i toppskiktet medan kvinnor 

ofta har lägre positioner i hierarkin (Brass, 1995). 

2.2 Löneskillnader och deltidsarbete 
 

När kvinnor började lönearbeta utanför hemmet fanns särskilda kvinnolöner som var lägre då 

kvinnor inte ansvarade för familjeförsörjningen. Kvinnor och män som utförde samma arbete 

tjänade således olika mycket och en del av de löneskillnader som återfinns idag kan härstamma 

från tiden då det förekom öppen könsdiskriminering (Bygren, Gähler & Nermo, 2004).  

     Kvinnor tjänar i genomsnitt 15-18 procent mindre än män med en oförklarad löneskillnad på 

11 procent. Det innebär att kvinnor trots samma arbetslivserfarenhet och utbildning i genomsnitt 

har 11 procent lägre lön än män, en skillnad som inte kan motiveras eller förklaras med hjälp av 

observerbara faktorer (Jansson, Pylkkänen & Valck, 2003). Löneskillnaderna är störst bland 

kvinnor och män i de mest högavlönade yrkena och lönespridningen mellan män är större än 

lönespridningen mellan kvinnor. Det indikerar att det är svårare för kvinnor att göra karriär och 
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klättra på den svenska arbetsmarknaden (ibid). Det finns också ett negativt familjelönegap för 

kvinnor, det innebär att kvinnor med barn har en lägre sannolikhet till en god inkomst än vad 

kvinnor utan barn har. Män har dock ett positivt familjelönegap (Jansson, Pylkkänen & Valck, 

2003). Tidigare forskning visar att en jämn könsuppdelning bland cheferna har betydelse för 

kvinnors arbetsförhållanden, sannolikheten till att bli anställd, befordrad och erhålla en god 

inkomst ökar (för kvinnor) med fler kvinnliga chefer. Arbetsplatser med en jämnare 

könsuppdelning i toppskiktet är ofta mer könsbalanserade i alla led (Baron, Mittman and 

Newman 1991; Reskin & Padavic, 2002). Chefens kön verkar dock inte ha någon betydelse för 

mäns inkomst (Hultin & Szulkin, 1998).  

     Något som också påverkar en individs inkomst är arbetstid och kvinnor arbetar oftare deltid än 

män. År 2009 arbetade 34 procent av alla kvinnor i yrkesverksam ålder deltid medan 

motsvarande andel för män var 11 procent (SCB, 2010). Deltid och avbrott från arbetet försvårar 

karriärutvecklingen genom att det ger mindre erfarenhet och kunskap än vad kontinuerligt 

heltidsarbete gör. Det kan också signalera att man inte är lika angelägen om att göra karriär 

(Korpi & Stern, 2004). Kvinnors frånvaro från arbetsmarknaden och deltidsarbete i samband med 

att de får barn har gjort att de halkat efter män i löneutveckling under den period i yrkeslivet som 

de förmodligen annars skulle haft en gynnsam löneutveckling (Bygren, Gähler & Nermo, 2004). 

2.3 Politiska reformer och dess konsekvenser 
 

Sverige anses idag bedriva en familjevänlig politik med en flexibel föräldraförsäkring samt en väl 

utbyggd barnomsorg. Den flexibla föräldraförsäkringen innebär att föräldrar själva kan välja hur 

föräldrapenningen skall fördelas, 60 dagar är dock reserverade för respektive förälder. Dessa 

dagar behöver inte utnyttjas men kan heller inte överlåtas till den andra föräldern (RFV 2004:14). 

En genomsnittlig föräldraledighet i Sverige är 16 månader och mödrar tar ut merparten av denna 

del, närmare bestämt 15 månader (ibid). Högutbildade samt unga kvinnor tenderar att vara 

hemma kortare tid än lågutbildade och äldre. Det kan bero på att högutbildade kvinnor ofta har ett 

mer ansvarskrävande arbete och inte kan vara föräldralediga en längre tid. Unga kvinnor har ofta 

inte hunnit lönearbeta så länge att de kan få en bra föräldraersättning och kanske vill de inte 

heller riskera att reducera sitt humankapital genom en längre föräldraledighet (RFV 2004:14).     

     En familjevänlig politik med rätt till lång föräldraledighet kan ha negativ inverkan på kvinnors 

karriärer och möjligheter att avancera på arbetsmarknaden (Aisenbrey, Evertsson & Grunow, 
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2009; Evertsson & Duvander, 2011). Den familjevänliga politiken har resulterat i att kvinnor med 

barn bibehåller traditionellt dubbla arbetsroller och det kan begränsa kvinnors karriärmöjligheter. 

Begränsningarna kan exempelvis innebära att kvinnor inte kan ta arbeten med egenskaper som är 

svåra att kombinera med familjelivet (Mandel & Semyonov, 2005; Magnusson, 2010). Länder 

med mindre generösa föräldraledighetsregler och ersättningar har ofta färre yrkesverksamma 

kvinnor (ibid). Detta var tydligt vid en jämförelse mellan Tyskland, USA och Sverige, kvinnor i 

Sverige deltar i arbetslivet i högst utsträckning och löneskillnaden mellan könen är minst. Sverige 

är dock det land av de tre med jämförelsevis lägst andel kvinnor på höga yrkespositioner 

(Rosenfeld & Kalleberg, 1991).  

2.4 Arbetsuppdelning  
 

Uppdelningen av det obetalda arbetet i hemmet har också betydelse för möjligheten till ett arbete 

som är svårt att kombinera med barn samt en god inkomst. Arbetsuppgifter som matlagning, 

städning, tvätt och omvårdnad av familj har traditionellt ansetts vara kvinnliga och kvinnor utför 

än idag oberoende av inkomst, utbildning och arbetstid merparten av dessa uppgifter (Jansson, 

Pylkkänen & Valck, 2003; Bygren, Gähler & Nermo, 2004; Korpi & Stern, 2004; Evertsson & 

Nermo, 2004). Fördelningen av hushållsarbetet har i viss mån utjämnats över tid, utjämningen 

beror inte på att män utför mer hushållsarbete utan snarare på att kvinnor utför mindre obetalt 

arbete i hemmet (Bygren, Gähler & Nermo, 2004). Kvinnor lägger i genomsnitt lika mycket tid 

på betalt som obetalt arbete till skillnad från män som utför hälften så mycket obetalt som betalat 

arbete (ibid). Par utan barn har enligt tidigare forskning en ganska jämn uppdelning av 

hushållsarbetet och det är framför allt när ett par får barn som kvinnors andel av det obetalda 

arbetet ökar. Vid familjebildning ökar arbetsbördan i hemmet och det är först då som det blir 

aktuellt att någon arbetar mindre. Att kvinnan tar det största ansvaret för hem och familj kan bero 

på att kvinnor ofta har en lägre inkomst och att familjen således tjänar på att kvinnan går ned i 

tjänst, det kan även finnas en förklaring i att kvinnor oftare än män tenderar att ha ett arbete som 

är lättare att kombinera med deltidsarbete (Evertsson & Nermo, 2004).  

2.5 Statistisk diskriminering  
 

Reskin & Padavic (2002) menar att det faktum att kvinnor är underrepresenterade på höga 



5 

 

positioner delvis beror på diskriminering. Män tenderar att reservera höga positionerna åt andra 

män med argumentet att kvinnor inte har de egenskaper som krävs. Kvinnor anses ofta vara 

mindre produktiva, arbetsbenägna och mer frånvarande från arbetet (genom föräldraledighet och 

deltidsarbete) än män (Hultin & Szulkin, 1998). Det kan därför ses som en större ekonomisk risk 

att anställa en kvinna till vissa positioner (Korpi & Stern, 2004; Jansson, Pylkkänen & Valck, 

2003). De som blir mest lidande av ev. diskriminering är kvinnor med högre utbildning. Trots att 

deras arbetsrelaterade egenskaper är lika mäns värderas de inte lika högt. Detta fenomen kallas 

statistisk diskriminering och innebär att arbetsgivare i en anställningsprocess utgår från kvinnors 

genomsnittliga agerande som grupp och utifrån den gör en riskbedömning gällande deras 

förväntade produktivitet. Enskilda kvinnor blir således bedömda utifrån (ett genomsnitt av) andra 

kvinnors val och löper större risk att få lägre lön än en man med motsvarande kvalifikationer eller 

att inte anställas alls (Jansson, Pylkkänen & Valck, 2003).  

     Statistisk diskriminering skulle kunna resultera i att kvinnor på grund av förutfattade meningar 

har lägre chans än män att bli tillsatta eller befordrade till en tjänst som kräver mycket 

arbetsresor, obekväma arbetstider och/eller övertid. Om detta är ett resultat av statistisk 

diskriminering kommer det att gälla både kvinnor med och utan barn. Det kan dock vara så att 

kvinnor överlag i lägre utsträckning än män väljer ett arbete som innehåller dessa faktorer eller 

att de mer sällan än män har en utbildning som gör det möjligt att söka dessa yrken. Män är inte 

drabbade av statistisk diskriminering oavsett om de har barn eller inte. 

2.6 Förändringar vid föräldraskap 
 

Kennerberg (2007) jämför kvinnor med och utan barn vad gäller arbetsmarknadsstatus, arbetstid 

och lön 1997 och 2001. Studien visar att få barn har betydelse för kvinnors arbetstid genom att 

den minskade med i genomsnitt 10 procent jämfört med kvinnor utan barn. Kennerbergs analyser 

visar även (precis som Jansson, Pylkkänen & Valck, 2003) att kvinnor med barn har en sämre 

löneutveckling än kvinnor utan barn. Vid första undersökningstillfället (när ingen hade barn) var 

lönesituationen för de båda grupperna relativt lik, de utan barn hade dock 2001 fått ett relativt 

stort försprång och detta gällde främst kvinnor från de övre delarna av lönefördelningen 

(Kennerberg, 2007). Det finns dock inga säkra bevis för att dessa skillnader inte hade uppstått 

även om kvinnorna inte fått barn. Detta kallas ett endogenitetsproblem vilket innebär att det kan 

förekomma en selektion in i att bli förälder som beror på egenskaper som inte observerats. Dessa 
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egenskaper kan förstärka det negativa sambandet mellan att få barn och arbetsengagemang 

(Kennerberg, 2007; Bygren, Gähler & Nermo, 2004). Detta försöker dock Kennerberg kontrollera 

för dels genom ett antal kontrollvariabler som ålder, utbildning, civilstatus, invandrastatus, 

inkomst, bostadslän, sektor och arbetsmarknadsstatus, dels genom att föräldragruppen jämförs 

med en liknande grupp kvinnor från jämförelsegruppen. Det innebär att hon t.ex. jämför en gift 

kvinna som arbetar som socialsekreterare inom offentlig sektor, är svensk och bor i Stockholm, 

född 76 och tjänar 350 000 kr/år och som får barn under observationsperioden (men som inte har 

barn vid första tillfället) med en gift kvinna som inte får barn, arbetar som socialsekreterare inom 

offentlig sektor, är svensk, bor i Stockholm, född 76 och tjänar 350 000 kr/år. Det ska (idealt) 

alltså inte finnas andra skillnader mellan kvinnorna som jämförs förutom om de får barn eller inte 

(Kennerberg, 2007). 

     I en studie av kvinnor som fick barn i perioden 1999-2003 visade det sig att de blivande 

mödrarna hade en högre utbildning, mer arbetslivserfarenhet, var äldre samt i större utsträckning 

levde som sammanboende än kvinnor utan barn (Evertsson & Breen, 2008). Dessa faktorer 

tenderar att ge en bättre inkomst och därmed en mer trygg vardag. Beslutet att få barn kan således 

bero på den livssituation man befinner sig i snarare än ett lågt arbetsengagemang. Det fanns dock 

inga skillnader (vad gäller arbetsengagemang) mellan kvinnorna innan de fick barn. Att få barn 

kan dock göra att kvinnans arbetsengagemang minskar, men denna eventuella minskning behöver 

inte vara bestående. Evertsson & Breen (2008) har visat att kvinnors arbetsengagemang tenderar 

att vara lägre (eller att arbetet utgör en något mindre viktig del av deras liv) då barnet är under 

fyra år. Det finns dock ingen signifikant skillnad mellan kvinnor utan barn och kvinnor med barn 

som är äldre än fyra år i fråga om arbetsengagemang. Förändringen i arbetsengagemang för män 

med barn är mindre än för kvinnor med barn, vilket delvis kan bero på att kvinnor tar störst 

ansvar för familj och hem (Evertsson & Breen, 2008). Ett högt arbetsengagemang är i studien av 

Evertsson & Breen (2008) baserat på hur respondenten besvarat följande frågor: “Vad betyder ett 

bra arbete för dig?”, ”Att jag kan tänka och arbeta självständigt”, ”Att det erbjuder goda 

möjligheter till utveckling”, ”Att jag kan vara stolt över mitt arbete” (med fem svarskategorier 

från ”stämmer inte alls” till ”stämmer mycket väl”). De sista två frågorna var “Hur viktigt är det 

att vara framgångsrik på ditt arbete?” och “Hur viktigt är arbetet generellt sett i ditt liv?” (med 

fem svarskategorier från ”en av de minst viktiga sakerna i mitt liv” till ”en av de mest viktiga 

sakerna i mitt liv”).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

3.1 Familjens arbetsuppdelning genom specialisering 
 

För att förstå hur och varför familjen specialiserar sig på så sätt att kvinnorna ofta arbetar deltid 

och tar föräldraledigt när barnen är små medan männen arbetar mer på arbetsmarknaden kan vi 

använda flera olika teorier varav en är Beckers specialiseringsteori. Enligt Becker (1991) formas 

samhället genom rationella val som görs för att maximera den egna nyttan. Familjen är inget 

undantag men ses i detta sammanhang som en enhet med en beslutsfattare, en budget och ett mål 

vad gäller den gemensamma nyttomaximeringen. Alla medlemmar arbetar mot det gemensamma 

målet. Arbetet inom familjen fördelas efter principen att alla gör det som de är bäst på och det är 

lönsamt om medlemmarna i familjen specialiserar sig inom olika områden. Kvinnor är enligt 

Becker bättre än män på att sköta hem och familj, då det traditionellt varit kvinnors uppgift. 

Kvinnor blir också bra på att ta hand om barnen och hemmet när de är hemma under 

spädbarnsperioden. Män har blivit mer etablerade på arbetsmarknaden av motsvarande skäl. Det 

vore enligt Becker dumt om inte arbetsuppgifterna fördelades efter dessa principer (Becker, 

1991). Beckers teori grundar sig i ett ekonomiskt synsätt och har blivit kritiserad av sociologer då 

teorin bortser från makt och dominansförhållanden i samhället som kan vara avgörande vid 

beslutsfattande i familjen (England & Budig, 1998 i Evertsson & Nermo 2004). 

     Enligt Beckers specialiseringsteori är även statistisk diskriminering ett resultat av rationellt 

tänkande (Becker 1991, 1993). För att undvika att bli exkluderad vid en anställningsprocess kan 

individen enligt humankapitalteorin förstärka sin egen position på arbetsmarknaden och således 

få ett bättre konkurrensvärde, detta genom investeringar som utbildning och arbetserfarenhet 

(Becker, 1993). Det innebär att utbildning ökar sannolikheten för kvinnor att uppnå en lika god 

inkomst och samma typer av arbetspositioner som män. Enligt Becker (1993) utbildar sig kvinnor 

lägre än män då de förväntar sig att de ändå ska vara hemma med barnen när de blir föräldrar 

(detta gäller dock inte längre då kvinnor i genomsnitt har längre utbildning än män). 

Humankapitalet kan både växa och reduceras, det reduceras exempelvis vid en längre frånvaro 

från arbetsmarknaden, såvida frånvaron inte innebär någon form av utbildning (Becker, 1993). 

Humankapitalteorin kan vara en viktig del för att förstå de löneskillnader som finns på 
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arbetsmarknaden men den kan dock inte förklara hela löneskillnaden (Hakim, 2004). Ett tydligt 

exempel är att kvinnor idag i genomsnitt har längre utbildning än män i Sverige men trots det 

erhåller en lägre inkomst.  

3.2 Förhandlingar 
 

Förhandlingsteorier kan ge en ytterligare förklaring till den arbetsuppdelning som finns i 

familjen. Utgår man från att det oavlönade hushållsarbetet är tråkigt och att båda parter vill 

minimera sin del så har den part med mest maktresurser fördelar vid en förhandling. Dessa 

maktresurser kan uttrycka sig i högre inkomst, inriktning på utbildning samt högre status på 

arbetsmarknaden (Evertsson & Nermo, 2004). Det leder till att den part med mest maktresurser 

kan förhandla bort eller ned det obetalda arbetet framför allt på grund av sitt större bidrag till 

familjens ekonomiska situation. Även den part med en lägre inkomst och sålunda mindre 

maktresurser kan acceptera denna fördelning då även han/hon ”tjänar” på fördelningen. 

Förhandlingsteori kan förklara den utjämning av hushållsarbetet som sker då kvinnor med högre 

utbildning faktiskt gör mindre hushållsarbete än kvinnor med lägre utbildning. Teorin har dock 

sina brister då studier visar att även då kvinnor har mer maktresurser än män så utför de ofta 

merparten av det obetalda arbetet (t.ex. Evertsson & Nermo, 2004).  

3.3 Könsroller och könsspecifikt beteende 
 

För att förstå varför det finns lönemässiga skillnader mellan kvinnor och män samt varför de 

tenderar att göra olika arbetsrelaterade val används teorier om hur genus samt könsroller skapas. 

Genusteori kan även förklara de normer som finns när det gäller moderskapet och därför kan 

genusteorier även till viss del bidra till att förklara skillnader mellan kvinnor med och utan barn.  

     I samhället finns det olika beteendemönster som är baserade på könstillhörighet. Det betyder 

att den genusordning vi lever i innefattar olika genusbaserade arrangemang vilket innebär att 

vissa positioner och arbetsuppgifter i samhället ses som företrädesvis kvinnliga respektive 

manliga. Dessa beteendemönster är inte medfödda utan är enligt genusteorin socialt konstruerade 

(West & Zimmerman, 1987). Vad som anses vara kvinnliga och manliga egenskaper och 

uppgifter förs vidare av individer själva från generation till generation genom kanaler som familj, 

skola, vänner och politik (Connell, 2009). Även om vi inte vill ”spela” dessa könsroller behöver 
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vi förhålla oss till dem. Ett exempel på det kan illustreras genom hur omgivningen som regel 

betraktar kvinnor som ansvariga för hem och barn och att kvinnor i de fall de inte tar detta ansvar 

riskerar de att bli kritiserade av samhället (West & Zimmerman, 1987). Det innebär att det vi ser 

som manliga egenskaperna och förväntningar på män gör det lättare för fäder – än mödrar – att 

t.ex. ha ett arbete som kräver arbetsresor, obekväma arbetstider och/eller övertid (Connell, 2009).  

4. Problemformulering och 

hypoteser 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns några skillnader mellan respondenter som 

får sitt första barn i perioden 1999 till 2003 jämfört med de som inte får barn till 2003. 

Skillnaderna som undersöks gäller deras arbetssituation, då med fokus på om arbetet innehåller 

mycket arbetsresor, obekväm arbetstid och/eller övertid. Vi vill även se om kvinnor som får barn 

under perioden 1999-2003 redan vid undersökningstillfället 1999 (innan de får barn) har ett 

arbete som enligt nämnda definition är lämpligt att kombinera med barn (och inte innehåller 

mycket arbetsresor, obekväm arbetstid och/eller övertid). Frågan blir då om det finns selektion in 

i mödraskapet. En selektion in i mödraskap innebär att kvinnor som får barn inte prioriterar sin 

karriär på samma sätt som kvinnor som inte får barn gör. Man kan förvänta sig att kvinnor 

strukturerar upp sitt liv efter det faktum att de vill (eller inte vill) ha barn, de väljer så fall ett 

arbete som är möjligt att kombinera med barn och familjeliv redan från början, innan de har barn 

(medan de som inte vill ha barn oftare väljer arbeten som kräver lång arbetstid och resor i jobbet). 

I denna uppsats kan jag testa detta antagande och studera huruvida de som planerar bli mödrar 

redan inledningsvis valt ett arbete med mer med familjen lättkombinerade arbetsförhållanden. 

Syftet är också att undersöka om det finns någon skillnad i den upplevda inkomsten mellan 

respondenter med och utan barn både 1999 och 2003. Har de som får barn i perioden 1999-2003 

lägre sannolikhet än de som inte får barn i perioden att ha ett arbete som de upplever ger en god 

inkomst respektive är svårt att kombinera med barn vid undersökningstillfället 1999? I så fall kan 

alltså selektion in i mödraskap var en möjlig förklaring.  

     Utifrån tidigare forskning som visar att kvinnor tar ut merparten av föräldraledigheten, utför 

det mesta av det obetalda arbetet och har andra typer av arbetspositioner än män, samt teorier om 
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familjens arbetsspecialisering och genusskapande har följande hypoteser formats.  

 

Hypotes 1: Det finns en selektion in i mödraskapet. Kvinnor som får barn i perioden 1999-2003 

har redan 1999 (innan de får barn) lägre sannolikhet än kvinnor som inte får barn i perioden att ha 

ett arbete som innehåller mycket arbetsresor, obekväm arbetstid och/eller övertid.  

 

Under förutsättning att Hypotes 1 inte får stöd (och jag inte finner några skillnader mellan de två 

grupperna kvinnor 1999) blir följande hypotes relevant:  

Hypotes 2a: Kvinnor som får barn i perioden 1999-2003 har lägre sannolikhet att anse att deras 

arbete innehåller mycket arbetsresor, obekväm arbetstid samt övertid vid undersökningstillfället 

2003 jämfört med kvinnor som inte får barn till 2003, även med hänsyn taget till det arbete de 

hade 1999.  

 

När det gäller män ger tidigare forskning och teori inget stöd för förväntningar på ändrade 

arbetsförhållanden som en konsekvens av att blir far. Därför formulerades följande hypotes:  

Hypotes 2b: Män som får barn i perioden 1999-2003 har inte lägre sannolikhet att anse att deras 

arbete innehåller mycket arbetsresor, obekväm arbetstid samt övertid vid undersökningstillfället 

2003 jämfört med män som inte får barn till 2003, även med hänsyn taget till det arbete de hade 

1999.  

Hypotes 3: Selektion in i mödraskapet påverkar även (den upplevda) inkomsten och kvinnor som 

får barn i perioden 1999-2003 har lägre sannolikhet än kvinnor som inte får barn i perioden att ha 

ett arbete som ger en god inkomst vid undersökningstillfället 1999 (när ingen av dem har barn).  

 

Under förutsättning att Hypotes 3 inte får stöd (och jag inte finner några skillnader mellan de två 

grupperna kvinnor 1999) blir följande hypotes relevant:  

Hypotes 4a: Kvinnor som får barn i perioden har en lägre sannolikhet än kvinnor som inte får 

barn i perioden att anse att deras arbete ger en god inkomst vid undersökningstillfället 2003, även 

med hänsyn taget till det arbete de hade 1999.  

 

När det gäller män ger tidigare teori och forskning inget stöd förväntningar på ändrad inkomst 

som en följd av att blir far. Därför formulerades följande hypotes: 
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Hypotes 4b: Män som får barn i perioden har inte lägre sannolikhet än män som inte får barn i 

perioden att anse att deras arbete ger en god inkomst vid undersökningstillfället 2003, även med 

hänsyn taget till det arbete de hade 1999. 

 

Hypotes 2a-b och 4a-b är formulerade efter den tidigare forskning som visar att det främst är när 

ett par får barn som arbetsspecialiseringen uppkommer. Kvinnor börjar då arbeta deltid, tar ut 

merparten av föräldraledigheten och tar störst ansvar för arbetet i hemmet. Dessa faktorer kan 

medföra en förändrad inkomst samt förändrade möjligheter att arbeta övertid, obekväma 

arbetstider samt resa i arbetet. Tidigare forskning visar även att kvinnor med barn tenderar att ha 

en lägre inkomst än kvinnor utan barn. 

5. Datamaterial och metod 
 

Materialet som varit till grund för mina analyser är ”Familj och arbetsliv på 2000-talet”, den s.k. 

Young Adult Panel Study. Det är en paneldataundersökning som är genomförd 1999, 2003 och 

2009. Panelundersökningen genomfördes med postenkäter av Statistiska Centralbyrån på uppdrag 

av Eva Bernhardt vid Stockholms universitet. Materialet innehåller uppgifter om unga vuxnas 

attityder och värderingar relaterat till familj- och arbetsliv på 2000-talet (hämtat från 

suda.se/YAPS). Att göra en paneldatainsamling innebär att samma respondenter ingår vid flera 

olika insamlingstillfällen, detta för att undersöka om förändringar över tid förekommer och i så 

fall hur eller vilka.  

     I urvalet till undersökningen 1999 ingår 3408 individer. Det består av ett så kallat huvudurval 

med individer som är födda i Sverige med svenskfödda föräldrar år 1968, -72 och -76 och ett 

andragenerationsurval med respondenter födda i Sverige -72 och -76 med föräldrar från Polen 

eller Turkiet. De sistnämnda är dock inte inkluderade i mina analyser. I uppföljningen som 

genomfördes 2003 utökades urvalet med en ny grupp 22-åringar, födda 1980. 2469 individer 

deltog vid detta tillfälle. Den utökade grupp med 22-åringar är dock inte inkluderad i denna 

analys då undersökningen bygger på respondenter som deltagit både 1999 och 2003.  

     Det urval som används i dessa analyser från 1999 och 2003 är begränsat till de som uppgav att 

de inte hade barn 1999. Detta har gjorts för att en jämförelse skulle kunna göras gällande hur 
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deras arbetsförhållanden förändrades för de som fick barn jämfört med de som inte fick barn. 

Urvalet innehåller 1173 respondenter varav 561 är män och 612 är kvinnor.  

5.1 Beroende variabler 
 

Den första beroende variabeln är ett index av följande påståenden; mitt nuvarande arbete 

innehåller mycket arbetsresor, mitt nuvarande arbete innehåller mycket obekväm arbetstid samt 

mitt nuvarande arbete kräver mycket övertid. Detta index benämns i uppsatsen som ett arbete 

som är svårt att kombinera med barn då de påståenden som ligger till grund för indexet förväntas 

ge indikationer på det. Det finns en skala som anger hur väl olika påståenden samvarierar med 

varandra som kallas Cronbach´s Alpha och som mäter hur väl ett index fungerar. Indexet ett 

”arbete är svårt att kombinera med barn” mäter 0.61 på denna skala och är trots att det inte 

uppnår gränsvärdet på 0.7 en acceptabel nivå. En anledning till att värdet inte är så högt kan vara 

att det endast baseras på tre indikatorer (med få svarsalternativ). Den andra beroende variabel 

som används i denna analys härstammar från påståendet mitt nuvarande arbete ger en god 

inkomst. Svarsalternativen är; stämmer helt, stämmer delvis samt stämmer inte. Bortfallet för 

varje påstående har kodats som "missing".  

     Ett arbete som är svårt att kombinera med barn användes i ett inledande som en kontinuerlig 

variabel och därför användes en linjär regressionsanalys. Variabeln varierade då mellan 0-6, där 6 

innebar att arbetet var mycket svårt att kombinera med barn. Resultaten från den första analysen 

skiljer sig dock inte åt jämfört med den modell jag presenterar och en kontinuerlig variabel som 

endast varierar mellan 0-6 är heller inte ultimat för en linjär regressionsmodell. Den kontinuerliga 

variabeln omvandlades därför till en dummyvariabel där de individer med värden 0-3 antar värdet 

0, vilket innebär att deras arbete inte klassificeras som ett arbete som är svårt att kombinera med 

barn i uppsatsen. De respondenter som ingår i den gruppen kan inte ha besvarat mer än ett 

påstående med ”stämmer väl”. De individer med värden 4-6 på skalan över hur svårt deras arbete 

är att kombinera med barn har i denna analys fått värdet 1. Dessa respondenter har besvarat minst 

ett av de tre påståenden med ”stämmer väl” och de två andra med “stämmer delvis”. Vid 

undersökningstillfället 1999 ingår 656 respondenter i gruppen ”arbetet är inte svårt att kombinera 

med barn” och 180 respondenter i gruppen ”arbetet är svårt att kombinera med barn”. Vid 

uppföljningen 2003 ingår 864 respondenter i gruppen ”arbetet är inte svårt att kombinera med 

barn” och 146 respondenter i gruppen ”arbetet är svårt att kombinera med barn”. Fler 
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respondenter arbetade vid undersökningstillfället 2003 och svarsfrekvensen vid det 

undersökningstillfället har därav ökat i mitt urval. Det förklarar således varför det ingår fler 

respondenter vid analysen från 2003 (tabell 4) än vad det gör i analysen 1999 (tabell 3). 

     Den beroende variabeln mitt nuvarande arbetet ger en god inkomst är kodad både som  

dummyvariabel och kontinuerlig variabel för att testa olika regressionsanalyser, logistisk och 

linjär. De logistiska regressionsanalyserna visade en del resultat som var svåra att förstå och för 

att kontrollera om resultaten var robusta gjordes också en linjär regressionsanalys. Vid de 

logistiska analyserna antar de individer som uppger att det stämmer väl att deras arbete ger en 

god inkomst värdet 1 och de individer som uppger att det stämmer delvis eller inte antar värdet 0. 

I den linjära regressionsanalysen varierar variabeln mellan 0-2, där 0 betyder att arbetet inte ger 

en god inkomst, 1 att arbetet delvis ger en god inkomst och 2 att det stämmer väl att arbetet ger 

en god inkomst. På frågan om deras arbete ger en god inkomst 1999 anger 140 individer att det 

”stämmer väl”, 419 ”stämmer delvis” och 282 ” stämmer inte”. Dessa siffror för 2003 är för 

”stämmer väl” 178, ”stämmer delvis” 536 och för ”stämmer inte” 295. Svarsfrekvensen är högre 

vid undersökningstillfället 2003 även för dessa analyser vilket också beror på att fler hade ett 

arbete 2003. Det förklarar varför det ingår fler respondenter i analysen från 2003 (tabell 6) än vad 

det gjorde i analysen från 1999 (tabell 5).  

     I den sista modellen i tabell 4 och 6 jämförs bara de som deltagit i undersökningen både 1999 

och 2003, detta görs för att undersöka om det finns en förändring över tid.  

5.2 Oberoende variabler 
 

De huvudsakliga oberoende variablerna i analysen är ”Att ha barn”, ”Kvinna” (att jämföras med 

den utelämnade referenskategorin ”man”) och ”Kvinna med barn”. Att ha barn anger om 

respondenten har barn eller inte år 2003. De som har barn antar värdet 1 och respondenter utan 

barn blir således referenskategorin (med värdet 0). Kvinna med barn är en interaktionsvariabel 

där det testats för om det finns något samband mellan att vara kvinna med barn och ett arbete som 

är svårt att kombinera med barn samt ger en god inkomst. Interaktionsvariabeln är inkluderad 

eftersom jag antar att barn har olika betydelse för i vilken utsträckning kvinnor och mäns 

arbetsförhållanden och upplevda inkomst förändras. Eftersom kvinnor exempelvis ofta går ned 

till deltid i samband med familjebildning antar jag att risken för förändring i arbetsförhållanden 

och inkomst är större för kvinnor med barn än vad den är för män med barn. Män arbetar heltid 
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även efter att de blivit fäder och tar (i jämförelse med kvinnor) ganska kort föräldraledighet. Jag 

tror därför inte att män förändrar sina arbetsförhållanden i någon större utsträckning när de får 

barn. Kvinnor med barn antar värdet 1 medan män utan barn är referenskategorin.  

 

Flera kontrollvariabler kodade till dummyvariabler ingår även i analysen. Det innefattar 

nedanstående variabler.  

     Två års utbildning utöver gymnasienivå, de individer som har minst två års eftergymnasial 

utbildning antar i denna analys värdet 1 medan övriga utgör referenskategorin. Denna variabel 

har även i ett tidigare skede av uppsatsen delats upp i tre kategorier, de var (i) max 

grundskoleutbildning (respondenter med en nioårig utbildning eller mindre), (ii) 

gymnasieutbildning (individer med två och treårig gymnasieutbildning) och (iii) eftergymnasial 

utbildning (de med minst två års utbildning efter gymnasiet). Den uppdelningen fungerade sämre 

då det var väldigt få i kategorin max grundskoleutbildning, variabeln urskiljer därför endast de 

med minst 2 års eftergymnasial utbildning från övriga.    

   Ålder, är en dummyvariabel, respondenter som är äldre i analysen, födda 1968 och 1972 antar 

värdet 1 (dessa två grupper är sammanslagna) medan referensgruppen utgörs av de yngsta i 

urvalet, födda 1976.  

      40 timmar eller mer. Frågan variabeln härstammar från var Hur många timmar per vecka 

arbetar du? Enligt min uppdelning antar de respondenter som arbetar 40 timmar eller mer per 

vecka värdet 1 medan de individer som arbetar 39 timmar eller mindre per vecka utgör 

referenskategorin. Jag har även testat en variabel kodad som deltid där de som arbetade 35 

timmar eller mindre i veckan utgjorde referenskategorin. Det var dock relativt få respondenter 

som arbetade 35 timmar eller mindre per vecka och därför valdes uppdelningen 40 timmar eller 

mer jämfört med övriga.1 

     De beroende dummy variablerna Har ett arbete som är svårt att kombinera med barn 1999 

och Har ett arbete som ger en god inkomst 1999 används också som oberoende variabler. Dessa 

variabler är dock endast inkluderade i de analyser där den beroende variabeln är motsvarande 

variabel från 2003.  

                                                           
1  Genomsnittet för de som arbetar 40 timmar eller mer i veckan är 43.3 timmar i veckan 1999 och 43 

timmar 2003. 
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     I ett tidigare skede av analysen har även en variabel för sammanboende/gifta varit med samt 

en interaktion mellan sammanboende och kvinna. Variabeln sammanboende visade dock 

motsägelsefulla resultat och var sällan signifikant, vilket gjort att jag inte inkluderar den i den 

slutgiltiga analysen. 

5.3 Val av metod 
 

Denna analys innehåller som tidigare nämnts två dikotoma beroende variabler, de kan alltså 

endast anta två värden. Vid en dikotom beroende variabel används ofta en logistisk 

regressionsanalys. Resultaten av de logistiska regressionsanalyserna kommer i denna uppsats 

redovisas i oddskvoter, som anger sannolikheten för att ett visst utfall skall inträffa dividerat med 

sannolikheten att det inte skall inträffa. Referenskategorin har alltid oddskvot 1.00 och då en 

variabels oddskvot överstiger 1.00 innebär det att respondenter med en given familjesituation (om 

de har barn eller inte) ålder, utbildning, arbetstid och kön har högre odds att ett visst utfall skall 

inträffa jämfört med referenskategorin. Då oddskvoten är lägre än 1.00 innebär det att gruppen 

har ett lägre odds att erhålla ett visst utfall än referenskategorin. Oddskvoter anger således 

skillnader i odds mellan olika jämförelsegrupper. Är oddskvoten 1.5 betyder det att oddset är 1.5 

gånger högre för gruppen i jämförelse med referensgruppen. I denna analys betyder det att 

respondenter med barn har 1.5 eller 50 procent högre odds än de utan barn att inneha ett arbete 

som ger en god inkomst eller är svårt att kombinera med barn (Edling & Hedström, 2009; 

Pampel, 2000). Ju mer oddskvoten skiljer sig från 1.00 desto starkare blir oddset för ett visst 

utfall, exempelvis att arbetet är svårt att kombinera med barn (Pampel, 2000). 

     I uppsatsen testas “Har ett arbete som ger en god inkomst” även som en kontinuerlig variabel 

och då används en OLS, en linjär regressionsanalys. En kontinuerlig variabel kan anta fler än två 

värden. En linjär regressionsanalys visar hur mycket den beroende variabeln förändras med en 

förändring av de oberoende variablerna (Edling & Hedström, 2009). Det är linjens lutning som är 

intressant. Linjen utgör nämligen prediktioner, alltså de värden som vi förutsäger att y har vid ett 

visst x-värde. Linjen är framtagen genom att avvikelsen mellan de faktiska och predicerade 

värdet är kvadrerat, det görs dels på grund av att värdena inte skall ta ut varandra och dels för att 

minimera avvikelsen från den estimerade räta linjen. Resultaten redovisas i B-värden (Edling & 

Hedström, 2009). I en OLS analys ska den beroende variabeln vara på kvot- eller intervallnivå. 

Då den beroende variabeln ett arbete som ger god inkomst endast kan anta tre värden kan inte 
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koefficienterna i modellen tolkas som vid en vanlig OLS. Den OLS analys som gjordes i 

uppsatsen gjordes enbart av sensitivitetsskäl för att testa om resultaten i stora drag överensstämde 

med de från den logistiska regressionsanalysen.  

5.4 Metodologiska problem 
 

Ett problem med det material som ligger till grund för denna analys är att frågorna är 

självskattningsfrågor, det innebär att den information som finns att tillgå är grundad på 

respondenternas egna uppfattningar. Det jag genom detta datamaterial kan undersöka är om de 

själva anser att de har en god inkomst eller ett arbete som innehåller mycket arbetsresor, 

obekväm arbetstid samt övertid. Vad som är en god inkomst eller mycket övertid för en 

respondent behöver inte vara det för en annan. Den beroende variabeln ett arbete som är svårt att 

kombinera med barn är en tolkning utifrån vad jag i denna uppsats utgår från är svårt att 

kombinera med barn. Jag kan undersöka om de anser att deras arbete innehåller mycket 

arbetsresor, obekväm arbetstid samt övertid men jag vet egentligen inte om de tycker att dessa 

arbetsegenskaper eller deras arbete är svårt att kombinera med barn. Att mäta någons uppfattning 

om sin egen situation kan dock ibland vara mer givande än att forskaren skall bestämma vad som 

exempelvis är en god inkomst, det är också intressant och viktigt att fokusera på hur 

respondenterna själva upplever sin arbetssituation.  

     Ett annat problem är att urvalet är från början ganska litet och det blir mindre när de som 

redan hade barn vid undersökningstillfället 1999 samt andragenerationsurvalet exkluderas. Ett 

litet urval kan leda till att det är svårt att få signifikanta resultat.  

6. Resultat 
 

6.1 Deskriptivt material  
 

Det datamaterial som används är fördelat på följande sätt. Totalt ingår 1173 individer varav 52.2 

procent av dem är kvinnor, 25.9 procent av alla har barn och 15.6 procent av alla respondenter är 

kvinnor med barn. 
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     I tabell 1 redovisas om det finns någon skillnad mellan kvinnor som får barn i perioden 1999-

2003 och kvinnor som inte får barn i perioden. De skillnader som undersöks är om grupperna 

kvinnor med barn 2003 och kvinnor utan barn 2003 uppger att deras arbete innehåller mycket 

arbetsresor, obekväm arbetstid samt övertid både 1999 och 2003 och därmed har ett arbete som i 

denna uppsats tolkas som svårt att kombinera med barn. Vidare undersöks även om dessa grupper 

anser att deras arbete 1999 respektive 2003 ger en god inkomst. Tabell 1 redovisar även om de 

olika grupperna har förändrats mellan undersökningstillfällena.  

   Genom tidigare forskning vet vi att de som får barn i Sverige ofta är sammanboende och äldre i 

högre utsträckning (se t.ex. Evertsson & Breen, 2008). Detta bekräftas i Appendix A där vi kan 

utläsa att 64.5 procent av de kvinnor som får barn i perioden redan 1999 var sammanboende, 

motsvarande siffra för kvinnor utan barn var 37.7 procent.  

     För kvinnor som får barn i perioden kan vissa förändringar avläsas mellan 

undersökningstillfällena 1999 och 2003 (tabell 1 nedan). 16.4 procent av kvinnor med barn 2003 

har vid undersökningstillfället 1999 (innan de fått barn) ett arbete som är svårt att kombinera med 

barn. Motsvarande siffra för 2003 är endast 6 procent. Många kvinnor tycks således ha förändrat 

sin arbetssituation när de fått barn. Kvinnor som inte får barn i perioden anger i högre grad att de 

har ett arbete som är svårt att kombinera med barn år 2003 än vad de gjorde 1999, andelen har 

ökat med nästan 3 procent från 7.6 procent till 10.5 procent.  

 

Tabell 1. Kvinnor med och utan barn 1999 samt 2003 

Kvinnor      Undersökningstillfället 1999  

Ej Barn 2003             Barn 2003 

     Undersökningstillfället 2003  

Ej Barn 2003             Barn 2003 

Har ett arbete som är svårt att kombinera med barn   7.6 %                       16,4 % 10,5 %                        6,0 % 

Har ett arbete som ger en god inkomst   6.5 %                       10,9 % 9.5 %                         14.2 % 

N   429                          183    429                         183 

 

Vid undersökningstillfället 1999 anger 10.9 procent av kvinnor som skulle få barn i perioden att 

de anser att deras arbete 1999 ger en god inkomst. Motsvarande siffra är något lägre för kvinnor 

utan barn 2003; 6.5 procent av dem anger att deras arbete ger en god inkomst 1999. Andelen som 

uppger att arbetet ger en god inkomst 2003 har ökat för kvinnor med såväl som utan barn, 9.5 

procent av kvinnorna utan barn samt 14.2 procent av kvinnor med barn 2003 anger att de anser 

att deras arbete ger en god inkomst. Den procentuella ökningen är således något större för 
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kvinnor som får barn i perioden 1999-2003 än för de som inte får barn. Detta är ett något 

överraskande resultat med tanke på att en lägre andel kvinnor med barn anger att deras arbete 

innehåller mycket arbetsresor, obekväm arbetstid och/eller övertid 2003 än vad de gjorde 1999 då 

detta är faktorer som tenderar att ge en bättre inkomst. Frågan som uppkommer är om kvinnor 

med respektive utan barn utgår från olika referensramar. Om kvinnor som får barn förutsätter en 

inkomstförlust vid familjebildning har de andra förväntningar på vad som ska utgöra en god 

inkomst än de som inte får barn och det kan således ha betydelse för resultaten. 

 

Tabell 2. Män med och utan barn 1999 samt 2003 

Män      Undersökningstillfället 1999   

Ej Barn 2003           Barn 2003 

     Undersökningstillfället 2003    

Ej Barn 2003             Barn 2003 

Har ett arbete som är svårt att kombinera med barn    20.4 %                   22.3 %   16.6 %                     14.0 % 

Har ett arbete som ger en god inkomst   15.0 %                   21.5 %   19.3 %                     21.5 % 

N   440                        121   440                         121 

 

Även män med barn har förändrat sin arbetssituation mellan 1999 och 2003. I tabell 2 kan vi se 

att 22.3 procent av män som får barn i perioden 1999-2003 anser att deras arbete innehåller 

mycket arbetsresor, obekväm arbetstid samt övertid 1999, medan motsvarande siffra för 2003 är 

14 procent. Män som får barn i perioden 1999-2003 upplever således en förändring i samma 

riktning som kvinnor, om än inte lika stor. Det är fortfarande en betydligt högre andel män med 

barn än kvinnor med barn som har ett arbete som är svårt att kombinera med barn år 2003. Även 

män som inte får barn i perioden 1999-2003 anger i lägre utsträckning att deras arbete innehåller 

mycket arbetsresor, obekväm arbetstid samt övertid 2003 än vad de gjorde 1999. Denna 

förändring kan inte utläsas för kvinnor som inte får barn i perioden, fler har ett arbete som är 

svårt att kombinera med barn 2003. Det skulle kunna bero på att kvinnor och män utgår från olika 

preferenser och mycket arbetsresor, obekväma arbetstider samt övertid inte betyder samma sak 

för kvinnor respektive män. Det är dock fortfarande en högre andel män utan barn än kvinnor 

utan barn som anger att deras arbete är svårt att kombinera med barn 2003. Resultatet tyder på att 

män precis som kvinnor i viss utsträckning förändrar sin arbetssituation efter att de fått barn. Om 

arbetet ger en god inkomst har inte förändrats mellan 1999 och 2003 för män som får barn i 

perioden, det är 21.5 procent som anger att det ”stämmer väl” vid båda undersökningstillfällena. 

Att män som får barn inte får en negativ förändring av inkomst stämmer överens med tidigare 

forskning som visar att det finns ett positivt familjelönegap för män medan det är negativt för 
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kvinnor (Jansson, Pylkkänen & Valck, 2003). 

      Män utan barn anger i högre utsträckning att de har ett arbete som ger en god inkomst 2003 

än vad de gjorde 1999 och en del av det kan precis som för kvinnorna förklaras av att de blivit 

äldre och kommit längre i karriären. Män som får barn i perioden anger i högre grad att deras 

arbete ger en god inkomst 1999 (innan de får barn) än vad män som inte får barn i perioden gör. 

Appendix A visar också att män som får barn i perioden 1999-2003 vid undersökningstillfället 

1999 oftare var sammanboende, äldre, hade minst två års eftergymnasial utbildning samt arbetade 

heltid än män som inte får barn i perioden. Detta kan förklara varför män som får barn i perioden 

oftare har ett arbete som ger en god inkomst 1999.  

     Sammanfattningsvis anger män i högre utsträckning än kvinnor att deras arbete innehåller 

mycket arbetsresor, obekväm arbetstid och/eller övertid samt ger en god inkomst, detta 

oberoende av om de har barn eller inte. De skillnader som finns mellan män med och utan barn 

och mellan kvinnor med och utan barn är mindre än den skillnad som finns mellan könen. De 

som förändrat sin arbetssituation mest vad gäller om arbetet innehåller mycket arbetsresor, 

obekväm arbetstid samt övertid är kvinnor och män med barn där förändringen är störst för 

kvinnor med barn. Det är dock intressant (som Appendix A visar) att andelen män med barn 2003 

som har en arbetsvecka på minst 40 timmar ökar något mellan undersökningstillfällena och fler 

arbetar 40 timmar eller mer i veckan vid undersökningstillfället 2003, när de blivit fäder. 76 

procent av män med barn arbetar 40 timmar eller mer per vecka vid undersökningstillfället 2003 

(när de fått barn) medan motsvarande siffra för 1999 är 73.5 procent. Andelen män utan barn som 

anger att de arbetar minst 40 timmar i veckan ökar betydligt mer, från 55.7 procent 1999 till 71.3 

procent 2003. Mödrar å andra sidan trappar ned sin arbetstid och bara 19.6 procent av kvinnorna 

som får barn till 2003 arbetar 40 timmar eller mer per vecka 2003, jämfört med 1999 då andelen 

är 63.3 procent. Andelen kvinnor utan barn med en arbetstid på minst 40 timmar/vecka ökar 

mellan undersökningstillfällena, 1999 anger 41.2 procent att de arbetar minst 40 timmar i veckan, 

motsvarande siffra för 2003 är 56.4 procent.  

6.2 Resultat från multivariata analyser  

6.3 Tabell 3 och 4  

De deskriptiva analyserna visar inga tecken på att kvinnor som får barn i perioden redan 1999 

skulle ha ett arbete som är enklare att kombinera med barn. I tabell 3 och 4 går vi ett steg längre 
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när vi försöker undersöka om vi kan finna tecken på selektion in i mödraskap för kvinnor. Det 

kan vara så att det är skillnader i utbildning och inkomst mellan de som får barn i perioden och 

övriga som gör att vi finner de skillnader vi finner mellan de med och utan barn och i så fall 

borde kvinnor med barn redan 1999 (innan de får barn) ha lägre sannolikhet än kvinnor som inte 

får barn i perioden att ha ett arbete som är svårt att kombinera med barn, konstanthållet för ålder, 

utbildning och arbetstid. Nedan testas därför hypotes 1.   

 

Tabell 3. Logistisk regressionsanalys. Oddskvoter (Exp. B). att år 1999 inneha ett arbete som är svårt att 

kombinera med barn 
 Modell 1        Modell 2          Modell 3         Modell 4           Modell 5        Modell 6 

Har barn 2003  

(1=har barn 2003) 

1.080         1.208          .880          .853            .774            .772 

Kvinna (1=Kvinna)                                  .441***      .346***     .344***     .348***    .376*** 

Kvinna med barn 

(1=Kvinna med barn) 

  2.014+       2.032+        2.107*       2.141* 

Minst två års 

eftergymnasial 

utbildning (1=minst 

2års eftergymnasial 

utbildning) 

   1.436*        1.213         1.182 

Ålder (1=Född 1972 

och 1976) 

    1.791**    1.678* 

40 timmar eller mer 

(1=arbetar minst 

40h/vecka) 

     1.563+ 

 

Konstant .268***         .373***      .404***   .358***     .262***     .184*** 

Nagelkerke R Square  .000             .041             .047         .055        .078          .072 

-2 Log likelihood      870.782         848.370      844.888    839.764    831.156     790.072 

N  836 836 836 834 834 801 

                                     +P ≤ 0.1                    *p ≤ 0.05                      **p ≤ 0.01                     ***p≤ 0.001  

 

Modell 1 indikerar att det inte finns något samband mellan att ha barn 2003 och ett arbete som är 

svårt att kombinera med barn 1999 när jag inte kontrollerar för några andra variabler. I modell 2 

kontrollerar jag för kön och kvinnor har lägre sannolikhet än män att ett arbete som är svårt att 

kombinera med barn 1999. En interaktionsvariabel mellan kvinna och att ha barn adderas i 

modell 3. I denna modell förändras variabeln att ha barn och indikerar nu män med barn, den är 

dock fortfarande inte signifikant, vilket visar att det inte finns någon signifikant skillnad i 

sannolikheten att ha ett arbete som är svårt att kombinera med barn för de två grupperna män år 
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1999. Kvinnor har även i denna modell lägre sannolikhet än män att ha ett arbete som är svårt att 

kombinera med barn 1999 samtidigt som kvinnor som får barn i perioden 1999-2003 har högre 

sannolikhet än kvinnor som inte får barn i perioden att ha ett arbete som är svårt att kombinera 

med barn 1999 (skillnaden är signifikant på 10 procentnivån). Resultaten överensstämmer som 

sig bör med de resultat vi fått i de deskriptiva analyserna. 

     I modell 4 kontrollerar jag för utbildningsnivå och individer med en eftergymnasial utbildning 

om minst 2 år har en högre sannolikhet än de utan eftergymnasial utbildning att ha ett arbete som 

är svårt att kombinera med barn. Det kan tyckas logiskt då faktorer som arbetsresor, övertid och 

obekväma arbetstider kan förknippas med ett arbete som kräver högre utbildning. Att vara kvinna 

med barn är signifikant kopplat till ett arbete som är svårt att kombinera med barn 1999 även då 

konstanthållet för utbildningsnivå. När jag kontrollerar för ålder (modell 5) är 

interaktionsvariabeln kvinna med barn signifikant på 5 procentnivån. Variabeln minst två års 

eftergymnasial utbildning är inte längre signifikant medan att vara äldre hänger samman med en 

högre sannolikhet att arbetet är svårt att kombinera med barn 1999. De som är äldre har ofta en 

högre utbildning vilket innebär att variablerna ålder och minst två års eftergymnasial utbildning i 

viss utsträckning mäter överlappande fenomen. Att vara äldre innebär troligtvis också en längre 

arbetslivserfarenhet och internutbildning och det kan vara en anledning till att den variabeln har 

större betydelse än utbildningsnivå.   

     I modell 6 kontrollerar jag även för arbetstid. Här förändras inte signifikansnivån för övriga 

variabler nämnvärt. Kvinnor har – kontrollerat för ålder, utbildning, barn samt arbetstid – 

fortfarande lägre sannolikhet än män att ha ett arbete som är svårt att kombinera med barn. 

Kvinnor som får barn i perioden 1999-2003 har dock högre sannolikhet än kvinnor som inte får 

barn i perioden att 1999 ha ett arbete som är svårt att kombinera med barn år 1999. Det var alltså 

inte vanligare att kvinnor som får barn i perioden redan innan de får barn ser till att ha ett arbete 

som är lämpligt att kombinera med barn. Selektionsperspektivet och hypotes 1 får därmed inget 

stöd. Det finns ett positivt samband mellan att arbeta 40 timmar eller mer/vecka och att ha ett 

arbete som är svårt att kombinera med barn 1999. Det är dock föga förvånande då många av de 

som arbetar 40 timmar eller mer rimligtvis oftare arbetar övertid. Det innebär att variablerna i 

viss utsträckning mäter samma fenomen. 

      

För att kunna pröva hypotes 2a och b och undersöka om det finns någon skillnad mellan kvinnor 
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respektive män med och utan barn vid undersökningstillfället 2003 är den beroende variabeln i 

tabell 4 en likadan dummyvariabel som användes i tabell 3, men uppgifterna är den här gången 

hämtade från 2003. 

 

Tabell 4, logistisk regressionsanalys. Oddskvoter (Exp. B). att år 2003 inneha ett arbete som är svårt att 

kombinera med barn 
 Modell 1  Modell 2  Modell 3  Modell 4  Modell 5  Modell 6  Modell 7 

Har barn 2003  

(1=har barn 2003) 

.613*  .642*  .734  .732  .694  .720  .716 

Kvinna (1=Kvinna)                                  .569**  .607**  .604**  .627*  .614*  .728 

Kvinna med barn 

(1=Kvinna med barn)       

  .731 .734  .709 .801 .439 

Minst två års 

eftergymnasial 

utbildning (1=minst 

2års eftergymnasial 

utbildning) 

   1.012  .987  .978 .911 

Ålder (1=Född 1972 

och 1976) 
    1.390+  1.491*  1.145 

40 timmar eller mer 

(1=arbetar minst 

40h/vecka) 

     1.849*  1.648+ 

Att 1999 ha ett arbete 

som är svårt att 

kombinera med barn 

(1=Stämmer väl) 

      4.704*** 

 

Konstant .189***  .242***  .236***  .236***  .196***  .110***  .098*** 

Nagelkerke R Square  .009 .026 .027  .027  .032 .048 .165 

-2 Log likelihood      829.410  819.776  819.302  818.873  815.810  735.785  535.391 

N 1010 1010 1010 1009 1009 923 689 

                             +P ≤ 0.1                    *p ≤ 0.05                      **p ≤ 0.01                     ***p≤ 0.001  

 

I modell 1 kontrolleras det för om de som fått barn har lägre sannolikhet än de som inte fått barn 

att ha ett arbete 2003 som innehåller mycket arbetsresor, obekväm arbetstid samt övertid (och 

därmed är svårt att kombinera med barn). Estimatet för variabeln att ha barn 2003 visar 

signifikant resultat (på 5 procentnivån) där de med barn 2003 har en lägre sannolikhet än de utan 

barn att ha ett arbete som är svårt att kombinera med barn 2003. Kvinnor har vid 

undersökningstillfället 2003 lägre sannolikhet än män att ha ett arbete som är svårt att kombinera 

med barn (modell 2). I modell 3 adderas interaktionsvariabeln kvinna med barn och variabeln 



23 

 

”har barn” förändrar då innebörd till ”man med barn”. I denna modell är variabeln inte längre 

signifikant, variabeln “kvinna med barn” är inte heller signifikant, vilket innebär att det inte finns 

någon skillnad mellan kvinnor och män med barn, de har båda lägre sannolikhet än kvinnor 

respektive män utan barn att ha ett arbete som är svårt att kombinera med barn 2003. Kvinnor har 

dock överlag lägre sannolikhet än män att anse att deras arbete innehåller mycket arbetsresor, 

obekväm arbetstid samt övertid.   

     När jag kontrollerar för minst två års eftergymnasial utbildning förändras inte de övriga 

variablernas estimat och de som har minst två års eftergymnasial utbildning visar sig inte oftare 

än andra ha ett arbete som är svårt att kombinera med barn 2003 (modell 4), givet könsskillnader 

i sannolikheten att ha ett sådant arbete. I modell 5 kontrollerar jag för ålder. De som är äldre 

(födda 1968 eller 1972) har högre sannolikhet än yngre (födda 1976) att ha ett arbete som 

innehåller mycket arbetsresor, obekväm arbetstid samt övertid (signifikant på 10 procentsnivån). 

Signifikansnivån för “kvinna” förändras i denna modell och estimatet är nu bara signifikant till 5 

procentnivån. När jag kontrollerar för om individen arbetar 40 timmar eller mer (modell 6) har 

kvinnor också i denna modell lägre sannolikhet än män att ha ett arbete som är svårt att 

kombinera med barn. De individer som arbetar 40 timmar eller mer har högre sannolikhet än de 

som arbetar mindre än 40 timmar per vecka att ha ett arbete som innehåller mycket arbetsresor, 

obekväm arbetstid och/eller övertid och därmed ett arbete är svårt att kombinera med barn 2003.   

     I modell 7 är endast de respondenter som besvarat frågan om deras arbete var svårt att 

kombinera med barn 1999 inkluderade. N sjunker därför betydligt i denna modell. Variabeln 

kvinna har fram till sista modellen ett negativt samband med ett arbete som är svårt att kombinera 

med barn 2003 men i modell 7 är resultatet inte längre signifikant. Det kan bero på att kvinnor 

redan 1999 mer sällan än män ansåg sig ha ett arbete som är svårt att kombinera med barn. De 

som hade ett arbete som var svårt att kombinera med barn 1999 har en mycket högre sannolikhet 

än övriga att ha det även 2003, de har 4.6 gånger högre odds än andra att ha ett arbete som är 

svårt att kombinera med barn 2003. 

     Interaktionsvariabeln kvinna med barn är i tabell 4 inte signifikant och det finns således inte 

något som tyder på att kvinnor med barn har lägre sannolikhet än kvinnor utan barn att ha ett 

arbete som i denna analys anses vara svårt att kombinera med barn 2003. Då det deskriptiva 

materialet visade att det fanns tydliga skillnader mellan kvinnor med och utan barn verkar detta 

konstigt, det kan bero på att både kvinnor och män med barn har lägre sannolikhet än kvinnor och 
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män utan barn att ha ett arbete som är svårt att kombinera med barn 2003. Kompletterande 

analyser för den beroende variabeln Arbetet är svårt att kombinera med barn 1999 och 2003 har 

därför gjorts där interaktionsvariabeln ”kvinna med barn” exkluderats (visas ej i uppsatsen). 

Resultaten visar ett negativt samband mellan att ha barn och ett arbete som är svårt att kombinera 

med barn 2003. Både kvinnor och män med barn har lägre sannolikhet än de utan barn att ha ett 

arbete som innehåller mycket arbetsresor, obekväm arbetstid och/eller övertid vid 

undersökningstillfället 2003 (efter att de fått barn), skillnaden är signifikant på 5 procentnivån - i 

alla modeller. Det återspeglar resultaten från de deskriptiva tabellerna som visar att både kvinnor 

och män med barn i lägre utsträckning än de utan anser att deras arbete innehåller dessa faktorer 

2003 jämfört med 1999 (tabell 1 och 2). Det finns således skillnader mellan kvinnor med och 

utan barn men inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män med barn och 

interaktionsvariabeln var därför inte signifikant. Enligt tidigare forskning är kvinnor som fått barn 

som minst arbetsorienterade då barnet är under fyra år (Evertsson och Breen, 2008). Det innebär 

att de som fått barn i perioden 1999-2003 kan ha förändrat sin arbetssituation för en kortare 

period för att sedan återgå till ett arbete som innehåller mycket arbetsresor, obekväma arbetstider 

och/eller övertid, detta kan vi dock inte studera här. 

     En annan anledning till att interaktionsvariabeln mellan kvinna och att ha barn inte var 

signifikant, trots att förändringen i arbetsförhållanden för mödrar tycktes vara större än för fäder 

(jämför de deskriptiva tabellerna), kan vara att urvalet redan från början är litet och innehåller få 

kvinnor som har barn. Det som tabell 3 och 4 tydligt visar är att kvinnor oavsett om de har barn 

eller inte har lägre sannolikhet än män att ha den typ av arbete som är svårt att kombinera med 

barn, allt i enlighet med tidigare forskning (Kennerberg, 2007; Bygren, Gähler & Nermo, 2004; 

Jansson, Pylkkänen & Valck, 2003;). Sammanfattningsvis visar resultaten att vi kan förkasta både 

hypotes 2a och 2b eftersom både kvinnor och män med barn har lägre sannolikhet att ha ett arbete 

som är svårt att kombinera med barn 2003 (när de fått barn). Hypotes 2a-b utgick från att det 

främst skulle vara kvinnans arbetsförhållanden som skulle påverkas av familjebildning. Kvinnor 

med barn skulle ha lägre sannolikhet än kvinnor utan barn att ha ett arbete som är svårt att 

kombinera med barn samtidigt som män med barn inte skulle ha lägre sannolikhet än män utan 

barn att ha ett arbete som är svårt att kombinera med barn 2003.  

6.4 Tabell 5 och 6  

Precis som i hypotes 1 antar jag även i hypotes 3 att det finns en viss selektion in i mödraskapet 
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och att denna selektion resulterar i att kvinnor som får barn i perioden 1999-2003 har lägre 

sannolikhet än kvinnor som inte får barn att ha ett arbete som ger en god inkomst 1999 (innan de 

fått barn). För att testa denna hypotes är den beroende variabeln i tabell 5 ett arbete som ger en 

god inkomst 1999. 

 

Tabell 5. logistisk regressionsanalys. Oddskvoter (Exp. B). att år 1999 inneha ett arbete som ger en god 

inkomst. 
 Modell 1        Modell 2          Modell 3         Modell 4           Modell5           Modell 6 

Har barn 2003 

(1=Har barn 2003)          

1.114        1.252     1.242         1.206          1.172         1.279 

Kvinna  (1=kvinna 

med barn)  

  .436***     .433***     .433***        .435***      .490** 

Kvinna med barn 

(1=Kvinna med 

barn 2003) 

  1.019   1.024   1.033    .938 

Minst två års 

eftergymnasial 

utbildning (1=minst 

2års eftergymnasial 

utbildning) 

   1.496*        1.418+       1.452+ 

Ålder (1=Född 

1972 och 1978)  

    1.191          1.083 

40 timmar el. mer 

(1=arbetar minst 

40h/vecka) 

     1.423 

 

Konstant  .193***     .268***    .268***     .234***     .214***     .159*** 

Nagelkerke R 

Square   

.001           .038          .038           .047           .048           .048 

-2 Log likelihood         757.013     738.107     738.105     733.062     732.395     698.418 

N      841            841 841 839 839 805 

                     +P ≤ 0.1                      *p ≤ 0.05                       **p ≤ 0.01                   ***p ≤ 0.001  

 

Modell 1 visar att det inte finns något samband mellan att ha barn 2003 och ett arbete som ger en 

god inkomst 1999, då estimatet inte är signifikant. När det kontrolleras för kön (modell 2) visar 

modellen att kvinnor har lägre sannolikhet än män att anse att deras arbete ger en god inkomst 

1999. Detta resultat håller i sig i alla modeller (modell 2-6) och inte heller interaktionsvariabeln 

kvinna med barn verkar ha något signifikant samband med en god inkomst 1999 (i någon av 

modellerna). Kvinnor som får barn i perioden 1999-2003 har således varken högre eller lägre 
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sannolikhet än kvinnor som inte får barn i perioden att anse att arbetet ger en god inkomst 1999.  

     Respondenter med minst två års eftergymnasial utbildning har högre sannolikhet än övriga att 

ha ett arbete som ger en god inkomst 1999 (modell 4), resultatet är signifikant på 5 procentnivån. 

Det är ett förväntat resultat då en högre utbildning tenderar att ge en högre inkomst. I modell 5 

adderas ålder och de som är yngst (födda 76) utgör referenskategorin. Ålder visar inget 

signifikant samband med ett arbete som ger en god inkomst 1999, även om signifikansnivån för 

minst två års eftergymnasial utbildning sjunker till 10 procentnivå. Det kan bero på att de som är 

äldre också oftare tenderar att ha en högre utbildning. I modell 6 kontrollerar jag för arbetstid och 

de som arbetar 40 timmar eller mer har inte högre sannolikhet än andra att ha ett arbete som ger 

en god inkomst 1999. Hypotes 3 utgick från att en selektion in i mödraskapet även skulle påverka 

(den upplevda) inkomsten och kvinnor som får barn i perioden 1999-2003 skulle ha lägre 

sannolikhet än kvinnor som inte får barn i perioden att ha ett arbete som ger en god inkomst vid 

undersökningstillfället 1999 (när ingen av dem hade barn). Denna hypotes får inte något stöd då 

interaktionsvariabeln inte är signifikant i någon modell. Det innebär att det främst är kön som har 

betydelse för sannolikheten att ha ett arbete som ger en god inkomst 1999. 

 

I tabell 6 prövas hypotes 4a-b, om kvinnor som får barn i perioden 1999-2003 har lägre 

sannolikhet än kvinnor som inte får barn att ha ett arbete som ger en god inkomst 2003 (när de 

fått barn) samt om mäns sannolikhet till en god inkomst inte påverkas av barn. Den beroende 

variabeln är alltså ett arbete som ger god inkomst 2003 (tabellen visas på nästa sida).  

     Det som enligt tabell 6 har betydelse för ett arbete som ger en god inkomst är kön samt 

arbetstid. Kvinnor har lägre sannolikhet än män att ha ett arbete som ger god inkomst och de som 

arbetar 40 timmar eller mer har högre sannolikhet att anse att deras arbete 2003 ger en god 

inkomst, jämfört med de som arbetar 39 timmar eller mindre i veckan, kontrollerat för övriga 

variabler. Att detta samband inte kunde utläsas 1999 kan bero på att respondenterna som arbetade 

minst 40 timmar/veckan har kommit längre i karriären 2003 än vad de hade gjort 1999 och att det 

således har givit resultat i form av en bättre inkomst 2003. Det finns enligt modellen inget 

samband mellan; att ha barn, ålder och utbildning med ett arbete som ger en god inkomst 2003. 

Interaktionsvariabeln ”kvinna med barn” visar fram till sista modellen insignifikanta resultat, 

sista modellen visar dock signifikanta resultat. 

    I den sista modellen är endast de respondenter som besvarat frågan om deras arbete 1999 gav 
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en god inkomst inkluderade, vilket innebär att N sjunker från 920 till 678. Estimatet för variabeln 

“kvinna” är nu signifikant på 1 procentnivån och inte längre på 0.1 procentnivån som varit fallet i 

tidigare modeller. Interaktionsvariabeln “kvinna med barn” är här signifikant på 10 procentnivån. 

Givet att en högre andel av kvinnor som fått barn sedan undersökningstillfället angav att deras 

arbete gav en god inkomst 1999 jämfört med de som inte fått barn (tabell 1) samt att färre arbetar 

minst 40 timmar/vecka så har kvinnor med barn en högre sannolikhet att ha ett arbete som de 

anser ger en god inkomst 2003, hypotes 4a får därmed inget stöd i denna modell. De som ansåg 

att deras arbete 1999 gav en god inkomst har betydligt högre sannolikhet att anse det även 2003. 

 

Tabell 6, logistisk regressionsanalys. Oddskvoter (Exp. B). att år 2003 inneha ett arbete som ger en god 

inkomst 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 

Har barn 2003 

(1=Har barn 2003) 

1.175  1.253  1.039  1.041 1.000  .980 .799 

Kvinna (1=Kvinna)                                  .517***  .456***  .448***  .460***  .445***  .478** 

Kvinna med barn  

(1=Kvinna med 

barn)      

  1.506  1.524  1.489  1.969  2.523+ 

Minst två års 

eftergymnasial 

utbildning (1=minst 

2års eftergymnasial 

utbildning) 

   1.132  1.106  1.178  1.344 

Ålder (1=Född 1972 

och 1976)            

    1.275  1.230  1.161 

40 timmar eller mer 

(1=arbetar minst 

40h/vecka) 

     1.811**  1.952* 

Att 1999 ha ett arbet 

som ger en god 

inkomst (1=stämmer 

väl) 

      3.176*** 

        

Konstant  .205***  .272***  .284***  .268***  .236***  .145***  .108*** 

Nagelkerke R 

Square   

.001 .026 .028 .029 .032 .052 .115 

-2 Log likelihood         939.438  924.012  922.800  921.755  919.835  829.952  618.776 

N   1009 1009 1009 1008 1008 920 678 

                       +P ≤ 0.1                   *p ≤ 0.05                    **p ≤ 0.01                 ***p ≤ 0.001  
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Jag har även för de beroende variablerna arbetet ger en god inkomst 1999 och arbetet ger en god 

inkomst 2003 testat att göra analyserna utan interaktionsvariabeln ”kvinna med barn”, variabeln 

”har barn” visar inte i någon av dessa analyser signifikanta resultat och det verkar således inte 

finnas något samband mellan att ha barn och oddset att ha en god inkomst varken för kvinnor 

eller män (dessa analyser redovisas inte i uppsatsen).  

6.5 Tabell 7 

I den logistiska regressionsanalysen ovan (tabell 6) visar modell 7 att kvinnor som får barn i 

perioden 1999-2003 har en något högre sannolikhet att anse att deras arbete ger en god inkomst i 

förhållande till kvinnor som inte får barn i undersökningsperioden (signifikant på 10 

procentnivån). Detta resultat förvånade med tanke på tidigare forskning inom området (se t.ex. 

Kennerberg, 2007) och därför kontrollerar jag om en OLS skulle ge samma resultat. Vid en OLS 

förändras koefficienternas betydelse, referensgruppen har värdet 0 och ett signifikant värde över 

0 indikerar ett positivt samband (att respondenten har högre sannolikhet till en god inkomst) 

medan ett negativt samband speglas i ett negativt tal (med minustecken) och indikerar lägre 

sannolikhet att ha en god inkomst.   

     Analysen visar att det som hänger samman med en god inkomst 2003 är variablerna “kvinna”, 

“arbeta 40 timmar eller mer per vecka” och om man hade ett “arbete som gav en god inkomst 

1999”. Kvinnor har lägre sannolikhet än män att ha ett arbete som ger en god inkomst i alla 

modeller. De andra variablerna, dvs. att arbeta 40 timmar eller mer/vecka och ett arbete som gav 

en god inkomst 1999 ökar chansen till en god inkomst även 2003. Variabeln minst två års 

eftergymnasial utbildning ger viss positiv ökning men är bara signifikant på 10 procentnivån.  

     Hypotes 4a är att kvinnor som får barn i perioden har lägre sannolikhet än kvinnor som inte 

får barn i perioden att anse att deras arbete ger en god inkomst vid undersökningstillfället 2003. 

Denna hypotes får inte stöd eftersom interaktionsvariabeln ”kvinna med barn” inte är signifikant i 

någon modell. Vi kan därför genom denna OLS tolka det som att kvinnor med barn inte verkar ha 

varken högre eller lägre sannolikhet än kvinnor utan barn att ha en god inkomst 2003 i det 

datamaterial och urval vi använder. Hypotes 4b får däremot stöd, hypotesen avser att män som får 

barn i perioden inte har lägre sannolikhet än män som inte får barn i perioden att anse att deras 

arbete ger en god inkomst vid undersökningstillfället 2003. Detta kan vi se genom att variabeln 

”har barn” som indikerar män med barn inte visar några signifikanta reslutat. Män med barn 

verkar således inte ha varken högre eller lägre sannolikhet till en god inkomst än män utan barn. 
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Tabell 7, linjär regressionsanalys. B-värde, att år 2003 inneha ett arbete som ger en god inkomst. 

Variabeln varierar mellan 0-2 där 0 innebär att det inte stämmer att arbetet ger en god inkomst, 1 att det 

stämmer delvis och 2 att det stämmer väl. 
 

 Modell 1  Modell 2  Modell 3  Modell 4  Modell 5  Modell 6  Modell 7 

Har barn 2003 

(1=Har barn 2003) 

.062  .071  .060  .060 .052  .058  .024 

Kvinna (1=Kvinna)                                  -.275***  -.281***  -.289***  -.284***  -.255***  -.191*** 

Kvinna med barn 

(1=Kvinna med barn) 

  .023  .028  .028  .099 .122 

Minst två års 

eftergymnasial 

utbildning (1=minst 

2års eftergymnasial 

utbildning) 

   .087+  .075  .075  .082+ 

Ålder (1=Född 1972 

och 1976)           

    .057  .054  .041 

40 timmar eller mer 

(1=arbetar minst 

40h/vecka) 

     .231***  .226*** 

Att 1999 ha ett arbet 

som ger en god 

inkomst  (1=stämmer 

väl) 

      .293*** 

 

Konstant  .921***  1.043***  1.046*** 1.010*** .979***  .790***  .524*** 

R2   .041 .210 .210 .220 .224 .268 .399 

N 1008 1008 1008 1007 1007 919 687 

        

                      +P ≤ 01                 *p ≤ 0.05                    **p ≤ 0.01                ***p ≤ 0.001 

 

7. Avslutande diskussion 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om och hur barn påverkar individens 

arbetsförhållanden (de arbetsförhållanden som undersöks är arbetsresor, obekväm arbetstid 

och/eller övertid, dessa faktorer mäts genom en fråga om arbetet är svårt att kombinera med 

barn). Syftet är också att undersöka hur barn påverkar den upplevda inkomsten. För att undersöka 

det jämförs arbetsförhållanden och upplevd inkomst för respondenter som får barn i perioden 
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1999-2003 med respondenter som inte får barn vid två olika undersökningstillfällen (1999 

respektive 2003). Jag har också försökt undersöka om det finns selektion in i mödraskapet, dvs. 

om kvinnor som får barn i perioden 1999-2003 redan 1999 (innan de får barn) hade lägre 

sannolikhet än kvinnor som inte får barn att ha ett arbete som innehåller mycket arbetsresor, 

obekväma arbetstider och/eller övertid (och därmed är svårt att kombinera med barn). Om denna 

selektion skulle återfinnas påverkar det även upplevd inkomst 1999. 

     Tidigare forskning visar att kvinnor och män verkar ta olika stort ansvar för barn. Det är oftare 

kvinnor som arbetar deltid när barnen är små, tar ut merparten av föräldraledigheten och tar ett 

större ansvar för deras omsorg. Detta gör att jag i mina resultat förväntar mig att kvinnors 

arbetsförhållanden skall förändras mer än mäns i samband med att de får barn. Kvinnor som får 

barn förväntas också få en förändring i upplevd inkomst på grund av att de förändrat sina 

arbetsförhållanden - genom att arbetet innehåller mindre arbetsresor, obekväma arbetstider 

och/eller övertid. Enligt hypoteserna förväntas kvinnor som får barn i perioden ha lägre 

sannolikhet än kvinnor utan barn att ha ett arbete som är svårt att kombinera med barn samt ge en 

god inkomst både 1999 och 2003. År 1999 förväntas denna skillnad mellan kvinnor med och utan 

barn uppstå på grund av selektion in i mödraskapet och 2003 på grund av att kvinnor förväntas 

förändra sina arbetsförhållanden efter att de fått barn. Enligt mina hypoteser förväntas inte män 

som får barn i perioden ha lägre sannolikhet än män utan barn att ha ett arbete som är svårt att 

kombinera med barn eller ger en god inkomst varken 1999 eller 2003. För att pröva dessa 

hypoteser har främst logistisk regressionsanalys använts (kompletterat med en linjär 

regressionsanalys i syfte att testa tidigare resultat ytterligare). Det datamaterial som använts för 

att analysera dessa samband är ”Familj och arbetsliv på 2000-talet”, YAPS. Datamaterialet är 

unikt i sitt slag eftersom det är ett longitudinellt datamaterial med relativt korta intervaller mellan 

intervjuerna. Det blir därmed lätt att studera skillnader mellan undersökningsgrupperna, relativt 

kort tid efter att undersökningsgruppen fått barn. 

     Mina resultat visar att kvinnor som fick barn i perioden 1999-2003 hade högre – istället för 

lägre – sannolikhet än kvinnor som inte fick barn i perioden att ha ett arbete som var svårt att 

kombinera med barn 1999 (innan någon av grupperna fått barn), selektionsperspektivet kunde 

därmed avfärdas. Anledningen till att fler blivande mödrar än icke-mödrar hade högre 

sannolikhet att ha ett arbete som är svårt att kombinera med barn kan bero på att kvinnor, när de 

får eller skaffar barn i Sverige tenderar att vara äldre, ha högre utbildning och på grund av detta 
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har kommit längre i karriären än kvinnor som inte skaffar barn (i en given tidsperiod) (t.ex. 

Evertsson & Breen, 2008).  

     Då kvinnor verkar ta det största ansvaret för barn förväntar jag mig att kvinnor med barn ska 

ha lägre sannolikhet än kvinnor utan barn att ha ett arbete som är svårt att kombinera med barn 

2003 (när de fått barn). Resultaten från mina analyser visar att både kvinnor och män med barn 

har lägre sannolikhet (än respektive kön utan barn) att ha ett arbete som är svårt att kombinera 

med barn 2003. Resultaten tyder alltså på en förändring där både kvinnor och män efter att de fått 

barn oftare tycks välja bort ett arbete som innehåller mycket arbetsresor, obekväm arbetstid 

och/eller övertid jämfört med vad kvinnor och män utan barn gör. Mina analyser visar också att 

kvinnor, oavsett om de har barn eller inte, har lägre sannolikhet än män att ha ett arbete som är 

svårt att kombinera med barn. Att ha barn har dock ingen betydelse för huruvida man upplever att 

man har en god inkomst för varken kvinnor eller män. Det som främst har betydelse för om 

arbetet ger en god inkomst eller inte är kön och kvinnor har lägre sannolikhet än män att uppleva 

att de har en god inkomst, både 1999 och 2003.   

     Jag finner mina resultat att även män förändrar sin arbetssituation efter att de fått barn något 

förvånande. De teoretiska utgångspunkter som använts samt den tidigare forskning som denna 

uppsats bygger på visar stora arbetsmässiga skillnader mellan kvinnor och män (t.ex. att kvinnor 

och män är specialiserade inom olika områden och att kvinnor oftare arbetar deltid). Det framgår 

att det är vanligare för män än kvinnor att ha arbeten som innehåller arbetsresor, obekväma tider 

och/eller övertid och då kanske det inte är så konstigt att fler män än kvinnor förändrar sina 

arbetsförhållanden. Kvinnor behöver inte förändra dessa faktorer i samma grad då färre kvinnor 

har arbeten som är svåra att kombinera med barn. De kvinnor med arbeten som är svåra att 

kombinera med barn kan tillhöra en grupp högpresterande och arbetsorienterade kvinnor som 

prioriterar arbetet högt, de kan därför vara mindre benägna att förändra sina arbetsförhållanden 

efter familjebildning. Mina resultat kan också delvis förklaras av att jag har studerat ett relativt 

ungt urval och den tidigare forskning som finns inom området är främst baserad på något äldre 

respondenter.  

     Humankapitalteorin och förhandlingsteorin kan ge en viss förklaring till att jag i mina resultat 

inte finner några signifikanta skillnader mellan kvinnor och män med barn. Eftersom kvinnor 

idag i genomsnitt utbildar sig längre än män i Sverige får de bättre konkurrensförutsättningar (än 

tidigare kohorter) på arbetsmarknaden. Detta kan i sin tur kopplas till de fördelar som framför allt 
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männen tidigare haft vid förhandlingar kring hushållsarbetet. Har kvinnor förstärkt sin position på 

arbetsmarknaden drar de in mer pengar till hushållet och får därmed också en starkare ställning 

vid förhandlingar om hur det betalda och obetalda arbetet ska fördelas. I familjer där kvinnan är 

den som tjänar mest kan hennes inkomst vara central för hushållsekonomin. Jag tror också att 

både kvinnor och män – när de får barn – gärna vill vara hemma mer och exempelvis inte resa så 

mycket i arbetet. Dels för att de inte vill vara ifrån barnen så mycket och dels för att de inte vill 

lämna sin partner ensam med mycket arbete. 

     Även om män som får barn också förändrar sina arbetsförhållanden i samma riktning som 

kvinnor så finns det fortfarande skillnader i inkomst och arbetsförhållanden mellan kvinnor och 

män som grupp. Faktorer som arbetsresor, obekväma tider och övertid ingår oftare i mäns än 

kvinnors arbeten och dessa faktorer tenderar också att ge en bättre inkomst. Becker (1991) menar 

att det kan bero på att kvinnor inte väljer ett arbete som är svårt att kombinera med barn. Graden 

av specialisering har minskat och i dagens samhälle känns det omodernt att påstå att kvinnors 

specialområde är hem och familj. Det finns dock fortfarande typiskt manliga respektive kvinnliga 

arbetsområden där kvinnliga arbeten tenderar att ha en lägre status på arbetsmarknaden samtidigt 

som de ersätts med en lägre lön.  

     För att denna undersökning skulle vara mer givande kunde jag använt mig av ett datamaterial 

som även ger uppgifter om äldre respondenter - där vissa har barn och andra inte. Man skulle då 

mer tydligt kunna se det faktum att individer får barn påverkar deras arbetssituation mer 

långsiktigt. De individer jag har studerat är vid undersökningstillfället 1999 i åldrarna 23-31 och 

2003 27-35, alltså i den ålder då man vanligtvis börjar bilda familj och några långsiktiga 

slutsatser är därav svåra att dra. Resultaten i denna studie indikerar dock att både kvinnor och 

mäns arbetssituation är beroende av om de har barn eller inte, detta möjligen under en kortare 

period då tidigare forskning visar att kvinnors har lägst arbetsengagemang när barnet är under 

fyra år och att arbetsengagemanget därefter ökar igen (Evertsson & Breen, 2008).  

    Då invanda mönster och strukturer tar lång tid att förändra kan man ibland känna en viss 

hopplöshet inför jämställdhetsfrågor. Många menar att inget händer, jämställdhetsökningen har 

gått i stå. Det är därför viktigt att visa att det sker förändringar på jämställdhetsfronten. Att även 

män förändrar sin arbetssituation efter familjebildning kan tyda på att män blir mer delaktiga i 

familjelivet och kanske kommer den skeva könsfördelningen av deltidsarbete och 

föräldraledighet också så småningom att utjämnas. 
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8.3 Elektroniska källor 
 

Familj och arbetsliv på 2000-talet  www.suda.su.se/YAPS --> startsida 2012-04-17 

9. Appendix A 
Datamaterialets fördelning  

      Kvinnor 1999       

Ej Barn     Barn 2003 

     Kvinnor 2003 

Ej Barn     Barn 2003 

       Män 1999 

Ej Barn     Barn 2003 

        Män 2003 

Ej Barn     Barn 2003 

Sammanboende 37.7 %          64.5 % 57.1 %           95.6 % 25.9 %           57.8 % 51.3 %           96.7 % 

Minst två års 
eftergymnasial 
utbildning 

35.4 %          36.6 % 61.3 %           50.2 % 31.4 %           39.6 % 50.2 %           44.6 % 

Arbetar 40 timmar 
eller mer 

41.2 %          63.3 % 56.4 %           19.6 % 55.7 %           73.5 % 71.3 %           76.0 % 

Född 68 13.5 %          27.3 %  18.4 %           33.1 %  

Född 72 31.2 %          39.3 %  33.9 %           40.5 %  

Född 76 55.2 %          33.3 %  47.7 %           26.4 %  

Totalt N 429               183 429                  183 440                 121 440                 121 
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