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Sammanfattning 

Då det råder ett könslönegap i Sverige har vi i denna studie valt att studera hur obetalt arbete 

kan ha en bidragande effekt på kvinnor och mäns lön. Frågeställningen vi har valt att utgå från 

är: kan obetalt arbete som samboende individer utför förklara en del av könslönegapet i 

Sverige? och vår hypotes är att en anledning till att kvinnor tjänar mindre än män i Sverige är 

att kvinnor gör mer obetalt arbete än män. För att teoretiskt kunna förklara skillnader i lön 

mellan kvinnor och män har vi använt oss av teorin om att “göra kön”, specialiseringsteorin, 

relativa resurser och förhandling samt glastak och diskriminering. Den metod vi har använt 

oss av är en multipel regressionsanalys där vi stegvis introducerat våra kontrollvariabler för 

att se effekten av dessa på sambandet mellan lön och kön. De resultat vi finner är ett visst stöd 

för vår hypotes och vi ser indikationer på mönster om att det obetalda arbetet skulle kunna 

bidra till könslönegapet. Vi finner att kvinnor i samboenderelationer gör mer obetalt arbete i 

genomsnitt än vad män i samboenderelationer i genomsnitt gör. I vår hypotes antog vi dock 

en större förklarad varians i lön av obetalt arbete än vad vi funnit i våra resultat. Obetalt 

arbete förklarar i vår modell 1,3 procent av könslönegapet mellan samboende kvinnor och 

män i Sverige. 
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Inledning 

Könslönegapet har i Sverige varit relativt konstant under de senaste 30 åren, detta trots att 

hälften av arbetskraften består av kvinnor samt att kvinnor i genomsnitt har en högre 

utbildningsnivå än män (Boye, Halldén och Magnusson 2014). Jämställdhetsfrågor är ständigt 

aktuellt och ett problem som samhället med olika insatser avser att lösa. Regeringen har som 

avsikt att lösa denna ojämlikhet mellan kvinnor och män genom att se till de skillnader som 

individer möter på arbetsmarknaden (Regeringen, 2014[2016]). Vi har valt att studera 

effekten av obetalt arbete på könslönegapet för att försöka förstå detta både ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv och ur ett jämställdhetsperspektiv. Med obetalt arbete syftar 

vi på sysslor såsom inköp, matlagning, klädvård, städning, reparationer och underhåll. Sysslor 

som kräver tid och arbete men som inte genererar i någon direkt inkomst. I figur 1 redovisas 

den genomsnittliga utvecklingen i lön i kronor för kvinnor och män över tid. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer att undersöka om obetalt arbete i samboenderelationer kan ha en effekt på 

könslönegap i Sverige. I en tidigare studie av Boye och Evertsson (2014) har de studerat 

huruvida obetalt arbete i hemmet skiljer sig i spenderad tid mellan kvinnor och män. I Boye, 

Halldén och Magnussons (2014) studie har de studerat hur könslönegapet förändrats över tid. 

Figur 1: Medellönen i kronor för kvinnor, män och totalt under åren 

1996-2013 (Källa: Statistiska centralbyrån) 
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För att undersöka hur kvinnor och mäns tid spenderad på obetalt arbete påverkar 

könslönegapet har vi använt oss av kvantitativa metoder och utfört multipla 

regressionsmodeller när vi analyserat data från Levnadsnivåundersökningen 2010. 

 

Utifrån teorier om att “göra kön”, specialiseringsteorin, relativa resurser och förhandling samt 

glastak och diskriminering har vi utgått från hypotesen om att en anledning till att kvinnor 

tjänar mindre än män i Sverige är att kvinnor gör mer obetalt arbete än män. För att besvara 

vår frågeställning har vi begränsat vårt urval till kvinnor och män i åldrarna 18-65 år som är 

samboende i olikkönade relationer. Vi har i våra regressionsmodeller valt att stegvis addera 

våra kontrollvariabler för att tydligt kunna analysera, presentera och jämföra estimaten för 

variabeln kön då denna är av främst betydelse för att kunna besvara vår frågeställning. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka om skillnader i det obetalda arbetet mellan 

kvinnor och män bidrar till ett ökat könslönegap i Sverige. Den frågeställning vi har utgått 

från är: Kan obetalt arbete som samboende individer utför förklara en del av könslönegapet i 

Sverige? 

Disposition 

I den här uppsatsen presenteras inledningsvis en bakgrund till könsskillnader i hemmet och en 

definition av könslönegapet i Sverige. Sedan presenterar vi det teoretiska ramverk som vi 

kommer att använda för att förklara hur könsroller och andra faktorer kan bidra till 

könslönegapet. Vidare har vi valt att presentera fyra tidigare studier som berör ämnet. 

Därefter redovisar vi den data vi använt oss av och den kvantitativa metod vi valt att använda. 

Slutligen presenterar vi våra resultat som vi analyserar och diskuterar utifrån vårt teoretiska 

ramverk och tidigare studier samt våra begränsningar i utförandet av uppsatsen. 

Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatta studier. 
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Bakgrund 

Arbetsfördelningen mellan kvinnor och män i hemmet kan bland annat studeras genom tid i 

utfört obetalt arbete såsom disk, städning, klädvård och underhåll av hemmet. Även 

omvårdande arbete som tid med barn eller äldre kan kategoriseras som obetalt arbete. Det kan 

dock vara problematiskt att mäta den delen av det obetalda arbetet då tid med familjen kan 

värderas som kvalitetstid och inte som en arbetssyssla. Denna tid spenderad på omvårdande 

arbete kan även vara svårmätbar då tid med familjen och hushållsarbete ofta spenderas 

simultant. Vi har valt att definiera obetalt arbete som hushållsarbete där omvårdande arbete är 

exkluderat då vi främst vill studera det obetalda arbetets effekt på könslönegapet. För att 

åtskilja obetalt och betalt arbete kommer vi att definiera betalt arbete som förvärvsarbete 

vilket genererar i lön. 

 

Könslönegapet definierar vi som skillnaden i förvärvsinkomst mellan kvinnor och män efter 

att ha kontrollerat för relevanta faktorer som kan påverka detta såsom arbetstid, utbildning, 

ålder och yrke. Det genomsnittliga könslönegapet år 1997–2007 var för tjänstemän 22,3 

procent vilket betyder att den genomsnittliga lönen var 22,3 procent högre för män än för 

kvinnor. Vidare när relevanta skillnader inkluderas i analysen är 9,5 procent av könslönegapet 

fortsatt oförklarat (Konjunkturinstitutet, 2007). I figur 2 redovisas det procentuella 

könslönegapet mellan kvinnor och män i Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Kvinnors genomsnittliga lön av männens genomsnittliga lön i 

procent under åren 2004-2013 (Källa: Statistiska centralbyrån) 
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Teori 

De teoretiska förklaringsmodellerna som vi valt att använda oss av är för att få en teoretisk 

förståelse för varför det obetalda arbetet skiljer sig mellan kvinnor och män därigenom hur det 

kan får en effekt på könslönegapet. För att få olika teoretiska perspektiv av individers sociala 

och ekonomiska beteenden har vi valt teorin om doing gender, specialiseringsteorin, relativa 

resurser och förhandling samt glastak och diskriminering. 

Doing gender 

Teorin om doing gender eller att ”göra kön” (West och Zimmerman 1987) grundar sig i hur vi 

människor socialiserar könsroller och hur dessa både förändras och upprätthålls genom 

sociala interaktioner. West och Zimmerman menar att vi gör kön genom att skapa och 

återskapa skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män genom att tillskrivas olika 

egenskaper i form av feminint respektive maskulint. Genom interaktion skapas väsentliga 

skillnader mellan könen och en viss ordning eller hierarki legitimeras. West och Zimmerman 

menar att både kvinnor och män gör kön genom att själva skapa uttryck för vad som är 

naturligt feminint och maskulint genom olika aktiviteter (1987:126). Könskategorierna kan 

således beskrivas som sociala arrangemang baserat på hur kvinnor och män skapar och 

återskapar denna asymmetri. Genom institutionella krafter upprätthålls även dessa skillnader 

mellan kvinnor och män vilket ger oss en känsla av att det är naturligt (1987:147). 

 

Med teorin doing gender vill West och Zimmerman skapa en förståelse för hur genus är 

integrerat i vår vardag och för hur individer tillskrivs olika genus i vårt samhälle 

(1987:125,130). De menar att kön inte är en uppsättning egenskaper utan snarare en produkt 

av olika sociala aktiviteter genom samhällets strukturer (1987:129). Genom att vi människor 

upprätthåller kön reproducerar även samhällets olika institutioner dessa skillnader mellan 

könen. Om kvinnor och män, snarare än institutionerna, inte upprätthåller dessa roller riskerar 

individerna att drabbas av sanktioner för motivet med ett ifrågasättande av dessa (1987:146). 

 

Då vi valt att studera huruvida könslönegapet påverkas av obetalt arbete i hemmet för 

individer som lever i heterosexuella relationer och är samboende ser vi att denna teori, kring 

hur vi skapar könsroller, kan vara ett bra ramverk för detta. Då vi utgår från att det råder ett 
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könslönegap på arbetsmarknaden vill vi genom spenderad tid på obetalt arbete undersöka om 

detta kan förklara en del av de skillnader i lön som råder mellan kvinnor och män samt om 

detta skulle kunna förklaras av att vi skapar och återskapar olika könsroller. 

 

Denna teori skulle kunna förklara varför kvinnor upprätthåller en viss roll i hemmet genom att 

göra hushållsarbete. Hushållsarbete som anses vara en kvinnlig syssla fungerar som ett sätt för 

kvinnor att upprätthålla sin feminina könsroll samtidigt som de tar sig in på arbetsmarknaden 

som anses vara mer maskulin. På så sätt tar kvinnorna på sig ett mer manligt uttryck på 

arbetsmarknaden där det förväntas och när de kommer hem till sin partner förväntas det 

motsatta. För att kompensera för detta gör kvinnorna sysslor som förstärker deras femininitet 

som förväntas av både samhället och i viss mån av de själva. Det kan även anses att män 

upprätthåller könsrollerna genom att välja att göra det som anses manligt och väljer bort vissa 

sysslor som anses vara kvinnliga. 

 

Specialiseringsteorin 

Medan doing gender utgår från socialisering grundar sig specialiseringsteorin, utvecklad av 

Becker, i rationella val. Becker (1981:30) beskriver familjen som en enhet vilken är 

nyttomaximerande i sin sammansättning och detta med en altruistisk beslutsfattare. Enligt 

Beckers (1981:39) teori lönar sig specialisering eftersom att den parten som är mest effektiv 

på förvärvsarbete förbättras ytterligare genom att utföra detta då hen får investera i sitt 

humankapital genom förvärvsarbete. Samma argument gäller även för det obetalda arbetet, att 

den som utför det mest effektivt specialiserar sig på obetalt arbete (Becker 1981:39). Eftersom 

att det uppstår avbrott i förvärvsarbetet för kvinnor när de föder barn menar Becker (1981:38) 

att kvinnor investerar i humankapital speciellt för hushållsarbetet vilket gör att män i sin tur 

kommer att specialisera sig på förvärvsarbete för att maximera familjens nytta. 

 

Kvinnor och män specialiserar sig således på olika saker, enligt Becker (1981:42), 

hushållsarbete respektive förvärvsarbete och till följd av detta förväntas ett könslönegap. 

Samtidigt menar Becker (1981:32) att en familj nyttomaximerar genom att fördela ansvaret 

för olika områden och att denna fördelning är oberoende av det biologiska könet, även om 

fördelningen kommer att påverkas av de reproduktiva skillnader som finns mellan könen. 

Specialiseringen inom hushållet bestäms utifrån komparativa fördelar som utvecklats av 
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tidigare erfarenheter samt skillnader i hur vi väljer att investera i vårt humankapital (Becker 

1981). 

 

Specialiseringsteorin kan därmed tolkas som att kvinnan inte nödvändigtvis behöver vara den 

som utför mer obetalt arbete och mannen den som utför mer förvärvsarbete (förutsatt att det är 

heterosexuella par som studeras) utifrån Beckers teoretiska ramverk. När det kontrollerats för 

variabler som kan anses skilja kvinnor och män åt bör det således vara irrelevant vem som 

utför det obetalda arbetet så länge det är den mest effektiva lösningen. Ändå spenderar 

kvinnor mer tid totalt på arbete, det vill säga på både förvärvsarbete och obetalt arbete trots att 

båda parterna i hushållet arbetar heltid (Boye och Evertsson 2014). 

 

En kritik till specialiseringsteorin är att den bortser från maktförhållanden som kan råda 

mellan parterna på grund av samhällets strukturer. Könslönegapet kan därmed få 

konsekvenser som att kvinnor kommer att få svårare att konkurrera med sin partner om vem 

som ska specialisera sig eftersom samhället är utformat på ett sätt som gör att kvinnor har 

sämre förutsättningar på arbetsmarknaden. Ytterligare en synpunkt är att specialisering inte 

längre anses vara ekonomiskt lönsamt då det är svårt att hävda att det skulle vara fördelaktigt 

för enskilda individers nytta eller för samhällets nytta att individer inte deltar i arbetslivet. 

 

Relativa resurser och förhandling 

Teorin om relativa resurser bygger på antagandet om att både kvinnor och män vill minimera 

hushållsarbete. Den partner som har mer relativa resurser har bättre förutsättningar för att nå 

framgång i förhandling. Relativa resurser kan vara ekonomiska tillgångar, sociala kontakter 

och kontextuella resurser som skyddsnät i form av sociala ersättningar. Det finns stöd i 

tidigare studier för att kvinnan lägger mer tid på obetalt arbete än mannen i heterosexuella 

parrelationer trots att kvinnan och mannens ekonomiska resurser är jämlika (Evertsson och 

Nermo 2007). Enligt det här perspektivet återspeglas det betalda och obetalda arbetet av 

familjens altruistiska beslutsfattande vilket utgår från att maximera familjens nytta som görs 

genom att parterna tilldelas de uppgifter som de är mest lämpade att göra (2007:467). 

 

Relativa resurser kan ses relevant i frågan om könslönegapet och det obetalda arbetet eftersom 

att den som har tillgång till mer resurser är den som har större makt att välja förvärvsarbete 

före hushållsarbete, vilket man utgår från att parterna vill göra så lite som möjligt av. Då män 
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generellt tjänar mer än kvinnor kan det innebära att de erhåller resurser i form av ekonomiska 

fördelar. Sociala fördelar kan anses vara de nätverk som män har med andra män i högre 

positioner inom arbetslivet som upprätthåller en form av homogen grupp och därmed kan 

möjligheten till fler resurser anses vara mer lättillgänglig för män. 

 

En teori om förhandling är den kooperativa förhandlingsmodellen som utgår från att familjen 

uppfattas som bestående av två eller flera individer med olika preferenser. Familjens 

konsumtion styrs inte endast av priser och familjens inkomst utan även av individuella 

tillgångar som parterna kan använda sig av i förhandling med varandra. Genom individuella 

resurser kan individer ställa krav på sin partner genom det värde som de individuella 

resurserna skulle ha utanför relationen, likt ett hot om att de skulle lämna sin partner om krav 

inte uppfylls. Man finner även att barnen får ta större del av hushållets ekonomi när det är 

kvinnan som hanterar de ekonomiska resurserna (Lundberg och Pollak 1996). 

 

Genom relativa resurser och förhandling kan detta bidra till ett könslönegap och en ojämn 

fördelning av obetalt arbete som konsekvens. Vid en sammanvägning av hela familjens nytta 

och inte den enskilda individens preferenser kan en följd av detta bli att kvinnans resurser inte 

räcker till för att uppfylla hushållets ekonomiska mål. 

Glastak och diskriminering 

Utöver könslönegapet hindras kvinnors löneutveckling även av det så kallade glastaket. 

Kvinnor har på senare år klättrat till allt högre positioner i arbetslivet dock verkar de endast nå 

en mellanchefsnivå enligt Ridgway och Correll (2004:525). I sociala relationer på 

arbetsplatser kommer kvinnors status och kompetens att ifrågasättas utifrån könsroller 

skapade av samhället. Ridgway och Correll (2004:525) menar att kollegor och chefer genom 

systematiska fel kommer att ha en felaktig uppfattning av kvinnors kompetens på 

arbetsplatsen och därmed fatta beslut som begränsar kvinnors möjligheter. Arbetsgivare antas 

vara nyttomaximerande när de anställer men eftersom arbetsgivaren inte har perfekt 

information baseras dessa beslut rörande anställning på statistisk diskriminering vilket 

resulterar i att män ofta föredras framför kvinnor (Arrow 1973, Phelps 1972). Könslönegapet 

skulle därmed kunna förklaras som en direkt konsekvens av glastaket och den diskriminering 

som råder på arbetsmarknaden, både vid rekrytering och i löneförhandling. Detta kan i sin tur 
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komma att påverka vem som utför det obetalda arbetet i hemmet om de ekonomiska 

fördelarna är det som styr. 

Tidigare studier 

Ett antal tidigare studier har undersökt hur det obetalt arbete skiljer sig mellan könen samt hur 

könslönegapet i Sverige har utvecklats. Vi har valt att göra en tematisk genomgång av utvalda 

svenska och internationell studier som samtliga berör ämnet vi studerar. 

 

Evertsson och Nermo (2007) undersöker i “Changing Resources and the Division of 

Housework: A Longitudinal Study of Swedish Couples” hur de relativa resurserna påverkar 

förändringar i obetalt arbete i hemmet. De finner i sin studie en viss förklarad varians i 

fördelningen av det obetalda arbetet av de relativa resurserna (2007:467). Dock menar de att 

dessa inte är av någon större betydelse för variationen i hushållsarbetet när de kontrollerat för 

relevanta variabler. Det obetalda arbetet kan ses som öronmärkt för kvinnor. I relationer där 

resurserna är jämt fördelade mellan kvinnan och mannen, lägger ändå kvinnor mer tid på 

obetalt arbete i hemmet (2007:467). Evertsson och Nermo (2004) har även visat att en 

jämnare fördelning mellan kvinnan och mannen leder till mer konflikt vilket man stödjer i 

antagandet om att de båda vill minimera det obetalda arbetet i hemmet. 

 

I en studie av Boye och Evertssons (2014), “Vem gör vad? Kvinnor och mäns tid i betalt och 

obetalt arbete” studerar man vad fördelningen i det obetalda arbetet mellan kvinnor och män 

kan ha för inverkan på ojämlikheterna i samhället. I och med politiska reformer som syftat till 

att öka mäns del av föräldraledigheten antas män ta större ansvar över det obetalda arbetet 

som en bieffekt (Boye och Evertsson 2014:160). Ett vanligt förekommande argument är enligt 

Boye och Evertsson (2014:162) att män och kvinnors preferenser skiljer sig åt när det gäller 

hushållsarbete. Efter att ha undersökt detta kommer de fram till att ensamstående kvinnor och 

män lägger i princip lika mycket tid på hushållsarbete och argumentet om preferenser kan 

därmed avvisas (Boye och Evertsson 2014:162). Ytterligare kommer Boye och Evertsson 

(2014:163) fram till att par som har barn i hushållet spenderar avsevärt mer tid på 

hushållsarbete. Med tillkomsten av ytterligare barn ökar kvinnans tid på hushållsarbete medan 

mannens tid på hushållsarbete är konstant efter det första barnet (2014:172). 
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Enligt Boye och Evertsson (2014:164) finns det en problematik i hur par väljer att fördela 

hushållsarbetet ur ett rättviseperspektiv. Levnadsundersökningen från 1974 visade att endast 4 

procent av de par som studerats hade en jämlik fördelning av hushållssysslorna. Från 2010 

visade det sig att 20 procent hade en jämlik fördelning (Boye och Evertsson 2014:164). I en 

tidigare studie “Changing Resources and the Division of Housework: A Longitudinal Study of 

Swedish Couples” av Evertsson och Nermo (2007) finner man att kvinnor i parrelationer som 

varat en längre tid i genomsnitt utför 70 procent av hushållsarbetet. Fördelningen tenderar att 

vara som mest jämlik när kvinnan och mannen bidrar lika mycket till hushållets ekonomi 

(2007:467). Vidare visar Evertsson och Nermo (2007:466) att förändringar i de relativa 

resurserna endast har en måttlig påverkan på kvinnors utförda del av obetalt arbete dock 

minskar kvinnors obetalda arbete med ökad utbildning och social status. De menar även att 

om en kvinnans beroende av mannens ekonomiska resurser minskar gör även hennes obetalda 

arbete det (Evertsson och Nermo 2007). 

 

Detta tar även Boye och Evertsson (2014:164) upp då de kopplar mindre tid spenderad på 

obetalt arbete till hur kvinnans ekonomiska beroende av mannens har förändrats över tid i och 

med kvinnors ökade utbildningsnivå samt ökade deltagande i förvärvsarbeten. Detta har gett 

kvinnor mer makt över sina egna liv och en större förhandlingskraft inom parförhållanden 

(2014:164). Evertsson och Nermo finner att män generellt sätt gör mindre hushållsarbete än 

kvinnor, oavsett tillgång till resurser och att det som främst kommer att minska en kvinnas 

obetalda arbete är en ökning av mannens tid spenderad på obetalt arbete (2007:455). 

 

Studien “Housework, Wages, and the Division of Housework Time for Employed Spouses” av 

Hersch och Stratton (1994:121) undersöker hur familjer bestämmer allokeringen av tid för 

förvärvsarbetet och hushållsarbetet utifrån data som avser USA på 1980-talet. Studien 

“Macro-Level gender inequality and the division of household labor in 22 countries” av Fuwa 

(2004) är en tvärsnittsstudie av 22 länder som har olika egalitär status och hur ländernas 

jämställdhet påverkar kvinnor och mäns fördelning av hushållsarbetet ur ett makroperspektiv. 

Fuwa (2004:752) kommer fram till att även i de mest jämställda länderna som exempelvis 

Norge utför kvinnor mer hushållsarbete än män i genomsnitt. 

 

Förhandlingskraften inom en familj är enligt Hersch och Stratton (1994:122) kopplad till 

makarnas näst-bästa alternativ ur ett mikroperspektiv till skillnad från Fuwas (2004) 
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makroperspektiv. Hersch och Stratton (1994:123) kommer i sin studie fram till att effekten 

som hushållsarbetet har på lön har en större negativ effekt på kvinnors lön jämfört med mäns 

lön. Män som har en eftergymnasial utbildning spenderar en större del av den gemensamma 

tiden på obetalt arbete än män med lägre utbildning. Detta tros kunna bero på att män med 

högre utbildning lever med kvinnor som har högre utbildning vilka spenderar mindre tid på 

obetalt arbete än kvinnor med lägre utbildning. Detta gör att den totalt spenderade tiden på 

obetalt arbete fortfarande fördelas ojämnt men ger sken av att vara mer jämlik när det i själva 

verket är den högre utbildade kvinnan som gör mindre och mannens obetalda arbete är relativt 

konstant (Hersch och Stratton 1994:124). Hersch och Stratton (1994) kommer fram till att 

hushållsarbetet har en större negativ effekt på kvinnors lön och att mäns del av hushållsarbete 

inte förändras utifrån kvinnors allokering av tid på betalt och obetalt arbete. 

 

“Könslönegapets utveckling. Betydelsen av yrkets kvalifikationsnivåer och familjeansvar” är 

en studie av Boye, Halldén och Magnusson (2014) som undersöker löneskillnaderna mellan 

kvinnor och män genom att studera könslönegapets utveckling över tid. I Sverige utgör 

kvinnor cirka hälften av arbetskraften och har i genomsnitt högre utbildningsnivå jämfört med 

män vilket har lett till en ökning av kvinnor i högkvalificerade yrken (Boye, Halldén och 

Magnusson 2014:185). Trots detta har män generellt haft högre timlön än vad kvinnor 

generellt haft under de år som Levnadsnivåundersökningen genomförts (2014:187). O’Neil 

och Polachek (1993) menar att könslönegapet kvarstår trots att kvinnors humankapital har 

ökat genom att de investerat mer i utbildning och spenderat mindre tid från sitt förvärvsarbete 

sedan 1970-talet. 

 

Boye, Halldén och Magnusson (2014:188) delar in förklaringar till könsskillnaderna på 

arbetsmarknaden i teorier som fokuserar på utbudssidan samt de teorier som fokuserar på 

begränsningarna som finns på arbetsmarknaden. De kommer fram till att det justerade 

könslönegapet är 13 procent och har varit relativt konstant under de senaste 30 åren (Boye, 

Halldén och Magnusson 2014:193). Tidigare studier som Boye, Halldén och Magnusson 

(2014:195) presenterar har visat att det är positivt för mäns karriär att ha familj medan det 

motsatta för kvinnor. Deras analys visar att familjesituation samt tid i hushållsarbete har ett 

relativt stort förklaringsvärde på könslönegapet för kvinnor i kvalificerade yrken och båda 

dessa variabler visar sig ha en negativ effekt på lönen vilket styrker de tidigare studierna om 

att en familjesituation har en negativ effekt på kvinnors lön (Boye, Halldén och Magnusson 

2014:198). Medan Boye et al. gjort en studie om könslönegapets utveckling över flera år av 
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data har vi valt att göra en tvärsnittsstudie där vi istället fokuserar på effekten av obetalt 

arbete på könslönegapet när individer lever i samboenderelationer. 

Hypotes 

Vår hypotes är en anledning till att kvinnor tjänar mindre än män i Sverige är att kvinnor gör 

mer obetalt arbete än män. För att studera detta kommer vi kontrollera för variabler som 

skulle kunna tänkas förklara variansen i lön. I utformningen av hypotesen har vi utgått från ett 

teoretiskt ramverk där kvinnor i genomsnitt tjänar mindre än män samt att kvinnor i 

genomsnitt gör mer hushållsarbete än män. För att finna stöd för detta antagande har vi valt att 

använda oss av slutsatser från tidigare studier samt teoretiska förklaringsmodeller. Vi utgår 

från det faktum att kvinnor tjänar mindre och gör mer hushållsarbete när vi vidare studerar om 

skillnaderna i det obetalda arbetet påverkar könslönegapet. 

Data och metod 

Analysmetod 

Den beroende variabeln är logaritmerad lön och vi har valt att använda oss av multipla 

regressionsanalyser. Vi är främst intresserade av sambandet mellan lön och kön men då lön 

även påverkas av andra variabler kontrollerar vi även för dessa. För att se effekterna av de 

oberoende variablerna på den beroende variabeln logaritmerad lön samt se hur variabeln kön 

förändras av att vi kontrollerar för ytterligare variabler kommer vi att addera dessa stegvis för 

att kunna jämföra betakoefficienten för variabeln kön som är av främsta intresse utifrån vår 

frågeställning. Resultatet som redovisas nedan presenteras i tabellformat som kan utläsas 

modell för modell. I dessa modeller kommer signifikansnivån samt 

determinationskoefficienten, R2 som beskriver den förklarade variansen i variabeln 

logaritmerad lön av de oberoende variablerna att redovisas. För att genomföra regressionerna 

har vi använt oss av statistikprogrammet SPSS. 
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Datamaterial 

Det datamaterial som vi använt oss av är hämtad från Levnadsnivåsundersökningen (LNU) 

från år 2010 av Institutet för social forskning (SOFI) och avser individer mellan 18-75 år. 

LNU är en surveyundersökning där urvalet som motsvarar en promille av svenska 

befolkningen intervjuas om sina levnadsförhållanden och materialet blir därmed representativt 

för Sveriges vuxna befolkning (Evertsson och Magnusson 2014:9). Det praktiska utförandet 

av intervjuerna har utförts av Statistiska centralbyrån och sedan sammanställts av SOFI. 

 

Urval 

Urvalet i denna studie har begränsats till kvinnor och män som lever i heterosexuella 

parrelationer och till individer som är i åldrarna 19-65 år. Då vi undersöker hur könslönegapet 

påverkas av obetalt arbete avgränsar vi urvalet till individer som har en lön. Vi har även valt 

att avgränsa urvalet till endast heterosexuella parrelationer eftersom syftet med vår studie är 

att undersöka könslönegapet och hur kvinnor och mäns lön påverkas av att de lever i en 

samboenderelation. Detta gör att vi kan gå miste om viss information som kan bero på 

egenskaper som inte är könsrelaterade ytterligare en anledning till detta är att det endast fanns 

18 stycken homosexuella par i datasetet. De individer som kvarstår efter dessa avgränsningar 

ger oss ett slutgiltigt representativt urval om 1627 stycken individer. Det interna bortfallet 

efter vi filtrerat bort de individer som har saknade värden i någon av variablerna är 46 stycken 

individer och därmed blir det slutliga urvalet 1581 stycken individer. 

Variabler 

För att studera om obetalt arbete i hemmet har en effekt på könslönegapet i Sverige har vi 

använt oss av nedan beskrivna variabler i våra regressioner. 

 

Beroendevariabel 

log(Lön): Fast månadslön i kronor, före skatt. Denna variabel har vi valt att logaritmera för att 

minska spridningen av observationerna. 
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Oberoende variabler 

Kön: Denna variabel är en dummyvariabel som antar värdet 0 om respondenten är en kvinna 

och 1 om respondenten är en man. Därmed är kvinna vår referenskategori i modellerna. För 

att kunna studera frågan om obetalt arbete påverkar könslönegapet är denna variabel en 

förutsättning för att kunna besvara vår frågeställning. 

 

Ålder: Ursprungsvariabeln från LNU är födelseår vilken vi har vi valt att transformera om till 

ålder för att förenkla analysen. Då sambandet mellan ålder och lön har visat sig vara icke-

linjärt har vi även skapat en variabel som vi valt att benämna ålderxålder, det vill säga åldern 

i kvadrat. Åldersspannet vi har valt för vår studie är 18-65 år, den yngsta kvinnan är 19 år och 

den yngste mannen 21 år, de äldsta för både kvinnor och män är 65 år. Ålder inkluderas som 

en kontrollvariabel då ålder bland annat kan medföra yrkeserfarenhet och därmed kan påverka 

lön men också för att män i genomsnitt är äldre i parrelationer. 

 

Veckoarbetstid: Variabeln är ett mått på arbetade timmar i genomsnitt per vecka föregående år 

(2009). Antal arbetade timmar är relevant eftersom att det kan påverka lönen i sig därför bör 

vi kontrollera för detta då vi vill studera påverkan på lönen och könslönegapet. 

 

EGP: Erikson, Goldthorpe och Portocarero har skapat detta index av yrkeskategorier vilket 

kan användas som ett mått på klass. Detta ser vi relevant för studien då lön är vår beroende 

variabel vilken påverkas av det yrke som respondenterna har. Denna variabel har vi 

transformerat till en kategorisk variabel i åtta olika kategorier efter EGP:s indelning samt 

slagit ihop de kategorier som har få observationer med liknande kategorier för att inte förlora 

dessa i regressionerna. Kategorierna som vi skapat är högre tjänsteman, tjänsteman mellan, 

lägre tjänsteman, biträdespersonal, egenföretagare (små arbetsgivare, egenföretagare och 

småbruk), förmän primär (förmän och förmän primär sektor), kvalificerad arbetare samt 

okvalificerade arbetare (okvalificerad arbetare och okvalificerad primär sektor). Vi har valt 

att använda lägre tjänsteman som referenskategori. 

 

Skolår utöver grundskola: Antal år av utbildning utöver grundskola som individens nuvarande 

arbetsposition kräver. Detta kan ses som ett alternativt mått på utbildning eftersom den även 

mäter relevansen av utbildning för det arbetet som en individ har. 
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Åldersskillnad: Denna variabel har vi skapat genom att använda oss av skillnaden mellan 

respondentens ålder och partnerns ålder som ger oss åldersskillnad. Åldersskillnaden kan 

förklara skillnader i lön med anledning av tidigare erfarenheter och position i arbetslivet. 

 

Barn hemma: Den ursprungliga variabeln för denna dummy som vi skapat visar hur många 

barn respondenten har hemmaboende. Då vi är intresserade av om individen har 

hemmaboende barn eller inte har vi transformerat denna variabel till en dummy som antar 

värdet 0 om individen inte har barn hemma och 1 om individen har hemmaboende barn, 

oavsett antal. Antalet barn som respondenterna i vårt urval har varierar mellan 0 och 5 barn. 

Då hemmavarande barn kan tänkas påverka tiden på obetalt arbete i hemmet och därmed även 

arbetsmöjligheter och löneutvecklingen därför har vi inkluderat denna variabel i våra 

regressioner för att se en eventuell effekt av detta på könslönegapet. Studier visar även att 

barn har en positiv effekt på mäns löneutveckling medan barn har en negativ effekt på 

kvinnors löneutveckling (Boye et al. 2014). 

 

Föräldraledighet: Denna variabel har vi skapat utifrån att ha sammanslagit ett antal variabler 

som redovisar hur många veckor respondenten varit föräldraledig för respektive barn. VI har 

sedan dividerat totalen med 52 för att få föräldraledighet i antal år. Då föräldraledighet kan 

tänkas påverka löneutveckling samt skiljer sig mellan kvinnor och män är denna variabel 

relevant för vår studie. Då det fanns ett utstickande värde i denna variabel exkluderades denna 

observation med anledning av dess orimlighet. 

 

Timmar inköp: Variabeln är ett mått på hur många timmar i veckan respondenten spenderat på 

hushållssysslor gällande inköp, matlagning och disk. 

 

Timmar klädvård: Variabeln är ett mått på hur många timmar i veckan respondenten 

spenderat på hushållssysslor gällande klädvård. 

 

Timmar städning: Variabeln är ett mått på hur många timmar i veckan respondenten spenderat 

på hushållssysslor gällande städning. 

 

Timmar reparation: Variabeln är ett mått på hur många timmar i veckan respondenten 

spenderat på hushållssysslor gällande reparation och underhåll. I denna variabel finns ett 

betydelsefullt antal saknade värden som vi valt att sätta till noll då vi antar att detta kan bero 

på att respondenter bor i lägenhet och därmed inte utför reparationer och underhåll. 



 

 15 

 

Obetalt arbete: Variabeln för obetalt arbete är en sammansättning av de fyra variablerna 

timmar inköp, timmar klädvård, timmar städning samt timmar reparation. Eftersom vi funnit 

multikollinearitet i variablerna för obetalt arbete summerar vi dessa till en variabel för obetalt 

arbete. Denna variabel är direkt relaterad till vår hypotes att en anledning till att kvinnor 

tjänar mindre än män i Sverige är att kvinnor gör mer obetalt arbete än män. 

 

Eftersom att vi endast undersöker individer som lever i samboenderelationer har vi valt att 

inkludera partnervariabler då dessa indirekt kan påverka respondentens lön. Dessa variabler 

avser respondentens uppgifter om sin partner och är kodade likt ovan beskrivna variabler och 

benämns partners lön, partners veckoarbetstid samt partners obetalt arbete. 

 

Variablerna timmar inköp, timmar klädvård, timmar städning, partners lön, partners 

veckoarbetstid samt partners obetalt arbete har ett betydelsefullt bortfall vilket gör att urvalet 

minskar avsevärt från det ursprungliga datasetet. Därför har vi valt att sätta bortfallet till 

respektive medelvärde för dessa variabler vilket gör att vi inte behöver begränsa oss till en 

selektiv del av vår population. 

Deskriptiv statistik  

I den deskriptiva statistiken, i tabell 1 kan vi se att en kvinna i genomsnitt tjänar 24853,08 

kronor i månaden år 2010, för män är den genomsnittliga lönen samma år 32566,15 kronor i 

månaden. Snittåldern på kvinnorna i vår population är 44,6 år och för män är 44,5 år. Den 

genomsnittliga tiden som kvinnor är anställda är 36,5 timmar i veckan och för män 40,7 

timmar i veckan. I genomsnitt spenderar kvinnorna i vårt urval 13,9 timmar per vecka på 

obetalt arbete i hemmet medan män spenderar 10,3 timmar i veckan på obetalt arbete. 

 

Tabell 1: Deskriptiv statistik 

Tabell 1: Deskriptiv statistik
Kvinna Man

Medelvärde Min Max Standardfel Medelvärde Min Max Standardfel

Månadslön (kr) 24853,08 3000 120000 10088,79 32566,15 3000 130000 13369,703

Ålder 44,5939 19 65 11,01335 44,4982 21 65 11,11769

Veckoarbetstid (h) 36,47 0 65 7,21 40,72 5 90 6,089

Skolår utöver grundskola 4,03 0 22 2,799 3,96 0 20 3,082

Partners månadslön (kr) 32145,7 4000 125000 11170,834 27516,92 6700 85000 7309,554

Partners veckoarbetstid (h) 39,207 8 70 3,67491 37,4248 5 60 5,15483

Föräldraledighet (år) 1,1236 0 7,71 1,37448 0,2091 0 2,25 0,34844

Partners obetalt arbete (h) 11,909 1 55 6,49504 14,6592 2 60 8,17526

Obetalt arbete (h) 13,8665 0 51,5 7,08951 10,3026 1 39 5,45426

Timmar inköp 7,4279 0 40 4,3756 4,9288 0 20 3,04306

Timmar klädvård 3,208 0 15 2,29809 1,2307 0 10 1,37573

Timmar städning 2,5977 0 16,5 2,1448 1,4395 0 10 1,28379

Timmar reparation 0,6329 0 15 1,37037 2,7035 0 28 3,43911



 

 16 

Metodik 

Den metod vi valt att använda oss av är att vi stegvis inkluderat de oberoende variablerna i 

åtta olika modeller. Detta har vi gjort för att få en tydlig uppfattning av hur estimatet för 

variabeln kön förändras i takt med att de utvalda kontrollvariablerna inkluderas i 

regressionerna. Genom denna metod har vi kunnat skatta effekten av de oberoende 

variablerna på variansen i logaritmerad lön och på så sätt prediktera hur könslönegapet 

påverkas av obetalt arbete i hemmet. I vår första modell studerar vi endast den genomsnittliga 

skillnaden i logaritmerad lön mellan kvinnor och män. Vidare konstanthåller vi för våra 

oberoende variabler vilket innebär att vi jämför två individer, allt annat lika, hur lön skiljer sig 

när kön antar 0 respektive 1. På så sätt kan vi se skillnaden i logaritmerad lön mellan en 

genomsnittlig kvinna och en genomsnittlig man baserat på de oberoende variabler som vi valt 

att inkludera. För att ha en så hög intern validitet som möjligt har vi redovisat samtliga 

tillvägagångssätt i vår metod och därmed gjort det möjligt att replikera vår studie (Bryman 

2002). 

 

Inledningsvis har vi endast studerat sambandet mellan lön och kön då detta är utgångspunkten 

för den frågeställning som vi utformat. Vidare konstanthåller vi för variabeln ålder då denna 

kan fånga upp betydelsefull varians i vår utfallsvariabel. Ålder och erfarenhet kan tänkas ge 

möjlighet till en mer fördelaktig förhandlingsposition. Vi konstanthåller även för 

veckoarbetstid för att jämföra individer med samma antal arbetade timmar per vecka då detta 

kan ha en effekt en individs lön. När vi gör detta jämför vi en kvinna och en man som har 

samma ålder och samma veckoarbetstid. Härmed tar vi bort effekten av att kvinnor arbetar 

mer deltid och mindre övertid jämfört med män. 

 

Fortsättningsvis introducerar vi EGP i den fjärde modellen som vi gjort till en kategorisk 

variabel med åtta olika nivåer av yrkestillhörighet som kan användas som ett mått på 

klasstillhörighet. Olika yrkestillhörighet kan innebära olika lönenivå därför ser vi att denna 

variabel är relevant för det vi vill studera. När vi konstanthåller för EGP kontrollerar vi för 

om män arbetar i mer välbetalda yrken än kvinnor samt hur mycket av könslönegapet som kan 

förklaras av detta. Vi konstanthåller även i denna modell för skolår utöver grundskola som 

krävs för det yrke som individen haft då data samlades in, år 2010. Fler år av utbildning kan 

resultera i högre lön och därför inkluderas denna i samma regression för att jämföra kvinnor 

och män som har samma utbildningsnivå i relation till sitt yrke. 
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I nästa modell inkluderar vi variabler relaterade till respondentens partner. Vi konstanthåller 

för variabeln åldersskillnad då vi vill undvika att åldern på partnerna skiljer sig markant och 

att det därmed skulle kunna förklara varför den ena partnern lägger avsevärt mer eller mindre 

tid på obetalt arbete. Partnerns logaritmerade lön ser vi som en faktor som kan påverka 

förhandlingspositionen inom förhållandet och möjligheten till att använda denna resurs som 

medel i att utnyttja sin makt eller vice versa. Ytterligare använder vi partnerns veckoarbetstid 

då vi är intresserade av att studera hur mycket tid kvinnor och män i parrelationer spenderar 

på obetalt arbete utan att veckoarbetstid får en betydelse. Om vi inte konstanthåller för detta 

riskerar vi att fånga upp en effekt där ena partnern gör mer obetalt arbete eftersom att denna 

förvärvsarbetar färre timmar och tvärtom. Nu kontrollerar vi för att partnerna arbetar lika 

många timmar. 

 

I föregående modeller har vi inkluderat variabler som kan relateras till sambandet mellan lön 

och kön. I resterande modeller introducerar vi variabler som vi relaterar till vår frågeställning 

om det obetalda arbetets eventuella effekt på könslönegapet. Hemmavarande barn kan 

innebära att en individ spenderar mer tid på obetalt arbete då sysslor i hemmet kan tänkas öka. 

Vi vill därför kontrollera för variabeln barn hemma i och med att mer obetalt arbete kan 

påverka en individs lön vilket även är vår hypotes. Vi konstanthåller även för föräldraledighet 

då mer tid hemma med barn kan tänkas hämma både karriärs- och löneutvecklingen. Då 

kvinnor antas ta ut mer föräldraledighet än män finns det anledning att kontrollera för om 

lönen påverkas olika av familjeförhållanden för kvinnor och män på arbetsmarknaden. 

 

I de två sista modellerna konstanthåller vi för variabeln obetalt arbete vilken är av främsta 

intresse för att besvara vår frågeställning. Om det obetalda arbetet påverkar koefficienten för 

kön kan detta ge indikationer på variationer i logaritmerad lön mellan kvinnor och män, det 

vill säga att det obetalda arbetet är en bidragande faktor till könslönegapet i Sverige. Vi har 

valt att skapa en variabel som är ett mått på det totala obetalda arbetet som vi använder i 

modell 7. I den sista modellen har vi använt oss av ursprungsvariablerna för obetalt arbete för 

att se om de olika kategorierna av hushållsarbete har olika effekt på lön. 

 

I modell 7 jämför vi en genomsnittlig man och en genomsnittlig kvinna som har samma ålder, 

arbetar lika många timmar, har samma yrkeskategori, samma antal skolår utöver grundskola 

för sitt nuvarande yrke, samma åldersskillnad till sin partner, har partners med samma lön, har 
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partners med samma veckoarbetstid, som antingen har barn hemma eller inte har barn hemma, 

har varit föräldralediga lika mycket, har partners som gör lika mycket obetalt arbete och 

slutligen gör lika mycket obetalt arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Regressionsmodeller - logaritmerad lön
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Kön (0=kvinna, 1=man) 0,276*** 0,278*** 0,159*** 0,158*** 0,173*** 0,160*** 0,147*** 0,158***

(0,013) (0,018) (0,016) (0,014) (0,016) (0,017) (0,017) (0,019)

Ålder 0,056*** 0,042*** 0,031*** 0,029*** 0,031*** 0,031*** 0,031***

(0,007) (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005)

ÅlderxÅlder -0,001*** -0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,001) (0,000)

Veckotimmar anställd 0,027*** 0,021*** 0,021*** 0,020*** 0,020*** 0,020***

(0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001)

Högre tjänsteman 0,337*** 0,324*** 0,325*** 0,317*** 0,316***

(0,023) (0,023) (0,023) (0,023) (0,023)

Mellan tjänsteman 0,125*** 0,119*** 0,021*** 0,117*** 0,117***

(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020)

Biträdespersonal -0,039 -0,036 -0,039 -0,039 -0,038

(0,029) (0,029) (0,029) (0,029) (0,029)

Kvalificerad arbetare 0,020 0,019 0,018 0,017 0,020

(0,029) (0,029) (0,029) (0,029) (0,029)

Okvalificerad arbetare -0,074** -0,070** -0,072** -0,073** -0,071**

(0,025) (0,024) (0,025) (0,024) (0,024)

Förmän primär 0,167*** 0,165*** 0,165*** 0,165*** 0,169***

(0,044) (0,044) (0,044) (0,044) (0,044)

Egenföretagare 0,356* 0,381** 0,367* 0,350* 0,349*

(0,025) (0,178) (0,178) (0,177) (0,177)

Skolår utöver grundskola 0,017*** 0,016*** 0,016*** 0,016*** 0,016***

(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003)

Åldersskillnad 0,000 0,000 0,000 0,000

(0,025) (0,025) (0,001) (0,001)

Partners logaritmerade lön 0,131*** 0,133*** 0,131*** 0,132***

(0,025) (0,025) (0,025) (0,025)

Partners veckotimmar -0,004* -0,004* -0,003* -0,003*

(0,002) (0,002) (0,002) (0,002)

Barn hemma (0=nej, 1=ja) 0,008 0,017 0,017

(0,017) (0,017) (0,018)

Föräldraledighet -0,016* -0,011 -0,012

(0,008) (0,001) (0,008)

Partners obetalt arbete 0,001 0,001

(0,001) (0,001)

Obetalt arbete -0,005***

-0,001

Timmar inköp -0,004*

(0,002)

Timmar klädvård 0,000

(0,004)

Timmar städning -0,009*

(0,004)

Timmar reparation -0,008***

(0,002)

Konstant 10,056*** 8,811*** 8,099*** 8,441*** 7,285*** 7,246*** 7,324*** 7,304***

(0,013) (0,142) (0,126) (0,107) (0,254) (0,256) (0,256) (0,256)

Observationer (N) 1581 1581 1581 1581 1581 1581 1581 1581

Justerat R
2

0,127 0,167 0,385 0,575 0,581 0,582 0,588 0,588

b-koefficienter, standardfel i parentes * p<0.05,** p<0.01,*** p<0.001 

Tabell 2: Regressionsmodeller - logaritmerad lön 
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Resultat 

I tabell 2 följer de resultat som vi funnit genom de olika regressionsmodeller som vi skapat 

genom att använda oss av logaritmerad lön som den beroende variabeln och de övriga 

variablerna som oberoende. Detta för att studera hur variansen i lön kan förklaras av de olika 

faktorer som vi valt att kontrollera för i våra modeller samt att se hur den oberoende variabeln 

kön påverkas av inkluderandet av fler oberoende variabler. Vi har stegvis inkluderat de övriga 

oberoende variablerna i modellen för att se respektive effekt på sambandet mellan lön och 

kön. 

Resultatanalys 

I den första modellen kan vi se ett könslönegap där män i genomsnitt tjänar 27,6 procent mer 

än vad kvinnor i genomsnitt gör. I den andra modellen kontrollerar vi för ålder samt 

inkluderar kvadrerad ålder då sambandet mellan ålder och lön är kurvlinjärt. När vi jämför två 

individer som är lika gamla har vi ett genomsnittligt könslönegap på 27,8 procent. När vi 

estimerar könslönegapet genom att inkludera kontrollvariablerna ålder och veckoarbetstid 

visar koefficienten att män i genomsnitt tjänar 15,9 procent mer än kvinnor. Med variabeln 

veckoarbetstid kontrollerar vi för att kvinnor och män spenderar lika många timmar på betalt 

arbete. 

 

Estimatet för könslönegapet minskar endast med 0,1 procent när vi även kontrollerar för EGP 

samt skolår utöver grundskola. När vi även kontrollerar för variablerna rörande partnern 

(åldersskillnad, partnerns lön och partnerns arbetstid) får vi en ökning i könslönegapet där 

män i genomsnitt tjänar 17,3 procent mer än kvinnor. 

 

I den sjätte modellen kontrollerar vi även för barn hemma samt för föräldraledighet. 

Könslönegapet minskar i denna modell jämfört med i modell 5, män tjänar i modell 6 i 

genomsnitt 16 procent mer än kvinnor. I modell 7 (se ekvation 1) och modell 8 kontrollerar vi 

även för obetalt arbete. I genomsnitt tjänar män 14,7 procent mer än kvinnor när vi 

kontrollerat för samtliga av våra oberoende variabler. Vi har regresserat modell 8 för att 

kunna se separata effekter av de olika kategorierna av obetalt arbetet, män tjänar då i 

genomsnitt 15,8 procent mer än kvinnor konstanthållet för övriga oberoende variabler. 
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log(Lön) = β1*Kön + β2*Ålder + β3(Ålder*Ålder) + β4*Veckoarbetstid + β5*EGP + β6*Skolårutövgrundskola + 

β7*Åldersskillnad + β8*log(Partnerslön) + β9*Partnersveckoarbtid +β10*Barnhemma +β11*Föräldraledighet + 

β12*Partnersobetaltarbete + β13*Obetaltarbete+ε 

                
(1) 

 

Determinationskoefficienten, det vill säga den förklarade variansen i logaritmerad lön av de 

oberoende variablerna, är i den första modellen 12,7 procent bättre när vi kontrollerar för kön 

än om vi endast estimerat medellönen. Den mest markanta skillnaden i R2 kan vi se mellan 

modell 2 och modell 3, där den ökar med 21,8 procent vilket beror på att vi i modell 3 

kontrollerar för variabeln veckoarbetstid. Nästa anmärkningsvärda skillnad är mellan modell 3 

och modell 4 där vi även kontrollerar för variablerna EGP och skolår utöver grundskola, R2 

skiljer sig mellan dessa med 19 procent. R2 för modell 7 och modell 8 är 58,8 procent vilket 

göra att vi kan estimera lönen 58,8 procent bättre när vi inkluderar samtliga av våra oberoende 

variabler än om vi endast hade studerat medellönen. 

 

Nedan följer en beskrivning av heteroskedasticitet, multikollinearitet samt icke-linjära 

samband som vi testat för och tagit hänsyn till när vi genomfört våra regressioner. 

 

Heteroskedasticitet - Kan uppstå om sambandet mellan de oberoende variablerna och den 

beroende variabeln verkar vara linjärt men med en ökning i den oberoende variabeln så ökar 

även spridningen i den beroende vilket leder till felestimeringar (Edling och Hedström 

2003:163). För att kontrollera för heteroskedasticitet har vi gjort en residualplott från den 

multivariata regressionen på residualerna och de förutsagda värdena. Residulplotten visade 

inte några indikationer på heteroskedasticitet. 

 

Multikollinearitet - Kan uppstå om de oberoende variablerna är korrelerade med varandra 

detta gör dock inte att skattningarna av modellerna blir mindre pålitliga utan kan påverka 

tolkningarna av signifikansen och standardfelen hos de oberoende variablerna felaktigt 

(Edling och Hedström 2003:147). Vi misstänkte att det kunde råda viss multikollinearitet 

mellan timmar-variablerna därför har vi kontrollerat för detta genom att göra en regression där 

vi sätter respektive timmar-variabel som beroende variabel och de övriga timmar-variablerna 

som oberoende. Vi valde att skapa variabeln obetalt arbete då R2-värdet för kontrollen ovan 

indikerar om en viss korrelation mellan de ursprungliga timmar-variablerna. Den sammansatta 
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variabeln inkluderar samtliga av timmar på obetalt arbete för respondenten respektive 

partnerns. 

 

Icke-linjära samband - Sambandet mellan en oberoende variabel och den beroende variabeln 

är kurvlinjärt det vill säga avtagande eller stigande (Edling och Hedström 2003:151). I vår 

modell är sambandet mellan lön och ålder kurvlinjärt vilket vi har kontrollerat för samt 

korrigerat genom att inkludera en kvadrerad variabel för ålder. 

Analys 

Studiens syfte har varit att undersöka om obetalt arbete i hemmet kan ha en effekt på 

könslönegapet i Sverige. För att studera detta har vi genom stegvisa modeller genomfört åtta 

olika regressionsanalyser. De resultat som redovisats ovan kommer vidare att analyseras 

utifrån de teoretiska ramverk vi tidigare presenterat som representeras av doing gender-teorin, 

specialiseringsteorin, relativa resurser och förhandling samt glastak och diskriminering. 

 

I modell 1-5, i tabell 2 har vi kontrollerat för relevanta variabler för att visa könslönegapet och 

att antagandet som vi utgått från, att kvinnor generellt tjänar mindre än män, stämmer överens 

med vårt datamaterial. Som det framgår i tabell 2 där koefficienten för män (kön=1) är större 

än konstanten för kvinna (kön=0) kan vi konstatera ett könslönegap. I modell 5 är det 

genomsnittliga könslönegapet 17,3 procent kontrollerat för ålder, veckotimmar anställd, EGP, 

skolår utöver grundskola, åldersskillnad, partners lön och partners veckoarbetstid. 

Antagandet om att kvinnor generellt gör mer hushållsarbete än män framgår i den deskriptiva 

statistiken i tabell 1 där vi kan se att kvinnor i genomsnitt gör 3,6 timmar mer obetalt arbete i 

veckan än vad män i genomsnitt gör. 

 

De oberoende variablerna som är av intresse för vår frågeställning introduceras i modell 6-8, i 

tabell 2 och det är utifrån dessa resultat som vi testar vår hypotes om att en anledning till att 

kvinnor tjänar mindre än män i Sverige är att kvinnor gör mer obetalt arbete än män. I 

modell 6 där vi inkluderar barn hemma och föräldraledighet tjänar män i genomsnitt 16 

procent mer än vad kvinnor gör när vi jämför två individer med de karaktäristiska egenskaper 

som vi valt att kontrollera för med anledning av dess eventuella effekt på könslönegapet. 
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För att testa vår hypotes kontrollerar vi för vår huvudsakliga oberoende variabel obetalt 

arbete och konstanthåller för övriga oberoende variabler minskar könslönegapet till 14,7 

procent. Detta visar på indikationer om mönster att obetalt arbete kan ha en effekt på 

könslönegapet. För att försöka besvara vår frågeställning är skillnaden mellan modell 6 och 

modell 7 av främsta intresse för att studera könslönegapet. Det visar sig att könslönegapet 

skiljer sig 1,3 procent när vi kontrollerar för antalet timmar som individer i 

samboenderelationer spenderar på obetalt arbete vilket ger oss ett svagt stöd för vår 

frågeställning. I modell 8 som vi valt att inkludera för att se enskilda effekter av de olika 

kategorierna av obetalt arbete ser vi en mindre skillnad från modell 6 i könslönegapet än vad 

vi gör i modell 7. Då vi misstänker multikollinearitet mellan timmar-variablerna har vi valt att 

fokusera på modell 7 där vi skapat en sammansatt variabel för dessa. 

 

Utifrån teorin doing gender socialiseras vi in i könsroller som gör att beteenden och sysslor 

blir normaliserade och reproducerar vad som anses vara feminint och maskulint. Skillnaden i 

könslönegapet när vi kontrollerar för obetalt arbete skulle utifrån denna teori kunna förklaras 

som att kvinnor överkompenserar för sysslor som anses vara feminina för att upprätthålla 

könsrollen som förväntas av omgivningen. 

 

Enligt specialiseringsteorin gör individer rationella val för att maximera familjens nytta. 

Utifrån de resultat som vi funnit skulle detta kunna förklaras med att den individ som är mest 

lämpad att maximera den ekonomiska nyttan är den som tjänar mer, vilket generellt sett är 

mannen i olikkönade parrelationer. När kvinnor specialiserar sig på obetalt arbete hämmar det 

löneutvecklingen i arbetslivet och därmed de ekonomiska förutsättningarna för att specialisera 

sig på förvärvsarbete. Enligt specialiseringsteorin kommer män därför ha komparativa 

fördelar att specialisera sig i förvärvsarbetet och därmed ha en högre lön. 

 

Relativa resurser och förhandling utgår från att den som har tillgång till mer resurser såsom 

ekonomiska medel kommer att ha makten att fördela arbetssysslorna. Eftersom att vi valt att 

studera par är det inte de individuella resurserna som är av prioritet utan de kooperativa 

resurserna. Om individen som tjänar mer gör mer förvärvsarbete kan en konsekvens bli att 

den som tjänar mindre gör mer obetalt arbete för att maximera nytta och minimera arbetet. En 

högre lön kan även ge en fördelaktig förhandlingsposition och eftersom att den genomsnittliga 

mannen tjänar mer än den genomsnittliga kvinnan kan detta förklara varför vi ser ett 
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könslönegap. Så länge män erhåller en genomsnittlig högre lön än kvinnor kommer 

fördelningen av ekonomiska resurser utifrån detta perspektiv bidra till en fortsatt ojämlikhet 

när par förhandlar om vem som ska göra vad förutsatt att både kvinnor och män vill göra så 

lite obetalt arbete som möjligt. 

 

En förklaring till varför vi ser ett fortsatt könslönegap trots att vi kontrollerar för de tydligaste 

anledningarna till skillnader i lön kan även bero på det glastak och den diskriminering som 

kvinnor möter på arbetsmarknaden. Detta skulle kunna vara en förklaring varför kvinnor i 

genomsnitt har lägre lön än män. Glastaket kan hämma kvinnors löneutveckling på grund av 

antaganden om kvinnors kompetens och möjligheter att presentera jämfört med mäns. 

Statistisk diskriminering skulle kunna vara en anledning till att arbetsgivare prioriterar 

manliga arbetstagare i rekrytering och befordran. Kvinnor förväntas ha andra ansvarsområden 

utöver förvärvsarbetet som kan påverka förvärvsarbetet och i förlängningen arbetsgivaren 

negativt och att arbetsgivare därför kan föredra att anställa och satsa på manliga anställda. 

Diskussion 

Vi har testat hypotesen om att en anledning till att kvinnor tjänar mindre än män i Sverige är 

att kvinnor gör mer obetalt arbete än män när vi analyserat den kvantitativa datan. Då det kan 

vara svårt att uttala sig om kausaliteten i våra modeller med enbart regressionsanalyser har vi 

tillämpat tidigare beskrivna teorier för att argumentera kring kausala samband. 

 

Vi fann att sambandet mellan lön och obetalt arbete inte är lika starkt som vi initialt antog. 

Även om vi ser en viss förklarad varians i lön när vi inkluderar obetalt arbete är skillnaden 

inte så tydlig att vi kan dra slutslutsatsen om att obetalt arbete bidrar till könslönegapet. När vi 

valt att kontrollera för veckoarbetstid finns det en risk att vi går miste om de individer som har 

gått ner i arbetstid på grund av det obetalda arbetet i hemmet. 

 

Individers preferenser är svårmätbara samt anledningen bakom dessa preferenser. Oavsett om 

det är kvinnans eget val att göra mer obetalt arbete eller om det är samhällets förväntningar 

om att leva upp till kvinnorollen. På samma sätt påverkas männen både av förväntningar och 

av de normaliserade könsrollerna där andra sysslor anses vara mer manliga. 
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När kvinnor och män lever ensamstående utför de i princip lika mycket tid på hushållsarbete 

(Boye och Evertsson 2014). Vi finner att kvinnor i parrelationer gör mer obetalt arbete som 

framgår i tabell 1. Detta kan relateras till det faktum att en jämnare fördelning av det obetalda 

arbetet leder till mer konflikt (Evertsson och Nermo 2004). Samtidigt som vi utgår från att 

både män och kvinnor vill minimera det obetalda arbetet kan det antas att de även vill undvika 

konflikt. För att göra detta uppfyller individer roller som förväntas av en kvinna respektive 

man. Eftersom det obetalda arbetet främst består av sysslor som ses vara feminina gör kvinnor 

därmed mer obetalt arbete. 

 

Effekten som hushållsarbete har på lön har en större negativ effekt på kvinnors lön jämfört 

med mäns (Hersch och Stratton 1994). Om det kostar mer för kvinnor att göra obetalt arbete 

bör det betyda att det inte skulle vara effektivt för kvinnor att utföra obetalt arbete. Trots detta 

gör kvinnor mer obetalt arbete än män vilket motsäger specialiseringsteorin om vi ser till att 

försöka maximera nyttan inom familjen. Istället skulle detta kunna relateras till en 

könsdiskriminering, att kvinnor och mäns bidrag till hushållssysslor värderas olika. När en 

kvinna inte prioriterar hushållsarbete riskerar hon att bemötas av både sociala och ekonomiska 

sanktioner. Medan män belönas socialt och ekonomiskt när de väljer att inte prioritera 

hushållsarbete. Arbetsgivare tenderar även att behandla kvinnor och män olika på 

arbetsmarknaden (Arrow 1973, Phelps 1972). Den diskriminering som råder kan även bero på 

annat än kön vilket vi inte gett utrymme för i denna studie. 

 

När män tjänar mer får det konsekvenser som specialiseringsteorin inte tar hänsyn till såsom 

maktförhållanden. Med högre lön får en individ mer resurser som ger fördelar i förhandling 

och därmed en maktposition över sin partner. Även om kvinnor har fått större möjligheter att 

tillgå egna resurser och därmed kunnat få makt över sina egna liv och större förhandlingskraft 

tjänar kvinnor fortsatt mindre och gör mer obetalt arbete. Det som skiljer vår studie från 

tidigare forskning (Boye et al. 2014) är främst att vi studerat samboende par i en 

tvärsnittsstudie medan de fokuserat på könslönegapets utveckling över tid utan att inkludera 

partnerdata. Vi finner även att partnerns lön samt partnerns veckoarbetstid har en effekt på en 

individs lön men precis som Boye et al. (2014) kan vi se att ett större ansvar över hushållet 

har en betydelse för lön. 
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De resultat som vi funnit i denna studie bör tolkas med försiktighet då vi delvis kan ha gått 

miste om viktig data i form av variabler som vi inte inkluderats i modellerna men också nivån 

av validitet i vårt material. Estimaten som regressionerna resulterat i skulle dock kunna 

användas som indikationer på mönster om att det obetalda arbetet som individer i 

samboenderelationer utför har en effekt på könslönegapet i Sverige. 

 

Huruvida vår studie är generaliserbar, det vill säga har extern validitet baseras på den 

population som vi studerat (Bryman 2002). Urvalet är representativt för par i Sverige vilket 

gör att vi kan generalisera våra resultat till individer som överensstämmer med vår population, 

individer som lever i olikkönade samboenderelationer samt har en förvärvsinkomst. Då vi i 

Sverige har ett starkt socialt skyddsnät med subventionerad föräldraledighet och andra 

fördelaktiga sociala ersättningar kan vi inte anta att våra slutsatser stämmer överens 

internationellt. 

 

Vi kan utifrån våra resultat finna visst stöd för vår hypotes men effekten av obetalt arbete på 

könslönegapet är relativt liten då koefficienten för kön endast skiljer sig 1,3 procent mellan 

modell 6 och modell 7. Detta innebär att när vi kontrollerar för att kvinnor och män gör lika 

mycket obetalt arbete minskar könslönegapet med 1,3 procent. Då vi kontrollerar för betalt 

arbete kan detta estimat vara något underskattat eftersom att kvinnor i genomsnitt spenderar 

mindre tid åt förvärvsarbete och mer tid på obetalt arbete än vad män generellt gör. Det vill 

säga att vi utgår från en modell där kvinnor och män gör lika mycket betalt och obetalt arbete 

vilket inte helt stämmer överens med verkligheten. 

 

Utifrån vår hypotes är de resultat vi finner i sambandet mellan lön och kön kontrollerat för 

obetalt arbete mindre än den varians vi förväntat oss. Detta kan bero på att vår modell inte 

stämmer överens med verkligheten och kan även vara en förklaring till varför vårt estimat 

skiljer sig från det könslönegap som vi ser i tidigare studier (Boye et al. 2014). Vidare kan det 

bero på att vi inte estimerat yrkeskategorier på samma sätt som tidigare studier samt att vi 

använt oss av ett annat åldersspann. Vi förbehåller oss för vissa brister i våra resultat då vi 

endast funnit en relativt liten förklarad varians i vår utfallsvariabel lön där effekterna av 

obetalt arbete både kan vara över- och underestimerade med anledning av den slutgiltiga data 

samt våra begränsningar i utförandet. 
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Brister i våra regressioner skulle kunna bero på utelämnade variabler exempelvis 

utbildningsnivå där vi istället använt oss av skolår utöver grundskola som ett substitut för 

detta. Eftersom att vi endast studerar individer med förvärvsinkomst antar vi att effekten av 

utbildningsnivå ändå fångas upp av skolår utöver grundskola. Vi har även undersökt 

möjligheten att inkludera en variabel som avser köpt hemhjälp men denna variabel innehöll 

för få observationer för att vara representativ för populationen. Vi tror dock att denna variabel 

skulle kunna ha en betydelse för forskningsfrågan samt att hushållstjänster kan ha blivit mer 

normaliserat sedan datamaterialet samlades in, år 2010. 

 

I fortsatta studier inom ämnet skulle vi gärna se att man studerade hur det obetalda arbetet 

påverkar könslönegapet för samtliga individer med förvärvsinkomst. Vi skulle även vilja se 

hur köpt hushållshjälp och användningen av sådana tjänster kan minska konflikter om vem 

som ska göra vad i hemmet samt om detta har påverkat spenderad tid på obetalt arbete. Det 

skulle även vara intressant om vidare studier tog hänsyn till faktorer som mäter individers 

preferenser och på så sätt kunna få en mer detaljerad förklaring av hur dessa eventuellt skiljer 

sig mellan kvinnor och män samt dess effekt på könslönegapet. 
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