
 

Sociologiska Institutionen 

Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. 

Vt 2018 

Handledare: Jani Turunen 

 

 

Har skilsmässor negativa 

konsekvenser för lönen? 

En kvantitativ analys på den svenska 

arbetsmarknaden av skilda och de som skaffat 

en ny partner 

Signe Rosell & Tor Desax



 

 

Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka om det förekommer inkomstskillnader i det 

svenska samhället mellan skilda och de som skaffat en ny partner, utifrån hypotesen att 

skilda har en sämre löneutveckling än de som skaffar en ny partner efter skilsmässa. För 

att få en uppfattning om hur situationen ser ut i det svenska samhället idag används data 

från 2010. Studiens teoretiska utgångspunkt är hämtad ifrån Gary Beckers teori om 

specialisering och humankapital som innebär att individer i en parrelation specialiserar 

sig på betalt eller obetalt arbete för att maximera nyttan inom familjen. Denna 

specialisering leder till att parterna i olika utsträckning investerar i sitt humankapital på 

arbetsmarknaden, vilket får vidare konsekvenser i form av olika inkomstutveckling. 

Tidigare forskning från olika västerländska länder visar att gifta och sammanboende 

generellt har en högre lön än skilda, och att kvinnor ofta drabbas hårdare ekonomiskt än 

män vid en skilsmässa. Detta är särskilt framträdande i de fall då paret har gemensamma 

barn. De individer som skaffar en ny partner efter skilsmässa kan undgå att drabbas av 

lika svåra ekonomiska konsekvenser, och denna effekt verkar större än att istället öka 

sin arbetstid för att komma upp i lön. Datamaterialet är hämtat från 

Levnadsnivåundersökningen 2010 och har analyserats genom multipla linjära 

regressioner samt logistiska regressioner.  

Det huvudsakliga resultatet motsäger till viss del tidigare forskning då det visar att 

skilda är den gruppen som har den högsta timlönen. Gifta tjänar ungefär lika mycket 

oavsett om de är i sin första relation eller har ett tidigare sammanboende bakom sig. 

Detta resultat kan bero på att skilda i Sverige har mer tid att investera i sitt 

humankapital på arbetsmarknaden, vilket leder till att de blir skickligare inom sitt yrke 

och därmed får en högre timlön. Det kan också bero på att effekten av att en gång ha 

specialiserat sig kvarstår, även om individen skiljer sig.  
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1. Inledning 

Skilsmässor var under lång tid ovanliga och näst intill omöjliga i Sverige på grund av sociala, 

legala och ekonomiska aspekter och beviljades bara på grund av ett fåtal anledningar (Oja, 

2009; Sandström, 2012:89f). Äktenskap och inkomst var tätt sammanbundet, särskilt för 

kvinnor då det dröjde fram till 1921 tills samtliga kvinnor ansågs myndiga (SCB, 2016). I 

samband med att den tidigare samskattningslagen övergick till en individuell beskattning 

1971 skedde också en stor ökning av antalet kvinnor i förvärvsarbete. Tidigare hade kvinnans 

inkomst adderats till mannens inför beskattning, men nu beskattades var och en på sin egen 

inkomst och ansågs kunna vara ekonomiskt oberoende av varandra trots äktenskapet (Brose 

och Stoltz, 2012). Den nya tvåförsörjningsmodellen blev snabbt en norm som bidrog till att 

den offentliga barnomsorgen utvecklades markant och den tidigare obligatoriska 

moderskapsförsäkringen ändrades till en könsneutral föräldraförsäkring 1974 (Bergqvist och 

Nyberg, 2001; SCB, 2016). Samma år trädde även den nuvarande skilsmässolagen i kraft, 

vilket bidrog till en dramatisk ökning i skilsmässofrekvenserna. Dagens skilsmässolag från 

1974 innebar att skilsmässa började godkännas på individuell begäran, den som ansökte om 

skilsmässa beviljades nu detta utan att behöva uppge speciella skäl (Sandström, 2012:1). I 

dagens Sverige är skilsmässofrekvensen högre än i många andra delar av Europa (Andersson, 

Thomson och Duntava, 2017:1090f). Det är också lättare att skilja sig i Sverige i flera 

avseenden. Utöver den relativt smidiga skilsmässolagen, är skilsmässa även socialt accepterat 

i Sverige och det finns ingen direkt stigmatisering kring frånskilda (Sandström, 2012:1–90). 

Sverige anses även vara ett av världens mest jämställda länder, och alternativet att leva som 

ensamstående är ekonomiskt möjligt (Gähler, 1998:43; WEF, 2016). 

Regeringens jämställdhetsmål publicerades 2014 och består av sex stycken delmål som alla 

huvudsakligen syftar till att politiker ska jobba mot ett jämställt samhälle: “Målet för 

jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 

egna liv.” (Regeringskansliet, 2014). Utifrån detta jämställdhetsmål är det viktigt att bedriva 

forskning på relevanta områden så att politikerna har tillräckligt med underlag för att fatta bra 

beslut. Giftermål och skilsmässa spelar en stor roll i många människors liv, speciellt 

ensamstående föräldrar har inte alls samma frihet som ett par med barn. Vilka förutsättningar 

skilda står inför jämfört med de personer som lever med en partner är därmed viktigt att 
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undersöka för att skapa ett mer jämställt samhälle. Syftet med denna studie är att aktualisera 

frågan om skilsmässor och att få en uppfattning om hur läget ser ut i Sverige idag för skilda 

och de som skaffar en ny partner. Vi försöker åstadkomma detta genom att undersöka 

inkomstskillnader mellan de som är fortsatt skilda och de som skaffat en ny partner efter 

skilsmässan. Studien syftar även till att se om de mönster som framträder i tidigare forskning 

från andra västerländska länder avspeglas i det svenska samhället och på så vis bidra till att 

fylla i den kunskapslucka som finns inom ämnet i Sverige. Vi utgår från hypotesen att skilda 

personer har en sämre löneutveckling än de som skaffar en ny partner efter en skilsmässa, 

vilket bekräftas av tidigare forskning (se 3. Tidigare forskning). Trots att vi använder 

tvärsnittsdata bör dessa skillnader synas, om än inte lika tydligt som med longitudinell data. 

Vår frågeställning är: 

• Finns det inkomstskillnader mellan skilda och de som är sammanboende med en ny 

partner? 

FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor rekommenderade 2016 att 

Sverige bör bedriva forskning om skilsmässors ekonomiska konsekvenser för båda makarna 

(CEDAW, 2016). Med tanke på frånvaron av forskning angående de svenska förhållandena är 

det av intresse att vidare undersöka hur de ekonomiska konsekvenserna av separation eller 

skilsmässa i Sverige ser ut, samt hur det skiljer sig åt mellan de som skaffar en ny partner och 

de som förblir skilda. Vi avser med denna studie att börja lägga grunden för vidare forskning 

av de ekonomiska konsekvenserna från skilsmässor genom att undersöka om det finns några 

faktiska inkomstskillnader mellan skilda och de som skaffat en ny partner. 

Denna uppsats inleds med en presentation av de teoretiska utgångspunkter som studien 

bygger på. Därefter följer ett avsnitt om tidigare forskning som ger en överskådlig bild över 

hur situationen ser ut i andra västerländska länder, samt en redogörelse för vad tidigare studier 

kommit fram till gällande situationen i det svenska samhället. I data- och metodavsnittet 

presenteras vilken data vi har utgått ifrån, vilka variabler vi har använt och hur vi har gått till 

väga för att analysera materialet och besvara frågeställningen. Slutligen presenteras resultatet 

följt av analys och diskussion av hur resultaten kan förstås. 
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2. Teori 

Att personer som är skilda skulle ha lägre lön än personer som är sambos eller gifta är ingen 

självklarhet. Vi kommer nedan använda oss av två teorier från Gary Becker, som båda är 

invävda i varandra, för att förklara hur sambandet mellan skilsmässa och lön kan förstås. 

Precis som med de flesta andra sociologiska problem så gäller detta inte för precis alla 

individer i samhället vilket betyder att resultaten kan variera. För vissa kan skilsmässa leda till 

sämre lön medans andra tvärtom kan få högre löner efter en skilsmässa. 

2.1 Humankapital 

Med humankapital syftar Becker främst till individens förkroppsligade kapital, där framförallt 

utbildning men också annan samlad kunskap såsom yrkeserfarenheter anses vara viktiga 

investeringar (Becker, 1962). Men även andra faktorer som ökar individens förutsättningar för 

en god livskvalité är värdefulla, som att investera i sin fysiska och psykiska hälsa, vilket också 

har ett samband med inkomstskillnader (Becker, 1962:9). Studier över fysisk och psykisk 

hälsa har ofta problem med tidsordningen vilket också gäller i vårt fall. Det kan vara så att det 

bara är individer som är av god fysisk och psykisk hälsa som gifter sig, men det kan också 

vara så att individer som gifter sig får bättre hälsa av giftermålet. Mycket tidigare forskning 

pekar på att giftermål leder till förbättrad hälsa (Horwitz et al. 1996; Horwitz et al. 1998) 

vilket betyder att skilsmässor bör ha omvänd effekt. Dock är dessa faktorer svåra att göra 

beräkningar på, då det finns så många spridda variabler som påverkar hälsan hos en individ 

(Dellnäs, 2002:100). Det kan tänkas att det är svårare för skilda att investera i sitt 

humankapital på arbetsmarknaden, då den som lever ensam behöver utföra både det betalda 

och obetalda arbetet i hemmet. Det tar mer tid för en ensam individ att hinna med allt arbete 

själv, vilket kan leda till att personen inte investerar lika mycket i sitt humankapital på 

arbetsmarknaden och därför inte får en lika stark löneutveckling. Att investera i sitt 

humankapital innebär att förflytta nytta från nuet till framtiden, så kallade 

tidstransformationer. Ett exempel på detta är att gå en högre utbildning vilket ger en högre 

avkastning i framtiden, men lägre avkastning under själva studietiden. För par som är 

sammanboende kan till exempel den ena utbilda sig medans den andra arbetar vilket resulterar 

i att båda kan öka sitt humankapital samtidigt. Att investera i sitt humankapital på 
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arbetsmarknaden genom att förbättra sin kunskap, erfarenhet och produktivitet inom sitt yrke 

betalar också tillbaka senare i livet i form av en bättre löneutveckling (Becker, 1962). 

2.2 Specialisering 

Beckers specialiseringsteori utgår från att individer är rationella och därför specialiserar sig på 

vad de är bäst på för att maximera den egna nyttan. Det innebär också att individen i alla 

beslut överväger fördelarna med nackdelarna och väljer det mest fördelaktiga. I parrelationer 

betyder det ofta att parterna specialiserar sig på betalt eller obetalt arbete för att kunna utföra 

sysslorna så effektivt som möjligt. Enligt teorins rationella logik är det den parten som tjänar 

minst som specialiserar sig på det obetalda arbetet i hemmet, men även det arbete individen 

anses vara bäst på relativt spelar in. Vad det är beror på individens tidigare erfarenheter och 

specialiseringar, vilket ofta är kopplat till könsroller (Becker, 1991:30–53). Gary Beckers 

specialiseringsteori samt teorin om humankapital är användbara för att förklara 

inkomstskillnader mellan skilda och de som efter skilsmässa är sammanboende med en ny 

partner därför att den nya tvåsamheten ger förutsättningar för individen att i ett partnerskap 

fortsätta specialisera sig. Genom fortsatt specialisering kan individen tillsammans med sin nya 

partner maximera nyttan genom att ägna sig åt det den är bäst på, vilket bekräftas av flera 

tidigare forskningar som visar på att gifta tjänar mer än ogifta (Fagan, Kidd och Potrykus, 

2011; Zagorsky, 2005; Pollmann-Schult, 2011). 

När ett par separerar kan det tänkas att de skilda inte längre kan fortsätta sin 

inkomstutveckling i samma takt som gifta, då de inte längre kan dra nytta av att 

specialiseringen. Detta leder då till att de som fortsätter vara gifta får en bättre löneutveckling 

än skilda, vars löneutveckling istället stannar upp. Att en skild blir tvungen att utföra både det 

betalda och det obetalda arbetet kan vara en svår omställning. Det kan ta längre tid för skilda 

att utföra betalt eller obetalt arbete som individen inte är van vid, och även längre tid att ägna 

sig åt båda sortens arbete då det inte är lika effektivt som att specialisera sig. Dessutom kan 

det vara svårt att komma in på arbetsmarknaden och få en bra löneutveckling för individer 

som tidigare specialiserat sig på obetalt arbete. Om det separerade paret har små barn kan de 

också ta upp mycket tid vilket gör att föräldern inte kan ta vilket jobb som helst (Dellnäs, 

2002). För den som specialiserat sig på betalt arbete innebär ett nytt giftermål generellt att 

personen kan fortsätta investera i sitt humankapital på arbetsmarknaden genom ytterligare 

yrkesutveckling utan att behöva lägga lika mycket tid på det obetalda arbetet i hemmet. För 
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den som specialiserar sig på obetalt arbete innebär det nya partnerskapet mindre ekonomisk 

utsatthet, som den bristande yrkeserfarenheten och större ansvar för gemensamma barn annars 

kan innebära. Den specialiserade arbetsfördelningen har länge varit parallell med en 

könsuppdelad arbetsfördelning där kvinnor tar en större del av hushållsarbetet medans män 

fokuserar på förvärvsarbete (Becker, 1991:30; Wikander, 1998). Även om Sverige är mer 

jämlikt än många andra utvecklade länder, vilket betyder att specialiseringsteorin inte kan 

appliceras lika bra, finns det fortfarande en könsuppdelad arbetsfördelning även i det svenska 

samhället. Speciellt när ett par skaffar barn så tar kvinnan hand om mer obetalt arbete än 

mannen, i Sverige går kvinnor ofta ner på deltid vilket inte är lika extremt som i många andra 

länder där kvinnor slutar jobba helt, detta gäller även om paret tidigare hade en relativt 

jämställd arbetsdelning, (Boye, 2008; SCB, 2016). 

Att skilsmässa leder till lägre inkomst behöver nödvändigtvis inte gälla för alla individer eller 

grupper i samhället. Det kan också tänkas att de som under partnerskapet investerat i betalt 

arbete vid en skilsmässa har möjlighet att investera ännu mer tid för förvärvsarbete. Till 

exempel på grund av att den andra parten får vårdnad över gemensamma barn. De 

huvudsakliga mönstren i tidigare forskning pekar dock på att skilsmässor leder till negativa 

ekonomiska konsekvenser för båda parter, vilka tenderar att lindras av att individen skaffar en 

ny partner vilket stödjer teorin om specialisering. Beckers specialiseringsteori är tätt 

sammanvävd med hans teori om humankapital då specialiseringen av arbetsfördelning hos 

sammanboende leder till att den parten som specialiserat sig på betalt arbete tenderar att 

investera mer i sitt humankapital än den parten som specialiserar sig på obetalt arbete. 

Beckers teori om specialisering möter dock viss kritik, och kan anses vara en förenklad bild 

av verkligheten. Oppenheim (1997) menar att ett äktenskap som bygger på effektivitet och 

ömsesidigt beroende genom specialisering snarare är en riskfylld och oflexibel metod när det 

gäller att bibehålla kärnfamiljens ekonomiska välbefinnande. Riskfylld, då de enstaka 

individerna blir oumbärliga. Skulle något hända, till exempel den som står för familjens 

huvudsakliga inkomst så blir familjen utan försörjning. Oflexibel, då den har svårt att möta 

både familjens och omvärldens växlande och varierande behov på grund av att den är låst i 

starka könsroller (Oppenheim 1997). 
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3. Tidigare forskning 

Flera tidigare studier över olika europeiska länder visar att effekten av att skaffa en ny partner 

har en positiv, mildrande inverkan på de ekonomiska konsekvenserna från skilsmässa eller 

separation (Andreß et al. 2006; Dewilde och Uunk, 2008; Fisher, 2016; Jansen, Mortelmans, 

och Snoeckx, 2009; Regt, Mortelmans och Marynissen, 2012; Mortelmans och Jansen, 2010). 

Detta gäller både män och kvinnor, men är mer framträdande bland kvinnor, och särskilt 

bland kvinnor med låg inkomst innan skilsmässa (Dewilde och Uunk, 2008). En anledning till 

detta kan vara att kvinnor generellt drabbas av svårare ekonomiska konsekvenser än män vid 

skilsmässa, särskilt i de fall där det separerade paret har gemensamma barn. Detta är ett 

generellt mönster i många västerländska länder och kan bero på att kvinnor ofta har lägre 

individuell inkomst och blir mer beroende av att ta del av mannens inkomst samt oftare får 

vårdnad över gemensamma barn (Jansen, Mortelmans och Snoeckx, 2009). Även om män 

betalar underhåll så ersätter det sällan de kostnader och tid som mannen stod för under tiden 

som paret var tillsammans (Gähler, 1998:8f). 

Ensamstående föräldrar har inte heller samma möjlighet att ta vilket jobb som helst vilket kan 

påverka deras inkomstutveckling (Kalmijn & Groenou, 2005; Uunk, 2004; Gornick, Meyers 

& Ross, 1998; Poortman, 2000). En större ekonomisk utsatthet efter skilsmässa verkar 

korrelera med benägenheten att skaffa en ny partner, vilket då får en positiv och lindrande 

effekt på det ekonomiska utfallet (Andreß et al. 2006; Dewilde och Uunk, 2008; Fisher, 2016; 

Jansen, Mortelmans och Snoeckx, 2009; Regt, Mortelmans och Marynissen, 2012). 

Mortelmans och Jansen (2010) har också funnit att effekten av att skaffa en ny partner är 

större än effekten av att återgå till arbetsmarknaden eller öka sitt betalda arbete. Tyvärr är det 

inte alltid så enkelt att skaffa sig en ny partner. Maslauskaite och Baublyté (2015) finner att 

kvinnor med barn har svårare att få en ny partner och även att kvinnors utbildning inte har 

någon signifikant effekt på deras chanser att få en ny partner.  

Mikael Gähler (1998) undersökte de ekonomiska konsekvenserna av skilsmässor i Sverige 

mellan 1980–1990. Hans studie visar att kvinnor drabbades av större finansiella svårigheter än 

andra grupper. I studien framgår också att de individer som levde men en ny partner 1990 inte 

led av samma finansiella svårigheter som de individer som fortsatt var skilda. De som levde 

med en ny partner visade sig leva på likvärdiga ekonomiska villkor som de som levt i intakta 
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familjer (Gähler, 1998:79). Med tanke på en växande jämställdhet i det svenska samhället där 

kvinnor i allt större utsträckning har möjlighet att förvärvsarbeta och mäns engagemang i det 

obetalda arbetet med barn och hushåll har ökat är dock troligt att villkoren för frånskilda män 

och kvinnor har förändrats under efterföljande decennier, och att resultatet kan se annorlunda 

ut idag (Molén, 2012). En senare studie av Andreß et al. (2006) pekar på att det generella 

könsgapet mellan män och kvinnor som många andra studier visat på inte är signifikant i 

Sverige. Män och kvinnor drabbas av likvärdiga ekonomiska svårigheter efter en skilsmässa. 

Detta beror till stor del på att Sverige är ett land som i många avseenden sticker ut, med en 

hög jämställdhet där kvinnor har nästan lika stora möjligheter som män att delta i 

arbetsmarknaden, en väl utbyggd barnomsorg som uppmuntrar och möjliggör för kvinnor att 

arbeta heltid, samt att svenska fäder i större utsträckning än i något annat land som ingår i 

studien fortsätter att ansvara för sina barn efter en separation (Andreß et al., 2006). Även om 

resultatet i deras studie visar att svenska män och kvinnor brottas med likvärdiga finansiella 

svårigheter efter skilsmässa så är inte svårigheterna lindrigare i Sverige än i andra europeiska 

länder. Tvärtom visar studien att de långvariga konsekvenserna och svårigheter att återhämta 

sig ekonomiskt är ovanligt framträdande i Sverige. Detta tros bero på höga levnadskostnader, 

särskilt i närvaron av barn i hushållet, samt höga skatter (Andreß et al., 2006). 

Förutom de två ovanstående studierna härstammar de flesta andra studier som rör 

skilsmässans effekt på individers inkomst eller andra levnadsförhållanden från USA eller 

övriga europeiska länder. Detta kan tyckas ironiskt då Sverige har en relativt hög grad av 

skilsmässor och att anta att resultat från andra länders forskning kan generaliseras till det 

svenska samhället kan inte tas för givet (Gähler, 1998:3). Att det råder en brist på forskningen 

angående Sverige i denna fråga beror till stor del på att det saknas lämplig data att utgå ifrån. 

Många av de studier som finns är baserade på icke-representativ data, då de utgår från städer 

eller kommuner. Det förekommer också ofta små urval, vilket gör det svårt att generalisera 

resultatet. Det är också ett problem att flera studier inte har tillgång till longitudinell data 

(Gähler, 1998:3f), vilket även är fallet i denna studie. Det innebär att vi inte kan säga något 

om tidsordningen, vi kan alltså inte säga om det är så att skilda personer har lägre lön för att 

dom är skilda eller om de är skilda för att de har lägre lön. 

Vidare finns det risk för ”omitted variable bias” i och med att det kan finnas en tredje variabel 

som vi inte kan mäta som påverkar både lönen och sannolikheten för en skilsmässa, till 

exempel individens personlighet. Däremot kan vi jämföra om det förekommer skillnader 

mellan skilda och de som lever tillsammans med en ny partner, och på så vis få en indikation 
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om hur det ser ut i Sverige idag. Konsensus inom tidigare forskning är att skilda får det sämre 

ställt ekonomiskt men att gruppen som skiljer sig, i övrigt inte har avsevärt avvikande 

karaktärsdrag från de som är fortsatt gifta (Zagorsky, 2005; SCB, 2011). Med ganska stor 

sannolikhet gäller detta också för vårt urval och även om vi inte direkt kan kontrollera för 

tidsordningen kan vi ändå luta oss tillbaka mot tidigare forskning. Vår studie blir därmed mer 

likt en pilotstudie inom ämnet för att ge en indikation på vilka resultat en longitudinell studie 

kan få. Valet att använda tvärsnitt-data styrs också av uppsatsens nivå, vi har ännu inte läst 

några kurser som behandlar differences-in-differences analyser eller tidsseriedata och på 

grund av uppsatsen storlek kände vi inte att vi hade tid att lära oss det på egen hand. 
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4. Data 

Denna studie bygger på tvärsnittsdata som är hämtad ifrån Levnadsnivåundersökning 2010 

(LNU). LNU 2010 är den senaste av hittills sex stycken återkommande 

intervjuundersökningar som syftar till att kartlägga olika aspekter av levnadsförhållanden hos 

den svenska befolkningen så som till exempel arbete, hälsa eller familj. LNU 2010 bygger på 

ett representativt urval på 7404 respondenter av Sveriges vuxna befolkning i åldern 18–75. Av 

dessa var 151 individer ett överintag, och efter att ha tagit hänsyn till bortfall var 

svarsfrekvensen ca 60,9%, vilket innebär 4415 respondenter. Data är insamlad över drygt ett 

år i tre omgångar för att få så litet bortfall som möjligt. Vi går kort igenom alla variabler som 

inkluderas i studien men samtliga variabler finns också beskrivna i kodboken för LNU 2010 

(Gähler, 2010) och deskriptiv statistik för alla variabler som ingår i analysen finns i Tabell 1. 

Beroende variabler 

Vi använder oss av Bruttotimlön som den beroende variabeln vilket är en summering av bland 

annat månadslön, veckolön, timlön och ersättning för obekväm arbetstid, vilka sedan är 

omräknade till bruttotimlön (se Gähler, 2010). Bruttotimlön är bra då det inkluderar andra 

löneformer för alla som arbetade veckan innan intervjun gjordes vilket ger oss ett så stort 

urval som möjligt. Det betyder däremot också att de som arbetar deltid får ungefär samma lön 

som heltidsarbetare, till skillnad mot om vi hade använt månadslön där deltidsarbetare får en 

mycket lägre lön. Fördelen med att bruttotimlönen inte påverkas av om individen jobbar 

heltid eller deltid är att jämförelser blir tydligare, bruttotimlön ger en bättre indikation av hur 

bra lön individen har till skillnad mot månadslön där två personer kan ha samma månadslön 

och helt olika arbetstid. Av totalt 2606 personer, som arbetade veckan innan intervjun, 

uteslöts sammanlagt 59 stycken på grund av att svar saknas samt 1 extremvärde, vilket 

innebär att 2546 personer återstår i Tabell 1. Extremvärdet låg på 1443 kronor per timme 

vilket var ett hopp på över 500 kronor från individen med näst högst timlön, vilket vi anser 

vara för stor skillnad och därmed riskerar att snedvrida analysen. Vi redovisar inte heller 

några logaritmerade resultat eftersom de visar på samma samband som när bruttotimlön ej är 

logaritmerad. 

För att genomföra känslighetsanalysen har vi substituerat timlön mot två variabler som också 

indikerar individens ekonomiska situation. Den första är Kontantmarginal som mäter om 
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individen har möjlighet att skaffa fram 14 000 kronor på en vecka om en oväntad situation 

uppstår. Kontantmarginal tar, på ett bättre sätt än bruttotimlön, hänsyn till om personer arbetar 

deltid eftersom det är troligare att dessa personer har dåligt med kontantmarginal. Frågan är 

en dummyvariabel som är kodad Ja (1) och Nej (0). 131 personer har svarat nej, 2120 

personer har svarat ja och bortfallet är 34 personer. Den andra är Ekonomiska svårigheter som 

mäter om individen under de senaste 12 månaderna har haft svårigheter att klara av de 

löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar m.m. Till skillnad mot bruttotimlön inkluderar 

Ekonomiska svårigheter och Kontantmarginal alla personer som svarat på LNU 2010, vilket 

betyder att vi även får med arbetslösa och personer som eventuellt har specialiserat sig på 

obetalt arbete. Vår känslighetsanalys blir därmed ett väldigt bra komplement och kommer runt 

problemet som bruttotimlön har att de som specialiserat sig på obetalt arbete inte kommer 

med i analysen. Variabeln är en dummyvariabel som är kodad ja (1) och nej (0). 532 personer 

har svarat ja och 3864 personer har svarat nej. Denna fråga har ett bortfall på 17 personer, 

samt 2 personer som har svarat vet ej. 

Oberoende variabler 

Den första oberoende variabeln som används bestod av sex olika kategorier; ogift, frånskild, 

änka-änkling, sambo, gift, gift men ej sammanboende. Dessa kodades om till fyra stycken 

dummyvariabler; Ogifta vilka är 592 personer, Skilda vilket är 112 personer, Änka/änkling 

vilket är 20 personer samt Gifta, vilket innebär alla som är sambos, gifta och gifta men ej 

sammanboende, vilka sammanlagt är 1822 personer. När vi fortsatt genom studien skriver om 

gifta syftar vi alltså även till de som är sambos och gifta men ej sammanboende. Denna 

uppdelning utgår ifrån tanken att de som är gifta men ej sammanboende (tio stycken) kan ha 

ett liknande utbyte av varandra som sammanboende har, trots att de lever i varsitt hushåll. 

Detta för att de ändå kan hjälpas åt och komplettera för varandra i vardagen samt dela på två 

inkomster. 

För att kunna besvara frågeställningen delar vi upp data i två stycken kategorier utifrån om 

individen tidigare har varit gift/sambo, i minst sex månader, eller inte. Ett tidigare 

sammanboende definieras därmed som att personen antingen varit gift eller sambo i minst sex 

månader. På denna fråga svarar 1050 att de har haft ett tidigare sammanboende och 1496 att 

de inte har haft tidigare sammanboenden. 3 stycken har inte svarat på frågan. Varför vi inte 

enbart undersöker giftermål är för att vi teoretiskt tänker att par hinner specialisera sig och 



 

 11 

dela upp betalt/obetalt arbete på sex månader. Uppdelningen på just sex månader beror på att 

det var det enda tidsintervallet som fanns med i LNU 2010. 

Kön är kodad som en dummyvariabel där 0 = man och 1 = kvinna. Av samtliga respondenter 

var 1315 stycken män och 1231 kvinnor. Denna fråga har inga bortfall. Kön är en vanlig 

bakgrundsvariabel i sociologiska studier och är även i denna studie av intresse för att 

undersöka skillnader mellan män och kvinnor utifrån om de haft ett tidigare sammanboende 

eller inte. 

 

Ålder är omkodad från födelseår till ålder. Samtliga respondenter har svarat på denna fråga. 

Vi har dock valt att exkludera alla personer över 65 års ålder då dessa personer troligtvis inte 

har en lön då de uppnått pensionsålder eller samma löneutveckling om de fortfarande arbetar, 

som individer under pensionsåldern. 636 individer exkluderas på detta sätt vilket betyder att 

2546 individer återstår. 

Ytterligare kontrollvariabler 

Studien kontrollerar för variabler som utifrån tidigare forskning har visat sig kunna påverka 

inkomstutvecklingen efter skilsmässa, dessa är främst humankapital och närvaro av barn i 

hushållet. För att mäta humankapital används variablerna utbildningsnivå, då Becker menar 

Tabell 1 
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att utbildning är den främsta investeringen i humankapital (Becker, 2002.). Utbildningsnivå 

har kodats om till fyra olika kategorier, grundskola vilket inkluderar 146 individer, 

gymnasieutbildning vilket är 1212 personer, eftergymnasial utbildning vilket är 1146 stycken, 

och forskarutbildning vilket inkluderar 42 individer. Denna fråga har ett bortfall på 3 

personer. Antal yngre barn som bor i hushållet födda 2000–2009 mäter antalet yngre barn 

(mellan 0–10 år) för närvarande i hushållet, och är kodad 0–5 stycken. Denna fråga har inga 

bortfall. Födelseland Fader och Födelseland Moder är hopslagna till den nya variabeln Minst 

en förälder från Norden och kodad till en dummyvariabel där 1 = minst en förälder från 

norden och 0 = ej föräldrar från norden. Sammanlagt har 2298 stycken en förälder från norden 

och 247 har ingen förälder från norden. Denna fråga har inga bortfall men 1 person har svarat 

“okänd”.  Allmänt hälsotillstånd är en kategoriindelad variabel som mäter hur individen 

skattar sitt allmänna hälsotillstånd utifrån gott, dåligt, och något däremellan. Det är en 

intressant kontrollvariabel eftersom den kan påverka lönen, även om det skulle kunna vara 

tvärt om. Hälsa skulle också kunna påverka risken för skilsmässa och även här kan det vara så 

att en skilsmässa påverkar hälsan. På denna fråga svarade 2068 stycken gott, 62 stycken dåligt 

och 416 något däremellan och har ett bortfall på 7 personer. Variabeln har kodats om till tre 

stycket dummyvariabler för att underlätta analysen. 

Övriga variabler 

Två variabler som ger väldigt lika resultat som Antal yngre barn som bor i hushållet födda 

2000–2009 är Antal hemmabarn och Antal personer i hushållet. Vi har därför valt att 

exkludera dessa två variabler från studien då de inte tillför något väsentligt till analysen, och 

för att undvika risk för multikollinearitet. Även Egen socioekonomisk grupp som mäter yrke 

utifrån en socioekonomisk indelning har uteslutits då det har en hög korrelation med 

Utbildning, vilket leder till multikollinearitet. Lika så har Psykiskt välbefinnande index 

(trötthet, sömnbesvär, nervösa besvär & depression) uteslutits, då den mäter i stort sätt samma 

sak som Allmänt hälsotillstånd. Efter att dessa variabler är exkluderade är alla R2
k-värden 

under 0.7 vilket betyder att risken för multikollinearitet är låg. Vi har även valt att exkludera 

variablerna Särboförhållande, Antal bortabarn som bor hos andra föräldern, samt Mest 

pådrivande i separationsbeslut då de inte visar några signifikanta resultat och påverkar övriga 

variabler väldigt lite i våra analyser och därmed bara skulle göra tabellerna svårare att läsa. 

Att exkludera dessa variabler minskar även risken för specifikationsfel, typ 1 fel, som innebär 

att ej relevanta variabler inkluderas i analysen (Edling & Hedström, 2013:141).  
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5. Metod 

Vi undersöker alla yrkesverksamma personer som har varit gifta eller sambos i minst sex 

månader då vi tänker oss att det är tillräckligt långt tid för att dela upp obetalt arbete och i viss 

mån börja specialisera sig, då paret med stor sannolikhet har hunnit komma in i ett 

gemensamt vardagsliv. Att vi utgår från just sex månader beror på att frågan om tidigare 

sammanboenden i LNU 2010 inte ställdes med några andra tidsintervall. Inkomst är tyvärr 

inget perfekt mått på en individs ekonomiska situation, något som hade kunnat vara bättre är 

förmögenhet och hur den förändras över tid, men förmögenhet finns inte med i 

Levnadsnivåundersökningen 2010 (LNU, 2010). Vi har försökt komma runt detta genom att 

även göra analyser med ekonomiska svårigheter och kontantmarginal som beroende variabler. 

På grund av uppsatsens storlek har vi inte kunnat få tillgång till longitudinell data. 

Longitudinell data hade möjliggjort en analys av inkomster innan skilsmässa, efter skilsmässa 

och till sist hur inkomsten förändras när de skilda skaffar en ny partner. Istället använder vi 

oss av tvärsnittsdata, även om det inte kan ge oss samma djupa analys bör vi ändå få en 

indikation på hur läget ser ut i Sverige vilket då kan användas som underlag för att genomföra 

en framtida större studie med longitudinell data. En tvärsnittsstudie ger oss istället möjlighet 

att jämföra inkomsten hos de som lever skilda med de som har en ny partner och kan på så vis 

bidra till att fylla i de forskningsluckor som finns på området gällande det svenska samhället. 

En brist med detta, liksom alla studier baserade på tvärsnittsdata, är att det innebär problem 

med tidsordningen. Vi kan alltså endast se skillnaden mellan grupperna, men inte om orsaken 

till skilsmässa är en lägre inkomst eller om lägre inkomst är ett resultat av skilsmässa. I flera 

tidigare studier där longitudinell data har använts har det konstaterats att skilsmässor kommer 

före i tidsordningen så även om vi inte kan observera det i vår studie kan vi argumentera för 

att det är skilsmässan som kommer först (Andreß et al., 2006). 

Vi har använt oss av linjära multipla regressioner i SPSS för att genomföra de statistiska 

analyserna vilket tillåter oss att skatta en regressionslinje som kan beskriva verkligheten bättre 

än om vi bara hade gissat på medelvärdet i våra variabler. Vidare har data delats upp på 

variabeln Sammanboende för att kunna se om det förekommer skillnader mellan gifta och 

skilda som tidigare haft och inte haft ett sammanboende och för att kunna besvara 

frågeställningen om skilda har lägre lön än de som skaffat en ny partner efter en skilsmässa. I 
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regressionsanalyserna har vi använt oss av det justerade R2-värdet, då detta tar hänsyn till 

mängden oberoende variabler, och därmed ser till att variansen inte överskattas. Inför 

analyserna har vi kontrollerat för heteroskedasticitet genom att göra residualplottar för den 

beroende variabeln Bruttotimlön. Plottarna ger ingen indikation för någon misstanke om 

heteroskedasticitet. Variabeln Ålder är även testad för icke-linjärt samband, då det finns en 

möjlighet att effekten av ålder inte ökar kontinuerligt. Den kvadrerade termen visade på ett 

negativt, signifikant värde vilket bekräftar denna misstanke, dock uppstår det 

multikollinearitet när vi inkluderar den kvadrerade variabeln så vi har valt att redovisa den i  

Appendix 1 istället. Vi hade en misstanke om att män och kvinnor skulle påverkas olika 

mycket av skilsmässa, därför testade vi i  

 att inkludera en interaktionsvariabel mellan skilda och kön. Denna variabel är dock inte 

signifikant så vi kan inte bekräfta att de skulle påverkas olika. Detta gäller även för de 

logistiska regressionerna med Kontantmarginal och Ekonomiska svårigheter. 

Vi anser att uppsatsen har en hög reliabilitet då vi använder oss av data från 

Levnadsnivåundersökningen 2010 vilket gör att det är väldigt lätt att upprepa våra resultat. I 

och med att det är statistiska beräkningar finns det heller ingen risk för bias. Vi argumenterar 

också för att validiteten är god genom att många tidigare studier har undersökt liknande 

forskningsfrågor samt att den data vi använder är väldigt tillförlitlig. Som vi tagit upp tidigare 

är inkomst inget perfekt mått för den ekonomiska situationen men vi anser ändå att det är 

tillräckligt bra samt att vi också använt oss av ekonomiska svårigheter och kontantmarginal 

för att ytterligare stärka validiteten. 

5.1 Estimationsstrategi 

Vi har använt oss av linjära multipla regressioner i SPSS för att genomföra de statistiska 

analyserna vilket tillåter oss att skatta en regressionslinje som kan beskriva verkligheten bättre 

än om vi bara hade gissat på medelvärdet i våra variabler. I Tabell 2, Modell 1 utgår vi från 

följande specifikation: 

𝑌𝑖 = 𝛽1𝑇𝑖𝑑𝑖𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎𝑛𝑏𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖 + 𝛽2𝐺𝑖𝑓𝑡𝑖 + 𝛽3𝑆𝑘𝑖𝑙𝑑𝑖 + 𝛽4Ä𝑛𝑘𝑎𝑖 + 𝜀𝑖 

Där 𝑌𝑖 är utfallet i 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑡𝑖𝑚𝑙ö𝑛 för individen 𝑖, 𝑇𝑖𝑑𝑖𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎𝑛𝑏𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖 indikerar om 

individen har haft ett tidigare sammanboende eller inte, 𝐺𝑖𝑓𝑡𝑖 är en dummyvariabel som säger 
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om individen är gift eller ogift, 𝑆𝑘𝑖𝑙𝑑𝑖 om individen är skild eller inte, Ä𝑛𝑘𝑎𝑖 om individen är 

änka/änkling eller inte och 𝜀𝑖 är den stokastiska feltermen. I Modell 2–4 läggs helt enkelt fler 

oberoende variabler till för 𝛽5 och så vidare. Vidare har data delats upp på variabeln 

Sammanboende för att kunna se om det förekommer skillnader mellan gifta och skilda som 

tidigare haft och inte haft ett sammanboende och för att kunna besvara frågeställningen om 

skilda har lägre lön än de som skaffat en ny partner efter en skilsmässa. Specifikationen ser då 

ut på samma sätt med undantag för 𝛽1𝑇𝑖𝑑𝑖𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎𝑛𝑏𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖 som försvinner och att det 

blir två stycken ekvationer, en där bara de som tidigare varit sammanboende räknas med och 

en där de som varit sammanboende tidigare utesluts från beräkningarna. I Tabell 4 och Tabell 

5 byts Bruttotimlön ut mot Kontantmarginal respektive Ekonomiska svårigheter som den 

beroende variabeln 𝑌𝑖 men i övrigt är specifikationen den samma som i Tabell 2, Modell 2–4. 

I regressionsanalyserna har vi använt oss av det justerade R2-värdet, då detta tar hänsyn till 

mängden oberoende variabler, och därmed ser till att variansen inte överskattas.  
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6. Resultat  

Vi börjar med att göra en multipel regression där vi gradvis inkluderar fler kontrollvariabler 

för att ge en enkel överblick över hur sambanden mellan vår beroende och oberoende 

variabler ser ut i 6.1. Därefter delar vi i 6.2 upp data beroende på om individerna haft ett 

tidigare sammanboende eller inte för att kunna se hur effekten av tidigare sammanboenden 

skiljer sig mellan gifta och skilda och kunna besvara frågeställningen om det finns 

inkomstskillnader mellan gifta och skilda beroende på om de tidigare varit sammanboende. 

Till sist genomför vi några robusthetstester i 6.3 med känslighetsanalyser för att undersöka 

validiteten i våra resultat. 

6.1 Multipel regression 

I Tabell 2, Modell 1 ser vi att de individer som har haft minst ett tidigare sammanboende i 

genomsnitt har 6,793 kronor mer i timlön än de individer som aldrig har haft något 

sammanboende, kontrollerat för civilstatus. Gifta tjänar i genomsnitt 27,517 kronor mer i 

timmen jämfört med de som är ogifta. Även skilda tjänar i genomsnitt mer än ogifta, 29,995 

kronor mer vilket också är mer än vad gifta tjänar. Att gifta tjänar mer än ogifta stödjer vår 

hypotes medans att skilda har en högre lön motsäger vår hypotes. Skildas högre lön kan 

möjligen förklaras av att de kan fokusera mer av sin energi på att investera i sitt humankapital 

på arbetsmarknaden och att Sverige har ett väldigt bra socialt skyddsnät, något som vi 

kommer gå in på mer i diskussionsdelen. Den gruppen som tjänar minst är änkor och 

änklingar som i genomsnitt tjänar 10,809 kronor mindre än en ogift. Dock är resultatet för 

änka/änkling inte statistiskt signifikant i någon av modellerna, så vi kan inte uttala oss om det 

finns en faktisk skillnad för änkor/änklingar. Alla andra B-värden i Modell 1 är statistiskt 

signifikanta på minst 95 procent risknivå. Interceptet (Konstanten) är 144,332 kronor vilket 

betyder att en person som inte har varit sammanboende tidigare och är ogift i genomsnitt 

tjänar 144,332 kronor i bruttotimlön. Istället för det vanliga R2-värdet har vi valt att inkludera 

justerat R2 vilket tar hänsyn till att R2-värdet alltid ökar ju fler oberoende variabler som läggs 

till i modellen. Det justerade R2 värdet är justerat för antalet frihetsgrader och i Modell 1 är 

det 0,027 vilket betyder att den förklarade variansen i den beroende variabeln utifrån de 

oberoende variablerna är 2,7 procent. 



 

 17 

I Tabell 2, Modell 2 inkluderas Kön, Ålder och Minst en förälder från Norden i regressionen. 

Tidigare sammanboende är nu endast signifikant på 10 procent signifikansnivå och har ett 

något lägre B-värde. Gifta och skilda har också något lägre B-värden men är fortfarande 

signifikanta på 1 procent signifikansnivå och Änka/änkling är fortfarande insignifikant. Alla 

tre kontrollvariabler som vi har lagt till är statistiskt signifikanta på 1 procent signifikansnivå. 

Kvinnor tjänar i genomsnitt 30,899 kronor mindre än män kontrollerat för övriga oberoende 

variabler. En person som är ett år äldre har i genomsnitt 0,943 kronor mer i bruttotimlön. Vi 

har även inkluderat kvadrerad ålder för att ta hänsyn till ett möjligt icke-linjärt samband, den 

kvadrerade termen är både signifikant och negativ vilket tyder på att det finns ett icke-linjärt 

samband för ålder där äldre personers löneutveckling avtar eller att de till och med får lägre 

lön. Dessa resultat presenteras i Appendix 1. Individer som har minst en förälder från Norden 

har i genomsnitt 21,815 kronor mer i timlön än individer utan föräldrar från Norden. 

Interceptet är lägre än tidigare, på 104,494 kronor, och är genomsnittstimlönen för en individ 

som är ogift, utan tidigare sammanboende, man, noll år och utan föräldrar från Norden. 

Eftersom ingen som är noll år har någon timlön så är interceptet inte av något större intresse i 

Modell 2–4. Det justerade R2-värdet har stigit till 0,106 vilket betyder att de oberoende 

variablerna förklarar 10,6 procent av variansen i bruttotimlön. 

Tabell 2 

 



 

 18 

I Tabell 2, Modell 3 inkluderas ännu en oberoende variabel, Antal yngre hemmabarn <10 år. 

Dess B-värde är 7,360 kronor vilket betyder att en person som har ett hemmavarande barn 

under 10 år i genomsnitt har ungefär 7 kronor mer i timlön än en person utan hemmavarande 

barn under 10, kontrollerat för övriga oberoende variabler. Två barn resulterar alltså i nästan 

15 kronor mer än en person utan hemmavarande barn. Tidigare sammanboende är nu helt 

insignifikant då en stor del av effekten fångas upp av Antal yngre barn <10 år. Gift/sambo 

och Skild har också något lägre beta-koefficienter men är fortfarande signifikanta på samma 

nivå. Kön, Ålder och Minst en förälder från Norden har inte förändrats påtagligt från Modell 

2. Det justerade R2-värdet har ökat lite till 11,1 procent. 

I Tabell 2, Modell 4 inkluderas alla kontrollvariabler i den multipla regressionen. Tidigare 

sammanboende är återigen signifikant på 5 procent och gifta och skilda har fått något lägre B-

värden. Antal yngre hemmabarn <10 år är bara signifikant på 10 procent och har också 

sjunkit till 2,966. Utbildning är den första variabeln som har tillkommit, Gymnasieutbildning 

är inte signifikant men både Eftergymnasial utbildning och Forskarutbildning är signifikant 

på 1 procent signifikansnivå. En person som har gått eftergymnasial utbildning har i 

genomsnitt 43,612 kronor mer än en person som bara gått grundskoleutbildning och en person 

med forskarutbildning har 159,428 kronor mer, kontrollerat för övriga oberoende variabler. 

Personer som själva uppskattar sin hälsa som god har 12,080 kronor mer, i genomsnitt, än 

personer som uppskattar sin hälsa någonstans mellan god och dålig. Variabeln är signifikant 

på 1 procent signifikansnivå medans Dålig hälsa inte är signifikant alls. Interceptet är inte 

heller här särskilt intressant då det inte säger något om verkliga individer. Det justerade R2-

värdet är 0,249 vilket betyder att 24,9 procent av den förklarade variansen i variabeln 

bruttotimlön förklaras av de oberoende variablerna i Modell 4. 

6.2 Uppdelad multipel regression 

Tabell 3, Modell 1 visar att gifta som inte har haft något tidigare sammanboende tjänar i snitt 

36,443 kronor mer än ogifta som inte har haft något tidigare sammanboende, kontrollerat för 

civilstatus. Gifta som har haft ett tidigare sammanboende tjänar i genomsnitt 17,596 kronor 

mer än ogifta som har haft ett tidigare sammanboende. Skilda tjänar 23,304 kronor mer i 

timmen om de tidigare har haft ett sammanboende. Svaret på vår frågeställning blir att skilda, 

i relation till ogifta, tjänar mer än de som skaffat en ny partner vilket för oss är ett något 

oväntat resultat, då tidigare forskning pekar på att de borde tjäna mindre. Som vi kommer se 
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längre ner i de senare modellerna är resultatet för skilda inte statistiskt signifikant på samma 

nivå vilket tyder på att variansen bland de skilda är större, flera skilda har alltså lägre/högre 

löner medans giftas löner ligger tätare. I diskussionsdelen går vi igenom potentiella 

förklaringar till dessa samband. Änkor/änklingar tjänar i snitt 17,400 kronor mindre i timmen 

än ogifta som har haft ett tidigare sammanboende. B-värdena för änkor/änklingar är dock inte 

signifikanta i någon av modellerna och vi kan därför inte uttala oss om hur det egentligen ser 

ut för denna grupp. Övriga B-värden i modellen är statistiskt signifikanta på en 99 procents 

nivå. Interceptet för ej tidigare sammanboende ligger på 137,196 kronor vilket är den 

genomsnittliga timlönen för ogifta som ej haft ett tidigare sammanboende. För tidigare 

sammanboende ligger interceptet på 157,817 kronor vilket är den genomsnittliga timlönen för 

ogifta som tidigare har haft ett sammanboende. Gifta som ej tidigare varit sammanboende har 

en timlön på ungefär 174 kronor (36,443 + 137,196) medans gifta som även tidigare varit 

sammanboende har en timlön på ungefär 175 kronor, gifta tjänar alltså ungefär lika mycket 

oavsett om det är deras första relation eller om de har haft ett tidigare sammanboende. Det 

justerade R2-värdet för ej tidigare gifta ligger på 0,042 och för tidigare gifta på 0,014 vilket 

innebär att de oberoende variablerna förklarar 4,2 procent respektive 1,4 procent av variansen 

i den beroende variabeln bruttotimlön. 

Tabell 3, Modell 2 inkluderar även de oberoende variablerna Kön, Ålder, och Minst en 

förälder från Norden. Detta leder till att B-värdet för gifta som inte har haft ett tidigare 

sammanboende har sjunkit från 36,443 till 27,021 kronor. Även B-värdena för alla grupper 

som har haft ett tidigare sammanboende är något lägre i denna modell. Kvinnor tjänar i snitt 

33,765 kronor mindre än män om de ej har haft ett tidigare sammanboende, och 27, 340 

kronor mindre om de tidigare har varit gifta. Variabeln ålder visar att individer som inte har 

varit sammanboende tidigare tjänar i genomsnitt 0,940 kronor mer om de är ett år äldre, och 

de som har haft ett tidigare sammanboende tjänar i genomsnitt 0,846 kronor mer. De som inte 

har haft ett tidigare sammanboende och har minst en förälder från Norden har i genomsnitt en 

timlön på 20,052 kronor mer än de utan föräldrar från Norden. De som tidigare har varit gifta 

tjänar 24, 366 kronor mer om de har minst en förälder från Norden. Samtliga variabler som 

ingår i Modell 2 förutom änka/änkling är statistiskt signifikanta på en 99 procents nivå. Det 

justerade R2-värdet för ej tidigare sammanboende ligger på 0,132 och för tidigare 

sammanboende på 0,073 vilket innebär att de oberoende variablerna förklarar 13,2 procent 

respektive 7,3 procent av variansen i den beroende variabeln bruttotimlön.   
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Tabell 3, Modell 3 inkluderar utöver de ovan nämna kontrollvariablerna även Antal yngre 

hemmabarn <10 år. Gifta har en fortsatt signifikansnivå på 99 procent i båda grupper, medan 

skilda nu har en signifikansnivå på 95 procent. B-värdet hos gifta som ej har haft ett tidigare 

sammanboende har sjunkit ytterligare till 19,950 kronor. Timlönen för kvinnor är nästan 

identisk med Modell 2, där kvinnor som ej har haft ett tidigare sammanboende tjänar i snitt 

33,769 kronor mindre än män och kvinnor som har haft ett tidigare sammanboende tjänar i 

snitt 27,360 kronor mindre än män. En person som är ett år äldre utan tidigare 

sammanboenden tjänar i genomsnitt 1,129 kronor mer och de som har haft ett tidigare 

sammanboende 0,943 kronor mer. Även variabeln Minst en förälder från Norden visar på 

liknande siffror som i Modell 2, där ogifta utan tidigare sammanboenden som har en eller 

båda föräldrar från Norden tjänar 20,043 kronor mer än de utan föräldrar från Norden. De som 

har haft ett tidigare sammanboende tjänar 24,275 kronor mer om de har minst en förälder från 

Norden. Samtliga av dessa kontrollvariabler har en fortsatt signifikansnivå på 99 procent. 

Antal yngre hemmabarn <10 år ger i genomsnitt 9,120 kronor mer per barn hos de som ej har 

haft ett tidigare sammanboende vilket är signifikant på 99 procents nivå, och 4,292 kronor 

mer hos de som haft ett tidigare sammanboende men här är variabeln dock inte signifikant. 

Det justerade R2-värdet för ej tidigare sammanboende ligger på 0,140 och för tidigare 

sammanboende fortsatt på 0,073 vilket innebär att de oberoende variablerna förklarar 14 

procent respektive 7,3 procent av variansen i den beroende variabeln bruttotimlön. 

I Tabell 3, Modell 4 lägger vi även till Utbildning och Hälsa vilket innebär att samtliga 

kontrollvariabler är inkluderade. Den slutgiltiga modellen visar då att gifta som inte tidigare 

har haft ett sammanboende i genomsnitt tjänar 12,950 kronor mer än ogifta som inte tidigare 

har varit sammanboende. Bland de som tidigare har haft ett sammanboende tjänar gifta 12,981 

kronor mer än ogifta, och skilda tjänar 13,829 kronor mer i timmen än ogifta. Resultatet att 

skilda har högre lön än de som skaffat en ny partner, i relation till ogifta, kvarstår därmed när 

vi har inkluderat alla kontrollvariabler. Dock har signifikansnivån sjunkit till 95 procent 

respektive 90 procent. Kön, Ålder, Minst en förälder från Norden och Antal yngre 

hemmabarn <10 år har alla ungefär samma B-värden som i Modell 3. Gymnasieutbildning är 

inte signifikant i någon av grupperna, däremot är Eftergymnasial utbildning och 

Forskarutbildning statistiskt signifikant på 99 procent. Eftergymnasial utbildning ger i 

genomsnitt 37,103 kronor mer än endast grundskoleutbildning hos de som ej tidigare varit 

sammanboende, och 52,691 kronor mer hos de som tidigare varit sammanboende. 

Forskarutbildning ger 143,395 kronor mer hos de som ej tidigare varit sammanboende, och 
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192,568 kronor mer hos de som tidigare varit sammanboende. Även god hälsa är signifikant 

på 99 procent hos de som ej tidigare varit sammanboende och ger i genomsnitt 13,782 kronor 

mer. Hos de som har haft tidigare sammanboende är god hälsa dock endast signifikant på 90 

procent, och ger 9,433 kronor mer i timlön. Dålig hälsa är inte signifikant i någon av 

grupperna. Det justerade R2-värdet för ej tidigare sammanboende ligger på 0,276 och för 

tidigare sammanboende 0,212 vilket innebär att de oberoende variablerna förklarar 27,6 

procent respektive 21,2 procent av variansen i den beroende variabeln bruttotimlön.  

6.3 Robusthetstester 

Det första robusthetstestet använder Kontantmarginal istället för Bruttotimlön som den 

beroende variabeln. Eftersom vi utför en logistisk regression går det inte att tolka 

effektstorleken på B-koefficienterna utan vi kan bara uttala oss om riktningen och om de är 

signifikanta eller inte. Konstanten går inte heller att tolka på samma sätt som i linjär 

regressionsanalys, däremot kan pseudo R2 förstås på ungefär samma sätt som i linjär 

regressionsanalys. Från Tabell 4 framgår det att gifta i genomsnitt har en större sannolikhet att 

ha kontantmarginal (möjligheten att komma upp med 14 000 kronor på en vecka vid oväntade 

utgifter) oavsett om de tidigare varit sammanboende eller inte. Resultatet bekräftar de resultat 

vi fått i Tabell 2 och Tabell 3 om att gifta har högre timlön än ogifta. För skilda är 

koefficienten positiv men ej signifikant vilket betyder att vi inte kan jämföra skilda med de 

som skaffat en ny partner. Det vi kan se är att spridningen för skilda är större vilket i sig kan 

indikera att det är ungefär lika många som svarat nej som har svarat ja. Det skulle i praktiken 

betyda att skilda har det sämre ekonomiskt än de som skaffat ny partner, det är dock viktigt att 

poängtera att detta bara är våra gissningar. Ålder, Minst en förälder från Norden, Utbildning 

och God hälsa bidrar alla till en större sannolikhet att klara kontantmarginalen medans 

kvinnor, personer med yngre barn samt personer med dålig hälsa alla har mindre sannolikhet 

att klara kontantmarginalen. Dessa resultat ligger i linje med tidigare forskning och visar 

också på att även om personer med yngre barn har högre lön så behöver det inte betyda att de 

har det bättre ställt ekonomiskt sett. Pseudo R2 ligger på liknande värden som R2 i Tabell 3 

vilket är som förväntat eftersom vi använder oss av samma variabler i den logistiska 

regressionen. Det enda resultatet som egentligen skiljer sig från Tabell 3, Modell 4 är att 

yngre hemmabarn gör att individen har svårare att klara kontantmarginalen. Troligen beror det 

på att småbarn kostar ganska mycket pengar vilket betyder att föräldrarna inte har samma 

möjlighet att spara pengar som individer utan barn, även om de går upp i lön eller arbetstid. 
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Tabell 4 

 

För det andra robusthetstestet använder vi Ekonomiska svårigheter som den beroende 

variabeln. Resultatet blir väldigt likt det första robusthetstestet i Tabell 4 men med något lägre 

signifikans för gifta, kvinnor och utbildningsvariablerna. Att koefficienterna i Tabell 5 är 

negativa betyder att individen i genomsnitt har en lägre sannolikhet att ha haft ekonomiska 

svårigheter de senaste tolv månaderna. Till exempel har gifta som tidigare varit 

sammanboende, i genomsnitt, en lägre chans att ha haft ekonomiska svårigheter jämför med 

ogifta som tidigare varit sammanboende. Skilda är inte signifikant här heller så vi kan inte 

säga om de skiljer sig från de ogifta. Precis som i Tabell 4 har yngre hemmabarn negativa 

konsekvenser, återigen ser vi att även om individer med yngre barn i genomsnitt har en högre 

timlön så har de också en större sannolikhet för att ha det sämre ställt ekonomiskt, vilket 

också ligger i linje med tidigare forskning inom området. 
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Tabell 5 
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7. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka om det finns någon skillnad i inkomstnivå 

mellan skilda och personer som lever i ett nytt förhållande i Sverige utifrån hypotesen att 

skilda i genomsnitt har lägre timlön än de som skaffat en ny partner. Det huvudsakliga 

resultatet av denna studie motsäger vår hypotes då det visar sig att de som är skilda har en 

högre timlön än vad gifta har. Detta gäller både om de som är gifta har haft ett tidigare 

sammanboende eller inte, då de gifta tjänar ungefär lika mycket oavsett. Dock kan vi bara se 

att gifta och skilda signifikant skiljer sig från ogifta, inte om skilda signifikant skiljer sig från 

gifta. Svaret på frågeställningen är att vi i denna studie inte kan urskilja några väsentliga 

inkomstskillnader mellan skilda och de som är gifta med en ny partner. Nedan följer en 

djupare diskussion om hur resultatet kan tolkas. 

Tabell 2 i denna studie bekräftar den del av tidigare forskning som pekar på att de som är 

sammanboende eller gifta, och därmed haft möjlighet att specialisera sig, generellt har en 

högre timlön än de som inte tidigare ingått i något sammanboende. Det som dock skiljer sig 

från tidigare forskning och motsäger vår hypotes är att resultatet i denna studie visar på att 

den positiva effekten håller i sig, även om sammanboendet upphör på grund av skilsmässa. 

Även om vi tänkt oss att skilda skulle ha mindre tid att ägna åt betalt arbete då de inte längre 

kan dra nytta av den andra partens arbete, kan det också tänkas att specialisering inte är lika 

tydlig i Sverige. En potentiell förklaring till detta är att många i Sverige främst investerar i sitt 

humankapital på arbetsmarknaden, oavsett om de lever med en partner eller är skilda. Detta är 

möjligt då Sverige är ett land som både uppmuntrar och möjliggör både för kvinnor och män 

att arbeta heltid, även om de har små barn genom till exempel en väl utbyggd barnomsorg. 

Den relativt höga grad av jämställdhet som återfinns i det svenska samhället kan göra att 

teorin om specialisering inte kan appliceras lika bra som i många andra västerländska länder, 

vilket en större del av tidigare forskning är baserad på. Teorin om specialisering bygger till 

stor del på en arbetsuppdelning utifrån traditionella könsroller (Becker, 1991:30), vilka också 

existerar i Sverige men är mer upplösta här. Det gör att uppdelningen mellan betalt och 

obetalt arbete inte är lika markant, utan både kvinnor och män fokuserar mycket på betalt 

arbete (Molén, 2012). 
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Att skilda har en högre timlön skulle då till exempel kunna förklaras av att personer som blir 

ensamförsörjande efter en skilsmässa får mer tid att investera i sitt humankapital på 

arbetsmarknaden. Att investera i sitt humankapital på arbetsmarknaden leder till att individen 

får ökade yrkeskunskaper, och blir bättre på sitt jobb vilket resulterar i en högre timlön. Att 

skilda har mer tid att investera i sitt humankapital på arbetsmarknaden kan hänga ihop med att 

de kanske inte längre lägger lika mycket tid på relation eller familjeliv, eller att de helt enkelt 

blir tvungna till att arbeta mer eftersom de får högre utgifter. En annan anledning till skildas 

högre lön kan vara att det till stor del är personer med högre lön som skiljer sig, till exempel 

på grund av att jobbet är stressigt, eller att de som skiljer sig i större utsträckning söker nya 

jobb med högre lön, då det blir dyrare att leva själv. Med longitudinell data hade det gått att se 

om personer hade hög lön redan innan skilsmässa eller om lönen blev högre efter skilsmässa, 

vilket är varför vi bara kan spekulera kring vad den högre lönen beror på. Detta betyder inte 

nödvändigtvis att skilda personer är rikare än gifta då de kan ha högre utgifter för till exempel 

hyra.  

Att det inte råder några tydliga inkomstskillnader mellan skilda och gifta, i relation till ogifta, 

skulle ändå kunna relateras till teorin om specialisering då båda grupperna har en högre 

timlön än ogifta (Tabell 3). Även om teorin om specialisering kan kritiseras utifrån svenska 

förhållanden så skulle det kunna vara så att de som en gång har levt i ett sammanboende och 

specialiserat sig bibehåller effekten av specialiseringen, även om de är skilda idag. Att en 

gång ha specialiserat sig kan alltså lägga grunden för en högre inkomstutveckling. Som stöd 

för detta ser vi att referensgruppen, ogifta, har en högre timlön om de har haft en tidigare 

relation än om de inte haft det, vilket går att se på intercepten i Tabell 3, Modell 1–4. 

Ett annat resultat i denna studie som inte följer tidigare forskning är den positiva effekten 

yngre barn har på inkomsten. Att närvaron av yngre barn i hushållet ökar inkomsten kan 

möjligen förklaras av att individer som får barn blir mer benägna att investera i sitt 

humankapital på arbetsmarknaden för att kunna tillgodose de växande ekonomiska behoven 

ett barn kan innebära. Detta är möjligt då Sverige är ett land som uppmuntrar 

småbarnsföräldrar att fortsätta arbeta heltid genom väl utbyggd välfärd och sociala skyddsnät 

i form av både stor tillgång till förskola, samt att föräldrar har rätt att behålla sin anställning 

vid föräldraledighet. Detta bidrar till att alternativet att fortsätta investera i sitt humankapital 

på arbetsmarknaden, även för småbarnsföräldrar eller skilda som har ensam vårdnad över 

barn, är mer tillgängligt här än i många andra länder. Det kan även tänkas att par som får barn 

är mer benägna att specialisera sig. Då studien endast inkluderar respondenter som har en 



 

 27 

timlön (förutom i känslighetsanalysen) ser vi inte dem som eventuellt specialiserar sig fullt ut 

på obetalt arbete i hemmet, utan endast de som specialiserar sig på arbetsmarknaden. I en 

familjesituation med ett eller flera yngre barn är det mer troligt att en sådan specialisering 

sker, då tidigare forskning visar att par blir mer ojämnställda när de får barn, även om de levt 

relativt jämställt innan (Boye, 2008). Resultaten i känslighetsanalysen bekräftar också att 

individer med barn oftare har ekonomiska svårigheter. Det kan också tänkas att individer som 

väljer att skaffa barn är mer drivna personer med ett långsiktigt tänkande, då ett barn är ett 

stort och långvarigt ansvar. Detta personlighetsdrag kan då även avspeglas på andra plan i 

livet, som arbete och karriär, vilket resulterar i en högre timlön. Dock är detta endast 

spekulationer eftersom vi, precis som många andra studier inom ämnet, inte kan mäta 

personlighetsdrag. 

Resultaten från våra robusthetstester i Tabell 4 och Tabell 5 tyder på att personer med yngre 

barn är fattigare även fast de i genomsnitt har högre timlön. Personer med yngre barn har 

oftare ekonomiska svårigheter och dåligt med kontantmarginal, så även fast de går upp i 

lönenivå har dem det sämre ställt ekonomiskt. Yngre barn har alltså inte enbart positiva 

effekter på timlönen utan även negativa. Att vi får dessa resultat i känslighetsanalysen kan 

bero på att även de som inte arbetar inkluderas, vilka rimligen har det sämre ställt ekonomiskt 

än de som får lön. Om vi hade använt ett mått på förmögenhet istället för timlön är det mycket 

möjligt att yngre barn skulle haft en negativ effekt på förmögenheten vilket också ligger i linje 

med tidigare forskning. 

Tidigare forskning från fler västerländska länder visar att kvinnor ofta drabbas hårdare 

ekonomiskt av skilsmässa än vad män gör. Resultatet av denna studie visar att kvinnor i 

genomsnitt tjänar ungefär 30 kronor mindre än män i timlön. Effekten var något starkare hos 

de kvinnor som inte har haft ett tidigare sammanboende, de tjänar några kronor mindre än 

kvinnor som tidigare har haft sammanboende (Tabell 3, Modell 2). Skillnaden mellan 

grupperna tidigare respektive ej tidigare sammanboende försvinner dock när vi kontrollerar 

för utbildning. Då kvinnor generellt tjänar mindre än män kan det tänkas att den ekonomiska 

situationen för kvinnor blir lite mer ansträngd efter en skilsmässa då de inte längre kan ta del 

av en partners inkomst. Detta bekräftas av tidigare forskning från andra västerländska länder 

där kvinnor drabbas hårdare ekonomiskt vid skilsmässa (Jansen, Mortelmans och Snoeckx, 

2009). När vi inkluderar en interaktionsvariabel för skilda och kvinnor så blir den ej 

signifikant, så vi ser ingen signifikant effekt av att kvinnor skulle få lägre lön än män efter 

skilsmässa. Det kan tänkas att det beror på att vi använder timlön som inte tar hänsyn till om 
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individen arbetar heltid eller deltid, dock borde interaktionsvariabeln i så fall vara signifikant i 

känslighetsanalyserna, vilket den inte är. Att kvinnor och män i Sverige drabbas av likvärdiga 

konsekvenser av en skilsmässa bekräftas också av Andreß et. al. (2006). Om vi hade använt 

årslön eller månadslön istället för timlön är det möjligt att skilda kvinnor skulle ha lägre löner, 

eftersom kvinnor i större utsträckning arbetar deltid (SCB, 2016). Fördelen med att ändå 

använda timlön är att jämförelsen mellan individer blir bättre då timlön, i större utsträckning 

än årslön, sätts utifrån individens humankapital och inte valet av arbetstid. 

Sammanfattningsvis tyder resultaten i denna studie på att alternativet att fortsätta leva som 

skild är minst lika, till och med lite mer, effektivt för timlönen som att skaffa en ny partner 

efter skilsmässa. Detta kan innebära att svenska män och kvinnor har en större frihet att själva 

utforma sina liv jämfört med många andra länder där den som lever som skild drabbas av 

svårare ekonomiska konsekvenser än gifta. Dock är det ändå möjligt att skilda personer är 

fattigare än de som lever med en partner, då de kan ha högre utgifter för till exempel 

bostaden, eftersom de lever själva. Vidare forskning bör fördjupa förståelsen för hur den 

faktiska situationen ser ut för skilda och småbarnsföräldrar genom att även ta hänsyn till 

exempel mängden utgifter och individers förmögenhet. En vidare, större studie bör också 

använda sig av longitudinell data för att kunna ta hänsyn till problemet med tidsordningen och 

på så vis få en djupare förståelse av resultaten och kunna fortsätta bidra till att fylla i de 

kunskapsluckor som finns i forskningen på Sverige angående denna fråga. En sådan större 

studie skulle också kunna ta hänsyn till Året för giftermål, År för sammanboende, samt 

Civilstånd senaste avslutade sammanboende. Dessa för att se om relationens längd och 

civilstatus kan påverka utfallet i inkomstutvecklingen, och i så fall hur. Eftersom många 

deltidsarbetar i Sverige skulle det också vara intressant att undersöka fördelningen för 

deltidsarbete bland skilda för att se om skilda i högre grad arbetar heltid jämfört med de som 

skaffar en ny partner. 

 

Stort tack till Jani Turunen för en mycket engagerad och hjälpfull handledning! 
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