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Sammanfattning  

Kvinnors ekonomiska förutsättningar har förbättrats enormt de senaste decennierna, men än 

idag råder det skillnader i lön mellan kvinnor och män. Många tror att denna skillnad beror på 

att kvinnor väljer att fokusera på familjelivet då de får barn. Om det faktum att kvinnor får 

barn faktiskt leder till dessa löneskillnader, så innebär det inte bara att män och kvinnor har 

olika lön, men också att kvinnor som har barn och kvinnor som inte har barn har olika lön. 

Detta är studiens syfte, alltså att undersöka om en kvinnas lön påverkas negativt av att hon får 

barn. För att kontrollera detta jämförs lönen mellan kvinnor med barn och kvinnor utan barn. 

Vidare så studeras även om lönen för kvinnor med barn påverkas olika mycket beroende på 

hur många barn hon har. Detta formuleras till två frågeställningar; ”Finns det en genomsnittlig 

skillnad i lön mellan kvinnor som har barn och kvinnor som inte har barn?” och ”Finns det 

genomsnittliga skillnader i lön beroende på hur många barn kvinnor har?”. För att kunna 

besvara dessa frågeställningar har olika teoretiska perspektiv använts, nämligen 

humankapitalteorin samt rational choice theory. Båda dessa förklarar olika tänkbara aspekter 

av varför en kvinnas lön skulle påverkas negativt av att hon skaffar barn. Vidare har även 

tidigare forskning som beskriver “The Wage Penalty of Motherhood” använts genomgående i 

studien, för att ge ytterligare eventuella förklaringar till att kvinnor med barn har en lägre lön. 

Studien använder en kvantitativ ansats med ett sekundärt datamaterial från 

Levnadsnivåundersökningen år 2010. Med detta datamaterial har regressionsanalyser 

genomförts, för att kunna studera sambanden mellan kvinnor, barn och lön. Resultatet visar, i 

motsats till tidigare forskning och teorier, ett positivt samband mellan att ha barn och lön, och 

även ett positivt samband mellan antalet barn och lön.  
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Inledning   

Under de senaste decennierna så har kvinnors egen ekonomi förbättrats oerhört. Kvinnor har 

under denna tid tagit mer och mer plats på arbetsmarknaden, och har genom detta fått helt 

andra ekonomiska förutsättningar (Goldin, 2006, 6-13). Dock kvarstår fortfarande den 

ekonomiska skillnad som finns mellan män och kvinnor. Tidigare forskning visar på att denna 

skillnad finns kvar än i dag delvis som en konsekvens av könsspecifika effekter av 

barnafödande och familjeliv. Det tyder på att kvinnor med barn ökar tiden spenderad i 

hemmet och därmed minskar tiden de spenderar på arbetet (Evertsson och Boye, 2016, 2-16). 

Detta leder slutligen även till att det finns en ekonomisk skillnad mellan kvinnor med barn 

och kvinnor utan barn. Denna ekonomiska skillnad är mycket mindre studerad än den skillnad 

som råder mellan könen, men mer forskning inom ämnet skulle kunna klargöra den fråga som 

många unga kvinnor har, nämligen; ”är det möjligt att både ha bra lön och ha barn?”. Den 

tidigare forskning som använts i denna studie knyts alla samman av en röd tråd. Denna röda 

tråd är den så kallade ”The Wage Penalty of Motherhood” (Budig och England, 2001; 

Grimshaw och Rubery, 2015) Detta begrepp besvarar delvis de unga kvinnors fråga, genom 

att förklara hur kvinnors lön påverkas av det faktum att de skaffar barn.  

För att redogöra varför kvinnor med barn har en lägre lön än kvinnors utan barn, så har i 

denna uppsats, utöver studier om the wage penalty of motherhood, även tidigare forskning 

kring bland annat yrkesval, diskriminering och strukturer i samhället legat som grund 

(Andersson, 2014; Budig, 2014, s. 5-22). Teorin om humankapital och hur detta skulle 

påverkas av att man skaffar barn, och hur det i sin tur påverkar lönen, har också behandlats 

för att klargöra detta (Becker, 1964; Becker 1985).  

 

Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka om en kvinnas lön påverkas negativt av 

barnafödande och moderskap. För att kontrollera om någon skillnad råder jämförs lönen 

mellan kvinnor med barn och kvinnor utan barn. Vidare studeras även om lönen för kvinnor 

med barn, påverkas olika mycket beroende på om kvinnan har ett, två eller fler barn. 



 2 

 

Ur syftet härleds följande frågeställningar:  

- Förekommer det en skillnad i lön mellan  kvinnor som har barn och kvinnor som inte har 

barn?  

- Förekommer det en skillnad i hur mycket en kvinnas lön påverkas, beroende på hur många 

barn hon har? 

 

Disposition  

Denna uppsats kommer att inledas med en redogörelse av de teorier och tidigare forskning 

som är av relevans för studien. Ur denna kommer två hypoteser att härledas. Vidare beskrivs 

det datamaterial som nyttjats och metoderna som använts beskrivs. Resultatet presenteras 

sedan, följt av en analys samt diskussion som grundar sig i den teori och tidigare forskning 

som använts. Sedan formuleras en slutsats och de två frågeställningarna besvaras, uppsatsen 

avslutas med ett kort avsnitt om begräsningar och förslag till framtida forskning.  

 

Teori & tidigare forskning  

I följande avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som används under uppsatsens gång samt 

den tidigare forskning som är av relevans och berör ämnet. 

Teori 

Rational Choice Theory  

När ett par som har, eller ska få barn tillsammans, ska diskutera kring vem som bör vara 

föräldraledig längst, gå ner i arbetstid eller bör vabba mest, förekommer det högst troligt en 

del ekonomiska överväganden (Ahrne och Roman, 1997, 6-8). I många fall kommer paret 

troligtvis att bestämma att det mest rationella valet är att den som tjänar minst pengar är den 

som gör detta. Detta i enlighet med det så kallade tidsresursargumentet som myntades av 

Gary Becker. Tidsresursargumentet är en teori som antar att den arbetsfördelning som råder 

inom en familj kan förklaras genom att familjen använder sig av den strategi som bäst 

uppfyller deras gemensamma intressen. Teorin grundar sig i den så kallade rational choice 
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theory där man ser på familjen som en nyttomaximerande enhet. Med andra ord, att varje 

familjemedlem vill och bör fördela sin tid på ett sådant effektivt sätt som möjligt, för att göra 

så stor ”nytta” för familjen som möjligt (Becker, 1974, 1063-1093). Med tanke på det rådande 

könslönegapet skulle det som ses som mest rationellt att mannen fortsätter att jobba heltid, tar 

mindre föräldraledigt och vabbar i lägre utsträckning än kvinnan i familjen. I de flesta hushåll 

kan det alltså ses som mest ekonomiskt rationellt att kvinnan tar större ansvar för hem och 

barn. Det blir med andra ord den mest ekonomiska och effektiva lösningen, enligt 

tidsresursargumentet. Detta rationella val är dock kortsiktigt då mannens erfarenhet på 

arbetsmarknaden förbättrar både hans lön, löneutveckling och humankapital. Motsatsen gäller 

däremot för kvinnan, som är hemma i större grad med barnen (Ahrne och Roman, 1997, 6-8). 

 

Humankapitalteorin  

Humankapital är ett väl omtalat ämne och har behandlats av flertalet olika sociologer, 

ekonomer och andra samhällsvetare. I denna uppsats kommer Gary Beckers teori om 

humankapital att användas och verka som den teoretiska grundpelaren. Becker definierar 

humankapital som utbildning, arbetslivserfarenhet och kompetenser. Dessa skiljer sig från de 

vanliga formerna av kapital, som ekonomiskt kapital, då det inte går att skilja personen från 

sitt humankapital. En individs humankapital, alltså dennes kunskaper och färdigheter är något 

personen besitter och som är en del av personen (Becker, 1964, 15-28). Enligt Becker så är 

utbildning den investering av humankapital som är av störst vikt, framförallt om man vill ha 

en hög inkomst (Becker, 1964, 17). 

Men det finns olika sätt att utbilda sig, och träna upp nya färdigheter på. Becker har därför 

delat in detta humankapital i två olika delar, nämligen generell kunskap och specifik kunskap. 

Den generella kunskapen är något som är användbart inom alla företag och branscher. Det är 

denna kunskap man får genom just akademisk utbildning och till viss del även från 

arbetslivserfarenhet. Den specifika kunskapen är motsatsen till den generella kunskapen, och 

innebär att den endast är av värde inom ett särskilt företag eller ett visst yrke. Exempel på 

specifik kunskap är interna utbildningar på företaget och erfarenhet från ett yrke som inte går 

att applicera någon annanstans. Ett annat exempel på specifik kunskap är det som Becker 

kallar för on-the-job training (Becker, 1964, 29-58). On-the-job training är något Becker 

lägger stor vikt vid och anser är väldigt tydligt exempel på hur investering av humankapital 

har en positiv effekt på ens arbete och inkomst. (Becker, 1964, 30). Becker nämner i sin 
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studie ekonomen Jacob Mincer, som också är en stark förespråkare av on-the-job training. 

Mincer förklarar att investera i on-the-job training är lika värdefullt som att investera i en 

akademisk utbildning, när det gäller frågan om framtida inkomst (Becker, 1964, 20; Mincer, 

1962, 79). 

Värt att poängtera är dock att kvinnor kanske är mindre benägna att ägna sig åt, eller inte får 

samma möjlighet att ägna sig åt, on-the-job training eller andra slags investeringar i 

humankapitalet som män. Detta på grund av att kvinnor inte spenderar lika mycket tid på 

arbetet som män gör, då de oftare tar huvudansvaret för barnen och hemmet. Kvinnor reser 

inte heller i arbetet eller arbetar obekväma tider i samma utsträckning som män (Becker, 

1985, 33). Detta leder generellt till att kvinnor därmed får ett lägre humankapital och i sin tur 

lägre lön (Becker, 1985, 33-42). 

Beckers förklaring till detta är att vård av barn och hemarbete är mycket energikrävande 

vilket leder till att kvinnor generellt har mindre energi till arbetet. Så oavsett om en man och 

kvinna faktiskt jobbar lika många timmar så får mannen ut mer av varje arbetad timme, då 

han har mer energi. Detta gäller även om mannen och kvinnan har samma humankapital, 

alltså samma utbildning, kompetens och erfarenhet, från början. Sammanslaget leder detta till 

att kvinnor har lägre löner och ofta väljer andra slags yrken (Becker, 1985, 33-36). Med tanke 

på att kvinnor, enligt Becker, spenderar mindre tid på arbetet, och har mindre energi till sitt 

arbete så leder detta till att de inte heller har samma möjlighet att utöka sitt humankapital 

(Becker, 1985, 33-42). Becker påstår att 75 % av skillnaden i lön mellan män och kvinnor kan 

förklaras just av investeringar i sitt humankapital, de resterande 25 % förklaras av 

diskriminering. Med andra ord så förklarar det faktum att kvinnor historiskt sett har spenderat 

mer tid på barn och hem 75 % av det lönegap som finns mellan män och kvinnor. Kort sagt 

kan man säga att ju mer tid man har att spendera på sitt arbete desto större möjligheter har 

man till att investera i, och utveckla sitt humankapital vilket leder till högre lön. Värt att ha i 

åtanke är dock kontexten i Beckers studie, den utfördes i USA på 80-talet. Så 

omständigheterna för kvinnor överlag och även deras lön, har förändrats sedan dess (Becker, 

1985, 42).  
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Tidigare forskning 

Ett flertal olika förslag har lagts fram för att förklara varför det finns löneskillnader mellan 

mödrar och icke mödrar. En av dessa förklaringar har formulerats av Michelle J. Budig och 

Paula England (2001) som studerar just orsakerna till att kvinnor med barn har en lägre lön än 

kvinnor som inte har barn. I studien definierar de begreppet ”The Wage Penalty of 

Motherhood” som den skillnad som förekommer i lön mellan kvinnor med barn och kvinnor 

utan barn. Resultatet visar en löneskillnad på fyra till fem procent per barn när 

arbetslivserfarenhet är kontrollerat för, och Budig och England visar att det finns ett flertal 

orsaker till detta (Budig och England, 2001, 204-211).  

Den första är att många kvinnor är hemma med sina barn när de är små och därmed tar ledigt 

från sina heltidsarbeten. Den andra orsaken är att kvinnor väljer arbeten som är mer lämpade 

att kunna vara ledig ifrån, arbeten som är anpassade i högre grad till familjelivet istället för 

arbeten med en högre lön. Den tredje orsaken är att man blir mindre produktiv på arbetet, då 

man är trött och inte samma energi när man har barn (Budig och England, 2001, 205-209). 

Det finns ett stort antal tidigare studier från framförallt västerländska länder som även de visar 

på samma sak, och alltså indikerar att det förekommer ett så kallat wage penalty of 

motherhood (se: Boeckmann m.fl. 2016, s.119-177; 2016; Joshi m.fl. 1999, s. 543-564; Lipps 

m.fl. 2017, s.1793-1824; Trade Union Congress, 2016; Waldfogel, 1997, 216). 

Det kommer mer och mer forskning som förklarar hur kvinnors lön påverkas negativt just på 

grund av att de anpassar karriären till familjelivet. I en studie visas tydligt att kvinnors 

inkomstspridning har minskat och att detta troligtvis beror på att fler högutbildade kvinnor, 

som har möjlighet att få en högre inkomst, inte förverkligar denna inkomstpotential då de 

istället fokuserar på familjen (Boschini m.fl. 2011, 142-143). Enligt Boschini m.fl. (2011) så 

finns det ett negativt samband mellan antal barn och lön, men enbart för kvinnor som inte har 

en universitetsutbildning. För kvinnor som har en universitetsutbildning råder alltså inte detta 

negativa samband. Dock har inkomstspridningen minskat och lönen har blivit mer jämnt 

fördelad mellan kvinnor som har olika utbildningsnivå (Boschini m.fl. 2011, 142-143).   

Boschini m.fl. förklarar att kvinnor får svårt att hinna med både arbetslivet och livet som 

småbarnsmammor. Därför väljer de mer familjeanpassade yrken och gå ofta även ner i 

arbetstid för att hinna med båda världar (Bernhardt, 2013; Boschini m.fl. 2014, 105-129; 

Lindahl, 2019). Det har i forskning bland annat visats att en kvinna i Sverige minskar sina 

arbetstimmar med nästan tio procent efter det att hon fått barn (Kennerberg, 2007, 3-7). Det är 
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även sällan en kvinna med barn återgår till samma inkomstnivå som hon hade innan hon fick 

barn, även om detta varierar något beroende på utbildning och uppdelning av föräldraledighet 

(Nylin m.fl. 2019, 3-7; SCB, 2007, 25-27). 

Enligt Bernhardt (2013) påverkas kvinnors arbetstid negativt beroende på antalet barn 

kvinnan har och det yngsta barnets ålder. Svensk forskning från IFAU visar att kvinnors lön 

påverkas negativt när de skaffar sitt första barn och anledningen till detta är att kvinnan är 

frånvarande från arbetet under en längre tid då hon är föräldraledig. Även det andra barnet har 

enligt forskning en negativ effekt på lönen då frånvaroperioden i vissa fall blir ännu längre. 

Detta då kvinnan i vissa fall skaffar ett till barn innan hon hinner gå tillbaka till arbetet efter 

det första barnet. Det resulterar i en lång period med frånvaro från arbetet och en avstannad 

löneutveckling. Däremot ser man inte några större löneskillnader mellan kvinnor som har två 

eller tre barn, utan där verkar lönetappet stanna av (Lindahl, 2019). Detta resultat påvisar de 

negativa effekter moderskap kan ha på kvinnors lön och den visar även på att antalet barn 

tycks ha en påverkan (Grimshaw och Rubery, 2015, 15-19).  

Det har även visat sig att ju yngre kvinnor är vid födseln av sitt första barn desto större blir 

lönestraffet. Detta gäller för alla de elva EU medlemsländer som granskades i en studie av 

Grimshaw och Rubery. Den visar även att om kvinnan är gift eller inte påverkar lönestraffet, 

där en gift kvinnas lön påverkas mindre negativt än en ogift kvinnas lön (Grimshaw och 

Rubery, 2015, 17-18). Enligt Grimshaw och Rubery (2015, 15-19) är det tydligt att det finns 

trender när det kommer till det så kallade lönestraffet för mödrar. De visar att lönestraffet 

finns överallt men att det råder stora skillnader beroende på vilket land man bor i. Lönestraffet 

är bland annat mindre i de nordiska länderna än i andra länder (Sigle-Rushton och Waldfogel, 

2006, 4-9). I England exempelvis så är det 28 procent skillnad i lön mellan kvinnor med tre 

barn och kvinnor utan barn, jämfört med i Danmark där det råder en skillnad på två procent 

(Grimshaw och Rubery, 2015, 4-10) 

En vidare förklaring till att lönestraffet förekommer är enligt Grimshaw och Rubery, den 

stereotypiska bilden av hur en kvinna eller mamma ska vara. Det påverkar bland annat hur 

arbetsgivare ser på unga kvinnor, och att deras lön då sätts lägre på grund av att man 

ifrågasätter deras motivation till arbetet (2015, 24–38). Men enligt Bygren m.fl. (2017) finns 

det inga kvantitativa studier som tydligt visar att det faktiskt råder en sådan systematisk 

diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Det är även svårt genom en kvantitativ 

studie att påvisa om denna diskriminering skulle ha en påverkan på det lönestraff som mödrar 

upplever (Benard m.fl. 2007, 1332-1333). Den diskriminering och lönestraff man upplever på 
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arbetsmarknaden, som kvinna när man får barn varierar mycket mellan olika länder och 

resultaten av diskriminering mellan kön, mödrar och icke mödrar är blandade. Att det finns ett 

lönestraff bland mödrar har påvisats men i vilken grad diskriminering har påverkat detta har 

inte kunnat konstaterats (Gaddis, 2018, 63, 71-72).        

I en amerikansk studie av Budig (2014, 22) är det sämsta du som kvinna kan göra för din 

karriär, att skaffa barn. En av anledningarna till detta är just det att det fortfarande finns ett 

mycket gammalmodigt sätt att se på mödrar på arbetsmarknaden. Till exempel att de är inte 

lika engagerade till sitt arbete och att de jobbar mindre. Att mödrar tenderar att skära ner på 

sina arbetstimmar eller söka sig till mindre krävande jobb är dock bara en del av förklaringen 

till lönestraffet för mödrar. Budig anser istället att just diskrimineringen är den större delen av 

förklaringen. Mödrar blir bland annat inte återkopplade efter en intervju i samma utsträckning 

som pappor blir, då det finns en föreställning av att mödrar inte klarar av att kombinera 

arbetsliv och familjeliv (Budig, 2014, 20-22). Detta styrks även av den amerikanska studien 

gjord av Benard m.fl. (2007, 1332-1333) där det visar sig att mödrar blir återkopplade ungefär 

hälften så ofta som icke mödrar blir. Även i en svensk studie från Bygren m.fl. (2017) ser man 

skillnader i återkoppling mellan mödrar och icke mödrar, men dessa skillnader är små och 

indikerar inte på några signifikanta samband. Med andra ord är det åter igen tydligt att graden 

av diskriminering skiljer sig åt mellan länderna.  

Kvinnor upplever att det finns en avvägning att göra mellan karriär och familj, detta då det tar 

mycket tid att uppfostra ett barn. Man kan se i ett flertal studier att antal barn och en högre 

inkomst har en negativt samband (Andersson, 2014). En anledning till att det finns skillnader i 

lön är bland annat att män och kvinnor har olika bilder av sig själva, och vad man kan hantera 

som förälder. Mödrar vågar ofta inte söka mer krävande och utmanande arbeten, vilket beror 

på att de inte vet om de kan leva upp till dem krav som ställs (Andersson, 2014). Värt att ha i 

åtanke är dock att, hur mycket lönen påverkas negativt också beror på kvinnans utbildning, 

ålder och inkomst (Bernhardtz, 2013; Boschini, Håkanson m.fl. 2011, 3, 21; Grimshaw och 

Rubery, 2015, 15-19). 

 

Hypoteser   

Genom ovan nämnda teorier och tidigare forskning härleds följande hypoteser:  

H1: Det förekommer en negativ effekt på lönen för kvinnor som har barn jämfört med 
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kvinnor som inte har barn. 

H2: Den negativa effekten på lönen för kvinnor blir större ju fler barn hon har.  

 

Metod och data 
I detta avsnitt presenteras bland annat etiska överväganden, datainsamlingsmetod, 

datamaterial med en beskrivning av variablerna, urval samt de avgränsningar som gjorts i 

studien.  

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har formulerat etiska principer som vid forskning alltid ska nyttjas. De fyra 

riktlinjerna är, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, informationskravet samt 

samtyckeskravet (Bryman, 2011, 131-132). Nyttjandekravet uppfylls då datamaterialet från 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) enbart hanteras av författarna av uppsatsen samt av den 

ansvarige från Stockholms universitet, som beställer hem data. Datamaterialet hanteras även 

på ett sådant sätt att informationen däri inte är tillgänglig för någon annan att ta del av. 

Uppsatsen behandlar personuppgifter men dessa kan inte på något sätt kan härledas till en 

särskild individ. Detta gör att även konfidentialitetskravet uppfylls. Informationskravet samt 

samtyckeskravet uppfylldes i samband med att data samlades in.  

 

Datainsamlingsmetod 

Studien bygger på en kvantitativ ansats och datamaterialet är ett sådant kallat sekundärdata, 

vilket innebär att materialet har samlats in av någon annan vid ett tidigare tillfälle.  

Genom att använda sig av en kvantitativ ansats kan samband mellan ett flertal variabler 

studeras, varav i denna studie sambandet mellan kvinnors lön och om hon har barn eller inte 

studeras (Edling och Hedström, 2014, 10-13). Kontrollvariabler kan även läggas till för att se 

hur dessa påverkar eller inte påverkar det samband som kan komma att finnas i analysen 

(Bryman, 2011, 155). Då en kvantitativ ansats oftast leder till ett större urval har man även 

möjligheten att kunna uttala sig om samband i en större population (Edling och Hedström, 

2014, 10-13). Med en kvantitativ ansats kan det vara svårt att ta del av respondenternas 

känslor och ståndpunkter i en fråga. Det finns dock ett sätt att fånga upp detta genom att 
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kvantifiera, eller att i enkäten, ställa sådan frågor så att detta fångas upp. Däremot skulle en 

kvalitativ ansats fånga upp detta på ett mer detaljerat vis (Bryman, 2011, 171-172).   

 

Datamaterial  

Studiens datamaterial är hämtat från Levnadsundersökningen (LNU) år 2010, vilket är den 

senaste undersökningen från LNU. Levnadsnivåundersökningen är en enkätundersökning som 

delas ut till utvalda respondenter i Sverige i åldrarna 18-75 år. Undersökningen genomförs av 

Statistiska Centralbyrån och svarsfrekvensen år 2010 var 61,5 %. Syftet med undersökningen 

är att studera levnadsförhållandena för Sveriges befolkning inom områden så som ekonomi, 

hälsa, barn och sysselsättning osv. LNU har genomförts sex gånger (Stockholms universitet, 

2018).  

 

Urval och avgränsningar 

Levnadsnivåundersökningen skickades ut till 8889 respondenter, både män och kvinnor 

mellan 18-75 år. Men efter ett relativt omfattande bortfall landade antalet respondenter 

slutligen på 4415. Efter detta har det även, i enlighet med studiens syfte gjorts en selektering 

så att endast kvinnor mellan 18-75 år är kvar i analysen. Denna avgränsning gjordes då 

studiens syfte är att studera skillnaderna mellan kvinnors lön och om de har barn eller inte, 

alltså är det inte, i detta fall, relevant att ha med män i analyserna. Vidare har även de kvinnor 

som inte angett svar på samtliga frågor som mäter det variablerna avser, valts att plockas bort 

ur analysen. Totalt är urvalet i denna studie, efter avgränsningar, 1142 respondenter.  

 

Beroende variabel  

Den variabel som används som studiens beroende variabel är bruttotimlön som mäter lönen 

per timme före skatt. Variabeln är kontinuerlig och varierar mellan 58 kronor i timmen, som 

den lägsta timlönen bland respondenterna, och 711 kronor i timmen, som den högsta timlönen 

bland respondenterna. Variabeln har logaritmerats för att för att se hur bruttotimlönen 

påverkas i procent, inte i antal kronor.  
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Oberoende variabel  

Den oberoende variabeln i analysen är antal egna hemmabarn som talar om hur många egna 

barn respondenten har i hushållet för närvarande. Variabeln varierar mellan 0-8 barn. För att 

besvara studiens frågeställningar har denna variabel kodats om till tre dummyvariabler, med 

referenskategorin 0 barn, den första med 1 barn, den andra med 2 barn och den tredje med 3 

barn eller fler. Kodningen har gjorts på detta vis för att kunna göra en jämförelse mellan de 

kvinnor som har barn och de kvinnor som inte har barn, samt för att kunna jämföra om olika 

många barn påverkar en kvinnas lön olika mycket.   

 

Kontrollvariabler 

I analysen har nio kontrollvariabler använts.  

Födelseår är en kontinuerlig variabel som visar vilket år respondenterna är födda. Variabeln 

är kvar i sitt ursprungsformat och har alltså ej kodats om.  

Nivå högsta utbildning är en nominell variabel med kategorier som visar vilken högsta 

utbildning respondenten avklarat. Variabeln har kodats om till en dummyvariabel. 

Referenskategori 0 har i analysen valts att kallas för lågutbildad och innefattar grundskola, 

gymnasium och folkhögskola och kategori 1 innefattar högskola/universitet och 

forskarutbildning.  

Tid föräldraledighet månader är en kontinuerlig variabel som visar totalt antal månader 

respondenten varit föräldraledig från arbetet. Variabeln är kvar i sitt ursprungsformat och har 

alltså ej kodats om.  

Ordinarie veckoarbetstid är en kontinuerlig variabel som visar hur många timmar 

respondenten arbetar under en vecka. Variabeln är kvar i sitt ursprungsformat och har alltså ej 

kodats om.  

Antal år i förvärvsarbete är en kontinuerlig variabel som visar ungefär hur många år 

respondenten har arbetat. Variabeln är kvar i sitt ursprungsformat och har alltså ej kodats om.  

Variablerna timmar inköp, matlagning, disk, timmar klädvård, timmar städning, timmar 

reparation, underhåll är kontinuerliga. Dessa har kodats om och slagits samman till en ny 
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variabel, hemarbete. Detta för att få en översikt i hur många timmar respondenten totalt ägnar 

sig åt hemarbete per vecka, oberoende av vilken syssla.   

För variablerna timlön, antal år i förvärvsarbete, föräldraledighet, veckoarbetstid och 

hemarbete har det kontrollerats för outliers. I variabeln föräldraledighet visade det sig att ett 

fåtal individer hade angett att de varit föräldralediga över 100 månader totalt. Detta kan vid 

första anblick anses vara mycket, men det är efter åtanke inte orimligt eftersom en del av 

respondenterna har åtta barn. Inga respondenter valdes därför att tas bort ur analysen i 

variabeln föräldraledighet.  

I variabeln timlön upptäcktes ett stort internt bortfall. Endast 1142 av de kvinnliga 

respondenterna hade svarat vilken timlön de har (se tabell 2). I enlighet med stycket  

avgränsningar, har resten av kvinnorna som alltså inte angett vilken lön de har, plockats bort 

ur analysen. Detta leder till att urvalet minskar kraftigt och det resultat som framkommer i 

analyserna får en lägre extern validitet.  

 

Beskrivande statistik  

I tabell 1 presenteras de variabler som används i analysen. Medelvärdet, minimum och 

maximumvärdet redovisas.  

Tabell 1. Beskrivande statistik för variablerna.  

 

 

 

 

 

 

 

Medelvärden är avrundade till närmaste heltal med undantag för utbildning vars värden endast 

rör sig mellan 0-1.  

 Minimum Maximum Medelvärdet 

Födelseår 1935 1991 1963  

Antal barn 0 8 2 

Antal år i arbete 0 61 24 

Föräldraledighet (månader) 0 193 7 

Veckoarbetstid (timmar) 0 70 37 

Timlön (kronor) 58 711 168 

Timlön (logaritmerat) 4,06 6,57 4,98 

Hemarbete (timmar) 0 102 21 

Utbildning 0 1 0,18 
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Tabellen visar samtliga variablers högsta och lägsta angivna värde även medelvärdet 

redovisas. Variabeln utbildning är kategoriserad där kategori 0 speglar dem som har en lägre 

utbildning (grundskola, gymnasium, folkhögskola) och kategori 1 dem med en högre. 

utbildning (universitet/ högskola, forskarutbildning). Medelvärdet för denna variabel visar att 

en majoritet av respondenterna i analysen har en lägre utbildning.  

Validitet  
Den interna validiteten för denna studie påverkas negativt då den endast grundar sig i 

datamaterial från en tidpunkt. Detta gör att man endast i begränsad omfattning kan uttala sig 

om kausala samband, alltså vad som påverkar vad (Bryman, 2011, 168). Datamaterialet är 

från år 2010, vilket innebär att studien enbart kan uttala sig om samband i populationen vid 

tidpunkten som datan samlades in (Bryman, 2011, 51).  Den interna validiteten är även den 

något lägre eftersom undersökningen är relativt enkel i sin utformning. Den interna validiteten 

hade stärkts om vissa variabler tex utbildning hade kunnat mätas mer precist, och just 

utbildning har en stor påverkan på lönen. Då en enkel form av kategorisering av variabeln 

gjordes i studien, leder det till att man inte fångar upp alla aspekter av hur mycket olika 

former av utbildning faktiskt påverkar timlönen (Bryman, 2011, 163).  

Den externa validiteten för studien är relativt hög. Detta då studiens datamaterial (LNU 2010) 

är insamlat genom ett obundet slumpmässigt urval av Sveriges befolkning, vilket innebär att 

detta urval återspeglar populationen i Sverige (Bryman, 2011,183).  

 

Reliabilitet  

Med reliabilitet menas studiens tillförlitlighet, alltså i vilken utsträckning resultatet skulle bli 

detsamma om andra forskare genomförde samma studie. Reliabiliteten i studien är hög och 

detta beror på att ett flertal av enkätfrågorna skulle få liknande svar och man ställde samma 

fråga igen. Alltså skulle man få liknande resultat och fördelning på ett flertal av variablerna. 

En av dessa variabler skulle vara om man har barn eller inte, då detta inte är något som 

förändras till och från. Men en variabel som har större föränderlighet är till exempel timlönen, 

som förändras med tiden. Att vissa variabler, så som timlönen förändras, skulle kunna göra att 

man får andra resultat om dessa frågor ställdes igen och studien genomfördes igen (Bryman, 

2011, 151).  
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis en korstabell för den beroende, respektive oberoende 

variabeln. Vidare redovisas analyserna som genomfördes för att testa studiens hypoteser, 

varje hypotes redogörs för separat.  

 

Korstabell 
Korstabell som visar fördelningen av den beroende variabeln timlön och den oberoende 

variabeln antal barn. 

Tabell 2. Beskrivande statistik för den beroende och oberoende 

variabeln, n=1142.  

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 2 kan det utläsas att den beroende variabeln timlön till övervägande del är 100-149 

kronor i timmen för de kvinnliga respondenterna. Av de 1142 respondenterna så är det hela 

652 som angett just detta. Vidare går även att utläsa att 150-199 kronor i timmen är den näst 

vanligaste timlönen för de kvinnliga respondenterna. Den mest ovanliga timlönen är 300 

kronor eller mer, och har endast angetts av 17 respondenter. I variabeln antal barn är 

spridningen större, men det mest angivna svaret är att man inte har några barn. Av de 

kvinnliga respondenter som har barn, visas det att 2 barn är det mest vanliga och att 5 barn är 

det minst vanliga.  

 

  

Antal barn 0 1 2 3 4 5 Total 
Lön               
58-99 24 3 3 2 0 0 32 
100-149 333 112 143 55 8 1 652 
150-199 161 53 87 15 2 0 318 
200-249 38 21 29 15 0 0 103 
250-299 8 2 10 0 0 0 20 
300+ 7 3 5 2 0 0 17 
Total 571 194 277 89 10 1 1142 
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Regressionsanalys 
Linjär regressionsanalys bestående av två modeller med den beroende variabeln timlön och 

den oberoende variabeln har barn samt kontrollvariabler födelseår, utbildning, 

föräldraledighet, veckoarbetstid, år i förvärvsarbete och hemarbete.   

Tabell 3. Linjär regressionsanalys med beroende variabel lön. 

Variabler Modell 3:1 Modell 3:2 

Har barn 
(ref har inga barn) 

0,075* 
(4,890) 

0,082* 
(4,985) 

Födelseår  -0,000  
(-0,120) 

Utbildning 
(ref låg utbildning) 

 0,244* 
(13,802) 
 

Föräldraledighet  0,000 
(-0,646) 

Veckoarbetstid  0,004* 
(4,113) 

År i förvärvsarbete  0,005* 
(3,202) 
 

Hemarbete  -0,001 
(0,181) 
 

Intercept 4,951 
 

5,044 
 

n 1142 1142 

R2 0,019 0,222 

*p<0,05 
T-värden inom parantes 

  

 

I modell 3:1 prövas sambandet mellan den beroende variabeln timlön och den oberoende 

variabeln har barn. Modellen visar på ett statistiskt signifikant samband och innebär att 

timlönen är högre för kvinnor med barn jämfört med kvinnor utan barn. För att tolka b-

koefficienterna har det valts att göra detta utifrån en semi-logmodell. Detta görs genom att 

man tar e upphöjt till b-koefficientens värde, och på så sätt får man ut procenten. Ekvationen 

för uträkningen är: ekoefficient = procentvärde. Det är blir på så sätt tydligare hur mycket lönen 

faktiskt varierar, alltså ökar eller minskar.  I modell 3:1 visar detta slutligen på att en kvinna 

som har barn i genomsnitt har en 7,8 % högre lön än en kvinna som inte har barn. 
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Determinationskoefficienten R2  är 0,019 vilket innebär att endast 1,9 % av variansen i den 

beroende variabeln kan förklaras av denna oberoende variabeln. I modell 3:2 är barn återigen 

statistiskt signifikant, även kontrollvariablerna utbildning, veckoarbetstid samt år i 

förvärvsarbete visar sig vara statistiskt signifikanta. Övriga kontrollvariabler i denna modell 

är inte statistiskt signifikanta. I modell 3:2, när kontrolvariabler läggs till i analysen, ökar 

detta något och det visas att en kvinna som har barn i genomsnitt har en 8,5 % högre lön än 

kvinnor som inte har barn. Det är också tydligt att utbildning verkar vara den variabel som 

påverkar en kvinnas lön mest, då den visar att en kvinna med en högre utbildning i genomsnitt 

har en 27,6 % högre lön än kvinnor som inte har det. Detta när det konstanthålls för övriga 

oberoende variabler. R2 är 0,222 vilket innebär att 22,2 % av variansen i den beroende 

variabeln kan förklaras av den oberoende variabeln och kontrollvariablerna. Resultatet i 

analys 3:1 och 3:2 ger inte stöd åt hypotesen då det visar på ett positivt samband mellan 

timlön och barn.  
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Regressionsanalys 

Linjär regressionsanalys bestående av två modeller med den beroende variabeln timlön och 

den oberoende variabeln antal barn (dummyvariabler) samt kontrollvariabler födelseår, 

utbildning, föräldraledighet, veckoarbetstid, år i förvärvsarbete och hemarbete.  

Tabell 4: Linjär regressionsanalys med den beroende variabeln, 

lön.  

Variabler Modell 4:1 Modell 4:2 

Har ett barn 
(ref har inga barn eller fler  
än ett barn) 
 

0,061* 
(2,863) 

0,072* 
(3,519) 

Har två barn 
(ref. inga, ett eller fler än två 
barn) 
 

0,098* 
(5,159) 

0,094* 
(4,763) 

Har tre barn eller fler 
(ref. inga, ett eller två barn) 
 

0,040 
(1,434) 

0,072* 
(2,463) 

Födelseår  0,000 
(-0,135) 
 

Utbildning  
(ref låg utbildning) 
 

 0,243* 
(13,686) 

Föräldraledighet  0,000 
(-0,672) 
 

Veckoarbetstid  0,004* 
(4,085) 
 

År i förvärvsarbete  0,005* 
(3,199) 
 

Hemarbete  -0,001 
(-1,300) 
 

Intercept 4,951 5,091 

n 1142 1142 

R2 0,023 0,222 

*p<0,05 
T-värden inom parantes 
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I modell 4:1 prövas sambandet mellan den beroende variabeln timlön och den oberoende 

variabeln antal barn, som är indelad i tre olika kategorier, ett barn, två barn och tre barn eller 

fler. Modellen visar på ett statistiskt signifikant samband för de kvinnor som har 1 barn och 

har 2 barn, men inte för de kvinnor har 3 eller fler barn. Sambandet är positivt vilket innebär 

att timlönen ökar i samband med att man som kvinna har 1 eller 2 barn. B-koefficienterna i 

modell 4:1 visar att kvinnor som har 1 barn i genomsnitt har en 6,3 % högre lön än 

referenskategorin. Kvinnor som har 2 barn visar sig i genomsnitt ha en 10,3 % högre lön än 

referenskategorin. Samma ekvation, som i tabell 3 har använts; nämligen: ekoefficient = 

procentvärde. Determinationskoefficienten R2  är 0,023 vilket innebär att 2,3 % av variansen i 

den beroende variabeln kan förklaras av den oberoende variabeln. I modell 4:2 är samtliga har 

1 barn, har 2 barn och har 3 barn signifikanta, även kontrollvariablerna utbildning, 

veckoarbetstid samt år i förvärvsarbete är statistiskt signifikanta. Övriga kontrollvariabler i 

denna modell är återigen inte statistiskt signifikanta. I modell 4:2 varierar b-koefficienterna 

något jämför med modell 4:1, även om det inte råder några drastiska skillnader. Kvinnor som 

har 1 barn visar sig i genomsnitt nu ha en 7,5 % högre lön än referenskategorin och kvinnor 

som har 2 barn visar sig i genomsnitt ha 9,9 % högre lön än referenskategorin. Det som är 

intressant är att nu är även har 3 barn eller fler statistiskt signifikant och visar på att kvinnor 

som har 3 barn eller fler i genomsnitt har en 7,5 % högre lön än referenskategorin. Det är 

återigen tydligt att den kontrollvariabel som påverkar lönen mest är utbildning. Modell 4:2 

visar på att kvinnor med en högre utbildning i genomsnitt har en 27,5 % högre lön än de som 

inte har det, detta när det konstanthålls för övriga oberoende variabler. R2 är 0,222 vilket 

innebär att 22,2 % av variansen i den beroende variabeln kan förklaras av den oberoende 

variabeln och kontrollvariablerna. Resultatet i analys 4:1 samt 4:2 ger inte stöd åt hypotesen 

då det visar på ett positivt samband mellan timlön och ett antal barn. 

 

Analys  

I följande avsnitt kommer de delar av resultatet som är av relevans för studiens syfte att 

analyseras. En översiktlig tolkning av dessa kommer även att framföras med utgångspunkt i 

tidigare forskning och teori.  
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Resultaten i studien visar på ett positivt signifikant resultat mellan att en kvinna har barn och 

hennes timlön. Detta samband råder oberoende på hur många barn hon har, dock måste 

kontrollvariabler tillföras för att kvinnor som har tre barn eller fler ska uppvisa detta positiva 

samband. Detta innebär att kvinnor som har ett eller två barn har en högre timlön än kvinnor 

som inte har barn. Kvinnor med tre eller fler barn, har också en högre timlön än kvinnor utan 

barn men som sagt enbart när det kontrolleras i samband med kontrollvariabler. Värt att 

poängtera att dock att det är färre kvinnor som har tre eller fler barn. Detta leder till att 

skattningen i analysen blir mindre säker och att det kan vara därför dessa kvinnor inte visar ett 

signifikant resultat utan kontrollvariabler. Intresseväckande är dock att enligt tidigare 

forskning skulle effekten på lön vara negativ, men enligt resultatet är det en positiv sådan 

(Lindahl, 2019; Grimshaw och Rubery, 2015, 15-19).  

Kontrollvariablerna utbildning, veckoarbetstid samt år i förvärvsarbete visar också på positivt 

signifikanta samband. Den tidigare forskning förklarar att hur mycket en kvinnas lön påverkas 

av att hon skaffar barn, beror på hennes utbildningsnivå (Boschini m.fl. 2011, 3, 21; 

Bernhardtz, 2013; Grimshaw och Rubery, 2015, 15-19). Det förväntades därför, utifrån den 

tidigare forskningen, att utbildningsnivån skulle ha en signifikant inverkan på kvinnors lön, 

vilket det hade. Enligt Boschini m.fl. (2011) så skulle kvinnor utan universitetsutbildning 

uppleva en negativ påverkan på lönen om de har barn, och inte kvinnor som har en 

universitetsutbildning. Resultatet visar att om kvinnor med en hög utbildning har en högre lön 

än dom som inte har det. Dock kan man inte utifrån detta resultat uttala sig om sambandet 

mellan just utbildningsnivå, att ha barn samt vilket effekt detta har på lönen. För att göra detta 

skulle en interaktionsvariabel behövts konstrueras. Kontrollvariablerna veckoarbetstid och år 

i förvärvsarbete uppvisar som sagt även dom ett positivt samband, dock ett väldigt svagt 

sådant. Detta innebär att fler arbetade timmar per vecka, samt fler år i förvärvsarbete leder till 

en något högre lön. Detta går att knyta an till den tidigare forskning som visar på att kvinnor 

som har barn förlorar tid i arbetet, på grund av föräldraledighet och förkortad arbetstid, vilket 

leder till än lägre inkomst (Budig och England, 2001, 205-209). Detta kan i sin tur även 

kopplas till att humankapitalteorin, där mindre spenderad tid på arbetet leder till att en ett 

minskat humankapital. Kvinnor lägger alltså mer tid på familjelivet än på sitt arbete, vilket 

innebär att de förlorar möjligheter att utveckla sina kompetenser och kunskaper, som slutligen 

leder till att de får en lägre lön. I motsats till detta lägger istället kvinnor som inte har barn 

fortfarande sin tid på att investera i sitt humankapital, och får därmed en högre lön (Becker, 

1964, 17; Becker 1985, 33-42). Även i rational choice theory så är en förklaring till kvinnors 
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lägre lön när de skaffar barn, att de spenderar mer tid i hemmet och mindre tid på sitt arbete, 

på grund av att det ses som det rationella valet (Ahrne och Roman, 1997, 6-8). Resultatet, om 

än svagt, stärks av den ovan nämnda forskning och teorier, och visar att ju mer tid en kvinna 

är i arbete, desto högre lön.   

Viss tidigare forskning sägs dock emot med vårt resultat. Bland annat den delen av the wage 

penalty of motherhood som visar på att lägre löner för kvinnor med barn grundar sig i det 

faktum att arbetsgivare har en förutfattad mening kring hur mödrar ska vara. Alltså att 

arbetsgivaren skulle kunna vara mindre benägen att investera i en kvinna som har barn, då 

hon förväntas vara hemma mer med barn och därmed vara mindre hängiven till sitt arbete 

(Grimshaw och Rubery, 2015, 15-19). Vårt resultat visar på motsatsen - att kvinnor med barn 

faktiskt har högre lön än kvinnor utan barn, vilket stärks ytterligare genom tidigare forskning 

av Bygren m.fl. (2017). 

 

Diskussion 
Syftet med studien var att studera om barnafödande och moderskap påverkar en kvinnas lön 

negativt. De frågeställningar som formulerades för att studera detta var “Förekommer en 

skillnad i lön mellan kvinnor som har barn och kvinnor som inte har barn?” samt 

“Förekommer det en skillnad i hur mycket en kvinnas lön påverkas, beroende på hur många 

barn hon har?”.   

De resultat som är av störst relevans för studien är att kvinnor som har barn i genomsnitt 

tjänar mer än kvinnor som inte har barn. Detta är intressant då det motsäger en stor del av den 

tidigare forskningen både från Sverige, Västra Europa och USA (se Budig m.fl. 2016; 

Grimshaw, Rubery, 2015, 15-19; Joshi m.fl. 1999, s. 543-564; Lipps, 2017, s.1793-1824; 

Trades Union Congress, 2016; Waldfogel, 1997, 216). Samtliga dessa visar på att kvinnors 

lön påverkas negativt av att hon skaffar barn. Resultatet i vår studie visar istället på 

motsatsen, det vill säga att en kvinnas lön, om något, verkar påverkas positivt av att hon 

skaffar barn.  

Detta resultat strider även mot de teoretiska utgångspunkterna för studien, humankapitalteorin 

samt rational choice theory. Båda dessa visar på att kvinnor med barn förlorar tid i arbetet, 

vilket leder till lägre löner.  
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Utifrån dessa teorierna och den tidigare forskningen som hävdar att kvinnor får en lägre lön 

när de har barn, uppställdes två hypoteser; “Det förekommer en negativ effekt på lönen för 

kvinnor som har barn jämfört med kvinnor som inte har barn” samt “Den negativa effekten på 

lönen för kvinnor blir större ju fler barn hon har”.  

I slutändan fick ingen av dessa hypoteser stöd av resultatet i denna studie. Detta kan 

möjligtvis förklaras av att teorierna och en del av tidigare forskning är gjord på 80- och 90- 

talet vilket gör att den inte fångar upp de samhällsförändringar som har skett sedan dess. 

Bland annat har föräldraledighetslagen ändrats (Sveriges Riksdag, 2018) och kvinnans roll på 

arbetsmarknaden har förstärkts. Detta har gjort att en förändring har skett när det kommer till 

kvinnor och mäns inställning gällande ansvarsfördelningen av föräldraskapet. Enligt 

humankapitalteorin och rational choice theory så är det oftast kvinnan som tar hand om hem 

och barn, det är kvinnan som är oftast föräldraledig under en längre period, bland annat på 

grund av att det ses som mest ekonomiskt rationellt. Men nu i dagens samhälle så delar man 

upp föräldraledigheten mellan föräldrarna på ett mer jämställt sätt. Exempelvis har pappor tre 

öronmärkta månader för att vara hemma med sitt barn. Kvinnans förändrade roll på 

arbetsplatsen gör att det inte heller är självklart, rent ekonomiskt, att hon ska vara hemma med 

barnet den längsta perioden. Kombinationen av karriär och familjeliv gör det möjligt på ett 

annat sätt för kvinnan att bibehålla och utöka sitt humankapital även om hon får barn. Detta 

leder slutligen till att kvinnans lön inte påverkas lika negativt som tidigare.  

Detta går att koppla till att variabeln hemarbete inte blev statistiskt signifikant i analyserna. 

En trolig förklaring till detta är att hemarbete inte längre är avgörande på samma sätt för en 

kvinnas lön, då även detta arbete är mer jämnt fördelat mellan parterna i hemmet. Den norm 

som varit, att kvinnan ska vara hemma och ta hand om hushåll och barn, har börjat bytas ut 

mot en norm där båda partners är ansvariga för hem- och förvärvsarbetet. Detta kan förklara 

varför vårt resultat visar på ett positivt samband mellan att kvinnor har barn och deras lön, 

medan något äldre forskning visar på motsatsen. Förut var det mer vanligt att kvinnor, när de 

fick barn, slutade arbeta och istället faktiskt var hemma och tog hand om barn och hem. I en 

studie från SCB visas det tydligt att detta koncept inte längre är ett vanligt förekommande i 

Sverige men att det fortfarande är det i andra länder. Var tredje europisk kvinna deltar inte på 

arbetsmarknaden, och den främsta orsaken är just att hon är hemma och tar hand om barn. 

Studien visar att detta förekommer främst inom södra och östra Europa (SCB, 2018). Detta 

kan förklara varför vår studie, gjord baserad på svenska kvinnor, påvisar ett positivt samband 

och inte ett negativt, mellan lön och att ha barn.  
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I resultatet kan man även se att det finns ett statistisk signifikant samband mellan timlön och 

antalet barn, vilket betyder att lönen är högre i genomsnitt för en kvinna som har ett, två, tre 

eller fler barn, jämfört med barnlösa kvinnor. Detta motsäger en större del av den tidigare 

forskningen som presenterats, bland annat forskning från IFAU som visar tydligt att när 

kvinnor skaffar sitt första barn så påverkas lönen negativt (Lindahl, 2019). Detta är intressant 

eftersom denna forskning är gjord nyligen och studien har ett motsatt resultat från vad vårt 

resultat visar. En möjlig förklaring till varför vi fick ett positivt resultat kan vara att det, i vårt 

urval, råder en positiv selektion av kvinnor in i föräldraskap, dvs att kvinnor med exempelvis 

högre lön är mer benägna att skaffa barn. Det skulle kunna vara en förklaring till varför vårt 

resultat visar att kvinnor med barn tjänar mer än kvinnor utan barn - de kanske tjänade mer 

redan innan de blev mammor. Vi kan dock inte med säkerhet uttala oss om detta då vi utifrån 

resultatet i vår studie inte kan avgöra vilka kvinnor som skulle vara mer benägna att skaffa 

barn. Skillnaden mellan vår studie och IFAU är att IFAU-studien (Lindahl, 2019) är 

longitudinell och följer individer över en längre tid. Man kan då se vad som händer när 

kvinnor får barn och hur lönen innan barn, respektive efter barn, förändras.  

 

Vidare motsäger även vår studie en undersökning som gjordes av England och Budig (2001). 

Där kunde de se att kvinnor utan barn har en högre lön är kvinnor med barn. En anledning till 

att de fick detta resultat kan vara att undersökningen gjordes i USA, och deras familjepolitik 

skiljer sig oerhört mycket från den svenska familjepolitiken. Men det är inte bara att den är 

gjord i USA som kan förklara de motsatta resultaten. Det faktum att den är gjord år 2001 

medför även att lagar och normer som kan ha lett till detta resultat kan ha förändrats enormt, 

framför allt här i Sverige.  

 

Den forskning som hävdar att det råder en arbetsplatsdiskriminering mot kvinnor och att 

könsnormer skulle påverka att kvinnor får lägre lön när det får barn, motsägs även i denna 

studie. Det argument om att kvinnor inte lägger den tid på arbetet som behövs och att de inte 

har tid för både barn och arbete (Bernhardt, 2013; Boschini m.fl. 2014, 105-129; Lindahl, 

2019) sägs emot genom det positiva resultatet vår studie visar på lön. Detta positiva samband 

råder oavsett om kontrollvariabler lagts till, vilket kan visa på att det troligtvis har skett en 

förändring av synen på hur kvinnor är när de är mammor. Ett flertal studier menar på att 

lönestraffet som kvinnor upplever beror på just den stereotypa bilden som finns hur en 

mamma ska vara. Alltså att lönesättningen påverkas negativt på grund av att arbetsgivaren har 
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en förutfattad negativ bild av mammor och deras motivation till arbetet (Grimshaw och 

Rubery, 2015). Utifrån vår studie går det alltså inte att se någon sådan diskriminering eller 

inställning gentemot mödrar. Bilden av mammor har då troligtvis förändrats och att man idag 

ser att mammor kan kombinera arbets- och familjelivet. Detta kan såklart variera stort 

beroende på vilket land man studerar. Skillnaden på lönen för mammor och icke-mammor är i  

länder som USA och England fortfarande påtaglig och bilden av hur en mamma ska vara kan 

upplevas som ytterst gammalmodigt (Budig 2014, 19, 22).  

 

Slutsatser  

Denna studie fann en skillnad i lön mellan kvinnor med och utan barn, vilket var den första 

frågeställningen. Sambandet var dock inte negativt som förväntat, utan positivt. Alltså får 

kvinnor med barn en något högre lön än kvinnor utan barn. Med andra ord får inte hypotes 1 

stöd av analysen i studien. Detta resultat motsäger de teorier som använts som utgångspunkt 

för studien och även en stor del av den tidigare forskningen kring the wage penalty of 

motherhood. Den andra frågeställningen, som undersöker om en kvinnas lön skulle påverkas 

olika mycket beroende på hur många barn hon har visar även på ett positivt signifikant 

samband. Detta stämmer överens med delar av den tidigare forskning som använts i studien. 

Hypotes 2 får inte heller stöd av analyserna då det igen visar sig råda ett positivt samband 

mellan antal barn och lön, och inte ett negativt samband.  

Utifrån det resultat studien fått är det tydligt att tiden man lägger (veckoarbetstid, år i arbete) 

på sitt arbete samt vilken utbildning man har är viktigt för en kvinnas lön. Genom detta kan vi 

dra slutsatsen att humankapital är avgörande för lönen, men det råder inget samband mellan 

att ha barn och att ha ett lägre humankapital. Att båda dessa frågeställningar har ett positivt 

samband, och inte ett negativt som förväntat, kan möjligtvis förklaras av att jämställdheten i 

familjelivet och på arbetsmarknaden i Sverige har ökat.  

Värt att poängtera är även att vår studie nödvändigtvis inte helt säger emot de tidigare 

teorierna och forskningen. En del av de studier som använts som underlag använder sig 

nämligen av begreppet inkomst, inte lön. Om man istället då tänker i banor av inkomst, så kan 

vårt resultat faktiskt visa sig gå i samma riktning. Detta på grund av att inkomsten högst 

troligtvis minskar då kvinnor får barn, då hon är föräldraledig och går ned i arbetstid. Enligt 

vårt resultat är det tydligt att en kvinna inte får en lägre lön om hon har barn, utan tvärtom. 
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Men detta innebär inte att inkomsten inte kan vara lägre. Det är logiskt att just inkomsten 

skulle vara lägre då kvinnan spenderar tid borta från arbetet och då inte får in samma inkomst 

som hon gjort när hon arbetade, även om lönen i sig inte är lägre.  

 

Slutligen kan man med denna studie besvara den fråga som kvinnor ofta ställer, ”är det 

möjligt att både ha bra lön och ha barn?”. Enligt resultatet i studien så är svaret ja, idag 

behöver inte kvinnor välja mellan bra lön eller att ha barn.    

 

Begränsningar  

Med de variabler som valdes för att genomföra denna studie har vi endast kunnat kontrollera 

för vissa aspekter av vad som skulle kunna förklara sambandet mellan kvinnor med barn och 

kvinnor utan barn och deras lön. Bland annat så är den beroende variabeln ”bruttotimlön” en 

variabel som vi reflekterat över om det var den bästa variabeln för just denna studie. Just 

timlön är ett väl använt mått inom kvantitativa studier, framförallt när man vill studera 

förändringar av lönen men det är även en variabel som ofta har ett stort bortfall, vilket det 

även hade i denna studie (Bryman, 2011, 156).  

En avgränsning som inte gjordes i denna studie var att avgränsa åldern. Detta gjordes inte då 

vi ville fånga upp samtliga kvinnor som har eller inte har barn. Inga gränsdragningar gjordes 

då åldern man som kvinna skaffar barn varierar kraftigt runt om i landet. I efterhand hade 

dock en avgränsning varit lämplig då studien var intresserad av hur lönen påverkas i samband 

med att en kvinna blir gravid eller har barn i låg ålder. En avgränsning där kvinnor över 45 

inte hade varit en del av studien hade hjälpt oss att fånga detta. Kvinnorna från den lägsta 

åldern, 18 år, hade dock fortsatt varit en del av analysen då de enligt tidigare forskning har 

påvisats att ju yngre en kvinna är när hon får barn, desto större blir lönestraffet (Grimshaw 

och Rubery, 2015, 17-18). Därför hade det varit intressant att ha kvar kvinnorna i de yngre 

åldrarna i analysen. Man måste dock ha i åtanke om man ska genomföra sådana 

avgränsningar då det gör urvalet mindre, vilket kan leda till svårigheter att generalisera till en 

större population (Bryman, 2011, 168-169).  

Som kort nämndes i metodavsnittet hade det varit av intresse att mer djupgående studera 

vilken effekt utbildning har på kvinnor som har och inte har barns lön. I analysen är 

utbildning nu indelat i två kategorier, låg och hög utbildning, vilket gör att man missar att 

fånga en del av sambandet. Olika nivåer av utbildning bör troligtvis leda till olika lön, men 
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även vilken typ av utbildning bör påverka detta. Utbildningar kan ses som olika krävande, 

både i tid och energi, vilket både kan förklara varför vissa kvinnor exempelvis inte har barn, 

men även varför vissa efter avklarad utbildning har högre lön. Att studera olika 

utbildningsnivåer, men även de olika fält av utbildningar som finns, hade kunnat ge en mer 

nyanserad bild av hur utbildning påverkar kvinnors benägenhet att skaffa barn, men även 

deras lön. Vidare hade även variabler såsom sektor, civilstånd, barnets/barnens ålder samt 

befattning varit av intresse för att få en tydligare bild av vad som kan komma att påverka en 

kvinnas lön.  

 

Förslag till framtida forskning 

Det vore intressant att vidare forska kring detta ämne och att gå in på djupet mer för att se om 

the wage penalty of motherhood visar sig när kvinnan faktiskt blir gravid och ska få barn. Det 

kan vara så att det är mer påtagligt att det råder diskriminering på arbetsmarknaden under just 

denna period för en kvinna. Det är även värt att studera vidare om uppdelningen av arbets- 

och familjeliv fortsätter att bli mer jämställt, vilket i sådana fall skulle leda till ännu bättre 

förutsättningar för kvinnor och deras lön. Det skulle även vara intressant och ett steg framåt  

att jämföra lön och föräldraskap i en longitudinell studie. Då skulle vi tydligare kunna se vad 

som händer i och med föräldraskap och jämföra lönen före och efter att en kvinna fått barn.  

Att studera samma typ av frågeställningar som använts i denna studie hade varit intressant att 

göra igen, men då med ett mer aktuellt datamaterial. Detta för att se om det skett skillnader 

för kvinnor det senaste decenniet och för att kunna uttala sig om sambanden som råder i 

nuläget.  
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