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Sammanfattning 
Barn och inkomst är viktiga utfall i livet. Båda kräver tid och resurser. Utfallen 
speglar de prioriteringar individer och par gjort över tid. I rapporten studerar vi 
hur dessa två utfall har förändrats för svenska män och kvinnor födda mellan 
1945 och 1962. Vi dokumenterar förändringar i utbildning, i vem som får barn 
med vem samt hur många barn och hur stora inkomster män och kvinnor har 
mitt i karriären, vid 45 års ålder. Vi finner att utfallen i familj och karriär 
överlag blivit mer ojämlika för män: fler män är barnlösa och inkomst-
skillnaderna har ökat. Det positiva sambandet mellan barn och inkomst har 
dessutom blivit starkare. För de tidiga kohorterna kvinnor var sambandet 
mellan karriär och antal barn negativt. Överlag har dock kvinnors avvägning 
mellan karriär och familj lättat över tid. Kvinnors utfall avseende antal barn blir 
allt mer likartade över utbildningsfördelningen. Trots de olika mönstren för 
kvinnor och män finner vi att graden specialisering inom familjen, mätt som 
inkomstgapet inom ett föräldrapar, är förvånande stabilt över tid. 

 
Nyckelord: barnafödande, inkomst, utbildning, karriär, könsskillnader, 
familjebildning. 
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1 Inledning 
Ökad sysselsättningsgrad hos kvinnor, expansionen av den högre utbildningen 
och den i allt högre grad kvinnliga dominansen bland högutbildade har de 
senaste årtiondena drastiskt förändrat villkoren för hur kvinnor och män fattar 
beslut kring familjebildning, barnafödande och karriär. Bertrand m.fl. (2010) 
visar att det fortfarande är en skarp avvägning mellan karriär och familj bland 
kvinnliga toppakademiker i USA. Shang och Weinberg (2009) och Goldin och 
Katz (2008) finner dock att också högutbildade kvinnor i USA på senare tid fått 
både fler barn och bättre karriärmöjligheter. Albrecht m.fl. (2003), Boschini 
(2004), och Henrekson och Stenkula (2009), pekar på att det är få kvinnor på 
toppositioner också i Sverige. Samtidigt tyder dock forskning från t.ex. Sverige 
och Danmark på att den genomsnittliga karriärkostnaden av att skaffa barn inte 
är så hög.1 I Sverige har en aktiv jämställdhetspolitik, såsom särbeskattnings-
reformen, expansionen av offentligt subventionerad förskola och utbyggnaden 
av föräldraförsäkringen bland annat syftat till att underlätta möjligheten att 
kombinera barn och karriär. 

Den här rapporten syftar till att belysa vad som har hänt i balansen mellan 
karriär och barn för män och kvinnor i Sverige genom att dokumentera hur 
trender i barnafödande och inkomster mitt i karriären varierar beroende på 
utbildning och val av partner. Utgångspunkten är att såväl de inkomster man 
uppnått mitt i karriären som antalet barn man fått kan ses som resultatet av de 
livsval en individ gör över tid. Eftersom både barn och karriär är tidskrävande 
uppstår i många fall en konkurrens om tiden vilket kan resultera i att individer 
tvingas till en avvägning mellan de båda. I den mån den egna tiden kan ersättas 
av partnerns tid, barnomsorg eller av andra köpta tjänster på marknaden kan en 
del individer kombinera båda delarna.  

Vi använder registerdata från SCB och studerar kohorterna födda 1945–
1962. För män och kvinnor, uppdelat på olika utbildningsgrupper, mäter och 
dokumenterar vi trender i familjebildning, barnafödande och arbetsmarknads-
utfall. Vi undersöker också hur utvecklingen beror av partnerns utbildning. 
Vidare studerar vi hur fördelningen av inkomster inom föräldrapar förändras 
över tid och slutligen hur sambandet mellan karriär, mätt som arbetsinkomst 
mitt i karriären, och barn förändrats över tid. Då vi är primärt intresserade av 
den ackumulerade effekten av hur tid allokeras mellan familj och karriär har vi 

                                                      
1 Se Albrecht m.fl. (1999) och Westerberg (2009) för studier på svenska data, och Datta Gupta 
och Smith (2002) för en studie på danska data. 
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valt att använda totala inkomster av lön och företagsamhet på årsbasis som mått 
på inkomster. Huvudanalysen fokuserar på tre utbildningsgrupper; icke 
universitetsutbildade, universitetsutbildade och en undergrupp av universitets-
utbildade som har en prestigeutbildning.2  

Vi finner att utfallen i familj och karriär överlag blivit mer ojämlika för 
män. Det är fler män i de yngre kohorterna som är barnlösa än i de äldre och 
inkomstskillnaderna har ökat. Det positiva sambandet mellan barn och inkomst 
har dessutom blivit starkare. För de tidiga kohorterna kvinnor var sambandet 
mellan karriär och antal barn negativt. Överlag har dock kvinnors avvägning 
mellan karriär och familj lättat över tid. Kvinnors utfall avseende antal barn blir 
allt mer likartade över utbildningsfördelningen. Trots de olika mönstren för 
kvinnor och män finner vi att graden specialisering inom familjen, mätt som 
inkomstgapet inom ett föräldrapar, är förvånande stabilt över tid. 

1.1 Familj och karriär – en bakgrund 
Becker (1981) analyserade familjen som en produktionsenhet där makar 
specialiserar sig i enlighet med sina komparativa fördelar för att lönearbeta 
eller ta hand om barn. Moderna familjer är mindre specialiserade, åtminstone i 
den meningen att det är mer vanligt att båda föräldrarna arbetar utanför hem-
met. Stevenson och Wolfers (2007) argumenterar för att detta är ett resultat av 
att antal olika faktorer som minskat vikten av produktionskomplementaritet i 
familjen och i stället ökat konsumtionskomplementariteterna. Teknologiska 
framsteg i hushållet, t.ex. diskmaskinen, tvättmaskinen och utvecklingen av 
tjänstemarknaden som möjliggör för moderna familjer att leja ut hushållsnära 
tjänster har drastiskt minskat avkastningen på specialisering i hemmet. I stället 
för att var och en på olika sätt bidrar till hushållet, bidrar moderna par på ett 
mer likartat sätt till sitt gemensamma hushåll och mer fokus ligger på att 
gemensamt konsumera frukterna av arbetet. Vidare har kvinnors ökade löner, 
ökad avkastning på utbildning och, i det svenska fallet, särbeskattnings-
reformen, höga marginalskatter och subventionerad barnomsorg ytterligare 
minskat incitamenten för en traditionell uppdelning av rollerna i familjen. Detta 
skulle kunna leda till jämnare fördelning av föräldrars inkomster och ökad 
sortering när vi väljer partner, dvs att partner blir mer och mer lika varandra 
t.ex. när det gäller utbildning. 

                                                      
2 Med prestigeutbildningar avses juristexamen, läkarexamen, civilekonomer och civilingenjörer, 
dvs akademiska utbildningar som förknippas med höga inkomster. Dribe och Stanfors (2010) 
använder en liknande definition.  
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Ökad sortering vid valet av partner med avseende på utbildning har 
dokumenterats i USA i en inflytelserik uppsats av Mare (1991). Det visas också 
i Schwartz och Mare (2005) att trenden i huvudsak tycks drivas av att 
universitetsutbildade gifter sig med varandra. Liu och Lu (2006) finner dock att 
trenden vände på åttiotalet, varefter sorteringen minskade. Det finns 
förvånansvärt lite forskning om sorteringen i partnerval på svenska data. Henz 
och Jonsson (2004) jämför kohorter födda mellan 1919 och 1935 med de födda 
mellan 1955 och 1973 och finner att sorteringen med avseende på utbildning 
har minskat, hänsyn tagen till förändringar i utbildningsfördelningen. En 
bidragande orsak kan vara det faktum att Sverige expanderade den högre 
utbildningen kraftigt under den andra hälften av 1900-talet och ökningen av 
högre utbildning var större bland kvinnor än bland män (Björklund m.fl. 2010). 
Detta innebar att kvinnor mötte ett minskat relativt utbud av högutbildade 
potentiella partner och att sorteringen därmed minskade. 

Utvecklingen på arbetsmarknaden är mer välstuderad och flera för denna 
rapport relevanta fakta är redan etablerade. Arbetskraftsdeltagandet bland 
svenska mödrar fördubblades från tidigt sextiotal till tidigt åttiotal, från under 
40 procent till c:a 80 procent (Gustafsson och Jacobsson, 1985). De äldsta 
kohorterna vi studerar var i 25–30 års ålder i början av sextiotalet och mötte 
därmed en helt annan arbetsmarknad än de sista kohorterna vi studerar. Från 
mitten av åttiotalet och framåt förändrades arbetskraftsdeltagandet betydligt 
långsammare. Dessutom avtog den trendmässiga minskningen i det svenska 
könslönegapet redan i början av åttiotalet (Edin och Richardsson, 2002). 
Albrecht m.fl. (2003) menar att det under nittiotalet utvecklades ett ”glastak” 
för kvinnor på den svenska arbetsmarknaden i och med att lönegapet mellan 
könen växte i toppen av lönefördelningen. 

Det finns flera anledningar till att tro att incitamenten för val kring karriär 
och barn har förändrats kraftigt för de kohorter som föddes i mitten av 
sextiotalet jämfört med de som föddes tjugo år tidigare. Å ena sidan minskade 
särbeskattningsreformen, som introducerades 1971, incitamenten för speciali-
sering inom hushållet. Å andra sidan är det möjligt att de stora sänkningarna av 
marginalskatterna som följde skattereformen 1991 hade en effekt i motsatt 
riktning. Familjepolitiken, t.ex. introduktionen av föräldraförsäkringen 1974 
och dess successiva utbyggnad under åttio- och nittiotalen, introduktionen av 
”pappamånader” samt expansionen av offentligt subventionerad förskola har 
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också varit betydelsefulla för familje- och karriärsval.3 Björklund (2006) och 
Andersson m.fl. (2009) dokumenterar att samtidigt som arbetskraftsdeltagandet 
ökat kraftigt har kohortfruktsamheten för svenska kvinnor varit stabil kring två 
barn per kvinna. Björklund menar att en aktiv familjepolitik har spelat stor roll 
i att möjliggöra för svenska kvinnor att kombinera familj och karriär och 
därmed till att upprätthålla nivån på barnafödandet. 

2 Data och definitioner 
Vi använder registerdata från SCB för kohorterna födda 1962–1945. Vi utgår 
från LOUISE-årgångarna 1990–2007 och observerar kvinnors och mäns 
inkomst och antal barn mitt i karriären, vid 45 års ålder.4 Det finns flera 
anledningar till att vi väljer 45 år som observationstidpunkt. För det första vill 
vi mäta total fruktsamhet vilket gör 45 år en rimlig tidpunkt.5 För det andra, 
genom att mäta inkomster vid mitt i karriären, efter de intensiva småbarnsåren, 
kan vi bättre fånga ett långsiktigt samband mellan karriär och barn snarare än 
kortsiktiga avvägningar mellan de båda.6 

Vi mäter antalet barn genom att via det s.k. flergenerationsregistret räkna 
antalet barn (biologiska eller adopterade) vid 45 års ålder. Via flergenerations-
registret kan vi koppla barn till deras föräldrar och därigenom också länka 
information om den andra föräldern. Som mått på inkomst använder vi totala 
årsinkomster från lönearbete och företagsamhet. Utifrån utbildningsregistret 
klassificerar vi individer efter deras högsta utbildning vid 45 års ålder. Vi 
fokuserar på tre utbildningsgrupper; icke universitetsutbildade (högst 14 års 
utbildning), universitetsutbildade (15+ års utbildning) och en undergrupp av 
universitetsutbildade som har examen från en prestigeutbildning. I den sista 
gruppen skiljer vi ut utbildningar som traditionellt inneburit mer karriär-
inriktade, högavlönade jobb; civilingenjörer, läkare, civilekonomer samt 
jurister.7 

                                                      
3 Se Björklund (2006), Mörk m.fl. (2008) och Selin (2009). Se figur 16 i Boschini m.fl. (2011) 
för trender i barnomsorgens omfattning. 
4 Vi hänvisar till Tabell 1 i Bilaga 1 för detaljerade definitioner och källor för alla variabler. 
5 Mäns fruktsamhet pågår visserligen längre än kvinnors, men inte mer än 2,5procent av de barn 
som män får föds efter 45 års ålder. Denna andel är också stabil över tid. 
6 Vid 45 års ålder är också den kortsiktiga variationen i inkomsten relativt låg (Baker och Solon, 
2003).  
7 Eftersom klassificeringen kan vara känslig för förändringar i utbildningsfördelningen använder 
vi oss också av en alternativ klassificering där individer istället rangordnas efter sin position i 
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I litteraturen som behandlar parbildning, barnafödande och sortering är det 
vanligt att ta äktenskap som definition av ett par (Mare, 1991). Som Henz och 
Jonsson (2004) påpekar, är samboskap ett utbrett fenomen i Sverige och 
andelen gifta är relativt låg. Dessutom sker en stor andel av alla förstfödslar 
utanför äktenskapet. Mot bakgrund av detta definierar vi en individs partner 
som den andra föräldern till individens första barn. Även om en icke försumbar 
andel hinner byta partner till dess de blir 45 år, menar vi att denna partner med 
stor sannolikhet påverkar individens val under de viktiga åren när familj och 
karriär etableras.8 

3 Utbudet av välutbildade partner och trender 
i val av partner 

För att ge en bakgrund till den fortsatta analysen inleder vi med att studera hur 
utbudet av högutbildade har förändrats över tid, i vilken utsträckning män och 
kvinnor alls får barn samt hur mönstren vad gäller vem som får barn med vem 
harförändrats. Resultaten redovisas i en serie figurer som visar hur mönstren 
förändrats för män och kvinnor med olika utbildningsnivå. 

3.1 Högre utbildning 
I Figur 1 visas hur stora andelar av män respektive kvinnor i årskullarna födda 
mellan 1945 och 1962 som har olika utbildningsnivå. Det är intressant att 
notera att när man som vi mäter utbildning vid 45 års ålder har större andel 
kvinnor än män universitetsutbildning redan för de tidigaste studerade 
årskullarna.9 Det är också värt att notera att andelen universitetsutbildade män 
legat konstant även om något större andel över tid har en prestigeutbildning. 
För kvinnorna däremot stiger andelen universitetsutbildade, främst för att 
andelen med prestigeutbildning växer. Över tid finns alltså fler högutbildade 
kvinnor relativt män, men det finns fortfarande färre kvinnor än män med 
prestigeutbildning. 

                                                                                                                                 
utbildningsfördelningen. Vi hänvisar till working paper-versionen Boschini m.fl. (2011) av 
denna rapport för dessa resultat. 
8 I en känslighetsanalys har vi också gjort analysen med individens partner vid 45 års ålder. Det 
visar sig att resultaten är okänsliga för denna förändring. 
9 När man mäter tidigare i livet, som i Björklund m.fl. (2010), börjar kvinnor dominera vad gäller 
högre utbildning först för kohorterna födda i mitten av 1950-talet.  
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Figur 1 Högre utbildning över tid 
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4 Trender i barnlöshet 
Att inte ha barn vid 45 års ålder kan vara ett resultat av att individen inte ville 
ha barn, att tillfälle inte givits eller att individen inte kunnat skaffa barn. Utan 
att ta ställning till de underliggande orsakerna, speglar dock andelen som inte 
har barn en intressant form av ojämlikhet i livsutfall och förändringar i denna 
andel speglar också ändrade villkor för att fatta beslut om att skaffa barn, men 
också hur tillgången till partner med olika utbildningsnivåer förändrats. 

I Figur 2 visas utvecklingen av mäns och kvinnors barnlöshet i de olika 
utbildningsgrupperna över de studerade kohorterna. I vänstra figuren fram-
kommer som också visats i SCB (2002) att barnlöshet är vanligare bland män 
ju lägre utbildning de har, men också att andelen barnlösa män ökat i alla 
utbildningsgrupper, även om trenden är något svagare för de högst utbildade 
männen. Bland män födda 1962 har runt 20 procent inte några barn. Generellt 
sätt är det inte lika vanligt med barnlöshet bland kvinnor. För kvinnorna födda 
1962 ligger genomsnittet på ca 15 procent. Tvärtemot situationen för männen 
är det så att barnlöshet ökar med kvinnors utbildningsnivå. Över tid är det 
intressant att notera att andelen barnlösa blir mer lika över kvinnors utbild-
ningsfördelning, både tillföljd av att den minskar bland de högst utbildade och 
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ökar bland kvinnor utan universitetsutbildning.10 Till stor del förklaras minsk-
ningen i barnlöshet bland de mest utbildade kvinnorna av att denna grupp idag 
omfattar fler av kvinnorna födda 1962 än bland dem födda 1945.11  

 
Figur 2 Trender i barnlöshet 
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4.1 Vem får barn med vem? 
Kvinnors högre utbildning och mäns ökade barnlöshet medför att tillgången på 
högutbildade män relativt kvinnor har sjunkit vilket påverkar förutsättningarna 
för sortering i vem som får barn med vem. Samtidigt är en trolig konsekvens av 
kvinnors allt högre utbildning och starkare anknytning till arbetsmarknaden, 
samt av teknologisk utveckling och ökad tillgång till olika tjänster, att 
avkastningen på specialisering inom hushållet minskat och att drivkrafterna för 
positiv sortering i vem som får barn vem har blivit starkare. Som Stevenson 
och Wolfers (2007) uttrycker det, hänger värdet av att leva tillsammans för 
dagens par samman med att gemensamt konsumera frukterna av det arbete de 
var för sig utfört på samma arbetsmarknad. Detta kontrasteras med en tid då 
värdet av att leva tillsammans byggde på att var och en bidrog till hushållets 

                                                      
10 Detta mönster uppmärksammas också i Andersson m.fl. (2009). 
11 Se Working Paper-versionen av denna rapport, Boschini m.fl. (2011) för en djupare analys. 
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konsumtionsmöjligheter genom att utföra olika slags sysslor, en i hemmet, och 
en utanför. försvagats över tid när vi tar hänsyn till förändringar i utbildnings-
stukturen. I Figur 3 visas hur korrelationen mellan föräldrars position i 
utbildningsfördelningen för respektive kön och kohort förändrats över tid. 
Måttet vi redovisar tar genom att vi rangordnar på basis av antal utbildningsår 
hänsyn till att utbildningsfördelningen för både män, men framför allt för 
kvinnor, har förändrats över tid. Den heldragna linjen visar att sambandet 
mellan föräldrars utbildning har försvagats över tid. Den streckade linjerna 
visar att mönstret ser likadant ut i den högsta utbildningskvartilen. Svenska 
föräldrapar har alltså blivit mindre, inte mer lika varandra i utbildning över tid. 
 
Figur 3 Sortering i vem som får barn med vem, korrelationen mellan föräldrars 
position i utbildningsfördelningen 
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Vi undersöker också en annan dimension i vilken föräldrapar kan ha blivit 

mer eller mindre lika genom att undersöka åldersgapet mellan föräldrar. Även 
denna analys visar att föräldrapar blivit mer olika över tid. Det genomsnittliga 
åldersgapet mellan mannen och kvinnan i ett par har ökat med ca ett halvt år 
om vi jämför de äldre och yngre årskullarna i vår studie.12 

                                                      
12 Se Boschini m.fl. (2011) för detaljer. 
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5 Trender i föräldraskap och barnafödande 
Det är välkänt att vi får barn allt senare i livet. Individer med högre utbildning 
får också barn senare än individer med kortare utbildning. I Figur 4 visas 
trender i ålder vid första barn för män och kvinnor i de olika utbildnings-
grupperna. Bland de män och kvinnor som studeras här var skillnaden i ålder 
mellan förstagångsföräldrar med prestigeutbildning och icke universitets-
utbildade c:a 3 år för män och drygt 4 år för kvinnor. Mellan kohorten född 
1945 och 1962 steg åldern för förstagångsföräldrar med c:a två år oavsett 
utbildningsgrupp, ett mönster som uppmärksammats tidigare i SCB (2002). 
Mönstret tyder alltså på att förändringarna i de drivkrafter som påverkar när vi 
väljer att skaffa barn i Sverige under denna tidsperiod har varit likartade för 
män och kvinnor oavsett utbildning, vilket är förvånande mot bakgrund av 
internationell forskning13. Det är möjligt att fördröjt arbetsmarknadsinträde, 
ökade möjligheter att resa och leva ett rikt liv som ung och obundenbidragit till 
detta mönster (Erikson m.fl., 2006). 

 
Figur 4 Uppskjutet föräldraskap 
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13 Se t.ex. Buckles (2008) som finner att avkastningen till att skjuta upp barnafödandet är särskilt 
hög för högutbildade kvinnor. 
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Till skillnad från utvecklingen i många andra länder har svenska kvinnors 
totala kohortfruktsamhet varit stabil genom den period då kvinnors arbets-
kraftsdeltagande ökade mycket (Björklund, 2006 och Andersson m.fl., 2009). 
Svenska mäns fruktsamhet är inte lika väldokumenterad. Figur 5 visar mäns 
och kvinnors genomsnittliga antal barn vid 45 års ålder för olika utbildnings-
grupper för kohorterna födda 1945 till 1962. Vi kan konstatera att barna-
födandet är stabilt för både män och kvinnor. Män med prestigeutbildning har 
något fler barn än icke universitetsutbildade män. För kvinnor är det tvärt om 
och skillnaderna mellan utbildningsgrupper är större. Kvinnor utan universi-
tetsutbildning har fler barn än prestigeutbildade kvinnor. 

Mot bakgrund av de redovisade skillnader och förändringarna i andelen män 
och kvinnor som inte har barn är det intressant att undersöka barnafödandets 
utveckling bland dem som får barn. Figur 6 visar denna utveckling. Bland fäder 
är det mycket små skillnader i antal barn mellan olika utbildningsgrupper. 
Bland kvinnorna ser vi istället att antalet barn bland icke universitetsutbildade 
mödrar ökar och drar ifrån, medan mödrar med prestigeutbildning fött igenom-
snitt samma antal barn under hela perioden. Medan utbildning, över den 
studerade tidsperioden, spelar mindre roll för kvinnors beslut att skaffa barn ser 
det negativa sambandet mellan utbildning och antal barn ut att ha blivit starkare 
givet att man skaffar barn. 

Dessa trender i barnlöshet och barnafödande har betydelse för barnför-
delningen i samhället. Utvecklingen av mäns barnlöshet pekar på att faderskap 
blivit mer ojämnt fördelat inom utbildningsgrupper. Kvinnors barnafödande har 
överlag blivit mer jämnt fördelat mellan utbildningsgrupper så till vida att 
andelen barnlösa i de olika utbildningsgrupperna är mer likartad i de yngre 
kohorterna. Mödraskap har dessutom blivit mer jämt fördelat bland prestige-
utbildade kvinnor där ju fler får barn överhuvudtaget. Bland de icke universi-
tetsutbildade kvinnorna bidrar istället ökad barnlöshet kombinerat med fler 
barn bland mödrar till en mer ojämn barnfördelning.  
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Figur 5 Genomsnittligt antal barn för svenska män och kvinnor födda 1945–
1962 
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Figur 6 Antal barn bland dem som är föräldrar, genomsnitt för kohorterna födda 
1945–1962. 
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6 Utfall på arbetsmarknaden och avvägningen 
mellan familj och karriär 

Vi undersöker nu hur 45-åriga mäns och kvinnors inkomster av arbete och 
företagande har utvecklats över tiden. Vi kommer också att undersöka hur 
sambandet mellan barn och inkomst har förändrats. Genom att mäta inkomster 
vid 45 års ålder, dvs efter eventuella småbarnsår, är avsikten att fånga sam-
bandet mellan barnafödande och framgång i karriären, snarare än kortsiktiga 
inkomstbortfall tillföljd av t.ex. barnledighet. 

7 Trender i inkomster mitt i karriären för olika 
utbildningskategorier 

Vi börjar med att i Figur 7 redovisa hur 45-åriga mäns och kvinnors 
genomsnittliga inkomstutveckling sett ut över tid i de olika utbildnings-
grupperna, i 2007 års priser. Som väntat är skillnaden mellan mäns och 
kvinnors inkomster stor. Både bland män och kvinnor har inkomstgapet till 
dem med prestigeutbildningar ökat sedan 1990, då årskullen född 1945 var 45 
år gamla. Utvecklingen ser ut att ha tagit fart runt de svåra krisåren i mitten av 
1990-talet. Det är värt att notera att prestigeutbildade kvinnor 2007 tjänade 
ungefär lika mycket som män med motsvarande utbildning gjorde 20 år 
tidigare. 
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Figur 7 Årsinkomst vid 45 års ålder efter utbildningsgrupp och kön (tusentals 
kronor) 
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I Figur 8 visar vi hur förhållandet (kvoten) mellan kvinnors och mäns 

inkomster, det ojusterade könsinkomstgapet, har utvecklats. Notera att vi här 
inkluderar alla män och kvinnor, de som jobbar heltid, deltid och inte alls. 
Medan det ojusterade könslönegapet låg oförändrat på ca 80 procent under 
perioden 1990 till 2007 i ekonomin som helhet, visar totala könsinkomstgapet 
bland 45-åringar ett delvis annat mönster.14 Inkomsterna för icke universitets-
utbildade och för universitetsutbildade kvinnor närmade sig männens inkomster 
för kohorterna födda i slutet av 1940-talet, dvs fram till mitten av 1990-talet. 
Därefter ligger gapet kvar på mellan 72 och 75 procent. Könsinkomstgapet 
bland individer med prestigeutbildning visar på motsatt utveckling och växte 
fram till mitten eller slutet av 1990-talet (kohorterna födda i början av 1950-
talet) och har varit stabilt runt 70 procent sedan dess. Denna utveckling 
stämmer överens med idén att ett glastak för kvinnors löner utvecklades på 
1990-talet (Albrecht m.fl., 2003). 

 

                                                      
14 I Boschini m.fl. (2011) Fig 17 beräknar vi på basis av aggregerad lönestatistik från SCB 
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Figur 8 Könsinkomstgapet vid 45 års ålder efter utbildning. 
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8 Inkomster och familjeförhållanden 
På vilket sätt skiljer sig inkomster mitt i karriären för dem som har och inte har 
barn och beroende på vem man har barn med? Den senare frågan finns studerad 
bland gifta par i Åström (2009) som visar att inkomster varierar positivt med 
makens eller makans utbildning för män generellt och för högutbildade 
kvinnor. I Figur 9 visar vi hur mäns och kvinnors inkomster vid 45 års ålder ser 
ut beroende den egna utbildningen, och beroende på om man inte har barn eller 
beroende på ens partners (första barnets andra förälder) utbildning. 

En första slående observation är att män utan barn har avsevärt lägre 
inkomster än lika utbildade jämnåriga fäder. Även barnlösa kvinnor har lägre 
inkomster än mödrar, undantaget kvinnor med prestigeutbildning. En andra 
intressant observation är att inkomster bland män varierar mer med familje-
förhållanden och partners utbildning än för kvinnor. Figuren visar också på 
något som kan tolkas som att det finns avkastning i termer av högre inkomster 
till att specialisera sig i hushållet. Män som har en universitetsutbildad partner 
tjänar mer än män som har en partner med en prestigeutbildning. Motsvarande 
mönster återfinns bland kvinnor med prestigeutbildning. 
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Figur 9 Årsinkomst vid 45 års ålder efter egen och partnerns utbildning 
(tusentals kronor) 
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Not: Varje figur visar hur genomsnittsinkomsten för individer (män överst och kvinnor nederst) 
som tillhör en utbildningsgrupp beror på partnerns utbildning. De olika kurvorna i varje figur 
representerar partnerns utbildning. 

9 Förändras specialiseringen i hushållet? 
Även om det ser ut att finnas viss avkastning på specialisering i hushållet är det 
inte uppenbart att den har förändrats över tid. Vi frågar oss här hur speciali-
seringen inom hushållet förändrats över tid om vi mäter specialisering som 
kvinnans bidrag till parets sammanlagda inkomst. Allteftersom kvinnor blivit 
relativt mer utbildade jämfört med sina partner skulle vi vänta oss att kvinnan i 
genomsnitt står för en större del av parets inkomster. I Figur 10 visar vi hur 
kvinnans andel av parets totala inkomster sett ut för män och kvinnor med olika 
utbildning födda mellan 1945 och 1962 det året de var 45 år gamla. Det slående 
mönstret är att det inte finns någon tidstrend. Om vi ser till de icke universitets-
utbildade 45-åriga männen, bidrar deras partner med ca 40 procent av de 
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samlade inkomsterna, att jämföra med 30 procent för männen med prestige 
utbildning. De icke universitetsutbildade kvinnorna står för drygt 40 procent av 
parets inkomster, de prestigeutbildade kvinnorna för ungefär hälften. 
Avsaknaden av förändringar i specialisering visar sig även om vi undersöker 
inkomstförhållandet utan att dela upp på utbildningsgrupper eller om vi låter 
det bero på partnerns utbildning. 

 
Figur 10 Kvinnans andel av parets totala årsinkomst vid 45 års ålder 
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9.1 Måste man välja – eller går det att ha allt? 
Vi undersöker hur avvägningen mellan karriär och barn har utvecklats över tid 
genom att mäta styrkan i sambandet mellan inkomst och barn vid 45 års ålder. 
Vi mäter både hur inkomsten samvarierar med antalet barn och med att ha barn 
överhuvudtaget. I praktiken skattar vi ekvationen 

 
Inkomstit= a +βt barnit  +kohortt + εit                 (3), 

 
där Inkomstit är inkomst vid 45 års ålder för individ i, född år t, barnit är 
individens totala antal barn alternativt en dummyvariabel som antar värdet ett 
om individen har barn och kohortt är en kohortspecifik effekt som plockar upp 
förändringar i genomsnittsinkomsten över tid. Skattningen av βt mäter det 
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genomsnittliga sambandet mellan 45-årsinkomsten och antalet (eller att ha) 
barn för individer födda år t. Vi skattar sambandet separat för män och kvinnor 
och för de olika utbildningsgrupperna. Notera att βt inte ska tolkas som den 
kausala effekten av att få barn, eller ett ytterligare barn, på inkomsten. 
Resultaten redovisas grafiskt i Figur 11 där de årliga βt–estimaten är samman-
länkade till en kurva med 95-procentigt konfidensintervall. I den övre figuren 
visas styrkan i sambandet mellan antal barn och inkomsten vid 45 års ålder och 
i den nedre visas sambandet mellan att ha barn och inkomsten. 

Resultaten visar att sambandet mellan antal barn och karriär är negativt för 
kvinnor utan universitetsutbildning under hela tidsperioden, alla βt är negativa. 
För universitetsutbildade kvinnor är sambandet negativt för de äldre kohor-
terna, men det försvagas och blir tom positivt för de yngsta kohorterna. För en 
stor del av perioden finns det därmed inget signifikant samband mellan in-
komster och barnafödande. För kvinnor med prestigeutbildning finns inget 
tydligt samband mellan antal barn och inkomster och ingen uppenbar trend. 
Eftersom dessa kvinnor är få, är precisionen låg och skattningarna osäkra. 

För män är sambandet mellan barn och inkomster positivt och dessutom 
växer det i styrka över tid. Sambandet är också starkare för män med högre 
utbildning. Om vi jämför storleken på estimaten med mäns genomsnittliga 
inkomster i de olika utbildningsgrupperna motsvarar estimaten ca 5 procent i 
början av perioden och 10 procent mot slutet. Det innebär att ett barn i 
genomsnitt är förknippat med 5–10 procents högre inkomst, men återigen ska 
detta inte tolkas som en effekt av att få fler barn. 

Den nedre figuren visar utvecklingen av sambandet mellan föräldraskap och 
inkomster. Återigen visar utvecklingen på ett allt starkare positivt samband 
mellan faderskap och inkomster. Män har i allt större utsträckning både barn 
och höga inkomster eller inga barn och låga inkomster. För kvinnor finns inte 
något starkt samband mellan moderskap och inkomster för de tidiga 
kohorterna. Över tid växer dock ett positivt samband fram. Undantaget är 
kvinnor med prestigeutbildningar, för vilka skattningarna är alltför osäkra för 
att starka slutsatser ska kunna dras. 
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Figur 11 Förändringar av sambandet mellan barn och inkomster mitt i karriären  
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10 Slutsatser 
Vi har undersökt hur avvägningen mellan familj och karriär har förändrats över 
tid för svenska män och kvinnor. Vår utgångspunkt har varit att inkomst och 
barn är viktiga resultat av de livsval män och kvinnor gör. Hög produktivitet på 
arbetsmarknaden kan å ena sidan generera stora inkomster som möjliggör att en 
individ kan skaffa en stor familj, men å andra sidan betyder det också att den 
tid som behövs för att ha och fostra barn har ett högt värde, dvs att den s.k. 
alternativkostnaden är hög. Om hög inkomst och alternativkostnad dessutom 
innebär att familjen vill satsa mycket resurser på få barn, kan det resultera i ett 
negativt samband mellan inkomster och antal barn. 

För män är det tydligt att högre inkomster gör att man har råd med större 
familj: Sambandet mellan barn och inkomster är positivt. Med ökad 
inkomstspridning följer också ökade skillnader i antal barn mellan män. För 
kvinnor är sambanden mer komplexa. Kvinnor utan universitetsutbildning har 
ett tydligt negativt samband mellan antal barn och inkomster. Detta samband är 
däremot inte längre negativt för universitetsutbildade kvinnor. Barnlöshet, 
däremot, är bland kvinnor idag, liksom för män, kopplat till lägre inkomster. 
Kvinnors inkomstspridning har dock minskat relativt männens och moderskap 
har också blivit mer jämt fördelat mellan kvinnor med olika utbildning. En 
möjlig förklaring är att högutbildade kvinnor delvis har avstått från att realisera 
en del av sin höga inkomstpotential och istället valt att skaffa barn. 

Om vi jämför män och kvinnor födda 1945 med dem födda 1962 innebär 
dessa förändringar att män i högre utsträckning idag antingen har både höga 
inkomster och stor familj eller inget av det, medan dessa livsval har blivit 
relativt mer jämt fördelade bland kvinnor. 
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Bilaga 1 

Tabell 1 Variabeldefinitioner  

Variabel Definition och källa 
Partner Den andra föräldern till en individs förstfödda barn. 

FlerGen 
Inkomster vid 45 Summan av löneinkomster och inkomster av 

företagsamhet på årsbasis LoneInk+Fink, 2007 års 
priser.  Louise.  

Utbildning Högsta utbildning enligt utbildningsregistret HSUN, 
HSUN2000, (Sun2000in, Sun2000ni) Louise. 

Universitet 
  

15+ års utbildning; 
Louise 

Prestigeutbildning 
 

Juridik (sunkod 380), Ingenjör. (sunkod 547), 
Medicin (sunkod 720), civilekonomer (sunkod 340); 
 enl Sun2000in Louise 

Universitetsutbildad 
 

Alla andra områden, mer än 14 års utbildning; 
Louise 

Icke 
universitetsutbildade 

Högst 14 års utbildning. 
Louise. 

Barn vid 45 Antal biologiska och adopterade barn vid 45 års 
ålder. FlerGen 
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