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Sammanfattning

Den här rapporten studerar om den dubbla bördan av att kombinera arbete och
familjeliv påverkar kvinnors hälsa senare i livet. För att undersöka detta jämförs
tvillingmammor med andra mammor med utgångspunkten att en dubbel börda
av arbete och familj borde påverka tvillingmammor mer än andra mammor. Våra
resultat visar att en tvillingfödsel ökar mortaliteten senare i livet (55–85 års
ålder) med 13 procent vilket framförallt drivs av högre stressrelaterad mortalitet.
Vi ser också att mortaliteten ökar som mest bland högutbildade tvillingmammor.
Eftersom högutbildade kvinnor oftare kombinerar karriär och familj, är detta
resultat i linje med att den dubbla bördan av att kombinera arbete och familj har
en negativ effekt på hälsan senare i livet.

Rapporten är en populärvetenskaplig version av forskningsuppsatsen Bucher-Koenen m.fl.
(2020). Vi tackar Axel Börsch-Supan, David Cutler, Caroline Hall, Marcus Eliason, Arizo Karimi,
Harald Tauchmann och Joachim Winter och seminariedeltagare vid MEA, Hamburg Center for
Health Economics, Harvard Center for Population & Development Studies, University of
Groningen, IFAU, EEA, IAAE och iHEA för synpunkter. Farbmacher och Buecher-Koenen tackar
för stöd från NIH/NEA, Guber tackar för stöd från International Doctoral Program Evidence-Based
Economics of the elite network of Bavaria, och Vikström tackar för stöd från Ragnar Söderbergs
stiftelse.
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Inledning

Fortfarande tar kvinnor ett större ansvar för hemmet och familjen än män, medan
män förvärvsarbetar i större utsträckning. Exempelvis visar tidsanvändningsstudier att kvinnor under vardagar utförde 35 procent mer obetalt arbete än män,
samtidigt som män utförde 25 procent mer betalt arbete (Stanfors, 2007; 2018).
Under helger utför kvinnor både mer obetalt arbete och mer betalt arbete. Vidare
är skillnaderna mellan kvinnor och män som störst för hushållsarbete (matlagning, diskning, städning och tvätt) och omsorg om egna barn. Och dessa skillnader är extra tydliga för sammanboende småbarnsföräldrar, även om det såklart
finns många familjer där papporna är mer involverade i hushållet och barnen.
Kvinnors huvudansvar för familjen skapar ett dubbelt ansvar för arbete och
familj, och det kan leda till stress med negativa hälsokonsekvenser på både kort
och lång sikt. I den här rapporten har vi valt att fokusera på långsiktiga effekter.
En anledning är att stressen till följd av den dubbla bördan av arbete och familj
kan leda till hälsoeffekter som framträder först senare i livet. För att fånga långsiktiga effekter studerar vi därför kvinnor födda 1925–1935 och deras hälsa
(mortalitet) under perioden 1990–2010 1, d.v.s. vid 55–85 års ålder. Majoriteten
av dessa kvinnor fick sitt första barn mellan 1950–1970. Av naturliga skäl är det
endast möjligt att studera långsiktiga effekter för kvinnor som idag har uppnått
en hög ålder. Nackdelen är att många saker förändras över tid, vilket gör att de
effekter vi ser för kvinnor i vårt urval inte nödvändigtvis är representativa för det
livspussel kvinnor ställs inför idag. Exempelvis har flera reformer genomförts
med avskaffad särbeskattning, utbyggd barnomsorg och införande av föräldraförsäkringen som några exempel. Men arbetsmarknaden har också förändrats
och många kvinnor kombinerar idag karriär med att fortfarande ta huvudansvaret
för familjen, vilket betyder att många utmaningar för kvinnor finns kvar.
Hälsoeffekter av den dubbla bördan av arbete och familj har också studerats
i flera tidigare studier. En av de första studierna som uppmärksammade att konflikten mellan arbetsliv och familjeliv kan skapa stress var Kahn m.fl. (1964).
Konflikten mellan arbete och familj och dess effekter på hälsa har också studerats empirisk men ofta med begränsade och icke-representativa urval (t.ex.
Greenhaus & Beutell, 1985). Exempelvis finner Nelson m.fl. (2012) att problem
förknippade med att kombinera arbete och familjeliv ökar sannolikheten att kvinnor i England röker. Resultaten i Väänänen m.fl. (2005) indikerar också att
arbete-familj-konflikter kan påverka hälsan. Vidare visar Sabbath m.fl. (2015)
att mortaliteten är som högst för arbetande ensamstående mödrar, och samma

1

En anledning till denna begränsning är att vi bara har data fram till 2010.
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grupp drabbas också oftare av stress-relaterade hjärtsjukdomar (Van Hedel m.fl.,
2016; Berkman m.fl., 2015).
Det finns dock flera utmaningar med att studera effekterna på hälsa av den
dubbla bördan av arbete och familj. Kvinnor som förenar karriär och familj skiljer sig på många andra sätt från kvinnor som prioriterar familjen före arbete och
karriär. Vidare är arbetande ensamstående mödrar en speciell grupp av mammor
och skillnader i hälsa mellan dem och andra grupper är inte nödvändigtvis orsakade av en dubbel börda av arbete och familj. För att kunna säga något om hälsoeffekterna av den dubbla bördan är det viktigt att hantera dessa selektionsproblem, och det är oklart hur väl tidigare studier har lyckats med detta. Här kan vår
studie bidra med ny kunskap eftersom vi försöker hantera ovanstående problem.
Inledningsvis jämför vi tvillingmammor med andra mammor. Tanken är att
tvillingfödslar är en oplanerad och slumpmässig förändring av familjeansvaret
eftersom tvillingmammor bör ha det extra svårt att kombinera arbete och familj
i och med att de får två barn istället för ett. Eventuella hälsoskillnader mellan
tvillingmammor och andra mammor kan därför ge insikter om den dubbla bördan
av arbete och familj.
Tvillingfödslar skapar, som sagt, en oplanerad och slumpmässig ”chock” för
familjelivet och den dubbla bördan av arbete och familj. Men tvillingfödslar kan
också ha andra konsekvenser som kan påverka kvinnors hälsa. Tvillinggraviditeter och förlossningar är mer riskfyllda, vilket kan påverka hälsa på kort och
lång sikt. En tvillingfödsel och antal barn i familjen kan också påverka kvinnors
beslut att arbeta (Lundborg m.fl., 2017). Eftersom dessa förklaringar inte direkt
är kopplade till den dubbla bördan genomför vi ytterligare analyser för att närmare belysa effekterna av den dubbla bördan av arbete och familj. För det första
delar vi upp mammorna efter utbildningsnivå. Anledningen är att högutbildade
kvinnor arbetar i större utsträckning och oftare kombinerar karriär och familj.
Om tvillingar ger upphov till en dubbel börda av arbete och familj borde det
därför påverka högutbildade kvinnor mer är än lågutbildade kvinnor.
För det andra är vår hypotes att den dubbla bördan i första hand påverkar
stress, och därmed borde vi se effekter på stressrelaterad mortalitet men inte på
mortalitet som är helt orelaterad till stress. Vi undersöker därför specifikt dödsorsaker som tidigare forskning har kopplat samman med ökad stress. Det handlar
om hjärtattacker och stroke, och dödsorsaker relaterade till rökning såsom lungcancer och KOL (Brotman m.fl., 2007; Kouvonen m.fl., 2005). Flera studier har
visat att hjärtsjukdomar påverkas av kronisk stress (Ridker m.fl., 2000; KiecoltGlaser m.fl., 2003; Robles m.fl., 2005), och att stress från dubbla roller inom
familjen är relaterat till rökning (Nelson m.fl., 2012; Hurtado m.fl., 2016) vilket
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kan antas leda till fler fall av lungcancer och andra relaterade sjukdomar såsom
KOL.
Sammantaget betyder detta att vi utgår från en jämförelse mellan tvillingmammor och andra mammor under antagandet att tvillingmammor har det extra
svårt att kombinera arbete och familj i och med att de får två barn istället för ett.
Därefter genomför vi ytterligare analyser för att belysa om eventuella hälsoskillnader mellan tvillingmammor och andra mammor beror på en dubbel börda av
arbete och familj. Rapporten inleds med en beskrivning av hur studien är upplagd
(avsnitt 2). Därefter redovisas resultaten från de olika analyserna i avsnitt 3 och
4. Avsnitt 5 sammanfattar.

2

Hur är studien upplagd?

2.1

Data som används i studien

Vi hämtar information från flera olika datakällor. För att skapa information om
mammor i Sverige använder vi SCB:s flergenerationsregister. Det länkar alla
barn födda efter 1932 till deras mamma och pappa. Tvillingfödslar identifieras
genom de fall då mamman har fått två barn under samma månad och år. Vi väljer
ut alla mammor som var mellan 55 och 65 år, och bosatta i Sverige under 1990. 2
De flesta av dessa kvinnor fick sina första barn under perioden 1950–1970. Vi
jämför mammor som fick tvillingar vid första födseln med kvinnor som inte fick
tvillingar vid första födseln. Totalt har vi 404 286 mammor i urvalet, varav 2 684
fick tvillingar första gången de fick barn. Mammor som fick trillingar vid första
födseln utesluts från analysen.
Mammorna följs under perioden 1990–2010. Detta innebär att vi mäter
mortalitet vid 55–85 års ålder. För att studera mortalitet använder vi information
från Socialstyrelsens dödsorsaksregister som bland annat innehåller information
om dödsdatum och dödsorsak. Vi fokuserar på mortalitet i allmänhet och på
stressrelaterad dödlighet. Det senare inkluderar dödlighet till följd av hjärtsjukdomar (hjärtattack och stroke) och orsaker relaterade till rökning (lungcancer och
KOL 3). Bucher-Koenen m.fl. (2020) ger en mer ingående beskrivning av dessa
dödsorsaker. Ytterligare information om mammorna (t.ex. utländsk bakgrund,
utbildningsnivå och civilstånd) hämtas från SCB:s databas LOUISE.
Det betyder att vi studerar alla mammor födda under 1925–1935 förutom de som flyttat från
Sverige eller de som avlidit innan 1990 (totalt 8,6 procent av alla mammor). Bucher-Koenen m.fl.
(2020) visar att denna begränsning inte påverkar resultaten.
3 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) karakteriseras av försämrat flöde (obstruktion)
i luftvägarna.
2
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Tabell 1 redovisar beskrivande statistik för urvalet som används i studien.
Kolumn 1 beskriver hela urvalet och kolumnerna 2–4 mammor med grundskola
(Folkskola eller Realskola), någon form av gymnasieutbildning, respektive
mammor med högskoleutbildning. Tabellen visar att mammorna i genomsnitt
var 60 år under 1990, fick sitt första barn vid i snitt 24,5 års ålder och att de i
genomsnitt fick 2,4 barn. Hela 59 procent av mammorna tillhör gruppen med
grundskoleutbildning, 30 procent har utbildning på motsvarande gymnasienivå
och 11 procent högskoleutbildning. Vi ser också att de med högskoleutbildning
i genomsnitt var äldre när de fick sitt första barn.
Tabell 1 Beskrivande statistik för urvalet som används i analysen
Mammans utbildningsnivå
Hela urvalet Grundskola Gymnasium

Högskola

Ålder 1990

60,03

60,34

59,74

60,03

Ålder vid första barnet

24,56

23,92

24,81

27,13

Antal barn

2,40

2,45

2,32

2,36

Andel tvillingfödslar (%)

0,66

0,64

0,66

0,82

Andel samkönade tvillingar (%)

0,44

0,42

0,44

0,55

Sysselsatt 1990 (%)

66,00

57,08

74,82

88,74

Död mellan 1991 och 2010 (%)

28,72

31,81

26,16

19,48

Dödsorsak lungcancer/KOL (%)

4,46

5,02

4,15

2,40

Dödsorsak hjärtattack/stroke (%)

13,61

15,70

11,85

7,53

Pensionsinkomst vid 72 års ålder (SEK)

81 600

67 600

81 600

1 253 000

Pensionsinkomst över medianen

50,00

39,15

53,58

80,96

404 286

237 558

120 340

46 388

Antal observationer

Not: Medelvärden för hela urvalet och delurvalen som används i analysen. Antal observationer för
pensionsvariablerna är 209 325, 109 650, 69 102 och 30 573.

Tabell 1 visar vidare att 66 procent av mammorna hade någon form av arbetsinkomst under 1990, och att denna andel var som högst bland dem med högskoleutbildning (89 procent) och som lägst bland dem med grundskoleutbildning (57
procent). Vi ser också skillnader i mortalitet. Ungefär 32 procent av mammorna
i grundskolegruppen dog mellan 1990 och 2010, vilket kan jämföras med 19,5
procent dödlighet i högskolegruppen. Ett liknande mönster över utbildningsnivåerna finns för de två typerna av stressrelaterad dödlighet (hjärtattack/stroke
och lungcancer/KOL).
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2.2

Hur skattas effekterna av dubbelt ansvar?

Analysen är uppdelad i flera delar. Inledningsvis jämför vi dödligheten under
perioden 1990–2010 för mammor med och utan tvillingar vid första födseln.
Tanken är att tvillingmammor upplever en större dubbelbörda eftersom de får
två barn istället för ett, och därigenom får det kämpigare att kombinera arbete
och familj. Om tvillingmammor har sämre hälsa senare i livet pekar detta därför
mot en effekt av den dubbla bördan av arbete och familj.
Jämförelsen mellan tvillingmammor och andra mammor utgår ifrån att tvillingfödslar är slumpmässiga. Även om tvillingfödslar till stor del är slumpmässiga behöver vi kontrollera för några faktorer för att få en trovärdig jämförelse (se
Farbmacher, 2018 för en diskussion). Det handlar om utbildningsnivå (7 nivåer),
mammans födelseår och året då de fick sitt första barn. Exempelvis är mammans
ålder relevant att ta hänsyn till eftersom äldre kvinnor har större sannolikhet att
få tvillingar (Reddy m.fl., 2005; Fauser m.fl., 2005).
Tvillingfödslar har använts på liknande sätt i en rad tidigare studier. Samtidigt
finns det invändningar mot denna ansats (Bhalotra & Clarke, 2016). Det handlar
framförallt om att tvåäggstvillingar kanske inte är helt slumpmässigt förekommande. En anledning är att IVF-behandlingar där två ägg sätts in samtidigt gör
att tvåäggstvillingar är mer vanligt bland kvinnor som genomgått IVF-behandling (Thurin m.fl., 2004). Detta är dock inte ett problem för vår studie eftersom
vi studerar mammor som fick sitt första barn under åren 1940–1970, d.v.s. innan
det blev vanligt med IVF-behandlingar på 1980-talet. Slutligen är sannolikheten
att få tvåäggstvillingar ärftligt på mammans sida medan enäggstvillingar anses
vara helt slumpmässiga (Tong & Short, 1998; MacGillivray m.fl., 1988). Vi
genomför därför en känslighetsanalys vi jämför effekterna av att få enäggstvillingar och tvåäggstvillingar (se avsnitt 3).
Vi använder alltså det faktum att tvillingfödslar gör att mammorna bör få en
större dubbelbörda när det gäller att kombinera arbete och familj. Men en
tvillingfödsel kan också ha andra konsekvenser. Sannolikheten att skaffa fler
barn är lägre bland tvillingmammor, vilket förklarar varför tvillingmammor i
genomsnitt har 0,59 fler barn och inte ett barn mer än andra mammor. Att
tvillingmammor får två barn samtidigt kan också påverka framtida utfall. Det
kan jämföras med de andra mammorna som i genomsnitt får sitt andra barn fyra
år efter det första barnet (givet att man skaffar ett andra barn). Det finns också
större hälsorisker med att få tvillingar (Buhling m.fl., 2003; Rauh-Hain m.fl.,
2009). Slutligen kan tvillingar påverka mammornas arbetsutbud och karriärval
(Lundborg m.fl., 2017), vilket i sin tur kan påverka hälsa och mortalitet.
Vi genomför därför ytterligare analyser med målet att närmare studera en
dubbel börda av familj och arbete. I ett andra steg studerar vi om effekterna av
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tvillingfödslar skiljer sig mellan kvinnor med låg och hög utbildningsnivå.
Utgångspunkten är att kvinnor med högre utbildning är mer sannolika att arbeta
och kombinera karriär och familj, och en tvillingfödsel borde därför leda till en
större dubbel börda bland högutbildade kvinnor jämfört med andra kvinnor. Om
hälsoeffekten är som störst för högutbildade kvinnor talar detta därför för en
dubbel börda av arbete och familj.
Men det kan också finnas andra anledningar till att kvinnor med högre
utbildning påverkas mer/mindre av en tvillingfödsel. Högutbildade kan ha större
resurser och förmåga att klara av de negativa hälsokonsekvenserna av en
tvillingfödsel (Grossman, 1972). Många högutbildade har också mer flexibla
arbetstider och mer kontroll över sitt eget schema, vilket kan mildra effekten av
att få tvillingar. Ytterligare aspekter diskuteras av Bucher-Koenen m.fl. (2020).
Men alla dessa faktorer talar för att högutbildades hälsa skulle drabbas mindre
av en tvillingfödsel. Om vi trots detta ser större negativa hälsoeffekter av en
tvillingfödsel för högutbildade kan det inte förklaras av dessa alternativa
förklaringar och talar därför för att resultaten förklaras av den dubbla bördan av
arbete och familj.
Förutom att studera hur effekten beror på mammans utbildningsnivå delar vi,
i ett tredje steg, upp urvalet efter pensionsinkomst. Denna analys kan motiveras
utifrån ett liknande resonemang som uppdelningen efter utbildningsnivåer.
Tanken är att mammor med högre pension i genomsnitt har arbetat mer under
sitt arbetsliv, och därigenom får antas ha påverkats mer av den dubbla bördan av
familj och arbete.
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Tvillingfödslar och hälsa senare i livet

Tabell 2 redovisar hur en tvillingfödsel påverkar mammornas hälsa senare i livet.
Huvudresultatet i kolumn 1 i Panel A visar att en tvillingfödsel ökar mortaliteten
med 3,7 procentenheter eller 13 procent över en 20-årsperiod i jämförelse med
att få ett barn vid första födseln. 4
Tabell 2 Effekter av tvillingfödsel på mortalitet senare i livet
Alla
dödsorsaker
(1)

Lungcancer
och KOL
(2)

Hjärtattacker
och stroke
(3)

Lårbensfrakturer
(4)

Panel A: Tvillingmammor

0,037***
(0,009)

0,013***
(0,004)

0,018***
(0,007)

0,005
(0,004)

Panel B: Tvillingmammor:
med samkönade tvillingar

0,038***
(0,011)

0,013**
(0,005)

0,020**
(0,008)

0,005
(0,005)

0,287

0,044

0,136

0,047

404 286

404 286

404 286

404 286

Medelvärde
Antal observationer

Not: Tabellen redovisar regressioner av respektive utfallsvariabel på en indikator för tvillingfödsel.
Urvalet består av förstagångsmammor. Modellerna inkluderar också kontroller för utbildningsnivå, födelsekohort, ålder och ålder i kvadrat. Robusta standardfel inom parentes. ***/**/*
indikerar att den skattade effekten är statistiskt säkerställt skild från noll på 1/5/10-procentsnivån.

Panel A visar ett liknande mönster för dödsorsaker relaterade till stress under
livet. För tvillingmammorna är sannolikheten att avlida p.g.a. lungcancer/KOL
ungefär 20 procent högre (kolumn 2) än för andra mammor. För hjärtattack /
stroke ökar sannolikheten att avlida med 15 procent (kolumn 3). Det kan jämföras med resultaten i kolumn 4 för dödsfall till följd av lårbensfraktur som till
stor del beror på nyligen inträffade olyckor och inte på stress tidigare i livet. Här
ser vi inte någon skillnad mellan tvillingmammor och andra mammor. Faktumet
att vi ser effekter på stressrelaterad dödlighet men inte för en annan vanligt
förekommande dödsorsak talar för att dessa mortalitetseffekter skulle kunna
förklaras av stress till följd av en dubbel börda av arbete och familj.
Men, som vi diskuterade i avsnitt 2, är det inte säkert att tvåäggstvillingar är
helt slumpmässigt förekommande. Det vore därför fördelaktigt att enbart fokusera på enäggstvillingar som är helt slumpmässigt (Tong & Short, 1998;
MacGillivray m.fl., 1988). Tyvärr vet vi inte vilka tvillingar som är tvåäggsrespektive enäggstvillingar. Istället följer vi Black m.fl. (2007) och Figlio m.fl.
(2014) och avgränsar urvalet till tvillingpar av samma kön. Eftersom enäggsEffekten i procent fås genom att relatera effekten i procentenheter (3,7) till den genomsnittliga
mortaliteten under perioden (0,287), d.v.s. 3,7/28,7 = 13 procent.

4
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tvillingar per definition är av samma kön kommer denna samkönade grupp
innehålla relativt fler enäggstvillingar än gruppen med alla tvillingar. Det gör att
vi kan undersöka om våra resultat är känsliga för att tvåäggstvillingar finns med
i analysen. Men så är inte fallet. Effekterna i Panel A för alla tvillingmammor
och resultaten i Panel B för mammor med samkönade tvillingar är i princip
identiska (i båda fallen jämförs tvillingmammorna med mammor som får ett
barn). Det talar för att tvillingfödslar är slumpmässiga och att jämförelsen mellan
tvillingmammor och andra mammor är trovärdig.

4

Utbildningsnivå, tvillingfödslar och hälsa

För att närmare undersöka om den högre dödligheten verkligen drivs av en
dubbel börda av att kombinera arbete och familj studerar vi också om effekterna
av en tvillingfödsel skiljer sig mellan lågutbildade och högutbildade kvinnor.
Utgångspunkten är att kvinnor med högre utbildning arbetar i större utsträckning
och oftare kombinerar arbete, karriär och familj. Därmed borde en eventuell
extra dubbel börda till följd av en tvillingfödsel påverka högutbildade kvinnor
mer än lågutbildade. Att jämföra effekterna av en tvillingfödsel för olika
utbildningsgrupper är med andra ord ett annat sätt att närmare studera den dubbla
bördan av arbete och familj.
Resultaten i Tabell 3 visar också att dödligheten är större för tvillingmammor
från alla utbildningsgrupper, men effekten är som störst för högutbildade
tvillingmammor. En tvillingfödsel ökar mortaliteten med 2,8 procentenheter för
mammor med grundskoleutbildning (Folkskola eller Realskola), med 3,2 procentenheter för mammor med utbildning motsvarande gymnasienivå, och med
8,4 procentenheter för tvillingmammor med högskoleutbildning. Dessa skillnader är också statistiskt signifikanta: effekten för högskolegruppen är signifikant
större än effekten för övriga grupper.
Tabell 3 visar också ett delvis liknande mönster för stressrelaterad mortalitet.
En tvillingfödsel ökar dödligheten till följd av lungcancer med 1,8 procentenheter för mammorna med lägst utbildning och med 2,2 procentenheter för
mammorna med högst utbildning, men skillnaden är inte statistiskt signifikant.
Samma siffror för hjärtattacker och stroke är 2,1 procentenheter för de lågutbildade mammorna och 4,1 procentenheter för de högutbildade. Det är endast
effekterna för mammorna med motsvarande gymnasienivå som avviker från
mönstret. Här ser vi inga effekter på stressrelaterad dödlighet.
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Tabell 3 Effekterna av tvillingfödsel på mortalitet för kvinnor med olika utbildningsnivå
Alla dödsorsaker
(1)

Lungcancer
och KOL
(2)

Hjärtattacker
och stroke
(3)

0,018***
(0,006)
0,050
237 558

0,021**
(0,010)
0,157
237 558

Medelvärde

0,032**
(0,012)
0,262

-0,003
(0,006)
0,042

0,001
(0,010)
0,119

Antal observationer

120 340

120 340

120 340

0,084***
(0,012)
0,195

0,022**
(0,006)
0,024

0,041**
(0,010)
0,075

46 388

46 388

46 388

Panel A: Mammor med grundskoleutbildning
Tvillingmammor
0,028**
(0,012)
Medelvärde
0,318
Antal observationer
237 558
Panel B: Mammor med gymnasieutbildning
Tvillingmammor

Panel C: Mammor med högskoleutbildning
Tvillingmammor
Medelvärde
Antal observationer

Not: Tabellen redovisar regressioner av respektive utfallsvariabel på en indikator för tvillingfödsel.
Urvalet består av förstagångsmammor uppdelat på utbildningsnivå. Modellerna inkluderar också
kontroller för utbildningsnivå, födelsekohort, ålder och ålder i kvadrat. Robusta standardfel inom
parentes. ***/**/* indikerar att den skattade effekten är statistiskt säkerställt skild från noll på
1/5/10-procentsnivån.

Vi delar också upp urvalet utifrån mammornas pensionsinkomst. Här är tanken
att mammor med större intjänad pension i genomsnitt har arbetat mer under sin
karriär, och därigenom får antas ha påverkats mer av den dubbla bördan av att
ha kombinerat familj och arbete. 5 Vi förväntar oss därför större mortalitetseffekter för tvillingmammor med pensionsinkomst över medianen jämfört med
mammor med pensionsinkomst under medianen. Resultaten i Tabell 4 går också
i denna riktning. En tvillingfödsel ökar mortaliteten med 1,0 procentenheter (ej
statistiskt signifikant) för mammor med lägre pensionsinkomst (Panel A) medan
effekten är betydligt större (4,6 procentenheter) och också statistiskt signifikant
för mammor med högre pensionsinkomst (Panel B). Dessa mönster bekräftas av
effekterna för stressrelaterad dödlighet i kolumnerna 2 och 3.

5 Pensionen utgår från grundpension, folkpension som var lika för alla, och inkomstgrundad
tilläggspension, ATP. ATP-pensionen grundas på de 15 bästa intjänandeåren, men för att få full
ATP-pension ska man också ha jobbat i minst 30 år. Inkomster upp till 7,5 basbelopp var
pensionsgrundande.
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Alla dessa resultat är linje med tolkningen att effekten drivs av en dubbel
börda, d.v.s. att stressen att kombinera arbete och familj påverkar kvinnors hälsa
senare i livet. 6
Tabell 4 Effekterna av tvillingfödsel på mortalitet för kvinnor med olika pensionsinkomst
Alla dödsorsaker
(1)

Lungcancer
och KOL
(2)

Hjärtattacker
och stroke
(3)

0,002
(0,005)
0,020
104 682

0,006
(0,009)
0,061
104 682

Medelvärde

0,046***
(0,014)
0,120

0,017**
(0,008)
0,024

0,020**
(0,010)
0,056

Antal observationer

104 643

104 643

104 643

Panel A: Pensionsinkomst under medianen
Tvillingmammor
0,010*
(0,012)
Medelvärde
0,124
Antal observationer
104 682
Panel B: Pensionsinkomst över medianen
Tvillingmammor

Not: Tabellen redovisar regressioner av respektive utfallsvariabel på en indikator för tvillingfödsel.
Urvalet består av förstagångsmammor uppdelat på utbildningsnivå Modellerna inkluderar också
kontroller för utbildningsnivå, födelsekohort och ålder. Robusta standardfel inom parentes.
***/**/* indikerar att den skattade effekten är statistiskt säkerställt skild från noll på 1/5/10procentsnivån.

5

Avslutning och diskussion

Den här rapporten har undersökt om kvinnors hälsa senare i livet påverkas av
den dubbla bördan av att kombinera arbete och familj. För att undersöka detta
har vi jämfört tvillingmammor med andra mammor med utgångspunkten att det
generellt bör vara svårare för tvillingmammor att kombinera arbete och familj
eftersom de får två barn på en gång. Vi har också undersökt om effekten skiljer
sig mellan lågutbildade och högutbildade tvillingmammor. Tanken är att högutbildade kvinnor arbetar i högre utsträckning och oftare kombinerar karriär och
familj, och därför borde påverkas mer av de familjeförändringar som en tvillingfödsel för med sig. I båda fallen är resultaten i linje med att en dubbel börda av
arbete och familj påverkar hälsan senare i livet. Mortaliteten är högre bland
tvillingmammor jämfört med andra mammor, och effekten är som starkast för

6 Bucher-Koenen m.fl. (2020) redovisar resultaten från en rad känslighetsanalyser där
regressionsmodellen och kontrollvariablerna varieras på olika sätt. Alla analyserna ger resultat som
är i linje med våra huvudresultat.

12

IFAU -Arbete, familj och kvinnors hälsa senare i livet

högutbildade tvillingmammor. Det talar för att stressen som uppstår genom
kvinnors dubbla ansvar för arbete och familj har negativa hälsokonsekvenser.
Våra resultat ska inte tolkas som att kvinnor bör sluta arbeta när de får barn.
Att den dubbla bördan för kvinnor kan ha negativa hälsokonsekvenser bör istället
vara en viktig faktor att ta hänsyn till när vi utformar offentliga system, för
pappornas ansvar för familjen och ett jämställt arbetsliv med målet att göra det
lättare att kombinera arbete och familj. Exempelvis har Avendano m.fl. (2015)
visat att en mer generös föräldraförsäkring leder till att färre mammor blir deprimerade senare i livet.
Negativa hälsoeffekter för tvillingmammor har också framkommit i tidigare
studier. Cáceres-Delpiano & Simonsen (2012) visar att tvillingmammor i åldern
20–45 i USA har sämre hälsa än andra mammor. Kruk & Reinhold (2014) visar
med europeiska data att en tvillingfödsel försämrar mammornas mentala hälsa
men inte pappornas mentala hälsa. Dessa resultat är i linje med våra resultat. En
skillnad är att vi visar att tvillingfödslar, familj, arbete och stressen som det leder
till också kan ha långsiktiga hälsoeffekter med effekter på mortalitet senare i
livet.
Vår studie knyter också an till andra tidigare studier av familjeliv och kvinnors karriärer. Flera studier har dokumenterat hur barnafödande och en större
familj leder till minskat arbetskraftsdeltagande och lägre löner för kvinnor
(Angrist & Evans, 1998; Lundborg m.fl., 2017). I synnerhet är det tydligt att
gapet mellan kvinnor och mäns inkomster uppstår i samband med det första
barnet (Bertrand m.fl., 2010; Angelov m.fl., 2016; Kleven m.fl., 2019a; 2019b).
Till denna problematik adderar vår studie hälsokonsekvenser av att kombinera
familjeliv och arbete.
Slutligen är det viktigt att poängtera att vi studerar långsiktiga effekter av
stressen av att kombinera familj och arbete, och det är endast möjligt att göra för
kvinnor som idag har uppnått en hög ålder. Kvinnorna i vårt urval är därför födda
1925–1935 och majoriteten fick sitt första barn mellan 1950–1970. Det betyder
att våra resultat inte nödvändigtvis representerar det livspussel kvinnor ställs
inför idag. Exempelvis har flera reformer genomförts under de senaste decennierna. Några exempel är avskaffad särbeskattning, utbyggd barnomsorg och införande av föräldraförsäkringen. Samtidigt kvarstår många utmaningar bland annat
på grund av att många kvinnor idag kombinerar karriär med att fortfarande ta
huvudansvaret för familjen.
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