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Det är en vanlig uppfattning att föräldraskap gör det svårare att 
avancera i karriären. Men att vetenskapligt belägga orsakssambandet 
mellan föräldraskap och arbetsmarknadsutfall, som inkomst och 
arbetade timmar, har visat sig vara svårt. I denna rapport sammanfattas 
resultaten från ett forskningsprojekt som studerar inkomstutveck-
lingen hos danska kvinnor som genomgår assisterad befruktning. 
Kvinnor som får barn med hjälp av ivf-behandling får betydligt lägre 
inkomster på sikt jämfört med kvinnor vars ivf-behandling miss-
lyckats. För deras manliga partners syns inga sådana effekter. På kort 
sikt förklaras minskningen av att kvinnorna arbetar mindre när barnen 
är små. På lång sikt förklaras minskningen av lägre löner, som delvis 
hänger samma med att kvinnorna byter till sämre betalda jobb närmare 
hemmet. 
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»Det finns ett starkt negativt 
samband mellan föräldraskap, 
inkomster och arbetsmarknads-
deltagande.«

Att barn, och speciellt det första barnet, 
påverkar mycket i föräldrars liv är inte 
särskilt förvånande. I vilken utsträck-
ning föräldraskapet påverkar möjlighe-
ten till arbete och karriär bestäms av 
föräldrarna själva och av samhällets 
spelregler. 

I internationell jämförelse finns i Sve-
rige och andra nordiska länder rätten 
till generös föräldraledighet, ett gott 
anställningsskydd och en väl utbyggd 
barnomsorg. Trots detta observeras ett 
oproportionerligt karriärstapp för kvin-
nor jämfört med män. En omfattande 
internationell forskningslitteratur visar 
på ett starkt negativt samband mellan 
föräldraskap, inkomster och arbets-
marknadsdeltagande.1 Samma litteratur 
finner ofta ingen nämnvärd påverkan på 
mäns karriärer. Studier från Danmark 
och Sverige visar att det långsiktiga 
könsgapet i inkomster ökar med mellan 
20 och 35 procent efter första barnets 
födelse.2

I denna rapport redovisar jag resultat 
från ett forskningsprojekt som har 
undersökt de kortsiktiga och långsik-
tiga effekterna av föräldraskap på kvin-
nors inkomster, löner och arbetade 
timmar i Danmark.3 I projektet används 
ett unikt datamaterial med uppgifter 
om kvinnor som genomgår provrörsbe-
fruktning (in vitro-fertilisering, även 
kallat ivf-behandling). Eftersom chan-
sen att en ivf-behandling lyckas visar 
sig vara oberoende av kvinnornas tidi-
gare inkomster, utbildningsnivå med 
mera, och i det närmaste tycks slump-
mässig, kan man jämföra arbetsmark-
nadsutfallen mellan de kvinnor som 
lyckas få barn och de som misslyckas, 
och ge resultaten en kausal tolkning. Få 
andra studier har kunnat göra detta. 

Orsakssamband eller  
selektion? Avgörande för 
policy att förstå!
Det finns två huvudsakliga – men 
väsensskilda – förklaringar till det ofta 
observerade negativa sambandet mellan 
antal barn, löner och antal arbetade 
timmar bland kvinnor. Den första för-
klaringen är att föräldraskap orsakar 
negativa arbetsmarknadskonsekvenser. 
Sådana effekter kan till exempel uppstå 
till följd av långa föräldraledigheter, där 
föräldern missar möjligheter till befor-
dran och riskerar att halka efter i 
löneutvecklingen. Den andra förkla-
ringen är så kallad selektion, där kvinnor 
med fler barn skulle ha arbetat och tjä-
nat mindre, oavsett antalet barn. Detta 
skulle exempelvis kunna förklaras av att 
kvinnor med sämre arbetsmarknadsut-
sikter väljer att skaffa fler barn eller att 
kvinnor med fler barn i genomsnitt är 
mindre produktiva på arbetsmarknaden. 

Ur ett policyperspektiv är det viktigt 
att kunna särskilja orsakssamband från 
selektion. Politiska åtgärder som avser 
att öka arbetskraftsutbudet bland kvin-
nor som får barn, och utjämna de 
inkomst- och löneskillnader som upp-
står, bygger vanligtvis på uppfattningen 
att föräldraskap allvarligt hindrar kvin-
nors arbetsmarknadskarriärer. Men 
sådana policyer riskerar att vara ineffek-
tiva om det i stället är selektion som i 
huvudsak förklarar sambandet mellan 
antalet barn och arbetsmarknadsfram-
gång. Det är då inte säkert att åtgärder 
som syftar till att utjämna effekterna av 
föräldraskap, såsom öronmärkta pappa-
dagar, har någon effekt, eftersom 
grundorsaken till skillnaderna som 
uppstår inte primärt är föräldraskapet.   

Trots att frågan om orsakssambandet 
mellan föräldraskap och kvinnors karri-
ärer är av intresse för både forskare och 
politiska beslutsfattare är kunskaperna 
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alltjämt bristfälliga. Det beror på att det 
har visat sig vara svårt att utreda arbets-
marknadseffekterna av föräldraskap. 
Om selektionseffekter är viktiga bety-
der det att de kvinnor som väljer att 
skaffa fler barn också skiljer sig åt på 
många andra sätt från de kvinnor som 
väljer att skaffa färre eller inga barn. För 
att kunna studera orsakssambandet 
mellan föräldraskap och arbetsmark-
nadsutfall behöver forskaren skapa en 
situation och få tillgång till data där 
variationen i föräldraskap och antalet 
barn är till synes slumpmässig. De esti-
merade sambanden riskerar annars att 
ge en felaktig bild av orsakssambandet.

ett eller flera barn, hur 
påverkar Det?
Ett ofta använt naturligt experiment4 är 
tvillingfödslar. Det beror på att kvinnor 
som får tvillingar inte skiljer sig åt sär-
skilt mycket från andra kvinnor som får 
barn och att tvillingfödslar i de flesta 
fall ger en ökning av det slutgiltiga 
antalet barn. Genom att jämföra 
karriär utfall mellan kvinnor med och 
utan tvillingar är det därför möjligt att 
undersöka orsakssambandet mellan 
antalet barn och karriärutfall. Resulta-
tet har ofta visat att kvinnor som får fler 
barn på grund av en tvillingfödsel arbe-
tar mindre på kort sikt, men lika 
mycket, om inte mer, när deras tvil-
lingar blir äldre.5 

Ett annat flitigt använt naturligt 
experiment är könssammansättningen 
hos föräldrars två förstfödda barn. 
Många föräldrar föredrar att ha både 
flickor och pojkar. Därför kommer en 
del föräldrar vars två första barn är av 
samma kön försöka skaffa ytterligare 
barn i hopp om att få minst ett barn av 
varje kön. Eftersom könssammansätt-
ningen är så gott som slumpmässig har 
forskare kunnat dra nytta av den varia-
tion i antalet barn som uppstår enbart 
på grund av könssammansättningen för 
att studera orsakssambandet mellan 
antalet barn och kvinnors inkomster 
och löner. Likt »tvillingexperimentet« 
finner dessa studier ofta kortsiktiga 
effekter på löner och inkomster som 
försvinner på lång sikt.6 

Dessa studier har bidragit med vär-
defulla insikter om orsakssambandet 
mellan föräldraskap och arbetsmark-
nadsutfall. De har emellertid begräns-
ningar, eftersom de enbart mäter effek-
terna av att få ytterligare barn. I »tvil-
lingexperimentet« jämförs kvinnor som 
får olika antal barn på grund av tvilling-
födslar. Man kan då inte mäta effekten 
av att få sitt första barn, eftersom kvin-
nor som inte får några barn alls utesluts 
ur analysen. Om effekten på löner och 
inkomster är störst när första barnet 
föds kommer man heller inte att kunna 
mäta den största effekten av föräldra-

skap. Det naturliga experimentet som 
bygger på barnaskarans könssamman-
sättning har samma typ av begränsning: 
här mäter man effekten av ytterligare 
barn hos en grupp kvinnor som redan 
har minst två barn. 

effekterna av första barnet, 
troligen viktigast men svårast 
att fastställa
Ett litet antal studier har försökt att 
skatta effekten av första barnet. I en 
studie på data från 26 utvecklingsländer 
behandlas självbedömd infertilitet som 
ett naturligt experiment och författarna 
jämför arbetsmarknadsutfall mellan fer-
tila och infertila kvinnor.7 Resultaten 
visar att fertila och infertila kvinnor 
arbetar lika mycket, men också att 
infertilitet är vanligare bland utbildade 
kvinnor som lever i städer. Om infertili-
tet hos kvinnor inte är slumpmässig, är 
det dock inte heller självklart att själv-
bedömd infertilitet kan användas som 
ett trovärdigt naturligt experiment. 

En annan studie fokuserar på ofrivil-
ligt barnlösa kvinnor i usa som sökte 
hjälp för sina infertilitetsproblem.8 Stu-
dien inkluderar enkla och billiga fertili-
tetsbehandlingar, som medicinsk råd-
givning och fertilitetstester, men exklu-
derar ivf-behandlingar. Genom att 
behandla utfallet av behandlingarna 
som ett naturligt experiment finner för-
fattaren att kvinnor som får barn arbe-
tar mindre än kvinnor som inte får 
barn. På grund av databegränsningar 
kan studien endast skatta kortsiktiga 
effekter hos kvinnor med barn under 
ett års ålder.

Eftersom det har varit svårt att hitta 
trovärdiga naturliga experiment för att 
skatta arbetsmarknadseffekterna av för-
sta barnet har några studier i stället 
jämfört hur kvinnors löneutveckling 
skiljer sig åt beroende på när (tidpunk-
ten) de fick sitt första barn.9 Dessa stu-
dier finner stora effekter av föräldraskap 
men bygger på det starka antagandet 
att timingen av föräldraskap är i princip 
slumpmässig. 

Litteraturen om effekterna av föräld-
raskap befinner sig fortfarande i sin 
linda med många obesvarade frågor 
och blandade resultat. Framför allt sak-
nas det tydlig evidens om effekterna av 
första barnet. Avsikten med den studie 
vars resultat sammanfattas i denna ana-
lys är att besvara några av dessa frågor 
genom att utveckla en ny empirisk stra-
tegi som använder sig av utfall av 
ivf-behandlingar som ett naturligt 
experiment, i syfte att studera arbets-
marknadseffekterna av första barnet.  
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»För att studera effekten 
av föräldraskap använder 
mina kollegor och jag 
data över ivf-behand-
lingar i Danmark.«

provrörsbefruktning ger unik 
jämförelsegrupp
För att studera effekten av föräldraskap 
använder mina kollegor och jag data 
över ivf-behandlingar i Danmark. ivf 
är det vanligaste medicinska ingreppet 
för att hjälpa ofrivilligt barnlösa kvin-
nor att få barn. Det danska sjukvårds-
systemet ger dessa kvinnor rätt till tre 
kostnadsfria ivf-behandlingar, efter 
remiss från en allmänläkare och så länge 
de är under 40 år.

För att säkerställa en bra jämförel-
segrupp (som så ofta annars saknas i 
denna typ av studier), och på så sätt 
kunna betrakta ivf-behandlingar som 
naturligt experiment, måste ett antal 
förutsättningar vara uppfyllda. Den vik-
tigaste för studien är att det finns en 
betydande grad av slumpmässighet i 
chansen att få barn med hjälp av en 
ivf-behandling. Om så är fallet kan 
man jämföra inkomster och löner mel-
lan kvinnor vars behandling lyckades 
och dem vars behandling misslyckades 
samt hänföra eventuella skillnader till 
skillnader i just behandlingsutfall. 

För att grupperna vars behandling 
lyckas respektive misslyckas ska vara så 
lika varandra som möjligt fokuserar vi i 
vår studie på gruppen av kvinnor som 
nått det sista stadiet i ivf-behandlingen 
och fått ett eller flera befruktade ägg 
inplacerade. I den här gruppen har 
samtliga kunnat genomföra ett uttag av 
ägg, fått dem befruktade och kunnat 
återföra dem. För en del av dessa kvin-
nor utvecklas embryona vidare och 
ivf-behandlingen leder till graviditet 
och barn, för andra kvinnor slutar 
embryona att utvecklas och ivf-be-
handlingen misslyckas.

Våra data visar att de kvinnor vars 
första ivf-behandling lyckas är anmärk-
ningsvärt lika de kvinnor vars behand-
ling misslyckas. De befinner sig i 
genomsnitt på samma utbildningsnivå 
och har samma årliga inkomster innan 
de söker ivf-behandling, och de har 
även partners med liknande utbild-
ningsnivåer och inkomster.  

Vår analys kompliceras något av att 
de flesta kvinnor genomgår flera 
ivf-behandlingar för att uppnå ett 
lyckat resultat. Eftersom antalet försök 
inte är slumpmässigt är det inte heller 
meningsfullt att betrakta ivf-framgång 
efter flera behandlingar som slumpmäs-
sig. Det är till exempel tänkbart att de 
kvinnor som är mest motiverade att 
skaffa barn också väljer att genomföra 
fler ivf-försök än andra kvinnor. För att 
hantera denna problematik fokuserar vi 
i analyserna enbart på effekterna av den 
första ivf-behandlingen, som ju alla 
kvinnor i studien genomgår.

Data över ivf-behanDlingar 
och arbetsmarknaDsutfall 
För att genomföra analyserna används 
detaljerade data över kvinnor som 
genomgår ivf-behandlingar åren  
1995–2005. Sådana data finns i det 
danska ivf-registret, som samlar infor-
mation om alla ivf-behandlingar som 
utförs på offentliga och privata fertili-
tetskliniker. Registret innehåller infor-
mation om orsaken till infertilitet, 
behandlingssätt, antal ägg som plockats 
ut, antal befruktade ägg som förts till-
baka, behandlingsresultat (födsel, 
abort, dödfödsel eller missfall), datum 
för behandling och, i förekommande 
fall, datum för födsel. 

ivf-registret innehåller information 
om 31 666 kvinnor som genomgått 
totalt 96 807 ivf-behandlingar. Från 
dessa väljer vi ut samtliga kvinnor utan 
barn sedan tidigare som genomgår sin 
första ivf-behandling och som når det 
sista stadiet i ivf-behandlingen, åter-
förande av embryo. Det ger oss ett 
urval av 18 538 ivf-behandlade kvinnor. 

Vi har låtit Danmarks Statistik länka 
ivf-registret med andra administrativa 
register för att få longitudinell informa-
tion för perioden 1991–2009 för upp-
gifter om utbildning, ålder, kön, civil-
stånd, antal barn, och arbetsmarknads-
variabler, såsom arbetsmarknadsdelta-
gande, antal arbetade timmar, timlöner, 
årliga löner, sysselsättning, sektor och 
företag. 

Tabell 1 visar att kvinnor som får barn 
efter sin första ivf-behandling i 
genomsnitt arbetar färre timmar, har 
lägre löner och är mindre benägna att 
arbeta överhuvudtaget. Dessa mönster 
är intressanta men utgör inte nödvän-
digtvis ett orsakssamband, för det 
behövs en mer sofistikerad regressions-
analys.

Med våra data kan vi också jämföra 
kvinnorna som genomgår ivf-behand-
lingar med ett representativt urval av 
kvinnor som fick barn under samma 
tidsperiod. Som tabell 1 visar är kvin-
norna i vårt ivf-urval äldre och har 
högre inkomster än kvinnorna i det 
representativa urvalet. Skillnaderna 
indikerar att kvinnor som genomgår 
ivf-behandlingar troligtvis har en star-
kare arbetsmarknadspotential än andra 
kvinnor. Detta bör hållas i åtanke när 
resultaten tolkas, vilket jag återkommer 
till. 

metoD: regressioner  
och instrument
I våra empiriska analyser använder vi 
oss av regressionsmodeller. Först skat-
tar vi det direkta orsakssambandet mel-
lan framgångsrika ivf-behandlingar 
och arbetsmarknadsutfall, där skillnader 
i behandlingsresultat från den första 
ivf-behandlingen används som ett 
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naturligt experiment. Vi relaterar fram-
gång i behandlingen till olika arbets-
marknadsutfall, och kontrollerar även 
för år, kvinnans ålder, tidigare arbets-
marknadsutfall och utbildning. Resul-
taten från dessa regressioner utgör så 
kallade intention-to-treat-skattningar, 
eftersom de inte fångar den direkta 
effekten av föräldraskap. Vissa kvinnor 
som misslyckas vid första behandlingen 
kommer nämligen lyckas vid senare 
behandlingar, och skillnaden i arbets-
marknadsutfall som uppkommer från 
variation i framgång i första behand-
lingen ska därför tolkas som effekten av 
en ökad sannolikhet att bli förälder. 
Effekten ger dock en första fingervis-
ning om orsakssambandet. 

För att även fånga in den direkta 
effekten av föräldraskap använder vi oss 
av så kallad instrumental-variabelskatt-
ning. I dessa analyser isoleras den varia-
tion i föräldraskap som enbart beror på 
variation i behandlingsutfall vid första 
ivf-behandlingen. Behandlingsutfallet 
utgör här ett så kallat instrument för 
föräldraskap. 

Dessa instrumental-variabelskatt-
ningar kan ges en kausal tolkning om 
ivf-instrumentet uppfyller tre villkor: 
(i) att utfallet av den första ivf-behand-
lingen har en stark effekt på chansen att 
bli förälder; (ii) att det finns en slump-
mässighet i huruvida den första ivf-be-
handlingen lyckas eller ej; (iii) att en 
lyckad första ivf-behandling påverkar 
arbetsmarknadsutfall enbart genom 
dess påverkan på chansen att få barn. 
Nedan redovisas resultat som tyder på 
att dessa antaganden är rimliga.

Föräldraledighet,  
anställningsskydd och  
barnomsorg i Danmark 
Danmark har, liksom Sverige, generösa 
villkor för betald föräldraledighet, 
starkt anställningsskydd vid föräldrale-
dighet och kraftigt subventionerad 
barnomsorg. Från och med 2002 hade 
danska mammor rätt till 22 veckors för-
äldraledighet (inklusive fyra veckors 

Tabell 1. Deskriptiv statistik för utvalda variabler.

Misslyckad 
IVF-behandling
(1)

Lyckad 
IVF-behandling
(2)

Representativt 
urval
(3)

Utfall före IVF-behandling

Ålder vid första behandling 32,5 31,4 28,3

Årlig medelinkomst, danska kronor 245 360 243 912 201 717

Utbildning, antal år 12,8 12,8 12,5

Partnerns medelinkomst, danska kronor 327 006 322 318 287 883

Partnerns utbildning, antal år 12,7 12,7 12,5

Andel sjukskrivna 17,0 16,9 14,3

Andel gifta 52,1 52,3 30,6

Andel som har inkomst > 0 91,0 92,2 90,0

Andel med heltidsanställning 93,4 93,4 78,0

Antal arbetstimmar/vecka 28,6 28,7 26,6

Andel med jobb i offentlig sektor 58,8 58,2 44,4

Utfall efter behandling

Årlig inkomst, danska kronor 241 815 211 525 178 907

Andel som har inkomst > 0 88,8 86,4 85,2

Antal arbetstimmar/vecka 30,0 27,2 25,4

Antal observationer 13 168 5 370 103 826
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ledighet under graviditet) och 32 veck-
ors delad föräldraledighet.10 Dessförin-
nan var föräldraledigheten begränsad 
till 18 veckors mammaledighet (inklu-
sive fyra veckors ledighet under gravidi-
tet) och tio veckors delad föräldraledig-
het. Nivån på ersättningen i samband 
med betald föräldraledighet beror på 
tidigare inkomster och skiljer sig åt 
mellan olika arbetssektorer. I den 
offentliga sektorn är ersättningen 100 
procent (för de första 24 veckorna). I 
den privata sektorn varierar ersätt-
ningen mellan arbetsplatser men ligger 
i genomsnitt på mellan 60 och 70 pro-
cent av lönen.11

första barnet får stora konse-
kvenser för kvinnors karriä-
rer, men inte för mäns 
Vår empiriska analys visar att kvinnor 
som lyckas med sin första ivf-behand-
ling får en sämre inkomstutveckling än 
de som misslyckas. Sambanden mellan 
en framgångsrik ivf-behandling och 
fertilitet, inkomst, löner och arbetstid 
illustreras i figur 1. 

Figur 1a visar betydelsen av en lyckad 
första ivf-behandling för chansen att 
bli förälder. Effekten minskar över tid, 
eftersom en del kvinnor som misslyckas 
med sin första behandling genomgår 
ytterligare ivf-behandlingar och får 
barn senare i stället. Effekten förblir 
dock positiv över tid – det vill säga 
kvinnor vars första ivf-behandling inte 
ledde till barn har även en större sanno-
likhet att förbli barnlösa upp till tio år 
senare.

Figur 1 b visar att en lyckad ivf-be-
handling har en stor negativ inverkan 
på kvinnors årsinkomster, där effekten 
är som störst under de två första åren. 
Effekten minskar därefter men kvarstår 
alltjämt tio år senare. 

Eftersom årliga arbetsinkomster 
speglar både arbetsutbud och timlön är 
det även intressant att studera dessa 
separat. Figurerna 1 c och d visar att 
kvinnor är mer benägna att sluta arbeta 
eller arbeta färre timmar en kort tid 
efter sitt första barn, men att de åter-
vänder till arbetsmarknaden tre eller 
fyra år senare och sedan fortsätter att 
arbeta lika många timmar som tidigare. 

Om den långsiktiga nedgången i 
årliga inkomster inte speglar att kvinnor 
arbetar mindre borde den i stället 
spegla lägre timlöner. Figur 1 e bekräf-
tar att så är fallet, där resultaten visar en 
liten effekt på lönenivån under de två 
första åren efter det första barnet, men 
negativa effekter på längre sikt. Timlö-
nerna minskar med 2 till 3 procent på 
medellång och lång sikt för de som 
lyckades med sin första behandling.

Mäns inkomster påverkas inte nämn-
värt av utfallet av sina partners ivf-be-
handlingar. Figur 1 f visar endast små 

effekter, som dessutom är mer osäkert 
skattade än motsvarade effekter för 
kvinnor.  

stora effekter av förälDraskap
Figur 1 b och e visar att framgångsrika 
ivf-behandlingar påverkar kvinnors 
arbetsinkomster negativt. Med hjälp av 
instrumental-variabel-metoden kan vi 
översätta detta resultat till effekter av 
föräldraskap i sig självt, det vill säga 
effekten av att få barn. Resultaten visar 
att föräldraskap minskar den årliga 
inkomsten med 70 000 danska kronor 
på kort sikt och med 30 000 danska 
kronor på medellång och lång sikt. 
Översatt i procentuella termer innebär 
detta 31 procents lägre inkomst på kort 
sikt och 11 till 12 procents lägre inkoms-
ter på medellång och lång sikt. Det 
totala inkomstbortfallet under tidsperi-
oden blir drygt 400 000 danska kro-
nor. Detta är också inkomstbortfallet 
jämfört med kvinnornas mäns inkoms-
ter, eftersom de inte påverkades av för-
äldraskap. 

Resultaten visar också att på kort sikt 
minskar arbetskraftsdeltagandet med 
sju procentenheter, och antalet arbe-
tade timmar med i genomsnitt sex tim-
mar per vecka. På längre sikt påverkas 
emellertid varken arbetskraftsdelta-
gande eller antal arbetade timmar av att 
få barn. Intressant nog visar resultaten 
för timlöner det motsatta mönstret. 
Här finner vi endast små effekter på 
lönenivån under de två första åren men 
stora och negativa effekter på medel-
lång och lång sikt, där lönerna minskar 
med 12 till 13 procent. 

vaD förklarar De stora  
effekterna?
För att förstå vad som förklarar de stora 
effekterna använder vi oss av matchade 
data över arbetsgivare och arbetstagare 
och testar om kvinnor som får barn 
oftare byter arbetsplats och typ av 
arbetsplats. Resultaten visar att kvinnor 
som får barn byter yrke och arbetsplats 
oftare än kvinnor som inte får barn. 
Dessa effekter syns både på kort och på 
medellång sikt. 

Vi ser också att de kvinnor som byter 
yrke och arbetsplats i större utsträck-
ning väljer yrken och arbetsplatser med 
lägre genomsnittliga inkomster. När 
dessa kvinnor väl börjar arbeta i dessa 
sämre betalda jobb fortsätter de med 
detta även på lång sikt. 

Vad kännetecknar då de lägre avlö-
nade jobb som kvinnor väljer efter att 
ha fött barn? Vi finner inga belägg för 
att dessa kvinnor i större utsträckning 
väljer deltidsjobb, jobb inom offentlig 
sektor eller yrken med en högre andel 
kvinnor. Däremot ser vi tydliga föränd-
ringar i avståndet mellan hem och 
arbete. På lång sikt arbetar kvinnor som 

 10. Nielsen, Simonsen och Verner 
2004.

 11. Pylkkänen och Smith 2004.

 
»Vår empiriska analys  
visar att kvinnor som 
lyckas med sin första 
ivf-behandling får en 
sämre inkomstutveck-
ling än de som miss-
lyckas.«
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Figur 1: Effekter av en framgångsrik IVF-behandling.

Not: Figurerna plottar koefficienterna från en s.k. 
event study. I graferna är tid definierad som år före 
och efter (potentiell) barnafödsel. Koefficienterna i 
perioden -1 utgör referenskategori.
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har barn 5,5 kilometer närmare hemmet 
än kvinnor som inte har barn, vilket 
innebär 44 procent kortare arbetsrela-
terat pendlingsavstånd. Resultaten 
tyder på att kvinnor med barn har star-
kare preferenser för att arbeta nära 
hemmet och därför är benägna att välja 
mindre välbetalda jobb.

höginkomsttagare  
påverkas mest
Så här långt har fokus legat på de 
genomsnittliga effekterna av att få barn. 
En intressant fråga är emellertid om 
effekterna varierar systematiskt, bero-
ende på kvinnornas egenskaper. Våra 
resultat visar att högavlönade kvinnor, 
definierat som att tillhöra de 25 procent 
bäst betalda innan ivf-behandlingarna 
påbörjades, påverkas mer än andra 
kvinnor, både räknat som faktisk 
inkomst och procentuellt. På lång sikt 
minskar deras inkomster med 16 pro-
cent efter att de fått barn, jämfört med 
8 procent bland övriga kvinnor.

Skillnaderna blir ännu större om man 
i stället fokuserar på partnerns inkoms-
ter.12 Kvinnor vars män tillhör de 25 
procent högst betalda minskar sina 
inkomster med 31 procent på lång sikt, 
jämfört med 5 procent för övriga kvin-
nor. Det ser alltså ut som att kvinnliga 
höginkomsttagare, eller kvinnor vars 
partners är höginkomsttagare, har svå-
rare att förena familjeliv med karriärer. 
Vår studie kan inte svara på varför det 
förhåller sig på detta vis. En tänkbar 
förklaring är att mer välbetalda jobb 
ofta finns i sektorer som ställer höga 
krav på tillgänglighet och flexibilitet på 
jobbet. En annan förklaring är att dessa 
kvinnor helt enkelt föredrar att arbeta 
mindre och har bättre ekonomiska 
möjligheter att också göra det. Ytterli-
gare förklaringar kan vara att kvinnor 
med högbetalda män har sämre för-
handlingsstyrka och att deras mäns pre-
ferenser därmed får större genomslag. 

Våra resultat visar inga betydande 
skillnader i de långsiktiga effekterna 
beroende på om man jobbar i den 
offentliga eller privata sektorn. Effek-
terna är inte heller annorlunda efter 
2002, när fyra veckors extra betald för-
äldraledighet infördes.

barn eller inte barn är Det som 
spelar roll, inte antalet barn 
Ett viktigt bidrag med vår studie är att 
vi kan undersöka betydelsen av det för-
sta barnet, medan tidigare forskning i 
stor utsträckning har fokuserat på 
effekten av att få ytterligare barn. Med 
våra data kan vi jämföra effekterna 
genom att även inkludera och studera 
kvinnor som redan har barn när de 
genomgår sin första ivf-behandling. 

För dessa kvinnor finner vi också 
betydande inkomstförluster av föräld-

raskap, men enbart på kort sikt. På 
medellång sikt är inkomstförlusterna 
mycket mindre men förblir statistiskt 
signifikanta. På lång sikt försvinner 
inkomsteffekterna helt. 

Vi hittar liknande effekter när vi jäm-
för kvinnor som alla föder minst ett 
barn, men där vissa får ytterligare ett 
barn genom en tvillingfödsel. Inkomst-
förlusterna av ytterligare ett barn är 
även i det här fallet kortsiktiga och för-
svinner på sikt. 

Resultaten visar att det första barnet 
är mer betydelsefullt för kvinnors karri-
ärer än senare födda barn. Detta kan 
också vara en viktig förklaring till att 
många tidigare studier som fokuserat 
mest på senare födslar finner små effek-
ter av föräldraskap. 

kan Depression och skilsmässor 
förklara resultaten?
Lyckade ivf-behandlingar kan potenti-
ellt påverka arbetsinkomster genom 
andra mekanismer än föräldraskap. 
Besvikelsen över en misslyckad ivf-be-
handling kan till exempel leda till 
depression eller ökad risk för skilsmäs-
sa.13 En depression kan i sin tur tänkas 
påverka produktiviteten på arbetsmark-
naden. Kvinnor som skiljer sig (eller 
förutser en skilsmässa) kan å andra 
sidan tänkas arbeta mer för att kompen-
sera för bortfallet i hushållsinkomster. 

Våra resultat i figur 1 g och h ger inget 
stöd för dessa hypoteser. Kvinnor vars 
ivf-behandling lyckades använder var-
ken mer eller mindre antidepressiva 
läkemedel på lång sikt. Inte heller skiljer 
de sig i större eller mindre utsträckning. 

kan resultaten tillämpas på 
anDra grupper och länDer?
Danska kvinnor som påbörjar ivf-be-
handlingar är bättre utbildade, arbetar 
mer, har högre löner samt är äldre när 
de får sitt första barn, jämfört med ett 
representativt urval av danska kvinnor 
som fick barn under samma tidsperiod. 
Frågan är vilka generella slutsatser man 
kan dra från resultat som baseras på en 
så icke-representativ grupp.

För att svara på detta är det viktigt 
att komma ihåg att även om de kvinnor 
som genomgår ivf-behandlingar skiljer 
sig åt från andra kvinnor är det inte 
säkert att effekterna av att få barn gör 
det. För att testa detta behöver vi ett 
naturligt experiment som vi kan till-
lämpa på både kvinnor som genomgår 
ivf-behandlingar och kvinnor som får 
barn utan att genomgå ivf-behand-
lingar. Tvillingfödslar utgör just ett 
sådant experiment. En del kvinnor som 
genomgår en framgångsrik ivf-be-
handling får tvillingar medan andra får 
ett barn. Eftersom tvillingfödslar är i 
princip slumpmässiga kan vi sedan jäm-
föra hur inkomster utvecklas för de som 

 12. ivf-behandlingar var inte 
tillgängliga för samkönade par i 
Danmark under perioden vi 
studerar så partners här är 
uteslutande män.

 13. Se t.ex. Volgsten, Svanberg och 
Olsson 2010 samt Kjaer m.fl. 
2014.



9

får två barn via en tvillingfödsel och de 
som bara får ett barn. Och vi kan göra 
motsvarande analys för kvinnor som får 
barn utan att genomgå ivf-behand-
lingar. 

Våra resultat visar att effekten av att 
få ytterligare ett barn, genom en tvil-
lingfödsel, är anmärkningsvärt lik den 
mellan gruppen av kvinnor som 
genomgår ivf-behandlingar och det 
representativa urvalet av danska kvin-
nor. Ett ytterligare barn minskar 
inkomsterna med 7 procent för kvin-
norna som genomgår ivf-behandling, 
medan den motsvarande effekten hos 
det representativa urvalet är 8 procent. 
På medellång sikt minskar inkomsterna 
med 3 respektive 2 procent. Dessa 
effekter är återigen betydligt mindre än 
de som uppstår vid första barnet, vilket 
än en gång illustrerar att det är viktigt 
att inkludera även den första födseln 
om man fullt ut vill förstå karriäreffek-
terna av föräldraskap. 

Vad kan vi då säga om våra resultats 
relevans för andra länder, med exem-
pelvis mindre generös föräldraledighet? 
Å ena sidan kan vi förvänta oss mindre 
karriäreffekter i sådana länder, eftersom 
kvinnor där snabbare återvänder till sitt 
arbete. Å andra sidan kan vi förvänta 
oss större effekter om kvinnor som 
annars skulle ha återvänt till sitt arbete i 
slutet av sin föräldraledighet i stället 
lämnar arbetsmarknaden helt och hål-
let. Vi finner visst stöd för den sist-
nämnda hypotesen när vi jämför de 
skattade effekterna av att få ytterligare 
barn via tvillingfödslar i Danmark och 
usa, där effekterna är klart större i stu-
dier baserade på amerikanska data.14 
Eftersom Danmark är ett av världens 
mest generösa länder när det gäller för-
äldraledighet, kan det innebära att våra 
resultat, om något, underskattar effek-
terna som kan uppstå i länder med 
mind re generösa föräldraförsäkrings-
system.

Diskussion och lärdomar
Resultaten från vår forskning bidrar till 
ny kunskap om föräldraskapets konse-
kvenser för kvinnors och mäns karriä-
rer. Den besvarar flera frågor:
1. Påverkas kvinnors karriärer när de får 

sitt första barn?  
Svaret är ja – effekterna på inkoms-
terna är negativa, stora och långva-
riga. På kort sikt speglar de negativa 
effekterna att kvinnor som får barn 
väljer att arbeta färre timmar eller att 
de lämnar arbetsmarknaden helt och 
hållet. På lång sikt speglar effekterna 
i stället lägre timlöner, som bland 
annat beror på att kvinnor som får 
barn byter till mindre välbetalda jobb 
som ligger närmare hemmet. 

2. Påverkas kvinnors karriärer av att få 
ytterligare barn?  
På kort sikt ser vi negativa effekter 
men de är blygsamma i storlek jäm-
fört med effekterna av första barnet. 
På lång sikt försvinner effekterna av 
ytterligare barn helt. 

3. Påverkas mäns karriärer i samma 
utsträckning?  
Nej, barn har inga effekter på mäns 
inkomster.

Våra resultat hjälper oss att förstå varför 
inkomst- och lönegapet mellan män 
och kvinnor kvarstår i länder med gene-
rösa föräldraförsäkringssystem, som 
Danmark och Sverige. Resultaten pekar 
på att föräldraskapet i sig förklarar en 
stor del av dessa kvarstående gap. 
Andra förklaringar, som att kvinnor 
som får fler barn redan från början är 
mindre produktiva på arbetsmarkna-
den, har mindre bäring för att förstå 
könsgapen. De stora effekterna av för-
äldraskap utesluter visserligen inte dis-
kriminering av kvinnor på arbetsmark-
naden som en förklaring till könsgapet, 
men implicerar i så fall att arbetsgivare 
diskriminerar just med avseende på 
kvinnors föräldraskap. 

Resultaten i sig ger ingen vägledning 
i huruvida effekterna av föräldraskap på 
kvinnors karriärer bör ses som ett pro-
blem som kräver policyinsatser. Om 
effekterna fullt ut speglar preferenser 
och välövervägda val kan man se 
inkomstnedgång i samband med för-
äldraskap som oproblematisk – vissa 
kvinnor är helt enkelt villiga att 
»betala« ett ganska högt pris för att ha 
mer tid med sina barn. Könsgapet speg-
lar då delvis att kvinnor och män i 
genomsnitt gör olika avvägningar i 
valet mellan arbete och tid med barnen. 

Ett annat synsätt är att valen bygger 
på starka normer och förväntningar om 
vem som är bäst lämpad att ta hand om 
barnen. Om man menar att dessa nor-
mer drabbar kvinnor orättfärdigt skulle 
denna orättfärdighet kunna ligga till 
grund för policyåtgärder som syftar till 
att utjämna effekterna av föräldraskap 
mellan könen. Våra resultat kan då 
också utgöra en riktlinje för diskussio-
ner om kompensation för inkomstför-
luster vid föräldraskap; resultaten visar 
att danska kvinnor »förlorar« drygt 
400 000 danska kronor under en tio-
årsperiod efter det första barnets 
födelse.

Vilka åtgärder kan då tänkas vara 
effektiva, om man från samhällets håll 
vill minska lönegapet i samband med 
föräldraskap? Ett av våra resultat pekar 
på att kvinnor efter att ha blivit föräld-
rar väljer sämre betalda arbeten när-
mare hemmet. Man kan därför tänka 
sig att åtgärder som minskar behovet av 
att arbeta nära hemmet skulle kunna 

 14. Bronars och Grogger 1994, 
Jacobsen, Pearce och Rosenbloom 
1999 samt Vere 2011.

 
»Sammantaget visar våra 
resultat att åtgärder som 
syftar till att öka jämlik-
heten i ekonomiska ut-
fall mellan könen i stor 
utsträckning bör fokuse-
ra på att utjämna effek-
terna av föräldraskap.«
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minska effekterna av föräldraskap. Det 
kan handla om bättre förutsättningar 
att delvis jobba hemifrån, mer flexibla 
arbetstider och utökade möjligheter till 
hjälp med hämtning och lämning på 
förskola och skola. Coronapandemin 
har lett till ett teknologisprång i möjlig-
heterna att arbeta hemifrån som kanske 
blir bestående. Om detta gynnar kvin-
nor återstår dock att se; hemarbete kan 
också leda till krav på ständig tillgäng-
lighet och oregelbundna arbetstider, 
vilket har visat sig missgynna kvinnor.15

En intressant fråga är om våra resul-
tat kan överföras till svenska förhållan-
den. Mycket talar för det. I ett interna-
tionellt perspektiv är både Danmark 
och Sverige relativt jämställda länder 
med generösa föräldraförsäkringssy-
stem och väl subventionerad barnom-
sorg. Det är heller inte mycket som 
talar för att den längre föräldraledighe-
ten och »pappamånaderna« i Sverige 
har någon större betydelse för möjlig-
heterna att överföra resultaten till 
svenska förhållanden, eftersom forsk-
ningen inte har visat några större effek-
ter av pappamånader eller förlängningar 
av föräldraledigheten på könslönegapet 
i nordiska länder.16

Sammantaget visar våra resultat att 
åtgärder som syftar till att öka jämlikhe-
ten i ekonomiska utfall mellan könen i 
stor utsträckning bör fokusera på att 
utjämna effekterna av föräldraskap. 
Vilka åtgärder som är mest effektiva för 
att åstadkomma detta är en viktig fråga 
för framtida forskning.  
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forskning, framför allt empirisk och policyrelevant sådan, som är intressant för en bredare krets. Målet med sns 
Analys är att göra denna forskning tillgänglig för beslutsfattare i politik, näringsliv och offentlig förvaltning och 
bidra till att forskningen når ut i medierna. Finansiellt bidrag har erhållits från Jan Wallanders och Tom 
Hedelius Stiftelse. Författarna svarar helt och hållet för analys, slutsatser och förslag.


