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Abstract 

In comparison to other countries, the Swedish parental leave system is rather generous. This 

leads to the fact that almost every parent sometime takes parental leave. Research has 

revealed that people who take parental leave experience less future earnings than those who 

don’t. 

 

In this paper we study, on behalf of the municipality of Karlstad, how the trend we mentioned 

appears in the municipality of Karlstad. The purpose of this paper is to investigate how 

parental leave affects future earnings for employees in Karlstad and if there exists any 

differences between gender.  

 

The paper is based on the following question formulations; 

- Does parental leave mean reduced future earnings for employees in the municipality 

of Karlstad? 

- Does gender affect future earnings for people who have taken parental leave? 

 

To answer these two questions, we made a multiple regression analysis. The data we used was 

data over wages between 2004 and 2009. It also included information about the ages, gender 

and position for each individual every year. Further information available was which of the 

employees that had taken parental leave during april 2006.  

 

Our results from the multiple regression analysis showed that at the 99 percent significance 

level, the future wages of the women which had taken parental leave during year 2006 was 

affected by the fact that they had taken parental leave. For the period 2006-2007 parental 

leave had a positive effect on future earnings, and for the period 2007-2008 the effect was 

negative.  For men, parental leave had no significant influence at all.  
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Sammandrag 
 

Sveriges jämförelsevis generösa föräldraförsäkring bidrar till att det är mer regel än undantag 

att föräldrar tar ut sina föräldrapenningdagar. En trend som kan ses är dock att personer som 

tagit ut föräldraledighet erfar en sämre löneutveckling än de som inte varit föräldralediga. 

 

Denna uppsats undersöker, på uppdrag av Karlstad kommun, hur denna nämnda trend visar 

sig i deras organisation. Syftet med uppsatsen är att se hur föräldraledighet påverkar 

löneutvecklingen i Karlstads kommun och även se om det förekommer någon skillnad 

beroende på kön.  

 

Våra frågeställningar är därmed följande; 

- Innebär  uttagen föräldraledighet en försämrad löneutveckling för anställda inom  

Karlstad Kommun? 

- Ser löneutvecklingen olika ut för föräldralediga i Karlstad kommun beroende på kön? 

 

För att besvara dessa frågor har en multipel regressionsanalys gjorts av data som bestått av 

Karlstads kommuns koncerns anställdas löner mellan åren 2004 och 2009. Datan innehöll 

även information om de anställdas ålder, kön och befattning för alla år. Ytterligare en fil med 

de personer som varit föräldralediga i april år 2006 fanns att tillgå.  

 

Resultatet av våra undersökningar var att uttagen föräldraledighet med 99 procents säkerhet 

påverkar löneutvecklingen för perioden 2006-2007 positivt medan löneutvecklingen för 

perioden 2007-2008 påverkas negativt. När vi undersökte huruvida det förelåg någon skillnad 

angående detta faktum vad gäller kön, blev resultatet att det endast var kvinnornas löner som 

påverkades. För männen hade föräldraledighet ingen signifikant påverkan på löneutveckligen.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

 

I enlighet med svensk lag får inte en arbetsgivare ”missgynna en arbetssökande eller en 

arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet (…), när arbetsgivaren (…) 

tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor” (SFS 1995:584 16§).  Det innebär därmed att 

arbetsgivare inte får missgynna en anställd genom en sämre löneutveckling på grund av att 

den anställde tagit ut föräldraledighet.  

 

Debatten om att kvinnor och män har rätt till lika löner för samma arbetsuppgifter undgår få 

men tonvikten i debatten läggs ofta i lönens storlek och inte i dess utveckling. Då kvinnor i 

större utsträckning än män väljer att ta ut föräldraledighet är löneutvecklingen efter 

föräldraledighet en viktig jämställdhetsfråga. Då männen nuförtiden tar ut en allt större del av 

föräldraledigheten än förr berör således frågan om ovanstående lag efterföljs, även dem.  

 

I denna uppsats har vi valt att rikta fokus mot Karlstad kommun, och då undersöka hur 

löneutvecklingen ser ut för män och kvinnor anställda inom Karlstad kommun, som tagit ut 

respektive inte tagit ut föräldraledighet.  

 

Karlstad är en kommun som aktivt jobbar med jämställdhetsfrågan och har i det arbetet tagit 

fram jämställdhetspolicyn På lika villkor. Kommunen har som mål att deras verksamhet ska 

tillhöra landets mest jämställda. En del i att vara en av landets mest jämställda kommuner är 

att ingen, man eller kvinna, vid lönesättning skall missgynnas på grund av att individen har 

tagit ut föräldraledighet.  

 

Strävan efter att föräldralediga ska behandlas lika i löneutvecklingen är en viktig del i 

jämställdhetsfrågan och kan ge oss en viss indikation på hur väl Karlstad kommun uppfyller 

sina mål i att vara en av de mest jämställda kommunerna i landet.  
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1.2 Frågeställningar 

För att undersöka hur väl Karlstad kommun klarar sina mål angående huruvida de behandlar 

sina föräldralediga ur lönesynpunkt likvärdigt med andra anställda har vi valt att fokusera på 

följande frågeställningar: 

 

- Innebär uttagen föräldraledighet en försämrad löneutveckling för anställda inom 

Karlstad Kommun? 

- Ser löneutvecklingen olika ut för föräldralediga i Karlstad kommun beroende på kön? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna C-uppsats är att undersöka på vilket sätt uttagen föräldraledighet påverkar 

löneutvecklingen för anställda inom Karlstad kommun, och vidare om det finns någon 

märkbar skillnad i denna effekt beroende på kön. 

 

1.4 Metod 

För att undersöka huruvida uttagen föräldraledighet påverkar löneutvecklingen för anställda 

inom Karlstad kommun, har vi valt att använda oss av en multivariat regressionsanalys. För 

att göra regressionen kommer vi att använda oss en av de mest populära metoderna när det 

gäller regressionsanalys, vilken är OLS-metoden, det vill säga minsta kvadratmetoden. 

Metoden innebär kort att man minimerar feltermen genom att man väljer de estimerade 

betavärdena som ger ett så lågt värde på de kvadrerade residualerna som möjligt. (Gujurati, 

2009, sid. 55) Denna metod anser vi är bäst lämpad då vi i regressionen har flera variabler för 

att kunna försöka förklara löneutvecklingen för föräldralediga.  

 

Datan som kommer att användas för att göra denna undersökning innehåller uppgifter på 

befattning samt heltidslöner per månad mellan år 2002 till och med år 2010 för samtliga 

anställda inom koncernen Karlstad kommun. I datan finns även en lista över alla anställda 

som tagit ut föräldraledighet under år 2006. Datan har erhållits från Nils-Gunnar Magnusson 

på Kommunledningskontoret i Karlstad kommun och är således sekundärdata. Datamängden 

sorteras med hjälp av både Excel och SPSS, analysen kommer däremot endast att göras i 

SPSS.  
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1.5 Avgränsningar 

Då vi skriver denna uppsats på uppdrag av Karlstad Kommun, så är den största avgränsningen 

redan gjord i och med att vi bara kommer behandla data på anställda inom just Karlstad 

kommun.  

Vårt fokus ligger på att analysera hur det ser ut i kommunen, men genom att vi tar in teori och 

tidigare forskning i vår uppsats kan vi jämföra och se om situationen i Karlstad skiljer sig från 

dessa studier eller om det motsatta föreligger. 

  

Vi fick ta del av uppgifter på månadslöner uttryckta som heltidslöner för tidsperioden som 

sträcker sig mellan 2002 – 2010, där de personer som tagit ut föräldraledighet hade gjort det 

under april månad år 2006. Anledningen till att vi valde just den tidsperiod, var på grund av 

att vi ansåg att en trend kunde urskiljas i löneutvecklingen vid undersökning för fyra år innan, 

respektive fyra år efter uttagen föräldraledighet. Åren valdes även utifrån det kriteriet att vi 

ville ha en så aktuell tidsperiod som möjligt. Under sorteringen av datan valde vi dock att 

avgränsa datan ytterligare till åren 2004 – 2009, detta för att det var få personer som varit 

anställda under hela den först valda perioden. Då vi tog bort tre år fick vi ett mer 

sammanhängande data med färre avbrott i längden för anställda samtidigt som vi behöll en 

relativt lång tidsperiod för att få till en rättvisande analys. 

 

Ytterligare en avgränsning som vi gjort är att vi har valt att eliminera personer ur vår data som 

är födda innan 1950 och efter 1980. Detta gjorde vi efter att vi undersökt hur 

åldersfördelningen såg ut för personer som tagit ut föräldraledighet 2006 inom Karlstad 

kommun. Som kan urskiljas i tabellen över åldersfördelningen på nästa sida, så är antalet 

personer födda innan 1950 respektive efter 1980 väldigt få och för att få ett mer korrekt 

resultat samt mer lätthanterligt data, valde vi att göra avgränsningen som vi nämnt 

ovan.Ytterligare en anledning till denna avgränsning är att personer födda innan 1950 med 

stor sannolikhet har gått i pension innan 2009 och då vi vill se en löneutveckling till och med 

2009 så blir statistiken mindre rättvisande om vi inkluderar dessa personer. För personer 

födda efter 1980 gäller det omvända, många av dem var förmodligen inte anställda i början av 

tidsperioden vi valt. Genom att ta bort dessa personer ur statistiken eliminerar vi potentiella 

fel som annars skulle kunna ha uppkommit. Vidare antar vi att majoriteten av personerna 

födda innan 1950 har gått igenom föräldraledighet tidigare, vilket ytterligare styrker vårt 

beslut att ta bort dem ur statistiken.  
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Diagram 1: Tabellen visar åldersfördelningen för de personer som tagit ur föräldraledighet 2006 

inom Karlstad kommun. 

 

 

            Källa: Omarbetad data från SPSS 

 

På grund av att vissa befattningsgrupper bara innehöll enstaka personer, valde vi att matcha 

ihop personer med liknande befattningar och löner. Istället för 92 befattningsgrupper blev 

antalet nu 65. Det som kan ses som en avgränsning i detta var att det fanns en del personer 

som inte kunde matchas in i någon annan befattningsgrupp, därför eliminerades dessa 

personer från statistiken. Det hela var ett steg i att få vår regressionsanalys att bli så 

lätthanterlig som möjligt, utan att försämra validiteten. 

 

1.6 Disposition 
Vi har valt att disponera vår uppsats genom att först introducera läsaren i ämnet i vår 

bakgrund. I bakgrunden behandlar vi först hur föräldraförsäkringen i Sverige är uppbyggd för 

att sedan gå över till att introducera läsaren i Karlstad kommuns jämställdhets- och 
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lönepolicy. Vi avslutar sedan bakgrundskapitlet med att ta upp de lagrum som är aktuella för 

ämnet samt ett rättsfall som rör en föräldraledigs löneutveckling.  

 

I det efterföljande kapitlet har vi valt att skriva om teori och tidigare studier på området. I 

teoridelen tas rådande teorier om löneskillnader bland män och kvinnor, med tyngdpunkten på 

hur föräldraledighet påverkar lönen, upp. I avsnittet om tidigare studier återger vi resultat från 

tidigare forskning på området, detta för att få en förståelse för ämnet och även för att vi sedan 

ska kunna gå tillbaka och ha det som en jämförelsepunkt när vi drar vår slutsats.  

 

I avsnittet analys förklarar vi sedan vad det är för data vi kommer att behandla samt förklarar 

hur vi behandlar den. Det är även här vi analyserar och redovisar de resultat vi kommer fram 

till genom våra statistiska tester.  

 

Uppsatsen avslutas med vår slutsats. Här redovisar vi de slutsatser vi kommit fram till, samt 

återkopplar dem till den redovisade teorin och de tidigare studierna. 
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2. Bakgrund  

2.1 Allmänt om föräldraledighet 

Föräldraförsäkringen i Sverige infördes 1974, och innebar att föräldrar hade rätt till betald 

föräldraledighet under sex månader, då med en ersättning på 90 procent av ordinarie inkomst. 

Sedan 1974 har föräldraförsäkringen reviderats ett flertal gånger och 2002 förlängdes 

föräldraledigheten till idag gällande längd på 16 månader med rätt till knappt 80 procent av 

inkomsten upp till ett tak och sedan en lägre ersättning de tre sista månaderna (SCB 2007:3, 

sid. 6). 

 

Mellan åren 1974 och 2002 har två reformer införts, båda med syfte att jämna ut uttaget av 

föräldrapenningdagar mellan kvinnor och män. Föräldrapenningdagar är det totala antalet 

dagar föräldrarna kan ta ut föräldraledighet med rätt till ersättning för utebliven lön. 

 

De två reformerna kom att kallas för pappareformer då huvudsyftet med dem var att bidra till 

att fler pappor skulle välja att ta ut sina föräldrapenningdagar. Innan införandet av den första 

reformen hade ett föräldrapar rätt att disponera dagarna hur de ville mellan sig. Då den första 

reformen infördes 1995, blev 30 dagar av det totala antalet dagar vardera förälder hade rätt till 

ej överlåtbara på den andra föräldern. Detta för att undvika att kvinnan tog ut nästintill hela 

föräldraledigheten, något som man kan se i tabell 2 på sidan 7 har varit den genomgående 

trenden innan 1995.  Eftersom det totala antalet föräldrapenningdagar dock inte utökades, 

ledde den första reformen till att kvinnan blev tvungen att minska sin föräldraledighet med de 

30 dagarna som överläts till mannen. 

 

Den andra reformen infördes 2002 och innebar att antalet dagar som var reserverade för 

vardera föräldern utökades till 60. Samtidigt utökades det totala antalet föräldrapenningdagar 

ännu en gång med 30 dagar, vilket gjorde att papporna därmed hade ett större antal dagar 

reserverade för sitt uttag. Det som skiljde sig från den förra reformen var att mamman denna 

gång inte behövde minska sitt uttag eftersom det totala antalet dagar uttökades (Johansson 

2010, sid.5). 
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Diagram 2:  Genomsnittligt uttag av föräldrapenningdagar av föräldralediga per år 

1974-2005 

 

 

 

 

2.2 Karlstad Kommun 

Karlstad kommun ligger i Värmland och är länets residensstad. Den 31 december 2010 

uppgick antalet invånare i staden till 85 753 stycken (SCB, 2011-04-17, Folkmängd i riket, 

län och kommuner). Hela koncernen Karlstad kommun består av nio olika förvaltningar och 

sju kommunala bolag (Karlstad kommun 2011-04-17, Förvaltningar och bolag) vilka 

tillsammans har cirka 7 000 anställda inom 600 olika yrken  (Karlstad kommun 2011-04-17, 

Vår kommun).  

 

Karlstad kommun har arbetat fram Jämställdhetspolicyn På lika villkor, vilken beskriver deras 

arbetsgivarpolitiska arbete med att skapa jämställda arbetsplatser. Grunden för att lyckas är 

enligt denna policy att i alla beslut som tas aktivt tänka ur ett jämställdhetsperspektiv. Det står 

uttryckligen i Jämställdhetspolicyn att föräldrar ska ges stöd för att kunna kombinera 

föräldraskap och arbete, och den tid de är hemma ska likställas med arbete som merit. 

Föräldralediga ska även fortlöpande få information om vad som händer på arbetsplatsen och 

när de kommer tillbaka ska de återintroduceras i arbetet. (Karlstad Kommun, På lika villkor). 

Källa: SCB 2007:3, sid.17 
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Karlstad kommun har även en lönepolicy som i detta nu revideras. Lönen ska enligt denna 

policy vara individuell och differentierad, vilket innebär ett positivt samband mellan lön, 

motivation och resultat. Löneutvecklingen i sin tur ska spegla den anställdes produktivitet, 

effektivitet och kvalitet. Kommuners största inkomstkälla är skattemedel vilket gör att de till 

stor del påverkas av omvärlden och hur väl Sverige går ekonomiskt. Detta leder till att en 

person som ökar på alla tre punkter inte automatiskt får en högre lön, om Sverige är inne i en 

recession kommer kommunen inte att få in lika mycket i skattemedel och en löneökning som 

hade skett i ett stabilt ekonomiskt klimat kanske inte längre är aktuell. (Karlstad kommun, 

Lön för mödan).  

 

2.3 Lagrum 

Lagstiftning som berör ämnet är Föräldraledighetslagen 1995:584, och där främst § 16 p. 5. 

Där står att läsa att ”En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare 

av skäl som har samband med föräldraledighet enligt denna lag när arbetsgivaren (…) 

tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor.” I kommentaren till lagrummet nämns vad 

paragrafen omfattar och även motiven till lagen; ”I motiven förutsätts att en föräldraledig 

arbetstagare normalt ska ha samma allmänna löneutveckling och villkor i övrigt under 

ledigheten som när han eller hon arbetar fullt ut enligt sin normala arbetstid”. Denna lagtext 

kan enbart tolkas som att en arbetsgivare enligt svensk lag inte kan låta en person som tagit ut 

föräldraledighet få en försämrad löneutveckling på grund av detta.  

Diskrimineringslagen, 2008:567 tar även den upp lagstiftning på området. I tredje kapitlet § 5 

slås fast att ”Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att 

förena förvärvsarbete och föräldraskap”. 

 

I rättsfallet AD 2009 nr 56 blev en präst inom Svenska Kyrkan diskriminerad då hennes 

arbetsgivare inte gav henne något lönepåslag efter att hon tagit ut föräldraledighet. Tvisten 

gällde huruvida arbetsgivaren hade brutit mot föräldraledighetslagen samt löneavtalet i 

Kyrkans avtal 05 som omfattade kvinnans befattning. Kvinnan hade inte fått ta del av någon 

löneökning överhuvudtaget under år 2007, samtidigt som hennes manliga kollega fick en 

löneökning på 1200 kronor. Kvinnan hade varit föräldraledig under hela året 2007. 

Den bestämmelse i kollektivavtalet som aktualiserades var att en arbetstagare inte får 

missgynnas genom att bortses från i löneutvecklingen på grund av föräldraledighet och den 
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paragraf som åberopades i föräldraledighetslagen var 16 första stycket punkt 5, som nämnts 

ovan. Arbetsdomstolen kom i fallet fram till att diskriminering hade förelegat och att 

arbetsgivaren hade gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott samt att denne hade brutit mot 

förbudet mot missgynnande i föräldraledighetslagen.  
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3. Teori och tidigare studier 

3.1 Teori 

Jacob Mincer och Solomon Polachek publicerade 1974 artikeln: ”Family Investments in 

Human Capital: Earnings of Women” vilken, trots sin ålder, hänvisas till i flera rapporter än 

idag. På vissa punkter är den omodern men dess grundteori är fortfarande aktuell. Mincer och 

Polachek menar att lönen är en funktion av humankapital, som enligt Nationalencyklopedins 

definition innebär "människors kunskaper, färdigheter och andra till produktionsförmågan 

bidragande fysiska och psykiska egenskaper som förvärvats genom bl.a. utbildning", och att 

det är humankapitalet som i sin tur förklarar löneskillnaderna. Humankapitalet förbättras 

genom utbildning och arbetserfarenhet och försämras genom förvärvsavbrott. De förklarar 

kvinnors sämre löneutveckling genom att det till största del är kvinnorna som tar ut 

föräldraledighet när barnen föds och ofta inte går tillbaka till heltid efter barnafödandet. Här 

är det viktigt att komma ihåg att studien gäller USA 1974 vilket skiljer sig en del från 

situationen i Sverige idag. Vid förvärvsavbrott försämras deras humankapital, de uppdateras 

inte i lika hög utsträckning om vad som sker och kunskaper som används i arbetet kan komma 

att glömmas bort. Att humankapitalet försämras vid förvärvsavbrott är känt från början och 

detta tas med i beräkningar om eventuella investeringar i de anställda. Det kan göra att 

arbetsgivare i mindre utsträckning väljer att investera i kvinnors humankapital då de anser att 

de kommer att få mindre utdelning av den investeringen om kvinnan tar ut föräldraledighet 

vid jämförelse med män som inte tar ut föräldraledighet (Mincer och Polachek 1974, sid. 80-

83). 

 

Becker är en annan välkänd forskare som diskuterar löneskillnader mellan män och kvinnor 

beroende på deras familjesituation. Becker menar att en arbetsgivare vid anställning köper ett 

paket av tid och prestationer och att lönen påverkas av detta. Hur mycket en anställd i sin tur 

presterar och hur mycket tid den kan lägga ner i sitt arbete beror på dess energi. Becker ser 

energin som ett fixerat utbud som den anställde under samma fixerade period själv väljer hur 

hon eller han vill disponera. Desto mer energi en anställd lägger på arbetet, desto högre lön 

får han eller hon ut i slutet av månaden. Att ta hand om barn och andra familjesysslor efter 

arbetstid är sysslor som tar energi och låter mindre vara kvar till arbetet. Detta bidrar till att 

föräldrar som är mer delaktiga i sitt barns uppfostran väljer bort energitagande arbeten till 

förmån för energisnålare och därmed mer lågavlönade jobb. Så länge kvinnorna tar det största 
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ansvaret i hemmet kommer de att ha mindre energi att lägga på arbetet och därmed få en lägre 

lön enligt Becker (Becker 1984, sid. 55).  

 

Beckers teori har blivit ifrågasatt då den saknar en del empirisk grund för de slutsatser den 

kommer fram till. Korenmann och Neumark har i sin rapport gjort statistiska tester som visar 

på att kvinnor som fött barn inte alls jobbar mindre effektivt utan i större utsträckning helt 

enkelt jobbar mindre timmar. Deras lägre löner är mer ett resultat av varaktighet och 

erfarenhet, vilka påverkas negativt av föräldraledighet, än att det skulle bero på att mindre 

energi läggs på arbetet (Korenmann och Neumark 1992, sid. 14-15).  Bielby och Bielby 

gjorde en studie där de studerade hur mycket energi män och kvinnor valde att lägga på sitt 

arbete, och även hur den förändrades efter barnafödande. Till skillnad från Becker kommer de 

fram till att kvinnor i allmänhet lägger ner mer energi på sitt arbete. Vid barnafödande kan 

energin de lägger på arbetet minska, men inte mer än att den kommer ner till vad den 

genomsnittliga mannen utan barn lägger på sitt arbete (Bielby och Bielby 1988, sid. 1055-

1056). 

 

Åsa Löfström fokuserar på att det finns en statistisk diskriminering av kvinnor genom att 

kvinnor får sämre villkor i arbetslivet. Hon menar att kvinnor får lägre löner oberoende om de 

får barn eller inte, män däremot kommer att få en högre lön om de får barn. Detta förklaras 

genom att kvinnor diskrimineras på grund av deras förmåga av att få barn och att de kan 

komma att försvinna en tid från arbetsmarknaden vid föräldraledighet. Män som skaffar familj 

kommer efteråt att ha ett högre incitament att tjäna pengar till familjekassan och kommer 

därmed att göra en större insats än tidigare på jobbet och därför få en högre lön (Löfström 

1993, sid. 118-119). Även Anna Thoursie diskuterar statistisk diskriminering och dess 

påverkan på kvinnors löner. Hon tar begreppet ännu ett steg längre med att använda statistisk 

diskriminering för att förklara traditionella kvinnoyrkens lägre löner. När arbetsgivare 

anställer kvinnor i fertil ålder tar arbetsgivaren en högre risk än vid anställning av en man. Det 

råder ofullständig information mellan arbetsgivaren och de anställda då arbetsgivaren enligt 

lag inte får ta reda på vilka anställda som planerar att utvidga sin familj och i förlängningen ta 

ut föräldraledighet. Detta visar sig senare i kvinnornas löner vilka kommer att vara lägre än 

mannens för att kompensera upp den ökade risken av eventuella avbrott för föräldraledighet. 

För att gå ett steg längre kommer risken med att anställa kvinnor i fertil ålder att leda till att 

arbetsgivare hellre anställer kvinnor i yrken där de är relativt lätta att ersätta. Dessa yrken är 

lågavlönade och är även ofta förknippade med en planare löneutvecklingskurva. Detta då 
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arbetsgivare inte i samma utsträckning investerar i kompetensutveckling för anställda som är 

lätta att ersätta. (Anna Thoursie 2005, sid. 217-222) 

  

För att sammanfatta så kommer en anställd som tar ut föräldraledighet få en sämre 

löneutveckling än om den anställde inte tog ut föräldraledighet. En förklaring som har 

diskuterats är att humankapital försämras genom förlorade kunskaper i arbetet under 

frånvaron och missade möjligheter under avbrottet. Att ta förvärvsavbrott för föräldraledighet 

kan även ge negativa signaler till arbetsgivarna på hur engagerad den anställde är i sitt arbete, 

så kallade signaleffekter vilket kommer att diskuteras i tidigare studier. Eller så ger bara det 

faktum att den anställde är en kvinna och kan komma att ta ut föräldraledighet negativa 

signaler för den enskilde, och vidare har det bidragit till uppkomsten av så kallade 

kvinnoyrken. En annan förklaring som har blivit desto mer kritiserad är den att i och med att 

en anställd får barn därmed har mindre energi att lägga på jobbet vilket i sin tur utmynnar i en 

lägre lön. Dock är det viktigt att komma ihåg att många av dessa rapporter studerar 

arbetsmarknaden i USA vilket skiljer sig ifrån den svenska och gör att deras teorier inte är 

fullkomligt överförbara på den svenska arbetsmarknaden.  

 

3.2 Tidigare studier 

För att få en insikt i tidigare forskning på området, samt även för att se om våra kommande 

resultat ligger i någorlunda linje med den generella uppfattningen om ämnet, har vi tagit del 

av tidigare forskning. Då vår uppsats enbart behandlar Karlstad kommun, är tanken vidare att 

vi på så vis ska få en uppfattning om kommunen i fråga skiljer sig från rådande teorier.  

 

James W. Albrecht, Per-Anders Edin, Marianne Sundström och Susan B. Vroman förklarar i 

en artikel ur tidsskriften The Journal of Human Resources att skillnaderna mellan effekterna 

på lönen av en mans respektive en kvinnas uttag av föräldraledighet, kan bero på så kallade 

signaleffekter. De ifrågasätter att förklaringen till en försämrad löneutveckling på grund av 

förvärvsavbrott skulle vara minskat humankapital. Orsaken till det är att de i sin undersökning 

delar upp förvärvsavbrott i olika typer, såsom avbrott för föräldraledighet och avbrott för 

hushållsarbete. I deras tvärsnittsstudie kommer de fram till att en kvinna som tar ett 

förvärvsavbrott på grund av föräldraledighet inte upplever samma negativa effekt på lönen 

som en kvinna som istället tar ett förvärvsavbrott på grund av hushållsarbete eller dylikt. Det 

gör att orsaken inte kan vara ett minskat humankapital, eftersom en kvinna i så fall borde 
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uppleva samma negativa effekt i båda fallen. Det faktum att män upplever en mer negativ 

effekt på lönen efter att de tagit ut föräldraledighet är ytterligare en bidragande orsak till att 

det skulle bero på minskat humankapital ifrågasätts. Istället menar de att skillnaden mellan 

effekterna för en man och en kvinna beror på så kallade signaleffekter. Det innebär att män 

upplever en mer negativ löneutveckling på grund av att uttagande av föräldraledighet påvisar 

ett bristande engagemang i arbetet för män. För kvinnor finns inga sådana signaleffekter då 

arbetsgivare på ett annat sätt räknar med att en kvinna någon gång kommer ta föräldraledigt. 

(Albrecht, Edin, Sundström och Vroman 1996, sid. 310) 

 

 

En rapport utgiven 2007 av IFAU, Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering, 

avhandlar hur föräldrars situation på arbetsmarknaden förändras i samband med att de får sitt 

första barn. Rapporten undersöker personer som har fått, respektive inte fått barn 1999, där de 

tagit del av inkomstutvecklingen 8 år innan till 4 år efter det att barnet har fötts. Det de 

kommit fram till i denna rapport då de kollat på inkomstutvecklingen för kvinnor är att 

kvinnor med barn upplever ett påtagligt inkomstfall 1999 och 2000. Inkomsten uttrycks i 

undersökningen som årslöneinkomsten plus ersättning från aktiv näringsverksamhet. Då 

kvinnorna med största sannolikhet tagit ut föräldraledighet under dessa år, så beror fallet i 

inkomst således på minskad arbetstid. Löneutvecklingskurvan för dessa kvinnor går sedan 

upp igen 2001, men lönen ligger på en mycket lägre nivå än för kvinnor som inte fått barn 

1999. Orsaken till detta tros vara att kvinnorna inte har gått tillbaka till heltidsarbete efter att 

ha varit föräldralediga, utan många av dem har valt att arbeta deltid. När man sedan jämför 

inkomstutvecklingen för män som fått barn respektive inte fått barn 1999 har de kommit fram 

till att de män som fått barn har en bättre löneutveckling från och med 1997 till 2000 än de 

som inte fått barn. Orsaken till att löneutvecklingen för dem är bättre mellan dessa år förklaras 

inte, men att den planar ut 2000 tros bero på uttag av pappaledighet ofta sker vid denna 

tidpunkt (Kennerberg 2007, sid. 12). Mönstret som kan skönjas i denna rapport är att 

inkomstutvecklingen för kvinnor och män påverkas på olika sätt efter att de fått barn. Att bli 

förälder påverkar en kvinnas löneutveckling i negativ riktning medan en man tvärtom har en 

positiv löneutveckling efter att ha blivit förälder. Kvinnorna i rapporten som fick barn 1999 

har efter födseln, till skillnad från de kvinnor som inte fick barn, inte arbetat lika mycket och 

inte heller försökt avancera till högre kvalificerade arbeten. Detta är en av förklaringarna till 

att kvinnor som tar föräldraledigt erfar en sämre löneutveckling. För män skiljer sig inte detta 

så mycket överhuvudtaget, men det som kan ses är att de män som inte hade något arbete 
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innan barnet föddes, efteråt valt att söka arbete i större utsträckning (Kennerberg 2007 sid. 

28). 

 

En annan rapport utfärdad av IFAU 2010 utreder huruvida delad föräldraledighet har någon 

effekt på kvinnors löner. Det de i rapporten kommer fram till är att för varje månad som 

pappan tar ut föräldraledighet ökar mammans framtida lön med 6.7 procent. Som en möjlig 

förklaring till detta anges att genom att pappan tar ut föräldraledighet, så förväntas 

föräldraparet även i framtiden fördela hemarbetet mer lika, vilket ger en positiv effekt på 

kvinnans lön. Även i denna studie har de funnit att uttagande av föräldraledighet är associerat 

med lägre framtida löner. När en kvinna tar ut föräldraledighet så får hon en 4.5 procent lägre 

lön, och när en man tar ut föräldraledighet så sjunker hans lön med hela 7.5 procent. En 

förklaring till varför det skiljer så mycket mellan män och kvinnor kan enligt denna rapport 

vara att en man inte på samma sätt som en kvinna förväntas ta ut föräldraledighet, och då 

denne gör det så får det större negativa effekter än när en kvinna gör det (Johansson 2010, 

sid.14). 

 

I en studie utgiven 2007 av Statistiska Centralbyrån (SCB) nämns föräldraförsäkringen i 

Sverige vara en bidragande faktor till en mer jämställd svensk arbetsmarknad. Med de två 

reformerna 1995 respektive 2002, som nämnts ovan, är 60 dagar av det totala antalet 

föräldrapenningdagar avsatta åt vardera föräldern. Det gör att man inte kan överföra dessa 

dagar på den på den andre parten. De två reformerna har även bidragit till att synen på en 

pappas uttag av föräldrapenningdagar har förändrats och betraktas idag inte lika negativt  som 

tidigare. I studien upprepas även det som nämnts i föregående studier, nämligen att kvinnors 

och mäns uttag av föräldrapenningdagar ger olika signaler till arbetsgivaren vad gäller deras 

motivation och framtida prestationer i sitt yrkesverksamma liv. Vidare nämns att en lång 

ledighet ses som en indikation på sämre motivation än om personen i fråga väljer att ta ut en 

kort ledighet. Att en kvinna efter att ha varit föräldraledig oftast får erfara en sämre lön än 

innan hon gick på föräldraledighet, kan enligt SCB:s rapport bero på att det är kostsamt för 

arbetsgivaren att ersätta kvinnan, genom till exempel kostnader för vikarier. Att kvinnans 

humankapital förlorar i värde efter en längre period av ledighet är en annan förklaring som 

nämns, det gäller speciellt för en kvinna som kort tid efter sin föräldraledighet får ett nytt 

barn. Kvinnor som tagit ut en lång föräldraledighet har bara 50 procent chans att blir 

befordrade i jämförelse med kvinnor som tagit ut en kortare ledighet, samtidigt som man kan 

se tendenser till att kvinnor med längre ledighet har en sämre löneutveckling än en kvinna 
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med kortare uttag (SCB 2007:3, sid. 12-16). 
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4. Data 

4.1 Dataanskaffning 
Den data som fanns tillgänglig innehöll en lista på alla anställda inom Karlstad kommun, samt 

deras månadslöner över en tidsperiod på 9 år från 2002 till och med 2010. Lönerna fanns 

observerade efter varje löneförändring, de anställda kunde därmed ha flera observerade löner 

under samma år.  I en separat fil fanns en lista över alla personer som tagit ut föräldraledighet 

år 2006, där listan innehöll en så kallad ögonblicksbild på de som tagit ut föräldraledighet 

under april månad det nämnda året. De personer som hade tagit ut föräldraledighet återkom 

även i listan över löner för alla anställda.  

 

4.2 Sortering av data 
Datan var ursprungligen en excelfil som konverterades in i dataprogrammet för statistisk 

analys, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) för att fortsättningsvis kunna 

hanteras på ett smidigare sätt. 

 

Första steget var att organisera datan för att vidare kunna analysera den. För många personer 

fanns det mer än en observerad lön per år, och då det endast var av intresse att ha en 

observerad lön per person och år så gjordes detta möjligt genom att sortera ut lönerna med 

hjälp av SPSS. Vi sorterade ut så att vi fick kvar löner som gällde en tidsperiod där datumet 1 

april fanns observerat. Detta gjorde vi för varje år. I det här steget försvann bara ett fåtal 

personer som inte hade en observerad lön för den perioden. Eftersom antalet observationer 

efter det steget ändå var så pass stort, i genomsnitt ca 4000 personer per år, finns det 

anledning att anse att det i fortsättningen ändå skulle ge en korrekt bild av det faktiska läget. 

 

För att kunna kontrollera om löneutvecklingen skiljde sig för personer som tagit ut respektive 

inte tagit ut föräldraledighet under april månad 2006 identifierades de personer som tagit ut 

föräldraledighet i listan över samtliga anställda. Det här gjordes genom att en ny variabel 

infördes i filen med löner för samtliga anställda som döptes till föräldralediga, där de som 

tagit ut föräldraledighet gavs siffran 1 och de som inte tagit ut föräldraledighet fick siffran 0.  

 

Efter att vi sorterat ut så att varje anställd endast hade en observerad lön per år så var 

datamängden uppdelad i nio olika filer, en för varje år. För att kunna göra regressionsanalysen 
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krävdes att alla år fanns med i samma fil. Alla övriga år importerades därmed in i filen för år 

2006.  

 

Då variabeln för kön ursprungligen var betecknad med kvinna respektive man kodades 

variabeln om genom att de individer som var kvinnor fick beteckningen 0 och männen fick 

beteckningen 1. Det här steget gjordes för att senare i regressionen kunna använda oss 

variablen kön som en dummyvariabel.  

 

Det väsentliga i vår undersökning är att jämföra om de som varit föräldralediga har en sämre 

löneutveckling än de som inte tagit ut föräldraledighet inom samma yrkesgrupp. Vi valde att 

utgå ifrån 2006, och i den ursprungliga datamängden hade vi 92 befattningsnummer som 

benämndes i fyrsiffriga nummer. Vi stötte då på ett problem med att vissa föräldralediga var 

ensamma i sin befattningsgrupp eller i andra fall var väldigt få medan andra 

befattningsgrupper helt saknade föräldralediga. I och med detta valde vi att slå ihop två eller 

flera befattningsnummer innehållande personer med liknande löner och arbetsuppgifter till en 

grupp. Vi valde som gräns ett antal på 10 individer, som både varit och inte varit 

föräldralediga under april 2006, för att det skulle bli rättvisande men fortfarande någorlunda 

liknande befattningsgrupper. De nya grupperna benämndes i tal från 1 till 65 och kunde 

därmed användas som 65 befattningsgrupper senare i regressionen. Det steget innebar att 

urvalet minskade till 3501 personer.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka löneutvecklingen för de föräldralediga och det är då 

viktigt att ha en sammanhängande observationsperiod. I en av modellerna kommer 

löneutvecklingen att mätas mellan olika år och om en individ inte är anställd i vissa 

tidsperioder kommer den anställdes lön försvinna. Då mer än en tredjedel av det återstående 

urvalet saknade anställning 2002, togs 2002 års observationer bort ur urvalet. Av samma 

anledning togs även 2010 års observationer bort. När antalet anställda 2009 undersöktes, var 

det enbart cirka en tiondel som fallit bort vilket styrkte beslutet att låta den vara kvar. 

Betydligt fler hade fallit bort från 2003 års anställda vilket gjorde att vi valde att inte heller 

använda det året i våra skattningar. 

 

I urvalet fanns fyra individer med extremvärden vad gällde löneutvecklingen mellan år 2008 

och år 2009, varav tre av dessa hade varit föräldralediga under april månad år 2006. Dessa 

personer hade under nämnda perioden en löneutveckling på runt 100 procent. Eftersom vi 
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ville åstadkomma ett så korrekt resultat som möjligt valde vi att, efter att ha undersökt 

orsakerna till dessa extremvärden, ta bort de fyra personerna ur undersökningen.  
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5. Metod 

5.1 Multivariat regressionsanalys 

5.1.1 Antaganden 

Syftet är att undersöka om föräldraledighet påverkar löneutvecklingen i Karlstad kommun och 

då vi antar att det finns fler faktorer som påverkar löneutvecklingen än enbart om man tagit ut 

föräldraledighet eller inte har vi valt att göra en multivariat regressionsanalys enligt minsta 

kvadratmetoden, OLS. I en enkel regressionsanalys undersöks korrelationen mellan den 

beroende och den oberoende variabeln (Gujarati 2009, sid. 34),  i en multivariat 

regressionsanalys undersöks istället hur flera oberoende variabler korrelerar med den 

beroende variabeln (Gujarati 2009, sid. 188).  

 

För att det ska vara möjligt att använda sig av OLS metoden finns det tio antaganden (Gujarati 

2009, sid. 315) som måste vara uppfyllda: 

 

1. Regressionsmodellen måste vara linjär i parametrarna, det vill säga ekvationen ska se ut 

som följer:  

                

2.  X-värdena ska vara oberoende av feltermen. Det innebär att det inte ska föreligga någon 

kovarians mellan    och någon av X-värdena.  

   (      )     (      )    

3. Medelvärdet för feltermen är noll för varje X-värde. 

        (          )     för varje i 

4. Homoskedasticitet eller konstant varians för    föreligger.  

   (  )     

5. Ingen autokorrelation eller seriekorrelation mellan feltermerna. 

   (     )    

    

6. Antalet observationer n, måste vara större än antalet parametrar som ska uppskattas. 

7. Det måste föreligga variation i X-värdena. 

8. Inget exakt linjärt förhållande mellan    och     Det vill säga det föreligger ingen 

multikollinearitet. 

9. Modellen är korrekt specifierad,  ( ̂)    

10. Den stokastiska termen    är normalfördelad. 
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Vi förutsätter fortsättningsvis att de 10 antagandena är uppfyllda.  

  

5.1.2 Variabler 

Beroende variabel  

Det vi vill undersöka med hjälp av en linjär multivariat regressionsanalys är hur 

löneutvecklingen samt den totala månadslönen påverkas av föräldraledighet. Den beroende 

variabeln, Y, är således löneförändringen mellan olika år i kronor i modell 1. I modell 2 och 

modell 3 är den beroende variabeln Y istället den totala månadslönen. 

 

Oberoende variabler 

De oberoende variablerna som betecknas xi, är de variabler som ska visa på eventuella 

samband med förändringen i den beroende variabeln. Olika oberoende variabler som kommer 

att kontrolleras för i regressionen är; den anställdes ålder (x3), vilken befattning den anställde 

har i modell 1 och 2 (x5 – x68) och i modell 3 (x4 – x67), om den anställde är en man eller en 

kvinna (x1), samt om den anställde har varit föräldraledig i april under år 2006 eller ej (x2). 

Beroende på vilken modell som används kommer även månadslönen 2006 eller 

löneutvecklingen mellan 2004 och 2006 att kontrolleras för (x4).  

 

Variablerna för föräldraledighet, befattningar och kön är dummyvariabler, det vill säga 

egenskapsvariabler. Den egenskap som man vill kontrollera för ges en 1:a och de som inte har 

den egenskapen ges en 0:a. I detta fall innebar det att den som varit föräldraledig betecknades 

med siffran 1 medan de som inte varit föräldralediga gavs siffran 0. Samma sak gjordes för 

variabeln kön genom att de individer som var kvinnor fick beteckningen 0 och männen fick 

beteckningen 1. Eftersom variabeln befattning delades upp i 65 grupper, blev det 64 

dummyvariabler där de 64 befattningsdummyvariablerna kontrolleras mot den största 

befattningsgruppen, vilken är undersköterskor och betecknas som befattningsgrupp 14. 

Anledningen till att det blev 64 befattningsdummyvariabler är att det måste finnas en grupp 

som dummyvariabeln kontrolleras mot. Befattningsdummyvariablerna är uppbyggda som 

ovanstående dummyvariabler, de anställda som tillhörde vardera befattningsgrupp gavs en 1:a 

medan de övriga som inte tillhörde befattningsgruppen gavs en 0:a. De 64 dummyvariablerna 

för befattningar kommer att användas som kontrollvariabler. Detta för att kunna kontrollera 

för befattningars påverkan på löneutvecklingen och på så vis kunna undersöka föräldraledigas 

löneutveckling oberoende av befattning. 
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5.1.3 Ekvationer 

Grundekvationen i en multiregressionsanalys ser ut som följer; 

                                         (Ekv. 1) 

 

   = den beroende variabeln, den som ska förklaras. 

   = de oberoende variablerna, de som förklarar den beroende variabeln 

   = parametrarna, som beskriver hur mycket av den oberoende variabeln som förklarar den 

beroende 

   = står för den stokastiska variabeln, den som förklarar det i den beroende variabeln som de 

oberoende variablerna inte förklarar 

 

För att undersöka föräldraledighetens påverkan på löneutvecklingen kommer tre modeller att 

användas och de är alla uppbyggda utifrån samma idé. Alla modeller förekommer i två olika 

uppsättningar, där modell 1 undersöker förändringen i lön under olika perioder, modell 2 

undersöker totala månadslönen för olika perioder, med lönen 2006 som en kontrollvariabel 

vilket gör att även den undersöker förändringen i lön. Modell 3 är en enkel löneekvation 

vilket endast undersöker totala månadslönen. Första uppsättningen i modellparet, med andra 

ord 1A, 2A och 3A, kontrollerar för befattningar och andra modellen i paret, modell 1B, 2B 

och 3B, undersöker effekten utan kontroll för befattningar.  

 

Anledningen till att vi i modell 1 undersöker förändringen i lön för olika perioder var att vi 

ville se hur föräldraledighet påverkar löneutvecklingen på lång sikt, på kort sikt samt för 

några specifika tidsperioder efter uttagen föräldraledighet. I modell 1A gjordes således fyra 

olika regressioner för dessa olika tidsperioder. För att undersöka på lång sikt användes 

löneutvecklingen mellan åren 2006 och 2009 som beroende variabel.  På kort sikt användes 

löneutvecklingen mellan åren 2006 till 2007. De övriga tidsperioder som kontrollerades för 

var löneutvecklingen mellan år 2007 och 2008 samt mellan år 2008 och 2009. Att vi valde att 

förutom undersökningen för lång och kort sikt undersöka för specifika tidsperioder, var på 

grund av att om vi på lång sikt skulle se en effekt av föräldraledighet, så var det även 

intressant att se för vilka tidsperioder detta inträffade. I modell 1 valde vi även att som en 

oberoende variabel ha löneutvecklingen mellan 2004 och 2006, för att på så vis kontrollera för 

löneutvecklingstakten en tidsperiod innan året för uttagen föräldraledighet.  På så vis 

eliminerar vi möjligheten att de som varit föräldralediga skulle kunna tillhöra grupper som 



 

22 

 

från början har en snabbare löneutveckling. I modell 1A fanns 64 dummyvariabler för 

befattningar med. Anledningen till det var att vi ville kontrollera för befattningar och 

eliminera eventuell påverkan som typ av befattning skulle kunna ha på löneutvecklingen.  

 

I modell 2 undersöktes hur månadslönen för ett specifikt år efter föräldraledigheten 

påverkades av variablerna för kön, föräldraledighet, ålder, månadslönen för 2006 inklusive de 

64 befattningsgrupperna. Variabeln månadslön 2006 och de 64 befattningsgrupperna är även i 

denna regression bara med som kontrollvariabler och deras signifikans i regressionen är 

därmed inte av relevans och således ingenting vi kommer att analysera. Det som skiljer denna 

modell från modell 1A är att vi inte har löneutvecklingen mellan olika tidsperioder utan 

istället månadslönen för varje år som beroende variabel. Då vi kontrollerar för månadslönen 

2006, kommer dock även denna modell ge oss en bild av löneutvecklingen. Åren vi 

undersökte för var de tre på föräldraledigheten följande åren, det vill säga 2007, 2008 och 

2009. 

 

Modell 3 gjordes av den anledningen att vi ville se hur månadslönen förändrades av de 

oberoende variablerna, utan att kontrollera för löneutvecklingen. I modell 3 kommer endast 

två regressioner göras, en för 2006 då vi räknar med att månadslönen ännu inte har hunnits 

påverkats av föräldraledighet och endast beror av andra variabler, och 2008 då en eventuell 

skillnad borde upptäckas samtidigt som bortfallet förhoppningsvis inte är allt för stort. Som 

beroende variabler har vi i denna modell månadslön för år 2006 och 2008. 

 

I och med att vi gjorde flera olika modeller kan vi se på den eventuella effekten ur olika 

synvinklar. I modell 1 har vi som sagt löneutvecklingen i kronor mellan olika år vilket gör att 

vi kan undersöka effekten på lång och kort sikt. Som bekant visar de oberoende variablerna i 

regressionsmodellen deras effekt på den beroende variabeln när de andra variablerna hålls 

fasta. Variablerna kön, ålder och befattningar är klara på vad de visar, löneförändringen 

mellan 2004-2006 är lite mer diffus att förstå. Orsaken till att vi har med den i vår regression 

är för att även neutralisera eller kontrollera för icke-observerbara egenskaper. Det kan vara 

egenskaper som är svåra att direkt sätta fingret på eller som vi helt enkelt inte har data över, 

som exempelvis motivation eller utbildning. Får vi en positiv signifikans på föräldraledighet i 

vår första modell visar det på att föräldralediga som grupp har en snabbare löneutveckling då 

vi håller variablerna som kön, ålder, befattningar och hur deras löneutveckling såg ut innan de 

fick barn fasta. Modell 2 är relativt lik modell 1 men skiljer sig i det hänseendet att vi nu 
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istället undersöker vad som påverkar lönen ett specifikt år. För att försöka kontrollera för de 

icke-observerbara egenskaperna har vi här med året 2006 som kontrollvariabel. Skulle vi få en 

positiv signifikans för föräldraledighet i denna regression visar det på att föräldralediga som 

grupp får en högre månadslön efter 2006 när vi håller de andra variablerna fasta. I och med att 

vi kontrollerar för året 2006 så undersöker även denna modell för påverkan som detta tidigare 

år ger på lönen, en form av löneförändring. En positiv signifikans i modell 3 visar däremot 

endast på att föräldralediga som grupp har en högre lön. Det är ett viktigt spår för att djupare 

kunna förstå våra regressioner trots att det kan tyckas att den inte följer vårt syfte. Ju mer vi 

vet om våra föräldralediga desto riktigare slutsatser kan vi dra.  

 

Ekvationerna ser därmed ut som följer; 

 

Modell 1A: 
                                                               

                           

Där         är en referenskategori.    (Ekv. 2) 

 

Modell 1B: 

                                              

                       (Ekv. 3) 

 

Modell 2A: 

                                                                  

                     

Där         är en referenskategori.    (Ekv. 4) 

 

Modell 2B: 
                                                          (Ekv. 5) 

 

Modell 3A: 
                                                         

                    

Där         är en referenskategori.    (Ekv. 6) 

 

Modell 3B: 
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                                                (Ekv. 7) 

 

Där Lön är månadslönen uttryckt i heltidslön för april månad för respektive år som prövas och 

     är löneutvecklingen uttryckt i skillnaden för aprils månadslöner mellan olika år. 

 

5.2 Metodproblem 

5.2.1 Validitet 

Hög validitet i en undersökning innebär att endast det som är tänkt att mätas mäts och inget 

annat (Thurén, 2007, sid 26). Ett av uppsatsen stora validitetsproblem är att datamaterialet 

endast visar en ögonblicksbild på de som var föräldralediga i april 2006. Den visar inte på hur 

länge de föräldralediga tog ledigt och kommer därmed att försvåra vidare slutsatser då 

längden av föräldraledighet är en viktig parameter för att förklara eventuella skillnader i 

löneutvecklingen. Vidare så kontrolleras inte om den föräldralediga eller de som inte var 

föräldralediga i april 2006 tog ut föräldraledighet under senare år för ytterligare barn vilket 

även det är av betydelse för att förstå om föräldraledighet har en påverkan på 

löneutvecklingen. Trots detta kommer vi fortfarande kunna dra en slutsats, dock hade den 

kunnat vara mycket starkare om vi hade kunnat kontrollera för ovanstående parametrar.  

 

5.2.2 Reliabilitet 

Reliabilitet behandlar tillförlitligheten i datan som används. Det hög reliabilitet innebär är att 

vid upprepade mätningar ska resultatet bli detsamma oavsett vem som gör mätningen (Thurén 

2007, sid. 26). När datan sorterades för att få fram en lön per person och år, kan sorteringen 

ha lett till att personer som inte hade en observerad lön inom den tidsperioden föll ur 

undersökningen, på så vis kan en sådan typ av sortering påverka reliabiliteten i 

undersökningen. 

Processen där personer som varit föräldralediga respektive inte gavs ettor och nollor gjordes 

manuellt och för en person i taget. Det kan på grund av den mänskliga faktorn ha inträffat att 

någon siffra hamnat på fel ställe, vilket i så fall påverkar reliabiliteten i statistiken. Dock 

skulle det inte ha någon nämnbar påverkan, om det nu överhuvudtaget inträffat, eftersom det i 

så fall enbart rör sig om några enstaka fall.  
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6. Analys 

6.1 Deskriptiv statistik 
Nedan syns vår deskriptiva statistik vars syfte är att ge en överblick över hur vår datamängd 

ser ut. 

 

 

Tabell 1: Deskriptiv statistik  

    
  Antal Minimum Maximum Medel Standardavvikelse 

Ålder 2006 3606 32 61 47.8 8.1 

Månadslön 2004 3128 14600 60400 19880.3 3590.6 

Månadslön 2005 3341 15015 63800 20363.3 3779.7 

Månadslön 2006 3603 15380 65400 20962.4 3864.7 

Månadslön 2007 3432 15380 64600 21503.8 4297.1 

Månadslön 2008 3306 16000 65500 22833.8 4147.5 

Månadslön 2009 3192 16200 67500 23731.8 4376.5 

Löneförändring 2004-2006 3128 -17600 18950 1215.4 862.5 

Löneförändring 2006-2009 3192 -15500 36100 2646.2 1343.6 

Löneförändring 2006-2007 3432 -2205 33000 477.8 842.1 

Löneförändring 2007-2008 3301 -16300 28300 1270.4 916.5 

Löneförändring 2008-2009 3186 -2500 12900 870.7 546.3 

Källa: Omarbetad data från SPSS 

    

Tabell 2: Kön och föräldraledighet 

  Antal Procent 

Kön 
Kvinna 3087 85.7 

Man 516 14.3 

Total 3603 100 

Föräldraledighet 
Har inte varit 3224 89.5 

Har varit 379 10.5 

Total 3603 100 

Källa: Omarbetad data från SPSS 

   

Tabell 3: Könsfördelning föräldraledighet 

  Antal Procent 

Kön 
Kvinna 355 93.7 

Man 24 6.3 

Total 379 100 

Källa: Omarbetad data från SPSS 
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Tabell 4: Befattningsgrupper, frekvens 

Grupper Antal Procent   Befattningar     Antal föräldralediga 
1 11 0.30  Stadssekreterare, avtalssekreterare,  3 

 2 10 0.28   Biståndsbedömare     2   
3 11 0.30  Systemförvaltare 

  

1 

 4 10 0.28   cirkalön 30000 bl.a. Inköpare   4   
5 11 0.30  cirkalön 26000 bl.a. IT-tekniker 

 

1 

 6 10 0.28   cirkalön 36000 bl.a. Ingenjör/projektledare 1   
7 10 0.28  cirkalön 30000 bl.a. IT-manager 

 

3 

 8 35 0.97   Sjuksköterska     3   
9 23 0.64  Skolsköterska  

 
  2 

 10 10 0.28   cirkalön 21000 bl.a. Behandlingsassistent  1   
11 10 0.28  Sjukgymnast 

  

2 

 12 19 0.53   Arbetsterapeut     0   
13 11 0.30  cirkalön 22000 bl.a. Massör 

 

1 

 14 653 18.10   Undersköterska     43   
15 40 1.11  Undersköterska natt 

  

1 

 16 15 0.42   Miljö/Hälsoinspektör     4   
17 35 0.97  Behandlp kom 

  

1 

 18 69 1.91   Vårdare       5   
19 134 3.71  Vårdbiträde 

  

3 

 20 14 0.39   Skolintendent     1   
21 45 1.25  Rektor 

   

1 

 22 11 0.30   cirkalön 29000 Lärare hälsa och sjukvård 3   
23 20 0.55  Musiklärare 

  

1 

 24 52 1.44   Enhetschef     1   
25 12 0.33  cirkalön 26000 bl.a. Fritidsassistent 1 

 26 11 0.30   cirkalön 29000 bl.a. Webredaktör 2   
27 55 1.52  Lärare lågstadie 

  

3 

 28 55 1.52   Lärare mellanstadie     2   
29 37 1.03  Lärare grt mano 

  

9 

 30 70 1.94   Lärare grt svso     16   
31 59 1.64  Lärare grs mano 

  

10 

 32 37 1.03   Lärare grs svso     4   
33 61 1.69  cirkalön 28000 bl.a. Lärara GRS SVSP 11 

 34 36 1.00   Lärare gy mano     5   
35 37 1.03  Lärare gy svso 

  

5 

 36 53 1.47   Lärare gy svsp     10   
37 14 0.39  cirkalön 29000 bl.a. Lärare GY EKON 3 

 38 34 0.94   Lärare idrott     2   
39 21 0.58  Lärare musik 

  

2 

 40 15 0.42   Lärare tx-slöjd     1   
41 14 0.39  cirkalön 26000 bl.a. Lärare HUSH ÄMN 3 

 42 66 1.83   Socialsekreterare     12   
43 21 0.58  cirkalön 31000 bl.a. Specialpedagog 2 

 44 20 0.55   cirkalön 27000 bl.a. Kurator   2   
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45 80 2.22  Elevassistent 

  

6 

 46 196 5.43   Personlig assistent     18   
47 26 0.72  Fritidsledare 

  

2 

 48 183 5.07   Fritidspedagog     20   
49 10 0.28  cirkalön 29000 bl.a. Enhetschef 

 

1 

 50 501 13.89   Förskolelärare     88   
51 115 3.19  Barnskötare 

  

8 

 52 23 0.64   Skötare psykiatrin     1   
53 116 3.22  cirkalön 21000 bl.a. Vårdare KOMBTJ 4 

 54 12 0.33   Naturvårdshandläggare   1   
55 14 0.39  Modersmålslärare 

  

1 

 56 10 0.28   cirkalön 35000 bl.a. Modelltekniker 2   
57 10 0.28  cirkalön 29000 bl.a. Elingenjör 

 

2 

 58 11 0.30   cirkalön 51000 bl.a. Avdelningschef   2   
59 11 0.30  cirkalön 26000 bl.a Ingenjör 

 

3 

 60 11 0.30   cirkalön 31000 bl.a. Landskapsingenjör 4   
61 14 0.39  cirkalön 28000 bl.a. Förvaltare 

 

2 

 62 28 0.78   Kock       4   
63 56 1.55  Ekonomibiträde 

  

3 

 64 132 3.66   Städare       11   
65 51 1.41  Cirkalön 20000 bl.a. Ekonomibiträde 3 

 Totalt 3607 100,0           379   
Källa: Omarbetad data från SPSS 

Diagram 3: Löneförändring 

 

Källa: Omarbetad data från SPSS 

Tabellen ovan visar hur förändringen av medellönen för samtliga anställda inom Karlstad 

kommun mellan åren 2004-2009. Den blå linjen visar löneutvecklingen för föräldralediga 

medan den gröna streckade linjen visar löneutvecklingen för de som inte varit 

föräldralediga.  



 

28 

 

6.2 Modell 1A 
 

                                              

                                             

Där         är en referenskategori.    (Ekv. 2) 

 

Tabell 5: Del av modell 1A 

    Beroende variabel: Löneförändring 
            

Oberoende 2006-2009 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Konstant 
3256.243***     71.489 2167.789*** 955.830*** 
 (166.461) (101.1284)     (92.270) (67.634) 

Kön 
       0.454    -13.519        27.055  11.156 
   (73.295)     (44.617)       40.565 (29.764) 

Föräldraledighet 
     -1.200      -5.801       36.784 -18.003 
   (77.459)   (47.288)       42.877 (31.411) 

Ålder 
   -11.699***     -1.406        -5.459***   -4.383*** 
     (3.164)     (1.923)          1.750   (1.285) 

ΔLön 2004-2006 
     -0.152***       0.005        -0.159***    0.018 
     (0.029)      (0.018)           0.016   (0.012) 

Grupp 1-65 Resultaten finns i appendix 

 

Källa: Omarbetad data från SPSS 

Betavärden samt standardfel inom parentes 

* 0.10 signifikansnivå, ** 0.05 signifikansnivå, *** 0.01 signifikansnivå 

  

I vår första modell, där vi även kontrollerar för befattningar och löneutvecklingen mellan 

2004 och 2006, har inte föräldraledighet någon påverkan på löneutvecklingen. Detta gäller för 

samtliga tidsperioder i undersökningen. Samma sak gäller för den oberoende variabeln kön, 

som alltså inte har någon påverkan på löneutvecklingen under någon av våra valda 

tidsperioder när vi kontrollerar för löneutvecklingen 2004-2006.  

 

Ålder har däremot signifikans för löneutvecklingen för perioderna 2006-2009, 2007-2008 

samt 2008-2009. För perioden 2006-2007 hade dock ålder ingen signifikans. För samtliga 

perioder som ålder var signifikant, hade ålder med 99 procents säkerhet negativ påverkan på 

löneutvecklingen. Det innebär att desto äldre en anställd blir desto sämre löneutveckling får 

personen. Ur tabellen går det att utläsa att på lång sikt minskar löneutvecklingen med 12 

kronor för varje extra år äldre en person blir. Det faktum att äldre har en sämre löneutveckling 

skulle kunna förklaras av att nyanställda utvecklas mer i början när de lär sig arbetet och om 
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lönen är en produkt av deras effektivitet så kommer den att öka i takt med att den anställde 

utvecklas. En anställd som har varit i kommunen länge har i de flesta fall redan nått till en 

sådan nivå att den inte utvecklas på sin arbetsplats i samma takt som en senare anställd. Det 

utmynnar i en brantare löneutvecklingskurva för nyanställda och unga och att 

löneutvecklingskurvan sedan planar ut med åldern, vilket går i linje med våra resultat.  

 

6.3 Modell 1B 
 

                                                                 

      (Ekv. 3) 

 
Tabell 6: Modell 1B 

    Beroende variabel: Löneförändring 
            

Oberoende 2006-2009 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Konstant 
2524.709***   -90.390 1901.672*** 679.428*** 
 (164.347) (106.544)  (101.640)  (68.232) 

Kön 
  258.599***  225.306***    -43.045    81.170*** 
   (68.933)   (44.852)    (42.689)   (23.581) 

Föräldraledighet 
    64.992  243.555***  -180.915***    31.846 
   (81.557)   (52.805)    (50.257)   (33.771) 

Ålder 
      -1.945      7.655***    -10.525***       0.936 
      (3.200)     (2.074)      (1.978)     (1.328) 

ΔLön 2004-2006 
       0.114***       0.115***      -0.100***     -0.100*** 

      (0.028)      (0.018)      (0.017)     (0.012) 
Källa: Omarbetad data från SPSS 

Betavärden samt standardfel inom parentes 

* 0.10 signifikansnivå, ** 0.05 signifikansnivå, *** 0.01 signifikansnivå 

  

Föräldraledighet är i två av dessa regressioner signifikant för löneutvecklingen. Inte alltför 

överraskande är variabeln signifikant för löneutvecklingen åren som följer precis efter 

föräldraledigheten. För åren 2006 till 2007 samt 2007 till 2008 kan vi med 99 procents 

säkerhet säga att föräldraledighet har en påverkan på löneutvecklingen. På lång sikt har 

föräldraledighet ingen påverkan på löneutvecklingen. Samma sak gäller för perioden 2008 till 

2009. Vad som är däremot är överraskande är att för de två perioder där föräldraledighet har 

en inverkan på lönen så har det en positiv effekt mellan år 2006 och 2007 men en negativ 

effekt mellan 2007 och 2008. Det kan verka underligt eftersom de flesta tidigare studier 

kommit fram till att föräldraledighet har en negativ påverkan på löneutvecklingen. 

Anledningen till detta överraskande resultat är svårt dra några slutsatser om men frågan är om 
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Karlstad kommun kan ha gjort något speciellt under denna period som ger detta resultat. Om 

de eventuellt har varit medvetna om att föräldralediga kan komma att hamna efter i 

löneutvecklingen och velat förebygga detta genom att medvetet ge föräldralediga en bättre 

löneutveckling precis efter föräldraledigheten för att de senare ska hamna på samma nivå som 

övriga. Detta är dock inget vi kan ge en förklaring till utifrån vår regression utan vi kan endast 

spekulera kring orsaken.  

 

Variabeln för kön har i modell 1B signifikans för samtliga tidsperioder förutom mellan åren 

2007 och 2008. Då vi i variabeln för kön satt män som nummer 1 och kvinnor som 0 visar en 

positiv påverkan att män har en snabbare löneutveckling än vad kvinnor har. Hade den 

däremot varit negativ hade kvinnor haft en bättre löneutveckling än män. Det faktum att 

variabeln för kön nu har en positiv påverkan på lönen, till skillnad från när vi i regressionen 

även kontrollerade för befattningar, kan förklaras av det samband som vi redovisat i tidigare 

studier, det vill säga att många kvinnor arbetar inom så kallade kvinnoyrken som har planare 

löneutvecklingskurva. I resultatet för år 2006-2009 visas det faktum att om individen är en 

man så ökar löneutvecklingen med cirka 260 kronor per månad mer än för kvinnor.   

 

Ålder har enbart påverkan på löneutvecklingen i två av de fyra regressionerna och i de fallen 

med 99 procents säkerhet. Nämnbart är att ålder i de fall variabeln har signifikans, åren 2006-

2007 och 2007-2008,  är negativ för åren 2007-2008 men däremot är positiv 2006-2007. Så 

även resultatet för variabeln ålder sticker ut för åren 2006-2007. 

 

Då modell 1B visar att föräldraledighet har signifikans för löneutvecklingen under 

tidsperioden är det av intresse att undersöka om det gäller för båda könen eller om det skiljer 

sig könen emellan. Därför görs två nya regressioner för samma modell, en för män och en för 

kvinnor. De två regressionerna görs för tidsperioden 2006-2007 samt perioden 2007-2008, då 

det var för dessa perioder som föräldraledighet hade signifikans och därför är av intresse för 

vidare undersökningar.   

 

Tabell 7: Modell 1B, uppdelad för kvinnor och män 

Beroende variabel: Löneförändring kvinnor  Löneförändring män 

            

Oberoende 2006-2007 2007-2008 2006-2007 2007-2008 

Konstant 
 -46.266 1953.126***  -49.242 1726.887*** 

(119.142) (104.949) (222.519) (315.639) 

Föräldraledighet 253.719***  -196.446*** 66.585 33.105 
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(56.147) (49.420) (171.420) (240.924) 

Ålder 
7.111***  -10.744*** 10.145**  -11.314* 

(2.310) (2.034) (4.521) (6.406) 

ΔLön 2004-2006 
0.099***  -0.132*** 0.166*** 0.009 

(0.021) (0.019) (0.033) (0.046) 
Källa: Omarbetad data från SPSS 

Betavärden samt standardfel inom parentes 

* 0.10 signifikansnivå, ** 0.05 signifikansnivå, *** 0.01 signifikansnivå 

  

Från modellen kan man utläsa att föräldraledighet enbart är signifikant för kvinnor. På samma 

sätt som i ursprungsmodellen påverkar föräldraledighet löneutvecklingen positivt för 

tidsperioden 2006-2007 och negativt för tidsperioden 2007-2008. I bägge fallen på 1 procents 

signifikansnivå. 

6.4 Modell 2A 
 

                                                              

                              

Där         är en referenskategori.    (Ekv. 4) 

 

Tabell 8: Del av modell 2A 

    Beroende variabel: Månadslön 

          

Oberoende 2007 2008 2009 

Konstant 
 -111.815 2935.333*** 3766.417*** 
(159.428) (243.888) (285.927) 

Kön 
 -27.873  -11.158  -4.777 
(39.787) (61.335) (72.146) 

Föräldraledighet 
18.136 55.315 41.514 

(42.369) (64.888) (76.332) 

Ålder 
 -2.435  -1.014  -5.331* 
(1.755) (2.695) (3.175) 

Lön 2006 
1.012*** 0.941*** 0.949*** 
(0.008) (0.013) (0.015) 

Grupp 1-65 Resultaten finns i appendix 

Källa: Omarbetad data från SPSS 

Betavärden samt standardfel inom parentes 

* 0.10 signifikansnivå, ** 0.05 signifikansnivå, *** 0.01 signifikansnivå 

  

När vi kontrollerar för hur månadslönerna år 2007 till och med år 2009 påverkas av samma 

oberoende variabler som i modell 1A förutom det faktum att regressionen nu kontrollerar för 
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månadslönen 2006 och inte för förändringen mellan 2004 och 2006 så skiljer sig inte 

resultaten nämnvärt. 

  

Föräldraledighet och kön har inte heller här någon signifikans. Det innebär att varken kön 

eller föräldraledighet påverkar löneutvecklingen, vilket ger en indikation på att jämställdhet 

vid lönesättningen inom befattningar råder. Ålder har enbart påverkan på månadslönen 2009 

och visar även här på ett negativt samband, i detta fall med en signifikansnivå på 10 procent.  

 

6.5 Modell 2B 
 

                                                          (Ekv. 5) 

 

Tabell 9: Modell 2B 

    Beroende variabel: Månadslön 
          

Oberoende 2007 2008 2009 

Konstant 
 -1155.012*** 1202.769*** 1329.484*** 

(98.931) (147.704) (174.805) 

Kön 
 -21.736 28.375 16.054 
(38.825) (57.964) (68.724) 

Föräldraledighet 
129.340*** 19.177  -20.001 
(44.615) (66.407) (78.865) 

Ålder 
 -6.917***  -7.738***  -12.650*** 
(1.762) (2.620) (3.116) 

Lön 2006 
1.093*** 1.044*** 1.091*** 

(0.004) (0.005) (0.006) 
Källa: Omarbetad data från SPSS 

Betavärden samt standardfel inom parentes 

* 0.10 signifikansnivå, ** 0.05 signifikansnivå, *** 0.01 signifikansnivå 

  

Resultaten från regressionen visar att för år 2007 påverkas lönen, med 99 procents säkerhet, 

positivt av uttagen föräldraledighet 2006. Det resultatet ligger i linje med resultatet vi i 

tidigare modell fick för löneutvecklingen mellan 2006 och 2007. Även där hade 

föräldraledighet en positiv effekt för året 2007. 

 

Inte heller i denna modell har kön signifikans för lönernas storlek de tre åren jämfört med den 

lönen 2006. Variabeln för ålder är däremot signifikant för samtliga år och detta på 1 procents 

signifikansnivå. Resultaten påvisar ett negativt samband mellan ålder och ökningen i 
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månadslönen för de olika åren. Att ålder har en negativ påverkan på lönen kan som i tidigare 

fall förklaras med att äldre har en planare löneutvecklingskurva. Då vi i denna regression inte 

kontrollerar för befattningar så kan ytterligare en förklaring till detta ligga i att många av de 

äldre i urvalet tillhör befattningsgrupper med låg löneutveckling. Denna förklaring stärks 

genom resultaten från modell 2A där ålder inte hade någon signifikans, förutom för år 2009 

där regressionen kontrollerade för just befattningsgrupper.  

 

6.6 Modell 3A 

 

                                                         

                    

Där         är en referenskategori.    (Ekv. 6) 

 

Tabell 10: Del av modell 3A 

Beroende variabel: Månadslön   
          

Oberoende 2006 2008   

Konstant 
16070.040*** 17977.422*** 
   (169.281) (211.711) 

 
Kön 

       78.989 84.017   
     (80.051) (99.700)   

Föräldraledighet 
 -2.866 48.966 

 (85.429) (105.498) 
 

Ålder 
62.770*** 59.838*** 
(3.336) (4.166)   

Grupp 1-65 Resultaten finns i appendix 

Källa: Omarbetad data från SPSS 

Betavärden samt standardfel inom parentes 

* 0.10 signifikansnivå, ** 0.05 signifikansnivå, *** 0.01 signifikansnivå 

  

När vi i regressionerna med totallönerna som beroende variabler kontrollerar för befattningar 

så har inte föräldraledighet någon signifikans. Detta gäller för båda åren vi kontrollerar för. 

Kön har inte heller någon påverkan på månadslönen. Det faktum att det inte har någon 

betydelse för månadslönen påvisar en jämställdhet i för kvinnor och män med samma 

befattning. Som resultatet i tabellen ovan visar har ålder nu en positiv effekt på månadslönen, 

detta både för år 2006 och 2008. I båda fallen med 99 procent säkerhet. Resultatet för ålder är 

inte särskilt förvånande eftersom vi nu som oberoende variabel har månadslön och inte som i 
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föregående fall kontrollerar för tidigare års löneutveckling. Fokus ligger endast på vad som 

skulle kunna förklara månadslönen. Att månadslönen ökar desto högre ålder en anställd har är 

inte något överraskande. En möjlig förklaring är den att anställda med högre ålder i 

genomsnitt har varit anställd längre inom Karlstad kommun än yngre kollegor har varit. De 

har därmed haft mer tid på sig att utvecklas och deras löneutveckling har pågått längre. Har de 

däremot inte varit anställda inom Karlstads kommun under en längre tid så har de med största 

sannolikhet varit anställda på ett annat företag eller kommun och skapat sig värdefull 

arbetslivserfarenhet därifrån vilket kommer att syns i deras månadslön.  

 

6.7 Modell 3B 
 

                                                (Ekv. 7) 

 
Tabell 11: Modell 3B 

Beroende variabel: Månadslön   
          

Oberoende 2006 2008   

Konstant 
14368.674*** 16230.689*** 

(388.154) (441.241) 
 

Kön 
2874.011*** 3016.891*** 
(173.167) (196.225)   

Föräldraledighet 
1386.979*** 1448.786*** 
(205.898) (231.797) 

 
Ålder 

126.310*** 125.647*** 

(7.828) (231.797)   
Källa: Omarbetad data från SPSS 

Betavärden samt standardfel inom parentes 

* 0.10 signifikansnivå, ** 0.05 signifikansnivå, *** 0.01 signifikansnivå 

  

 

När vi nu kontrollerar för månadslönen och alltså inte löneutveckligen, kan den positiva 

parametern som föräldraledighet har på lönen både 2006 och 2008 förklaras av att de personer 

som varit föräldralediga i genomsnitt finns i befattningar som har en högre lön än medel. 

Denna förklaring stärks av diagram 3 ovan, där vi kan se att föräldralediga i urvalet faktiskt 

har en högre medellön genom åren. Variabeln för kön är för båda åren signifikant, i bägge 

fallen har kön en positiv effekt på månadslönen vilket innebär att män har en högre lön. 

 

Som tabellen ovan visar har ålder även nu en positiv effekt på månadslönen, detta både för år 

2006 och 2008. I båda fallen med 99 procent säkerhet. Resultatet för ålder kan förklaras på 
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samma sätt som i föregående modell, det vill säga att mer arbetslivserfarenhet och mer 

erfarenhet på arbetsplatsen ger en högre lön.  
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7. Slutsats 
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur föräldraledigas löneutveckling ser ut för 

anställda inom Karlstad kommun och ytterligare om en skillnad kan synas mellan kvinnor och 

män.  

 

När det gäller huvudfrågan så har, i de flesta av våra regressioner, inte föräldraledighet någon 

signifikans för lönen respektive löneutvecklingen. Föräldraledighet är dock signifikant i tre av 

modellerna och då för någon av tidsperioderna. 

 

Det som alla modeller där föräldraledighet har signifikans har gemensamt är att alla är B-

modeller, det vill säga att ingen kontrollerar för befattning. Så fort modellen kontrollerar för 

befattning så syns ingen signifikans för föräldraledighet. Vad som däremot förbryllar är att i 

modell 1B, där vi som oberoende variabel bland annat har löneförändringen mellan 2004-

2006, ser vi ett positivt samband för perioden 2006-2007. Likaså ser vi ett positivt samband i 

modell 2B för året 2007. I tidigare forskning och teori så är sällan resultatet att föräldralediga 

har en positiv löneutveckling och när det väl är det så är det är då för män. Då den största 

delen av våra föräldralediga är kvinnor så går våra resultat egentligen emot all tidigare 

forskning och teori som vi har tagit del av. Skillnaderna mellan kvinnor och män i och med 

föräldraledighet kommer vi tillbaka till senare i slutsatsen. Däremot så är det ett år i modell 

1B som visar på ett negativt samband mellan föräldraledighet och löneutveckling, vilket är ett 

resultat som mer följer det vi trodde vi skulle få efter att ha läst tidigare forskning och teori på 

området. Det negativa sambandet mellan föräldraledigheten och löneutvecklingen infinner sig 

mellan år 2007-2008. Att det är för år 2007-2008 som den negativa effekten visar sig, säger 

oss mer om hur situationen ser ut än vad regressionen för åren 2006-2007 gör. Detta eftersom 

många av de som tagit ut föräldraledighet förmodligen inte har hunnit kommit tillbaka till 

arbetet under tidsperioden 2006-2007.  

 

Vårt syfte var aldrig att undersöka hur jämställt Karlstad kommun är i lönesättning mellan 

kvinnor och män men i våra modeller så kan vi inte komma undan från att ändå snudda in på 

ämnet. Även dessa signifikanser, som olyckligtvis visar sig och är negativa för kvinnor, visar 

sig ännu starkare när vi kontrollerar bort för befattningar. Då kvinnor som grupp tar ut den 

absolut största delen av föräldraledighet så är kön fortfarande intressant, även för vår analys. 

Att resultaten för föräldraledighet endast visar sig när vi inte längre kontrollerar för 
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befattningar samtidigt som kön fortfarande till viss del är signifikant när vi kontrollerar för 

befattningar men är klart starkast när befattningar kontrolleras bort är intressant. Resultatet 

följer vad Thoursie och Löfström skriver i sina studier och vi skulle kunna hävda att statistisk 

diskriminering föreligger. Det vill säga att många kvinnor jobbar inom så kallade kvinnoyrken 

vilket i sig medför en lägre löneutveckling av den anledningen att de anses som en 

anställningsrisk just för att de kan komma att ta ut föräldraledighet. 

 

Att vi både i jämförelse med tidigare studier, men även i jämförelse med resultaten för andra 

år får så annorlunda resultat för de perioder som året 2007 på något sätt finns med som 

beroende variabel, ger oss anledning att fundera över orsaken till detta. I flera av modellerna 

har vi identifierat ytterligare resultat för år 2007 som skiljer sig märkbart från övriga år. 

Detta faktum gör att vi har anledning att fundera över om det föreligger något fel i 

datamängden som vi har haft tillgång till. En annan orsak som vi kan tänka oss som skulle 

kunna ligga bakom de udda resultat vi får för år 2007 är att Karlstad kommun har gjort något 

det året som har lett fram till att vi har fått de resultat vi har fått till exempel skulle de kunna 

ha lyft fram olika grupper vid lönesättningen. Tyvärr är det inget vi i våra modeller kan 

kontrollera för.  

 

När det kommer till frågan huruvida löneutvecklingen ser olika ut för föräldralediga i Karlstad 

kommun beroende på kön, gjorde vi två regressioner för att undersöka detta.  

Då föräldraledighet visade signifikans för tidsperioderna 2006-2007 samt 2007-2008 i modell 

1B, gjordes samma regression som för denna modell fast uppdelat på en regression för 

kvinnorna och en regression för männen i samma data.  

Resultaten visade att föräldraledighet i båda fallen enbart var signifikant för kvinnorna, för 

männen hade det inte någon signifikans överhuvudtaget. En förklaring till att det inte hade 

någon signifikans för männen kan vara att i datan vi hade tillgång till så var enbart 24 av 379 

föräldralediga av manligt kön, vilket bara är 6.3 procent av totala antalet föräldralediga. Det är 

ett väldigt litet antal, och på grund av det kanske det inte ger oss ett helt korrekt resultat 

angående effekten på männens löner. Vidare vet vi inte hur lång tid de föräldralediga har varit 

det, utan enbart att de tagit ut föräldraledighet under april månad. Vi kan spekulera i att 

orsaken till att föräldraledighet inte har någon påverkan på löneutvecklingen för männen 

skulle kunna ligga i att män ofta tar ut ett lägre antal föräldrapenningdagar än kvinnor gör, 

vilket skulle kunna bidra till att effekten på deras löner inte blir lika märkbar.  
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För vidare studier så hade det varit intressant att ytterligare undersöka vad som hände år 2007, 

om det var något fel i datamängden eller om Karlstad kommun faktiskt har gjort något det året 

som har lett fram till dessa besynnerliga resultat. Det hade även varit intressant att veta 

längden på föräldraledigheten och ytterligare undersöka för om individerna som varit 

föräldralediga tog ut föräldraledighet under de efterföljande åren. Datamängden vi hade 

tillgång till innehöll inte dessa uppgifter men vi tror att dessa variabler hade kunnat ge ett mer 

korrekt resultat och en klarare bild på hur situationen för föräldralediga ser ut.  

 

Så slutligen, följer Karlstad kommun sin jämställdhetspolicy På lika villkor och behandlar de 

sina föräldralediga likvärdigt med övriga anställda ur lönesynpunkt? Våra resultat ger inget 

enhetligt svar vilket i sig inte behöver vara negativt. Endast en av våra regressioner visar på 

en negativ löneutveckling medan de flesta inte visar på någon signifikans alls och i vissa fall 

går det att urskilja en positiv signifikans när det gäller föräldraledighet. Utifrån den 

datamängd vi hade tillgång till, går det inte att dra en egentlig slutsats, på grund av att våra 

resultat är så pass motsägelsefulla. För att kunna ge ett säkert svar så hade mer information 

behövts för att kunna göra fler tester med fler variabler.  Vi kan inte hitta tillräckligt för att 

säga att föräldralediga får en sämre löneutveckling vilket vi enligt tidigare forskning borde ha 

gjort och det i sig är positivt för Karlstad kommun.  
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Appendix 

Appendix 1: Modell 1A 

    Beroende variabel: Löneförändring 

            

Oberoende 2006-2009 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Konstant 
3256.243*** 71.489 2167.789*** 955.830*** 

(166.461) (101.1284) (92.270) (67.634) 

Kön 
0.454  -13.519 27.055 11.156 

(73.295) (44.617) 40.565 (29.764) 

Föräldraledighet 
 -1.200  -5.801 36.784  -18.003 

(77.459) (47.288) 42.877 (31.411) 

Ålder 
 -11.699***  -1.406  -5.459***  -4.383*** 

(3.164) (1.923) 1.750 (1.285) 

ΔLön 2004-2006 
 -0.152*** 0.005  -0.159*** 0.018 

(0.029) (0.018) 0.016 (0.012) 

Grupp 1 
2210.375*** 1710.328*** 184.662 443.064** 

(445.802) (249.075) 221.910 (180.704) 

Grupp 2 
190.429 964.472***  -834.311*** 77.315 

(393.468) (248.624) (221.506) (159.491) 

Grupp 3 
743.187** 1163.338***  -782.906*** 370.650** 

(374.441) (236.561) (210.766) (151.779) 

Grupp 4 
708.943* 1274.377***  -675.026*** 104.670 

(396.150) (250.219) (222.953) (160.581) 

Grupp 5 
6.577 910.915***  -990.479***  -38.923 

(420.568) (250.387) (223.132) (170.481) 

Grupp 6 
1859.862*** 1181.843***  -224.951 884.606*** 

(422.211) (266.592) (237.572) (171.151) 

Grupp 7 
539.932 1051.133***  -832.772*** 203.804 

(419.172) (249.722) (222.517) (169.912) 

Grupp 8 
359.323 849.421***  -1687.879*** 1177.177*** 

(244.866) (143.609) (130.263) (99.258) 

Grupp 9 
368.613 851.386***  -1686.845*** 1206.386*** 

(289.272) (173.137) (158.364) (117.257) 

Grupp 10 
 -334.176 533.939**  -983.997*** 97.963 

(417.665) (249.009) (221.859) (169.300) 

Grupp 11 
 -334.710 619.864**  -917.293***  -20.742 

(445.473) (281.507) (250.785) (180.570) 

Grupp 12 
 -63.897 661.846***  -916.380*** 210.246 

(329.323) (207.997) (185.350) (133.491) 

Grupp 13 
 -229.185 107.199  -294.990  -33.353 

(394.429) (249.185) (222.025) (159.882) 

Grupp 14 
-              -              -             - 

-              -              -             - 

Grupp 15 
 -172.855  -6.393  -62.941  -133.245 

(204.779) (121.411) (112.265) (83.010) 
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    Beroende variabel: Löneförändring 

            

Oberoende 2006-2009 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Grupp 16 
1088.285*** 821.774***  -24.927 46.766 

(418.472) (216.646) (211.038) (169.628) 

Grupp 17 
 -248.250  -6.533  -201.328*  -74.392 

(220.341) (131.109)) (120.317) (89.319) 

Grupp 18 
192.084 9.660 16.697 52.599 

(165.226) (100.263) (91.478) (66.980) 

Grupp 19 
82.957 5.860 70.618 19.086) 

(132.609) 77.748 (72.886) (53.760) 

Grupp 20 
252.931 784.877***  -829.083*** 105.656 

(393.529) (236.095) (210.357) (159.516) 

Grupp 21 
1597.293*** 1259.495***  -134.634 400.295*** 

(214.703) (131.806) (118.995) (87.056) 

Grupp 22 
648.799* 832.543***  -413.013** 244.081 

(373.970) (236.281) (210.519) (151.587) 

Grupp 23 
908.366*** 1509.434***  -818.121*** 132.942 

(330.836) (201.340) (179.443) (134.108) 

Grupp 24 
3242.390*** 1871.248*** 184.197* 995.614*** 

(200.006) (124.486) (111.998) (81.086) 

Grupp 25 
285.479 1246.219***  -981.002*** 34.757 

(373.953) (236.258) (210.510) (151.582) 

Grupp 26 
873.109* 864.268***  -328.320 95.665 

(527.321) (282.834) (251.990) (213.749) 

Grupp 27 
220.367 774.065***  -709.151*** 112.609 

(176.666) (108.374) (97.542) (71.615) 

Grupp 28 
128.208 837.062***  -824.870*** 92.109 

(174.269) (106.963) (97.101) (70.646) 

Grupp 29 
225.478 780.278***  -801.941*** 264.957*** 

(221.028) (139.442) (124.363) (89.599) 

Grupp 30 
156.514 833.061***  -855.927*** 117.505* 

(160.485) (96.979) (87.743) (65.059) 

Grupp 31 
220.504 801.863***  -737.490*** 133.897* 

(177.873) (109.186) (98.246) (72.108) 

Grupp 32 
627.131*** 956.895***  -449.910*** 112.654 

(224.239) (139.333) (124.255) (90.900) 

Grupp 33 
185.995 889.494***  -806.102*** 86.545 

(180.878) (111.811) (100.729) (73.323) 

Grupp 34 
30.596 771.404***  -814.160*** 129.271 

(225.040) (139.766) (124.692) (91.231) 

Grupp 35 
257.876 879.094***  -743.501*** 107.674 

(217.625) (135.563) (120.771) (88.223) 

Grupp 36 
227.172 858.170***  -768.910*** 148.257* 

(193.641) (122.087) (108.892) (78.496) 
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    Beroende variabel: Löneförändring 

            

Oberoende 2006-2009 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Grupp 37 
438.480 965.112***  -736.470*** 213.517 

(378.472) (238.918) (212.943) (153.420) 

Grupp 38 
134.951 783.138***  -803.802*** 126.419 

(229.524) (139.823) (126.803) (93.049) 

Grupp 39 
220.976 851.588***  -865.650*** 238.924** 

(298.744) (183.371) (168.110) (121.099) 

Grupp 40 
 -74.890 789.246***  -905.904*** 62.380 

(317.068) (200.274) (178.467) (128.523) 

Grupp 41 
40.195 850.922***  -842.646*** 37.619 

(342.024) (207.805) (192.523) (138.639) 

Grupp 42 
363.290** 1214.216***  -800.960*** 19.298 

(173.010) (107.094) (96.358) (70.733) 

Grupp 43 
1181.844*** 1079.575***  -644.211*** 659.509*** 

(307.746) (194.383) (173.219) (124.745) 

Grupp 44 
64.636 812.366***  -791.903*** 33.950 

(289.144) (177.603) (158.286) (117.206) 

Grupp 45 
91.633  -3.348 42.546 65.852 

(154.953) (96.264) (86.517) (62.817) 

Grupp 46 
 -40.417  -14.433  -44.132 28.968 

(123.830) (73.862) (68.494) (50.548) 

Grupp 47 
134.765 53.398 23.884 57.525 

(276.903) (166.593) (155.779) (112.248) 

Grupp 48 
 -312.854*** 682.882***  -995.727***  -6.383 

(108.238) (65.892) (59.603) (43.994) 

Grupp 49 
1509.855*** 992.917***  -424.353** 949.218*** 

(374.774) (236.763) (210.952) (151.914) 

Grupp 50 
 -325.400*** 686.287***  -997.307***  -13.249 

(79.387) (48.784) (44.181) (32.193) 

Grupp 51 
76.688  -5.574 23.239 52.448 

(0.561) (80.818) (73.135) (53.483) 

Grupp 52 
 -330.241  -3.719  -193.178  -122.247 

(268.491) (165.465) (147.516) (108.837) 

Grupp 53 
 -37.861  -7.591  -4.671  -8.772 

(130.561) (81.381) (73.342) (52.931) 

Grupp 54 
299.324 868.386***  -692.575*** 125.478 

(394.479) (249.228) (222.050) (159.902) 

Grupp 55 
547.336 905.505***  -531.184*** 191.417 

(341.906) (215.985) (192.452) (138.591) 

 Grupp 56 
2066.243*** 1392.194***  -116.973 117.105 

(455.918) (285.388) (254.332) (197.936) 

Grupp 57 
1376.510*** 1144.672*** 613.952** 152.528 

(527.551) (304.592) (271.368) (213.842) 
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    Beroende variabel: Löneförändring 

            

Oberoende 2006-2009 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Grupp 58 
3924.872*** 1310.293*** 130.463 2282.325*** 

(427.121) (253.918) (240.280) 173.149 

Grupp 59 
1540.114*** 1050.273***  -775.528*** 1252.702*** 

(397.604) (251.075) (223.743) (161.174) 

Grupp 60 
1088.508** 1551.933***  -580.407** 285.044 

(527.713) (282.064) (251.294) (213.907) 

Grupp 61 
941.012** 1172.839  -425.031* 207.702 

(394.799) (226.124) (222.234) (160.032) 

Grupp 62 
204.984 320.964**  -442.335*** 305.927*** 

(268.141) (158.234) (150.879) (108.694) 

Grupp 63 
142.069 481.932***  -549.222*** 160.367** 

(195.243) (115.165) (107.287) (79.145) 

Grupp 64 
 -342.270*** 267.115***  -675.768*** 66.961 

(124.997) (76.548) (69.415) (50.674) 

Grupp 65 
158.829  -5.010 158.126 18.756 

(217.201) (134.976) (122.187) (88.045) 

Källa: Omarbetad data från SPSS 

Betavärden samt standardfel inom parentes 

* 0.10 signifikansnivå, ** 0.05 signifikansnivå, *** 0.01 signifikansnivå 
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Appendix 2: Modell 2A 

    Beroende variabel: Månadslön 

          

Oberoende 2007 2008 2009 

Konstant 
 -111.815 2935.333*** 3766.417*** 

(159.428) (243.888) (285.927) 

Kön 
 -27.873  -11.158  -4.777 

(39.787) (61.335) (72.146) 

Föräldraledighet 
18.136 55.315 41.514 

(42.369) (64.888) (76.332) 

Ålder 
 -2.435  -1.014  -5.331* 

(1.755) (2.695) (3.175) 

Lön 2006 
1.012*** 0.941*** 0.949*** 

(0.008) (0.013) (0.015) 

Grupp 1 
1532.537*** 2079.209*** 2259.479*** 

(236.280) (355.146) (455.544) 

Grupp 2 
849.651*** 172.084 191.874 

(228.808) (343.476) (396.933) 

Grupp 3 
1388.592*** 910.695*** 914.899** 

(222.726) (334.604) (403.657) 

Grupp 4 
1184.336*** 935.098** 963.800** 

(249.039) (374.315) (432.995) 

Grupp 5 
872.346*** 326.940 202.638 

(219.374) (329.417) (399.464) 

Grupp 6 
1033.171*** 1299.718*** 2238.141*** 

(261.106) (393.235) (476.727) 

Grupp 7 
897.243*** 511.667 673.502 

(238.766) 359.099 (436.212) 

Grupp 8 
847.142***  -570.422*** 543.322** 

(129.358) (197.070) (237.344) 

Grupp 9 
789.789***  -369.056 803.640*** 

(164.509) (252.661) (299.071) 

Grupp 10 
838.174***  -123.907 14.580 

(227.528) (341.491) (415.632) 

Grupp 11 
555.998**  -29.795  -117.998 

(274.753) (412.515) (476.775) 

Grupp 12 
633.902***  -11.872 98.758 

(184.080) (276.509) (319.688) 

Grupp 13 
138.916  -164.582  -237.791 

(228.273) (342.663) (395.999) 

Grupp 14 
 -  -  - 

 -  -  - 

Grupp 15 
 -6.324  -77.366  -186.239 

(116.437) (181.411) (215.286) 

Grupp 16 
773.371*** 1042.511*** 1173.138*** 

(198.524) (320.859) (404.353) 
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    Beroende variabel: Månadslön 

          

Oberoende 2007 2008 2009 

Grupp 17 
0.012  -228.394  -267.694 

(125.803) (194.489) (231.739) 

Grupp 18 
15.443 70.359 167.752 

(93.222) (142.055) (169.172) 

Grupp 19 
27.356  -6.444 18.036 

(73.213) (115.508) (137.002) 

Grupp 20 
673.655*** 256.756 403.642 

(206.526) (310.398) (372.002) 

Grupp 21 
1129.226*** 1669.226*** 2031.876*** 

(166.400) (253.183) (296.554) 

Grupp 22 
757.159*** 711.441** 887.060** 

(232.741) (349.608) (404.195) 

Grupp 23 
1271.562*** 676.391*** 864.485*** 

(170.130) (255.688) (303.465) 

Grupp 24 
1568.914*** 2415.195*** 3403.513*** 

(148.364) (223.866) (262.282) 

Grupp 25 
1295.668*** 565.292* 551.157 

(218.618) (328.232) (379.342) 

Grupp 26 
1590.753*** 1626.939*** 2184.363*** 

(234.835) (352.929) (451.216) 

Grupp 27 
719.562*** 345.082** 432.173** 

(110.081) (167.366) (196.969) 

Grupp 28 
774.962*** 328.235* 368.322* 

(112.497) (172.355) (201.439) 

Grupp 29 
738.148*** 148.306 349.902 

(125.512) (188.729) (218.317) 

Grupp 30 
787.542*** 145.363 299.391* 

(95.072) (145.054) (172.319) 

Grupp 31 
750.631*** 331.074** 429.432** 

(105.708) (161.719) (190.177) 

Grupp 32 
904.025*** 648.493*** 733.886*** 

(126.056) (192.059) (224.943) 

Grupp 33 
815.529*** 297.464* 332.944* 

(105.620) (160.175) (186.674) 

Grupp 34 
718.314*** 382.679* 398.302 

(137.692) (207.719) (243.658) 

Grupp 35 
812.464*** 461.482** 518.969** 

(133.221) (200.871) (234.844) 

Grupp 36 
796.407*** 450.142*** 527.502*** 

(115.560) (174.364) (202.208) 

Grupp 37 
872.954*** 529.582* 626.360* 

(209.999) (315.846) (365.545) 
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    Beroende variabel: Månadslön 

          

Oberoende 2007 2008 2009 

Grupp 38 
733.510*** 334.067 413.279* 

(138.461) (211.045) (248.555) 

Grupp 39 
770.468*** 273.668 423.999 

(174.841) (136.365) (310.442) 

Grupp 40 
735.917*** 136.365 158.001 

(190.282) (285.839) (330.478) 

Grupp 41 
781.237*** 270.943 248.060 

(197.229) (306.759) (354.663) 

Grupp 42 
1149.170*** 635.273*** 547.864*** 

(99.477) (150.861) (175.928) 

Grupp 43 
902.608*** 1949.264*** 2566.826*** 

(173.367) (255.943) (303.103) 

Grupp 44 
763.373*** 226.656 226.456 

(166.782) (250.663) (296.998) 

Grupp 45 
19.212  -61.896  -17.885 

(87.300) (132.851) (155.648) 

Grupp 46 
2.261  -167.174*  -124.133 

(62.854) (97.772) (155.798) 

Grupp 47 
53.327 90.233 117.978 

(150.176) (235.149) (277.712) 

Grupp 48 
670.492***  -208.264**  -237.711** 

(61.958) (94.372) (111.336) 

Grupp 49 
929.182*** 766.795** 1655.200*** 

(232.423) (349.094) (403.593) 

Grupp 50 
671.707***  -219.367***  -258.026*** 

(44.981) (68.667) (80.389) 

Grupp 51 
7.242  -26.543 39.092 

(73.660) (112.177) (131.442) 

Grupp 52 
1.165  -148.254  -279.300 

(155.383) (233.340) (275.939) 

Grupp 53 
5.336  -58.369  -68.186 

(73.298) (111.154) (128.720) 

Grupp 54 
856.957*** 555.851* 614.119 

(216.387) (325.320) (376.323) 

Grupp 55 
845.473*** 344.931 452.673 

(193.186) (289.992) (335.122) 

 Grupp 56 
1136.737*** 1513.137*** 2190.953*** 

(262.210) (412.498) (480.059) 

Grupp 57 
947.970*** 1773.601*** 1770.795*** 

(245.844) (389.945) (517.961) 

Grupp 58 
1054.961*** 2729.319*** 5493.784*** 

(303.385) (470.792) (547.650) 
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    Beroende variabel: Månadslön 

          

Oberoende 2007 2008 2009 

Grupp 59 
994.963*** 392.635 1361.322*** 

(221.895) (333.351) (385.471) 

Grupp 60 
1661.749*** 1553.733*** 1729.454*** 

(251.531) (399.790) (528.236) 

Grupp 61 
1166.752*** 974.491*** 987.670** 

(211.423) (346.238) (420.932) 

Grupp 62 
293.084** 36.631 274.913 

(140.491) (223.164) (257.971) 

Grupp 63 
432.373***  -82.584 60.642 

(100.821) (156.894) (184.862) 

Grupp 64 
266.316***  -457.667  -391.188*** 

(71.014) (108.371) (126.824) 

Grupp 65 
34.830 48.103 97.631 

(104.505) (160.001) 188.641 

Källa: Omarbetad data från SPSS 

Betavärden samt standardfel inom parentes 

* 0.10 signifikansnivå, ** 0.05 signifikansnivå, *** 0.01 signifikansnivå 

  


