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Sammanfattning 

Tidigare forskning indikerar att föräldraskap är av betydelse för en individs karriärsutveckling. Stöd finns 

för löneskillnader, i både Sverige och USA, mellan personer som har barn och personer som inte har barn. 

Mammor har en lägre löneutveckling än kvinnor utan barn, medan det inte är tydligt om pappor får en 

bättre eller sämre karriärutveckling än män utan barn. Forskning indikerar att det orsakas av individers 

attityd, uppfattning och beteende gentemot individer med familj som skiljer sig baserat på en social norm 

kring föräldrars karriär. Beslutet att bilda familj kan därför påverka individens ekonomi och karriär 

långsiktigt. För att främja lika lön för lika arbete är det därför viktigt att förstå de bakomliggande 

mekanismerna till denna utveckling för att kunna utforma effektiva åtgärder för att minska löneskillnaderna. 

Syftet med uppsatsen är därför att analysera föräldraskapets betydelse för en individs karriär med avseende 

på anställning, lönesättning och befordran. 

 

I ett vinjettexperiment ombads 11 059 heltidsstuderande programstudenter i årskurs två till fem, vid 

Linköpings universitet, att besvara en webbenkät. Enkäten har konstruerats utifrån status characteristic 

theory (SCT) för att undersöka om föräldraskap har en negativ eller positiv syn på sig som kan förklara 

skillnader i karriärutfall. Utifrån identitetsekonomi har även ett antal bakgrundsfrågorna inkluderats för att 

undersöka om det istället finns ett samband mellan respondenternas olika bakgrund, och därigenom 

tillhörighet till potentiella identiteter. Insamlad primärdata har analyserats med hypotesprövningar och 

regressionsanalys. Resultaten indikerar att anställningsbarhet, lön och befordran inte påverkas av 

föräldraskap men av uppfattad kompetens. Det finns stöd för att variablernas utfall har ett samband med 

respondenternas bakgrund, främst kön och ålder, men även i vissa fall fakultetstillhörighet. Resultaten bidrar 

således till en djupare förståelse kring vad som påverkar tillsynes oförklarliga karriärsskillnader.  

 

Nyckelord: Oförklarade löneskillnader, Faderskapspremie, Negativa konsekvenser av moderskap, Kön, 

Föräldraskap, Identitet, Vinjettexperiment   



   
 

Abstract 

Previous research indicates that parenting is important for an individual's career development. In both 

Sweden and the US there has been support for a pay gap between individuals who have children and those 

who do not have children. Mothers have a lower wage than women without children, while it is not clear if 

dads have a better or worse career development than men without children. Research indicates that it may 

be caused by individuals' different attitudes, perceptions and behavior towards individuals with family which 

differs based on a social norm concerning the parents' careers. The decision to start a family may therefore 

affect an individual's finances and long-term career. To promote equal pay for equal work, it is important 

to understand the underlying mechanisms for this development in order to design effective measures to 

reduce the pay gap. The purpose of this paper is therefore to analyze parenthood’s importance to an 

individual's career in terms of hiring, compensation and promotion. 

 

In a vignette experiment 11,059 full-time program students in grades two to five, at Linköping University, 

were asked to answer an online questionnaire. The questionnaire has been designed based on the status 

characteristic theory (SCT) to investigate whether parenting is seen upon as having a negative or positive 

status that may explain differences in career outcomes. Based on the identity economics a number of 

background questions were included to investigate whether there is a connection between respondents' 

backgrounds, personal traits, and thereby potential identities. Collected primary data has been analyzed using 

hypothesis testing and regression analysis. The results indicate that employability, wage and promotion, are 

not affected by parenting but of perceived competence. However, support is found for that respondents' 

background, mainly gender and age, but also in some cases faculty affiliation, affect the outcome of the 

variables. The results thus contributes to a deeper understanding of what affects the seemingly inexplicable 

career differences. 

 

Keywords: Unexplained wage gap, Motherhood penalty, Fatherhood premium, Gender, Parenthood, 

Identity, Vignette experiment   



   
 

Förord 

Vi vill först och främst tacka vår handledare Anne Boschini som från första dag på ett otroligt fint sätt har 

stöttat och hjälpt oss i arbetet med denna uppsats. Med din glöd, uppmuntran och framförallt fantastiskt 

goda råd så har uppsatsperioden blivit en positiv och minnesvärd upplevelse.  

 

Vi vill även tacka vår opponent Martin Odenö för den återkoppling med konstruktiva råd som har hjälpt 

uppsatsen att bli bättre. Ett tack riktas även till Alice Forsberg Lind och Josefin Olsson för alla stunder 

under och utanför grupphandledningstillfällena där vi har fått Er hjälp som har bidragit till att förbättra 

uppsatsens kvalitet. Till sist vill vi tacka alla personer som har kommit med goda råd samt våra respektive 

som har stöttat oss under hela uppsatsperioden. 

 

  
 
 

 

 

  



   
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund till uppsatsen ..................................................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ............................................................................................................................................. 2 

1.3 Syfte och frågeställningar .................................................................................................................................. 2 

1.4 Genomförande och avgränsning ..................................................................................................................... 3 

1.5 Disposition .......................................................................................................................................................... 3 

2 Tidigare forskning .................................................................................................................................................. 4 

3 Teori ............................................................................................................................................................................ 7 

3.1 Status characteristic theory ............................................................................................................................... 7 

3.2 Identitetsekonomi .............................................................................................................................................. 8 

4 Metod ........................................................................................................................................................................ 10 

4.1 Val av metod .................................................................................................................................................... 10 

4.2 Undersökningsvariabler ................................................................................................................................. 10 

4.3 Enkätens utformning ...................................................................................................................................... 15 

4.4 Data ................................................................................................................................................................... 19 

4.5 Metoddiskussion ............................................................................................................................................. 25 

5 Analys av deskriptiv statistik ............................................................................................................................ 26 

5.1 Deskriptiv statistik .......................................................................................................................................... 26 

5.2 Hypotesprövning av den deskriptiva statistiken ........................................................................................ 28 

5.3 Kritisk granskning av datamaterialet ............................................................................................................ 29 

6 Analys av regressioner ........................................................................................................................................ 30 

6.1 Anställning ....................................................................................................................................................... 30 

6.2 Lön .................................................................................................................................................................... 34 

6.3 Befordran ......................................................................................................................................................... 37 

6.4 Känslighetsanalys ............................................................................................................................................ 40 

6.5 Sammanfattande analys av den deskriptiva statistiken och regressionerna ........................................... 40 

7 Diskussion ............................................................................................................................................................... 41 

7.1 Vad säger resultaten? ...................................................................................................................................... 41 

7.2 Hur och varför skiljer sig resultaten mot tidigare forskning? .................................................................. 43 

8 Slutsats ..................................................................................................................................................................... 45 

8.1 Forskningsbidrag ............................................................................................................................................. 45 

8.2 Vidare forskning .............................................................................................................................................. 45 

Källförteckning ......................................................................................................................................................... 47 

Appendix A .............................................................................................................................................................. A-1 

Appendix B .............................................................................................................................................................. B-1 

Appendix C .............................................................................................................................................................. C-1 

 

 

  



   
 

Figur- och tabellförteckning 

 

Figur 1. Enkätens svarsprocess i olika steg. ........................................................................................................... 16 

 

Tabell 1. Redovisning av variabler och tillhörande lämpliga analysmetoder .................................................... 19 

Tabell 2. Randomiseringens utfall ............................................................................................................................ 19 

Tabell 3. Svarsgruppens representativitet baserat på kön och fakulteter på Campus Valle, Campus 

Norrköping och Campus US, vårterminen 2015 ........................................................................................ 20 

Tabell 4. Förklarings- och kontrollvariabler ........................................................................................................... 22 

Tabell 5. De tre olika regressionsmodellerna ......................................................................................................... 23 

Tabell 6. Huvudvariablernas medel- och medianvärden, standardavvikelser och tillhörande 

hypotesprövningars resultat ............................................................................................................................ 26 

Tabell 7. Lönekvotens medelvärde .......................................................................................................................... 27 

Tabell 8. Test för om lönekvoten är skild från 1 ................................................................................................... 28 

Tabell 9. Regressionskoefficienter från en binär logit skattning av Anställning för en kvinnlig vinjett ....... 30 

Tabell 10. Regressionskoefficienter från en binär logit skattning av Anställning för en manlig vinjett ....... 32 

Tabell 11. Regressionskoefficienter från en OLS-skattning av Lön för en kvinnlig vinjett ........................... 34 

Tabell 12. Regressionskoefficienter från en OLS-skattning av Lön för en manlig vinjett ............................. 35 

Tabell 13. Regressionskoefficienter från en ordered logit skattning av Befordran för en kvinnlig vinjett .. 37 

Tabell 14. Regressionskoefficienter från en ordered logit skattning av Befordran för en manlig vinjett .... 38 

Tabell C-1. Dagars medel- och medianvärden och standardavvikelser ........................................................... C-1 

Tabell C-2. Deskriptiv statistik av förklarings- och beroendevariabler ........................................................... C-2 

Tabell C-3. Regressionskoefficienter från en OLS-skattning av Kompetens ................................................. C-4 

Tabell C-4. Hypotesprövning av medelvärden, andelar och median mellan föräldrar och icke-föräldrar 

inom kohorterna ............................................................................................................................................. C-4 

Tabell C-5. Procentuell förändring av oddskvoten i Anställning bland de kvinnliga vinjetterna, binär logit

 ........................................................................................................................................................................... C-5 

Tabell C-6. Procentuell förändring av oddskvoten i Anställning bland de manliga vinjetterna, binär logit ..... 

 ........................................................................................................................................................................... C-6 

Tabell C-7. Procentuell förändring av oddskvoten i Befordran bland de kvinnliga vinjetterna, ordered logit

 ........................................................................................................................................................................... C-6 

Tabell C-8. Procentuell förändring av oddskvoten i Befordran bland de manliga vinjetterna, ordered logit

 ........................................................................................................................................................................... C-7 

Tabell C-9. Känslighetsanalys. Omräknade regressionskoefficienter för Anställning i de kvinnliga 

vinjetterna, skattad med binary probit ........................................................................................................ C-8 



   
 

Tabell C-10. Känslighetsanalys. Regressionskoefficienter för Anställning i de kvinnliga vinjetterna, skattad 

med LPM ......................................................................................................................................................... C-9 

Tabell C-11. Känslighetsanalys. Omräknade regressionskoefficienter för Anställning i de manliga 

vinjetterna, skattad med binary probit ...................................................................................................... C-10 

Tabell C-12. Känslighetsanalys. Regressionskoefficienter för Anställning i de manliga vinjetterna, skattad 

med LPM ....................................................................................................................................................... C-11 

Tabell C-13. VIF-test av variabler för kvinnliga och manliga respondenter ................................................. C-12 

Tabell C-14. Korrelationsmatris av förklarings- och beroendevariabler, hela datamaterialet .................... C-13 

Tabell C-15. Korrelationsmatris av förklarings- och beroendevariabler, kvinnliga vinjetter ..................... C-14 

Tabell C-16. Korrelationsmatris för förklarings- och beroendevariabler, manliga vinjetter ...................... C-15 

Tabell C-17. Känslighetsanalys. Omräknade regressionskoefficienter för Befordran i de kvinnliga 

vinjetterna, skattad med ordered probit .................................................................................................... C-16 

Tabell C-18. Känslighetsanalys. Regressionskoefficienter för Befordran i de kvinnliga vinjetterna, skattad 

med LPM ....................................................................................................................................................... C-17 

Tabell C-19. Känslighetsanalys. Omräknade regressionskoefficienter för Befordran i de manliga 

vinjetterna, skattad med ordered probit .................................................................................................... C-18 

Tabell C-20. Känslighetsanalys. Regressionskoefficienter för Befordran i de kvinnliga vinjetterna, skattad 

med LPM ....................................................................................................................................................... C-19 



   
 

1 

 

1  Inledning   

1.1 Bakgrund till uppsatsen  

Under 2013 uppgick en svensk kvinnas genomsnittliga lön till 86,6 procent av mannens, vilket innebär ett 

oviktat könslönegap på 13,4 procentenheter. Efter att skillnader i faktorer som yrke, sektor, utbildning, ålder 

och arbetstid tagits i beaktning återstår ett könslönegap på 5,8 procentenheter (Medlingsinstitutet, 2014). 

 

Löneskillnader existerar inte enbart mellan kvinnor och män utan också inom könskohorterna. Forskningen 

i Sverige och USA har funnit att en negativ konsekvens av moderskap är en lägre löneutveckling jämfört 

med kvinnor utan barn (Kennerberg, 2007; Budig och England, 2001; Waldfogel, 1997). 1  En vanlig 

förklaring till den negativa konsekvensen av moderskap är att mammor är mindre produktiva arbetare och 

hamnar efter i humankapitalutvecklingen de får ett avbrott från arbetsmarknaden när de är föräldralediga, 

de väljer jobb som de anser är mer förenliga med familjelivet och som är mer lågavlönade. En annan 

förklaring är diskriminering från arbetsgivarens sida, samt att det är kvinnor som ändock skulle haft en 

låglöneutveckling som i störst uträckning skaffar barn (Budig & England, 2001). Huruvida ett liknande 

mönster existerar för pappor är oklart, men forskning indikerar att det antingen inte finns någon effekt 

alternativt att det finns en positiv effekt på löneutvecklingen (Kennerberg, 2007). Detta förhållande går 

under begreppet faderskapspremie.   

 

Utöver löneskillnader har skillnader i attityder kring män och kvinnor, med och utan barn, arbetsförmåga 

observerats. Till exempel har en amerikansk studie funnit att arbetsgivare är mer benägna att anställa en 

pappa och en individ utan barn framför en mamma. Kvinnor med barn uppfattas vara mindre kompetenta 

än kvinnor utan barn, medan män som har barn uppfattas lika kompetenta som män utan barn (Cuddy, 

Fiske och Glick, 2004). Mammor fick, i en annan studie, både en lägre rekommenderad ingångslön och 

ansågs vara mindre kompetenta än en kvinna utan barn. Detta står i kontrast till pappor som istället gagnades 

av sitt föräldraskap med en högre rekommenderad ingångslön och uppfattning om högre kompentens. 

Studien fann även stöd för skillnader i hur hårt individer bedömer föräldrar och personer utan barn samt i 

hur sannolikt individer tror det är att de beskrivna individerna blir befordrade. Det finns därmed stöd för 

skillnader i attityder, som baseras på sociala normer, kring arbetsförmåga samt existensen av 

faderskapspremie och negativa konsekvenser av moderskap (Correll, Benard och Paik, 2007). Således finns 

det indikationer på att individers attityder gentemot föräldraskap kan påverka synen och besluten kring 

diverse utfall i en karriär så som om man överhuvudtaget blir anställd, lönen och sannolikheten att bli 

befordrad.  

                                                        
1 Negativ konsekvens av moderskap benämns i engelskspråkig text som motherhood penalty. 
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1.2 Problemdiskussion 

Beslutet att bilda familj kan påverka individers ekonomi och karriär långsiktigt. Det finns indikationer på att 

löneskillnader, i Sverige, existerar mellan kvinnor med och utan barn, och eventuellt män med och utan 

barn. En del av skillnaden är hittills oförklarad varför det finns en kunskapslucka inom ämnet. En hypotes 

som undersökts i utländsk forskning, som till viss del funnits stöd för, är att individers attityd, uppfattning 

och beteende gentemot individer med familj skiljer sig baserat på en social norm (Correll, Benard och Paik, 

2007; Cuddy, Fiske och Glick, 2004). Därför är det av intresse att förstå attityderna och det faktiska 

beteendet från arbetsgivarnas sida då de är en viktig del av olika beslut som tas i individers karriärer. 

Arbetsgivarna påverkar till exempel vem som anställs och lönesättningen. Det är således relevant att studera 

hur individer uppfattas på en arbetsplats för att förstå attityder kring lön, barn och kön ser ut då dessa i 

framtiden torde påverka kvinnor och mäns karriärer. De sociala normerna som de olika beteendena grundar 

sig i kan eventuellt bero på vilka individer som jobbar på arbetsplatsen, då normer skapas av individer. 

Därför är det även av intresse att studera hur individers bakgrund påverkar karriären.  

 

Denna studie ämnar förklara varför dessa oförklarade löneskillnader finns. Till vår kännedom har det 

tidigare i Sverige inte gjorts någon studie angående hur personers bakgrund, attityder och synen på 

föräldraskap påverkar olika utfall i karriären. Denna uppsats kompletterar tidigare svenska studier som 

kartlagt att det finns skillnader. Genom att undersöka detta kan en djupare förståelse av vad som påverkar 

olika karriärsutvecklingar mellan föräldrar och icke-föräldrar erhållas. Vilket kan bidra till att mer effektiva 

åtgärder utformas mot eventuell diskriminering av mammor och pappor.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera föräldraskapets betydelse för en individs karriär med avseende på 

anställning, lönesättning och befordran.  

 

Syftet besvaras utifrån följande frågor:  

 Hur påverkas anställningsbarhet och lön av föräldraskap? 

 Hur påverkar föräldraskap hur sannolikt man tror det är att en arbetande individ blir befordrad? 

 Hur spelar bedömarens bakgrund roll för en förälders anställning, lön samt befordran? 
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1.4 Genomförande och avgränsning  

Frågeställningarna besvaras med hjälp av en enkätundersökning där datamaterialet analyseras med statistiska 

och ekonometriska metoder. En avgränsning har gjorts i valet av den urvalsgrupp som ombads besvara 

enkäten. Gruppen består 11 059 heltidsstuderande programstudenter som studerar årskurs tre till fem vid 

Campus Valla, Campus Norrköping och Campus US, på Linköpings universitet. Enkäten är utformad som 

ett vinjettexperiment där studenterna får granska en fiktiv jobbansökan och två personbeskrivningar för att 

sedan besvara enkätfrågor.2 Utformningen och frågorna har likheter med Corrells, Benards och Paiks, 

(2007) men även Cuddys, Fiskes och Glicks (2004) studier.  

1.5 Disposition 

I kapitel två redovisas tidigare forskning på löneskillnader med avseende på föräldraskap. I följande kapitel 

beskrivs två teorier som kan användas som utgångspunkt för att förstå en faderskapspremie och den 

negativa konsekvensen av moderskap. I kapitel fyra presenteras den valda metoden, variabler, enkäten och 

en metodkritik. I kapitel fem presenteras och analyseras deskriptiv statistik, hypotesprövningar samt en 

kritisk granskning av insamlad data medan i kapitel sex analyseras data med olika regressionsmetoder. 

Studiens resultat diskuteras i förhållande till konsekvenser, teorier och tidigare forskning i kapitel sju. 

Kapitel åtta avslutar uppsatsen och där redovisas studiens slutsatser, forskningsbidrag samt förslag på 

vidare forskning.  

  

                                                        
2 Vinjetter är korta beskrivningar av till exempel en person som beskrivs utifrån egenskaper som kan varieras och anses vara av 
intresse att studera. Individer får sedan i ett antal frågor ta ställning till vinjetterna där svaren kan användas för att analysera hur 
frågorna besvaras beroende på vinjetternas egenskaper (Jergeby, 1999). 
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2  Tidigare forskning 

Forskning har funnit stöd för ett minskande, men fortfarande befintligt, lönegap mellan kvinnor och män i 

Sverige trots att individuella skillnader som kan observeras tagits i beaktning (Löfström, 2014; Albrecht, 

Björklund och Vroman, 2003). Två vanliga förklaringar till det kvarstående könslönegapet är skillnader i 

familjebildande samt produktivitet mellan individer (Kennerberg, 2007). Då produktivitet är svårt att mäta 

har familjebildandet blivit föremål för närmre undersökning. Angelov, Johansson och Lindahl (2013) jämför 

familjebildandets påverkan på löneutvecklingen, i Sverige, genom att med paneldata jämföra hur lönen 

förändras för kvinnor och män, före och efter första barnets födelse. Kvinnor med barn får en sämre 

löneutveckling än kvinnor utan barn medan män får en ökad eller oförändrad löneutveckling när de skaffar 

barn, ett resultat som stöds av Kennerbergs (2007) paneldatastudie. En rad andra studier från USA har 

funnit samma mönster (se bland annat Budig och England, 2001; Waldfogel, 1998; Waldfogel, 1997). Det 

finns även stöd för negativa konsekvenser av karriärsutvecklingen i Sverige, USA och Tyskland, trots olika 

institutioner så som olika förutsättningar för föräldraledighet (Aisenbrey, Evertsson och Grunow, 2009). 

  

Förklaringar till löneutvecklingsskillnader, med avseende på föräldraskap, är diskriminering, skillnader i 

humankapital mellan individer samt individuella skillnader som inte är direkt observerbara, till exempel 

produktivitet (Anderson, Binder och Krause, 2003; Budig och England, 2001; Waldfogel, 1998; Waldfogel, 

1997). Detta gäller män och kvinnor i stort men det är möjligt att andra mönster finns i olika undergrupper 

hos könen. Till exempel undersöker Boschini m.fl. (2013) hur löneutvecklingens mönster påverkas av att 

skaffa barn i Sverige inom olika utbildningskategorier. Resultatet visar att inom alla utbildningskategorier så 

har mammor en lägre löneutveckling än kvinnor utan barn, medan det istället finns ett positiv samband för 

pappor jämfört med män utan barn. I en amerikansk studie fann även Waldfogel (1997) stöd för att mammor 

missgynnas av högre utbildning. I samma studie dras också slutsatsen att arbetslivserfarenheten förklarar en 

del av skillnaden i löneutveckling bland föräldrar och icke-föräldrar. Detta ligger i linje med Beckers (1993) 

teori om att löneskillnader beror på individuella skillnader i humankapital. Men trots att flera studier har 

tagit individers olika humankapital i beaktning så kvarstår en oförklarad skillnad i löneutveckling mellan 

föräldrar och icke-föräldrar (Angelov, Johansson och Lindahl, 2013; Budig och England, 2001; Waldfogel, 

1997).  

 

Löneskillnaderna kan också förklara av hur mycket en individ jobbar. Därför korrigerar Waldfogel (1997) 

inte enbart för humankapital utan också för att mammor i större utsträckning arbetar deltid. Efter 

korrigeringen kvarstår ett oförklarat lönegap mellan mammor och kvinnor utan barn, med en negativ 

påverkan av löneutveckling på 4 procent för ett barn och 12 procent för två eller fler barn, vilket är ett 

snarlikt resultat med Andersons, Binders och Krauses (2003) ojusterade löneskillnad. Dock är Waldfogels 

gap högre när skillnader tas i beaktning. Kvarstående löneskillnaden beskrivs bero på diskriminering eller 

att en individ ändrar sin anställningsform genom att till exempel byta jobb (Waldfogel, 1997). När Budig 

och England (2001) undersöker om mammor påverkas av att de i större utsträckning eventuellt väljer jobb 
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som passar mer in i livet som mamma, men som genererar en lägre lön, finns en liten negativ påverkan. 

Samtidigt framhålls en möjlig förklaring att det främst är kvinnor i låglönegrupper som i störst utsträckning 

väljer att skaffa barn, vilket skulle förklara det negativa löneutvecklingsmönstret för mammor. Fortfarande 

kvarstår en löneutvecklingsskillnad som är svårförklarad och som i likhet med Becker (1971, [1957]) antas 

bero på diskriminering, skillnader i produktivitet eller diskriminering.  

  

I forskningen har sambandet mellan den oförklarade löneskillnaden mellan föräldrar och icke-föräldrar samt 

attityder som leder till diskriminering undersökts. I en artikel av Cuddy, Fiske och Glick (2004), som bygger 

på ett vinjettexperiment gjord på studenter i USA, jämförs attityder kring kvinnor och män, med och utan 

barn, på arbetsmarknaden. Mammor uppfattas utstråla värme och vara inkompetenta medan kvinnor utan 

barn uppfattas som kalla och kompetenta. Dock varierade flera olika variabler i vinjetterna, vilket gör det 

svårt att fånga upp den exakta effekten av föräldraskap (Correll, Benard och Paik, 2007).  

 

I en annan typ av liknande studier har experiment i kontrollerad miljö genomförts där deltagarna får läsa en 

jobbeskrivning och därefter ett eller flera CV:n, istället för vinjetter. Fuegen m.fl. (2004) använder sig av 

universitetsstudenter i USA som får granska en jobbeskrivning och ett CV för en person som antingen är 

kvinna eller man och är gift med barn eller ogift utan barn. Ett antal frågor ställs sedan rörande deltagarens 

uppfattning av den jobbsökandes arbetsattribut, vad som krävs för att anställa personen, och om deltagaren 

skulle anställa personen. Resultatet indikerar att pappor bedöms mindre hårt än män utan barn och 

mammor. Men precis som i Cuddys, Fiskes och Glicks (2004) studie varierar inte endast föräldraskap, utan 

även om individen som beskrivs är gift eller ogift, varför det blir svårt att särskilja effekten av äktenskap och 

föräldraskap.  

  

Corrells, Benards och Paiks (2007) artikel utvecklar metoden genom att inte variera flera variabler samtidigt. 

Till skillnad mot Fuegen m.fl. (2004) samt Cuddy, Fiske och Glick (2004) får deltagarna läsa beskrivningar 

av två olika personer av samma kön. För att fånga upp effekten av föräldraskap är de två olika fiktiva 

personerna tänkta att endast skilja sig med avseende på barn och i övrigt vara så lika som möjligt. Ett led i 

detta är att försöka rensa för eventuella skillnader mellan individerna som gör att de kan uppfattas som olika 

produktiva. I en pilotstudie fanns inget stöd för någon signifikant skillnad. Individerna som jämförs i 

experimentet bör därför få lika lön om det inte är så att experimentdeltagaren har en annan attityd till 

föräldrar och särbehandlar dessa på ett eller annat sätt. Således görs ett försök till att rensa bort den ena 

förklaringen till det oförklarade lönegapet som i paneldatastudier har varit svår att mäta – skillnader i 

uppfattad produktivitet mellan individer – för att närmare undersöka om diskriminering kan vara svaret till 

de oförklarade löneskillnader som observerats i tidigare studier. Vidare får experimentdeltagarna också, i 

likhet med Fuegen m.fl. (2004) och till viss del Cuddy, Fiske och Glick (2004), besvara ett antal frågor 

rörande arbetsattributen, vad det krävs för att anställa individen och synen på ett antal anställningsrelaterade 

beslut. Frågorna utökas också genom att deltagarna får ange vilken lön de anser att respektive individ bör 
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få. Resultaten är att mammor får en lägre rekommenderad ingångslön än kvinnor utan barn medan pappor 

får en högre lön än män utan barn, trots identiska erfarenheter och utbildning.  

  

Slutsatsen i tidigare forskning är densamma trots olika tillvägagångssätt genom paneldatastudier och diverse 

experiment – kvinnor får negativa konsekvenser av sitt föräldraskap medan det inte finns stöd för ett 

liknande samband bland män. Resultaten indikerar snarast på tendenser till att män får en positiv effekt av 

sitt föräldraskap. Detta har yttrat sig genom löneutvecklingsskillnader som ofta förklarats utifrån Becker 

(1971, [1957]) genom att skillnader i humankapital uppstår på grund av föräldraskapet, bland annat på grund 

av allokeringen av tid i hemmet mellan mammor och pappor, men också diskriminering. Trots att skillnader 

i humankapital, så som till exempel Becker (1971, [1957]) beskriver, har tagits i beaktning i studierna återstår 

en oförklarad löneskillnad som ofta tillskrivs förklaringen diskriminering. Ett sätt att mer ingående förstå 

denna diskriminering har varit att studera hur uppfattning och attityder gentemot enskilda individer påverkas 

av att dem har barn. Amerikansk forskning har funnit stöd för att detta skiljer sig mellan individernas kön 

då mammor har en negativ syn på sig jämfört med en kvinna utan barn medan män antingen får en 

oförändrad eller mer positivt syn på sig av att bilda familj (Correll, Benard och Paik, 2007; Correll och 

Ridgeway, 2004; Cuddy, Fiske och Glick, 2004; Fuegen m.fl., 2004). De bakomliggande orsakerna till 

löneskillnader men också sambandet mellan attityder och olika karriärsutvecklingar har i forskning 

analyserats utifrån olika teorier. Resultaten i attitydexperimenten analyseras ofta utifrån status characteristic 

theory (SCT) medan paneldatastudierna ofta utgår utifrån Becker (1971, [1957]). Dock kommer vi i analysen 

att utgå ifrån SCT och individers tillhörighet med olika identiteter då dessa är två kompletterande teorier 

från olika vetenskaper med olika infallsvinklar. Dessa beskrivs mer i detalj i kommande teorikapitel.  
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3  Teori 

Attityder och beteenden påverkar vardagliga företeelser. I forskning finns indikationer på att det bland annat 

påverkar anställning, lönesättning, befordran och hur individer bedömer andra (Correll, Benard och Paik, 

2007). Sociologin, psykologin och nationalekonomin har olika teorier och infallsvinklar på hur detta tar sig 

uttryck. Därför kommer två teorier från dessa vetenskaper att beskrivas: en teori från sociologin och 

psykologin, SCT, samt en teori från den nationalekonomiska grenen identitetsekonomi. 

3.1 Status characteristic theory 

SCT är en teori som beskriver människors olika förväntningar (i olika situationer och miljöer) på individer. 

Förväntningarna beror på den sociala kategori (till exempel kvinna eller man) eller roll (till exempel ett visst 

yrke) som individerna tillhör - alltså ett visst karaktärsdrags status.3 Implicit så använder sig individer av 

framträdande karaktärsdrag med en viss status för att styra sitt beteende gentemot, och sina utvärderingar 

av, andra människor som ska genomföra någon specifik uppgift (Correll, Benard och Paik, 2007). 

Karaktärsdragen kan vara av två olika typer. Den ena typen av ett karaktärsdrag avser en viss förmåga så 

som matematikkunskap eller läskunskap. Den andra typen av karaktärsdrag berör istället olika förväntningar 

på en viss förmåga kopplat till en karaktäristika. Till exempel att en kvinna eller man är mer intelligent eller 

praktisk än det motsatta könet (Berger m.fl., 1977). Det är det senare beskrivna karaktärsdraget som är 

intressant och behandlas i denna uppsats då ämnet berör olika attityder och beteende gentemot individer 

med eller utan föräldraskap i ett jobbsammanhang. 

Dessa karaktärsdrag med en viss status är en beskrivande egenskap (karaktäristiska) som yttrar sig på olika 

sätt och som associeras med olika sociala grupper. Det kan exempelvis handla om att en individ är en kvinna 

eller man eller att en individ är bra eller mindre bra på ett visst skolämne. Människor tillskriver en positiv 

eller negativ social status, utifrån rådande samhällsnormer, till respektive grupp med en eller flera 

observerbara karaktäristika. Gruppen med en negativ social status förväntas prestera dåligt, medan gruppen 

med en positiv social status förväntas prestera bra (Berger m.fl., 1977). Ett exempel är en mamma och en 

kvinna utan barn som gör ett lika bra jobb, men förväntningarna är att mamman inte skulle ha gjort ett så 

bra jobb varför mammans arbete granskas mer hårt och noggrant. För att uppfattas som lika kompetenta 

och som att de har gjort ett lika bra jobb behöver därför mammor göra en extra ansträngning. Således finns 

det kompetensbestraffningar för mammor i de fall de har en negativ tillskriven status (Correll, Benard och 

Paik, 2007). Dock har forskning har funnit stöd för att moderskap och faderskap har olika social status i 

USA där männen, och inte kvinnan, ses som familjeförsörjare och männen har en positiv status av sitt 

föräldraskap. Moderskap stämmer därför inte alltid överens med bilden av den ideala arbetaren som till 

exempel ska kunna jobba mycket och vara driven. Om moderskap på en arbetsplats har en tillskriven negativ 

social status har individer lägre förväntningar gentemot mödrar och är mer hårda i bedömningen. Att 

individer, så som mammor och pappor, med olika status uppfattas som till exempel olika kompetenta och 

                                                        
3 Ett visst karaktärsdrags status benämns i engelskspråkig text som status characteristic. Hädanefter kommer karaktärsdrag med en 
viss status och karaktärsdrag behandlas synonymt. 
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effektiva på grund av ett karaktärsdrag kan vara en förklaring till löneskillnader och andra skillnader i 

premieringar på arbetsplatser (Correll och Ridgeway, 2004). Premieringar kan till exempel vara högre lön 

för pappor, eller att en kvinna utan barn blir anställd framför en mamma. 

3.2 Identitetsekonomi 

Drivkraften bakom olika beteende mot olika individer, beroende på deras karaktärsdrag, förklaras av 

identitetsekonomin utifrån ett nyttomaximeringsperspektiv. Att individer agerar annorlunda mot olika 

personer beror på vilken nytta som erhålls vid nyttomaximering, som i sin tur beror av ens 

identitetstillhörighet. Alla individer har en eller flera identiteter som de associerar sig själva och andra med. 

Identiteten bygger på sociala skillnader som till exempel kön, jobbposition, och olika sociala kategorier. 

Förväntningar på de olika identiteternas beteenden skiljer sig (Akerlof och Kranton, 2000). Således kan 

individer känna en tillhörighet med olika grupper så som om man är en förälder, sin egen åldersgrupp eller 

kön och utifrån det anpassa sitt beteende och ha olika förväntningar på andra. 

En individs nytta påverkas av dess identitet – en stärkt identitet ger en ökad nytta. Identiteten bygger på den 

sociala kategori som en individ tillskriver sig själv och andra personer. Identiteten i sin tur påverkas av den 

status som de olika tillskrivna sociala kategorierna har. Att tillhöra en social kategori med hög status innebär 

en bättre självbild och en stärkt identitet. Nyttan påverkas också av hur väl egna och andras handlingar 

stämmer överens med det som förväntas av den sociala kategori en individ tillhör. Bryter individen själv, 

eller andra, mot förväntningarna försvagas identiteten, till skillnad mot om förväntningarna följs vilket ger 

en stärkt identitet. Nyttan påverkas också av hur väl en individs karaktäristika stämmer överens med idealet 

i den sociala kategori som individen tillhör – karaktäristika som väl överensstämmer med idealet ger en 

stärkt identitet. En identitet upprätthålls genom att anpassa beteendet och därigenom öka nyttan (Akerlof 

och Kranton, 2000).   

Detta kan ge upphov till bland annat diskriminering på arbetsplatser, eftersom individer väljer att 

upprätthålla en rådande kultur som de identifierar sig med. Bryter någon mot normen så behandlas personen 

annorlunda av andra medarbetare, som identifierar sig med den rådande normen, för att de inte ska minska 

sin egen nytta. Ett exempel är kvinnor som jobbar i en mansdominerad bransch och därigenom 

diskriminerade (Akerlof och Kranton, 2000). Teorins resonemang kan också appliceras på denna studies 

syfte där kön inte enbart innehar en central roll i arbetssituationer utan också föräldraskap. Om föräldraskap 

är en karakteristika som inte överensstämmer med förväntningarna på den ideala arbetaren finns det, ur ett 

nyttomaximeringsperspektiv, anledning för personer på arbetsplatsen att behandla individen i fråga 

annorlunda för att inte sänka sin egen nytta.  

Dessa två teorier från sociologin och nationalekonomin kompletterar varandra för uppsatsens ändamål. 

SCT förklarar hur grupper i samhället förhåller sig till varandra medan identitetsekonomin på mikronivå 

förklarar varför enskilda individer i dessa grupper förhåller sig till varandra så som dem gör. Genom att 

använda de båda teorierna kan synen på föräldraskap (anställning, lön och befordran), utifrån SCT, 

undersökas samtidigt som det med hjälp av identitetsekonomin blir möjligt att kartlägga och förstå vad för 
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egenskaper hos respondenterna som påverkar den synen men framförallt utfallen hos variablerna som 

kommer att undersökas. För att analysera hur en individ blir bedömd utnyttjas de två beskrivna teorierna. 

Med utgångspunkt i SCT formuleras frågor kring hur vinjetterna uppfattas medan de efterföljande 

bakgrundsfrågorna utgår ifrån möjliga identiteter. Teorierna används sedan för att analysera resultaten.  
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4  Metod 

4.1 Val av metod 

För att besvara uppsatsens syfte undersöks hur synen på föräldraskap står i relation till eventuella skillnader 

i lön, anställningsbeslut och befordran mellan individer med olika föräldraskapsstatus. En kvantitativ metod 

i form av vinjettexperiment som utförs genom en enkätundersökning används. Respondenterna får läsa två 

snarlika personbeskrivningar (vinjetter), men som skiljer sig med avseende på kön och om individen har 

barn eller inte. Detta resulterar i att det finns en enkätversion med kvinnliga vinjetter och en med manliga 

vinjetter, där en individ är förälder och en individ inte har barn. 

4.2 Undersökningsvariabler  

Variablerna och frågorna som används har likheter med en välciterad artikel skriven av Correll, Benard och 

Paik (2007) som i sin tur bygger vidare på en studie av Cuddy, Fiske och Glick (2004). Vi har efter förfrågan 

fått ta del av deras experimentfrågor, vilka har främst fungerat som inspiration till frågorna som används i 

enkäten. Att inspireras av frågor från tidigare undersökningar har sina fördelar, speciellt om de tidigare blivit 

kvalitetstestade vilket är fallet i Correll, Benard och Paiks (2007) artikel (Ejlertsson, 2005). Emellertid skiljer 

sig utformningen av frågorna och enkäten då en översättning har gjorts från engelska till svenska, frågorna 

har anpassats efter svenska förhållanden och har andra formuleringar efter återkoppling från pilotstudierna. 

Vidare har vi inkluderat färre antal frågor i ett försök att få respondenterna svara noggrant på de frågor som 

väl ställs. Vi har även inkluderat ett antal kontrollvariabler som inte ingår i Correll, Benard och Paiks (2007) 

studie, för att undersöka hur respondentens bakgrund påverkar resultaten. Vår studie skiljer sig även i 

metoden då det är ett vinjettexperiment som istället skickas ut via en webbenkät. Correll, Bernard och Paik 

(2007) har utfört studien som ett experiment i en kontrollerad miljö med CV istället för vinjetter.  

Totalt sex variabler används för att analysera hur föräldraskap och respondentens bakgrund påverkar hur 

de beskrivna chans att bli anställd, deras lön samt hur individerna uppfattas. Ett antal kontrollvariabler 

inkluderas för att undersöka respondenternas bakgrund och eventuella identiteter. Nedan följer en mer 

ingående beskrivning för var och en av de specifika variablerna. 

 

Maximala antalet tolererade tillåtna avvikelser från bestämd arbetstid  

Vår hypotes är att synen på föräldraskapet, och dess sociala status, påverkar hur hårt en förälder bedöms i 

förhållande till en individ utan barn. Om mammor eller pappor tillskrivs en negativ social status förväntas 

dem att bli hårdare bedömda. Variabeln som avser mäta detta är hur många dagar i månaden respondenten 

maximalt tolererar att personen avviker från bestämd arbetstid innan respondenten avråder från att anställa 

personen. En hårdare bedömning av den jobbsökande skulle innebära att respondenten tillåter färre antal 

dagar som personen kan komma sent till jobbet eller gå tidigare från jobbet. En liknande fråga, men 

formulerad på ett annat sätt, finns med i Correll, Benard och Paiks (2007) studie. Vid en granskning av 

resultatet från vår enkät framkom att frågan troligtvis har missuppfattats. På grund av detta blir det svårt att 
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veta vad respondenterna faktiskt har svarat på vilket sker på bekostnad av validiteten. Eftersom det riskerar 

att felaktiga slutsatser dras analyseras inte variabeln Dagar vidare. För vidare detaljer och beskrivning av 

detta, se appendix C, del I. 

 

Kompetens  

Som diskuterats tidigare indikerar forskning att mammor uppfattas ha en lägre kompetens än kvinnor utan 

barn medan pappor anses ha en oförändrad eller högre kompetens än män utan barn. Uppfattad kompetens 

kan därför vara en viktig beståndsdel i att förstå vilken syn individer har på föräldraskap. För att mäta detta 

får respondenterna ange vad det första intrycket av individen är med avseende på hur effektiv, organiserad, 

självständig, driven och intelligent den beskrivna individen verkar vara. Dessa sammanfogas senare till ett 

kompetensindex som beräknas som ett aritmetiskt medelvärde. Kompetensindexet inkluderas även som en 

förklaringsvariabel då det är troligt att hur kompetent en respondent uppfattar någon kan påverka svaret på 

de andra variablerna.  

 

Huruvida någon uppfattar en arbetssökande som mer eller mindre kompetent kan vara subjektivt varför 

frågan besvaras med hjälp av en Likert-skala som är lämpligt att använda för att mäta respondenters attityder 

och tankar (Ejlertsson, 2005). I denna typ av frågor ges ett påstående som respondenten får ta ställning till 

genom att välja ett svarsalternativ på en skala. I vårt anges kompetensfrågornas svarsalternativ på en 

sjugradig skala, där ytterkanterna står för (1) Inte alls – (7) Väldigt. Vi har valt ett ojämnt antal skalsteg (vilket 

även Correll, Benard och Paik (2007) gör) för att ge respondenten möjlighet att välja det neutrala alternativet 

4, och därigenom inte tvingas ta ställning till en viss uppfattning.  

Kompetensfrågorna har utformats efter liknande frågor i såväl Corrells, Benards och Paiks (2007) artikel, 

som i Cuddy, Fiske och Glick (2004). I deras studier är det många frågor som ställs och som berör 

respondenternas första intryck. Vi har valt att ställa frågor direkt kopplade till kompetensen, men också att 

korta ner antalet eftersom det är ett vinjettexperiment och det kan uppfattas som svårt att besvara många 

frågor utifrån en kort beskrivning.  

Anställning 

En annan variabel som undersöks är om rekommendationen för anställning påverkas av en jobbsökandes 

föräldraskap med avseende på kön. Beskrivningarna är konstruerade så att det inte ska föreligga någon 

kompetensskillnad mellan individerna med och utan barn. Skulle en skillnad visa sig kan den eventuellt 

förklaras av attityder kring föräldraskap och att det är ett karaktärsdrag med en positiv eller negativ tillskriven 

status. För att mäta detta på ytterligare ett sätt ställs en fråga om huruvida respondenten rekommenderar 

den jobbsökande för anställning eller inte. Anställningsfrågan är därför av binär karaktär, med 

svarsalternativen ja och nej i likhet med Correll, Benard och Paik (2007) samt Cuddy, Fiske och Glick (2004). 
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Lön  

Om mödrar bedöms efter en hårdare standard och anses vara mindre kompetenta är det troligt att det kan 

påverka lönesättningen, vilket skulle kunna förklara de löneskillnader som observerats i forskning. Men det 

är även intressant att se hur detta samband ser ut för pappor, då tidigare forskning funnit stöd för ett neutralt 

eller positivt samband i löneutvecklingen när män skaffar barn. I likhet med Correll, Benard och Paik (2007) 

undersöks därför om det finns några skillnader i lönesättningen för individer som är föräldrar kontra 

individer som inte är föräldrar. Mer specifikt, mäts lönevariabeln genom att respondenterna för respektive 

personbeskrivning får ange vilken lön, utifrån ett angivet spann, de rekommenderar. Då vinjettexperimentet 

riktar sig till studenter vid ett svenskt universitet har frågan formulerats utifrån svenska förhållanden. Därför 

har lönespannet på 38 000 – 58 000 SEK angetts utifrån den genomsnittliga lönen för marknadschefer (det 

eftersökta jobbet i vinjettexperimentet) i Sverige år 2013 (SCB, 2015a).  

Fördelen med att använda ett lönespann är att en jämförelse mellan de två vinjetterna kan göras eftersom 

respondenterna utgår ifrån samma spann. Det blir då möjligt att analysera utifrån om den jobbsökande 

individen tillhör en högre eller lägre lönenivå inom det angivna spannet istället för om det är en 

bedömningsfråga kring hur mycket lön som passar anställningen. Lönen torde avgöras av respondentens 

bedömning kring prestationsförväntningarna på den jobbsökande. Då frågan är anpassad till svenska 

förhållanden skiljer sig den från Corrells, Benards och Paiks (2007) fråga i den språkliga formuleringen och 

vilken information som ges eftersom frågan ämnar mäta variabeln under svenska förhållanden. 

Lönekvot 
För att undersöka hur respondenternas lönesättning relativt skiljer sig mellan de två vinjetterna skapas en 

lönekvot. Den formuleras som hur många procents lön individen med barn har jämfört med individen utan 

barn. Därför skapas en kvot med hjälp av varje respondents svar, för de olika könen i vinjetterna, enligt: 

Lönekvot =
Lön med barn

Lön utan barn
  

Variabelns medelvärde används sedan för hypotesprövning. Dock skattas inte en regression på lönekvoten 

då jämförelsen mellan två vinjetter till viss del försvinner eftersom lönen sammanfogas i en kvot. Correll, 

Benard och Paik (2007) använder inte den här variabeln. 

Möjlighet till befordran 

Om lägre förväntningar finns på en jobbsökande är det möjligt att respondenten i lägre utsträckning 

befordrar individen. Tidigare forskning indikerar att mammor missgynnas när det gäller uppfattning kring 

möjligheten att bli befordrad i de fall då moderskap ses som ett karaktärsdrag med en negativ tillskriven 

status (Correll, Benard och Paik, 2007; Cuddy, Fiske och Glick, 2004). Att mäta vad respondenterna tror att 

sannolikheten är för individen att bli befordrad i framtiden kan ge insikt i hur de beskrivna individerna 

uppfattas med avseende på föräldraskap. Frågan ställdes som ”Om AskefalTech skulle anställa 

Maria/Anna/Daniel/Johan, vad tror du är sannolikheten att hon skulle bli befordrad under de kommande fem åren?”. 

Resultatet blir möjligt att jämföra med amerikanska resultat då Correll, Benard och Paik (2007) ställde 
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samma fråga och mätte det, precis som vi, genom en sjugradig Likert-skala som respondenten får ta ställning 

till. En viss jämförelse av resultaten går också att göra med Cuddy, Fiske och Glick (2004). Dock 

formulerades frågan som hur sannolikt respondenten tror det är att respondenten själv skulle befordra den 

beskrivna individen vid en eventuell anställning.  

 

Kontrollvariabler 

Vi har valt att inkludera ett antal kontrollvariabler för att fånga upp effekter som kan påverka resultatet och 

bero på respondenternas olika bakgrund och identiteter. Dessa berör kön, ålder och utbildning. Vidare, för 

att se om det finns några ordningseffekter inkluderas en variabel som fångar upp effekten av vinjetternas 

ordning. Även en variabel för observationer som är partiella bortfall inkluderas för att fånga upp effekten 

av deras eventuella påverkan. 
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4.2.1 Urval och insamlingsmetod 

För att undersöka variablerna skickades en webbenkät ut till en urvalsgrupp bestående av studenter vid 

Linköpings universitet. För att öka homogeniteten inom urvalsgruppen, och minska risken att 

respondenterna har stora referensskillnader i sina svar, uteslöts en del studenter. Enkäten skickades ut till 

totalt 11 059 heltidsstuderande programstudenter vid Linköpings universitet som studerar under 

vårterminen 2015. Dessa inkluderar studenter vid Linköpings universitet, Campus Valla, Campus US och 

Campus Norrköping som anses vara relativt homogena då det rör sig om grannstäder som en del studenter 

pendlar emellan då studie- och bostadsort skiljer sig, och en del studenter har kurser på båda campus. 

Studenter på Campus Lidingö exkluderades från urvalet då de har en annan geografisk placering som kan 

tänkas påverka homogeniteten. 

Vidare uteslöts studenter som studerar på termin ett eller två för att inkludera äldre studenter som vi tror 

eventuellt har mer erfarenhet från arbetslivet, men också för att vi misstänker att avhopp från programmen 

främst sker under dessa terminer. Avhopp kan ske av flera olika skäl, men risken finns att det görs av 

anledningar som minskar homogeniteten. Vi valde ändock att ha med dessa årgångar som svarsalternativ, 

där det efterfrågas hur många terminer respondenten har studerat, för att kunna kontrollera för att någon 

person som studerar detta inte har fått enkäten. Doktorander uteslöts också med anledning av att det är en 

forskarutbildning som skiljer sig från utbildningarna på grund- och avancerad nivå.   

Även internationella studenter uteslöts då de kan anses ha en annan bakgrund som gör att deras svar 

snedvrider resultaten och gör gruppen mindre homogen. För att säkerställa detta uteslöts internationella 

masterprogram, även om de innehåller en del svenska studenter, men i övrigt kunde inte internationella 

studenter exkluderas från utskicket varför de i mejlet (se appendix A) ombads att inte besvara enkäten. 

 

Det finns också anledning att kommentera varför studenter som studerar någon form av beteendevetenskap 

(till exempel psykologi, personal- och arbetsvetenskap, samt kognitionsvetenskap) faktiskt hade möjlighet 

att besvara enkäten. Eftersom de troligtvis via sina studier har en större kunskap kring den typ av frågor 

som enkätundersökningen behandlar kan det vara av intresse att undersöka och se om deras svar skiljer sig 

från resten av urvalsgruppen. 
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4.3 Enkätens utformning 

Enkäten som skickades ut är konstruerad med hjälp av vinjettmetoden och återfinns finns i sin helhet i 

appendix A. 

4.3.1 Generellt om enkäten 

Frågorna, svarsalternativen och beskrivningarna i vår enkät är skrivna på svenska för att få respondenterna 

att uppleva den svenska kontexten som mer verklighetstrogen. För att de flesta studenterna i urvalet 

kommer att vara svenska studenter. Texten har också anpassats till svenska förhållanden vad gäller namn 

och jobbtitel, vilka beskrivs mer ingående i avsnitt 4.3.3. Även om frågorna har likheter med tidigare artiklar 

är det viktigt att vara kritisk i användandet av dessa för att undvika eventuella problem och missförstånd 

hos respondenten. Därför har frågorna konstruerats att vara så enkla, specifika och korrekta som möjligt. 

Vid undersökning av attityder och tankar, som i vårt fall, så är det av extra vikt att hålla frågorna neutrala, 

konkreta och icke-ledande för att inte styra respondentens svar. Därför har negationer undvikits, en fråga i 

taget har ställts, frågorna har hållits så korta som möjligt och lika många positiva som negativa svarsalternativ 

ges (Ejlertsson, 2005). Vidare kunde respondenterna inte gå bakåt i enkäten för att korrigerar sina svar, vilket 

skulle riskera att svaren inte återspeglar deras första intryck. Däremot var respondenterna inte tvingade att 

besvara samtliga frågor för att undvika att enkäten avslutades i förtid. Gick respondenten vidare utan att ha 

besvarat en fråga visades ett meddelande som påminde om ett svar och att frågan kunde lämnas ofullständigt 

besvarad. I ett försök att öka svarsfrekvensen anordnades också en tävling om biobiljetter.  
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4.3.2 Svarsprocessens olika steg och innehåll 

Svarsprocessen för en respondent sträcker sig från utskicket till dess att enkäten har avslutats. En överblick 

av svarsprocessen ses i figur 1.  

 

Figur 1. Enkätens svarsprocess i olika steg. 

Första steget i svarsprocessen inleds med en förfrågan som skickades ut via mejl till studenterna via 

urvalsgruppen om att delta i webbenkäten. Efter en vecka skickades ett påminnelsemejl ut som ökade 

svarsfrekvensen från cirka 700 till cirka 1 100 svar. I mejlet beskrevs studien och varför deras svar är av 

betydelse för att få dem motiverade att fullfölja enkäten. Det har gjorts en avvägning hur detaljerad 

beskrivningen av studien ska vara. En allt för detaljerad beskrivning bör undvikas då det finns risk att det 

vrider respondenternas svar åt det mer politiskt korrekta hållet (Furnham, 1986). Samtidigt ska inte 
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studenten vilseledas enligt etikreglernas principer.4 Etikreglerna är viktiga att ta i beaktning genom hela 

enkäten. Därför informeras respondenterna i instruktionerna också om att svaren behandlas konfidentiellt 

och att identifikationsnummer därför används. Vidare har bakgrundsfrågorna konstruerats på ett sätt som 

ska omöjliggöra härledning av en viss svarsenkät till en enskild respondent. Undantaget är om respondenten 

själv väljer att delta i enkätens tävling och därigenom lämnar sin mejladress så att vi kan kontakta dem vid 

eventuell vinst. 

 

Efter att respondenten har läst instruktionerna visas en jobbeskrivning av en utlyst fiktiv tjänst. 

Beskrivningen innehåller dels en övergripande bild av företaget, dels kvalifikationskrav men också ett 

rekommenderat lönespann. Den övergripande bilden av företaget är en enkel beskrivning som ska 

introducera och få respondenten att känna sig insatt i uppgiften. Jobbeskrivningen följs av att respondenten 

får läsa en av de två personbeskrivningarna och därefter besvara ett antal frågor för just den 

personbeskrivningen. Efter detta läser respondenten den andra personbeskrivningen och besvarar samma 

frågor som för den första personbeskrivningen.  

 

Enkäten inleds med frågor som berör kompetensen. Därefter följer frågor som mäter anställning, 

rekommenderad lön och uppfattningen av sannolikheten att bli befordrad. Sedan visas bakgrundsfrågorna 

där respondenten svarar på vilken utbildning de läser, hur gamla de är och vilket kön de har. Dessa svar 

används sedan som kontrollvariabler. Dessa ligger sist i enkäten för att undvika att respondenterna påminns 

om sin bakgrund och därigenom senare blir påverkade i sina svar.5 Enkäten avslutas med att respondenten 

får möjligheten att delta i en tävling om biobiljetter. Ges svaret nej, avslutas enkäten. Svarar respondenten 

ja följer en tävlingsfråga som skall besvaras och studentmejladressen (LiU-mejl) efterfrågas för kontakt vid 

eventuell vinst, därefter avslutas enkäten. 

 

Genom att låta respondenterna besvara samma frågor för de två olika vinjetterna möjliggörs en jämförelse 

av resultaten mellan vinjetterna för att se om föräldraskap inom könen kan påverka utfallet för anställning, 

lön och befordran. Genom att läsa en vinjett i taget så kan de två beskrivningarna inte jämföras bredvid 

varandra vilket skulle riskera att avslöja föräldraskapsaspekten som är studiens huvudsakliga syfte då en 

jämförelse av skillnader är möjlig. Avslöjas studiens syfte riskerar respondenternas svar att vridas och 

återspegla vad de tror samhället tycker och inte vad de själva tycker. Vidare läses troligtvis beskrivningar 

och ansökningar var för sig i en faktisk anställningsprocess vilket gör vinjettexperimentet mer likt ett verkligt 

scenario. 

  

                                                        
4 För mer information om dessa, se Vetenskapsrådet hemsida http://www.vr.se. 
5 Denna effekt kallas i engelskspråkig litteratur för priming. För ett exempel om hur priming kan påverka resultat hänvisas läsaren till 
(Steele och Aronson, 1995). 
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4.3.3 Jobb- och personbeskrivningar 

Personbeskrivningarna har anpassats till svenska förhållanden med avseende på namn, yrkestitlar och lön 

för att få vinjetterna så realistiska som möjligt. Namnen som valts är Anna, Maria, Johan och Daniel, vilka 

tillhör de fem vanligaste tilltalsnamnen bland män och kvinnor under 1970- och 1980-talet i Sverige (SCB, 

2015b; SCB, 2015c). Årtiondena har valts för att namnen ska överensstämma med en rimlig ålder att ha 

småbarn under 2015. Jobbtiteln som används är marknadschef och är en fri översättning från Correll, 

Benard och Paik (2007)   

Kvalifikationskraven i jobbeskrivningen är beskrivna så att de två arbetssökande individerna ska vara lika 

kvalificerade för jobbet. Lönen anges tillsättas individuellt inom ett visst spann som har valts utifrån vad 

den ungefärliga medellönen för kvinnliga och manliga marknadschefer var under 2013 (SCB, 2015a). 

Yrkena och meriterna i de olika personbeskrivningarna har gjorts snarlika med olika språkliga 

framställningar. Detsamma gäller utbildningarna som är en civilekonomexamen med inriktning mot 

företagsekonomi och en magisterexamen i företagsekonomi. Det är två olika formuleringar på samma 

utbildning, då en civilekonomexamen är en magisterexamen. Dessa språkliga framställningar har gjorts för 

att olikheterna inte ska styra respondenternas svar. Samtidigt får det inte vara för tydligt att individerna är 

lika varandra då det finns risk att respondenten lättare upptäcker den viktigaste olikheten - föräldraskap. För 

att säkerställa enkäten och frågornas kvalitet samt få återkoppling på hur språket och frågorna är utformade, 

så att de inte misstolkas eller uppfattas stötande, genomfördes pilotstudier. 

4.3.4 Pilotstudier 

För att kunna göra förbättringar som avser att minimera interna- och externa bortfall genomfördes två 

pilotstudier med totalt 22 stycken deltagare på enkätens första utkast. Pilotstudierna genomfördes vid två 

olika tillfällen. Deltagarna ombads ge kommentarer och förslag på förändringar på frågor och formuleringar 

som uppfattades otydliga eller stötande. I en annan del fick deltagarna ange positiva och negativa egenskaper 

hos respektive vinjett samt om det upplevs existera någon skillnad mellan dem. Varannan person fick en 

enkät med ett traditionell kvinnligt namn, och varannan person fick en enkät med ett traditionellt manligt 

namn. I den första pilotstudien, som genomfördes med en pappersversion, var det övervägande positiva 

kommentarer. Några enstaka konstruktiva kommentarer skrevs ner och språkliga förbättringar gjordes 

utifrån dessa. Några personer uppfattade att det fanns en skillnad mellan personbeskrivningarna, varför 

vinjetterna korrigerades utifrån de angivna för- och nackdelarna.  

Efter förändringarna genomfördes ytterligare en pilotstudie på 21 personer, men denna gång som 

webbenkät, för att få återkoppling på ett utkast som ligger så nära slutversionen som möjligt. I pilotstudien 

framkom att ingen personbeskrivning uppfattades som bättre än den andra. Däremot gjordes språkliga- och 

layoutförbättringar baserat på återkopplingen. 
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4.4 Data 

För att analysera insamlad data används lämpliga regressionsmodeller för att undersöka sambandet mellan 

beroendevariablerna och föräldraskap. Även olika inferensmetoder, såväl de som grundar sig på en 

bakomliggande sannolikhetsfördelning (parametriska) som de som inte grundar sig på en bakomliggande 

sannolikhetsfördelning (icke-parametriska), används för att jämföra medelvärden, medianvärden och 

andelar. Vilka dessa metoder är presenteras i tabell 1. De statistiska programvarorna som används för 

ändamålet är EViews 7 samt Minitab 17. 

Tabell 1. Redovisning av variabler och tillhörande lämpliga analysmetoder 

Beroendevariabel Variabelnamn Jämförelse av medelvärden, 
median eller andelar 

Regressionsmetod 

Kompetensindex Kompetens Matched pair t-test OLS 

Anställning Anställning Proportion test och McNemars test Binär logit 

Lön Lön Matched pair t-test OLS 

Lönekvot Lönekvot t-test - 

Befordran Befordran Wilcoxon signed rank test Ordered logit 

  

4.4.1 Svarsfrekvens och bortfall 

Som framgick i val av metod har enkäten två olika versioner – en med kvinnliga vinjetter och en med manliga 

vinjetter. Respektive version innehåller två beskrivningar. För att undvika att resultaten snedvrids av 

ordningen på beskrivningarna genomförs en randomisering, med hjälp av webbenkätprogrammet Qualtrics 

Survey Software, genom att vinjetterna byter plats med varandra. Detta gör att när en individ i urvalet klickar 

på länken i mejlet så öppnas en av enkätens fyra versioner. Om randomiseringen lyckas ska 25 procent av 

studenterna ha besvarat respektive enkätversion. För att kontrollera för detta har en sammanställning av 

svarsfrekvensen, fördelat över de olika enkätversionerna, sammanställts i tabell 2.  

 
Tabell 2. Randomiseringens utfall 

 Kvinnlig vinjett Manlig vinjett 
 Barn i första vinjett Barn i andra vinjett Barn i första vinjett Barn i andra vinjett 

Antal 294 297 261 296 

Andel 25,61 procent 25,87 procent 22,74 procent 25,78 procent 

Anm.: Alla värden anges med två decimaler. 

 
Enkätversionen med en manlig vinjett med barn i första vinjetten hade något färre svarande än de andra 

enkätversionerna. Emellertid är skillnaderna små och bedöms inte utgöra några problem. För att ytterligare 

kontrollera för detta inkluderas som nämnts en dummyvariabel som fångar upp om ordningen har en 

betydelse. 
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Problem med olika typer av bortfall uppstår troligtvis. Dels förväntas ett antal individer i urvalsgruppen att 

helt avstå från deltagande (externt bortfall) om de inte har tillräckliga svenskkunskaper eller av annan okänd 

anledning. Det finns också risk att en del av de som deltar inte fullföljer enkäten genom att avbryta eller att 

inte besvara samtliga frågor (internt bortfall) (Ejlertsson, 2005). Interna bortfall kan bero på att frågorna har 

ställts på ett svårbegripligt sätt, att den grafiska utformningen gör att frågor missas eller att frågorna 

uppfattas stötande och respondenten därför avstår från att svara. 

Bortfall är ingen ovanlig företeelse och någonting som behöver tas i beaktning vid insamling och analys 

eftersom det kan snedvrida resultatet om det är systematiskt (Dahmström, 2011). För att undersöka 

bortfallen presenteras svarsfrekvensen och dess representativitet i tabell 3. För att se antal svarande se 

appendix C, del I. 

Tabell 3. Svarsgruppens representativitet baserat på kön och fakulteter på Campus Valla, Campus Norrköping och Campus US, 
vårterminen 2015 

 Andel svarande Andel studerande vid LiU 

Kvinnor 
 
Män 

61,43 procent 
 
38,57 procent 

52,35 procent 
 
47,65 procent 

   

Filosofiska fakulteten 24,74 procent 25,11 procent 
 

Utbildningsvetenskap 11,50 procent 16,46 procent 
 

Medicinska fakulteten 21,17 procent 17,10 procent 
 

Tekniska fakulteten 42,33 procent 41,33 procent 
Anm.: Andel svarande bland fakulteterna summerar inte till 100 procent då tre respondenter inte angav sin fakultetstillhörighet. Alla 
värden anges med två decimaler. Källa: Ladok-gruppen vid Linköpings universitet. Siffror för antal studerande har erhållits från Ladok-
gruppen, dessa har sedan beräknats som andelar.  

 

Av de 11 059 studenter som fick enkäten skickad till sig var det totalt 2 072 stycken som valde att öppna 

enkäten varav 1 148 av dessa valde att besvara den vilket motsvarar en total svarsfrekvens på 10,38 procent. 

Av dessa fanns totalt 33 stycken som inte besvarade en eller flera frågor, vilket motsvarar 2,9 procent. Detta 

kan ha berott att någon fråga uppfattades stötande, var svår att förstå, tidsbrist, bristande motivation eller 

annan anledning. Varför 89,62 procent valt att inte svara på enkäten är svårt att förklara, men kan till 

exempel bero på att de anser att enkäten inte är av intresse, att de inte har tid eller att de inte till fullo kan 

tillgodose sig enkätens innehåll på grund av språkliga anledningar. Däremot är svarsfrekvensen relativt 

representativt för könsfördelningen på Linköpings universitet. I tabell 3 ses att bland de 1 148 studenterna 

som svarade på enkäten var det 61 procent kvinnor (704 stycken) och 39 procent män (442 stycken).6 

 

Bland fakulteterna stod Filosofiska fakulteten för runt en fjärdedel av svarsfrekvensen medan 

Utbildningsvetenskap och Medicinska fakulteten stod för 17 procent. Motsvarande siffra för den Tekniska 

                                                        
6 Dessa summerar inte till 1 148 eftersom två respondenter inte angav sitt juridiska kön. 
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fakulteten är 41 procent av svaren. Detta är en fördelning som är snarlik hur det såg ut på Linköpings 

universitet under vårterminen 2015. Dessa siffror inkluderar de partiella bortfallen, varför andel svarande 

inte summerar till 100 procent. I regressionerna inkluderas istället en dummyvariabel som tar hänsyn till de 

partiella bortfallen för att fånga upp dess eventuella effekt. Inga systematiska bortfall kan utläsas ur 

datamaterialet då svaren är relativt representativa för kön- och fakultetsfördelningen på Linköpings 

universitet. Därför bedöms materialet kunna användas i sin helhet utan vidare korrigeringar och viktningar 

med avseende på svarsfrekvensens fördelning över olika grupper.  

4.4.2 Statistiska metoder för jämförelse av medelvärden, median eller andelar 

Då svaren som ska jämföras kommer från samma respondent innehåller data parvisa observationer. Därför 

har de statistiska metoderna anpassats efter detta (se tabell 1). För variabeln Kompetens används ett Matched 

pair t-test då Kompetens går mot en kontinuerlig fördelning när ett aritmetiskt medelvärde skapas.7 Detta görs 

även för den kontinuerliga Lön. Differensen som Matched pair t-test är istället baserad på: vinjett utan barn 

minus vinjett med barn; inom respektive könskohort. Nollhypotesen är i samtliga fall att det inte förkommer 

en skillnad mellan vinjetterna. För den binära variabeln Anställning används istället test för andelar som tar 

hänsyn till hur stor andel som svarat ja. Det icke-parametriska testet, McNemars test, hypotesprövar om 

andelen respondenter som väljer att anställa en vinjett, men inte den andra, är signifikant. Det icke-

parametriska testet Wilcoxon signed rank test används för den ordinala variabeln Befordran där medianen 

hypotesprövas. Differensen som testet baseras på är gjorda utifrån: vinjett med barn minus vinjett utan barn, 

inom respektive könskohort.  För vidare information om tester, se till exempel (Moore m.fl., 2011). 

4.4.3 Ekonometriska modeller med tillhörande metod 

Regressionsmetoderna har valts efter variabelns sannolikhetsfördelning. Lön har skattats med en OLS där 

regressionskoefficienterna i samtliga tabeller tolkas som marginaleffekter. Anställning och Befordran har 

istället skattas som logitmodeller. De tillhörande regressionskoefficienterna presenteras i tabeller i den 

flytande texten och tolkas som förändringen i den logaritmerade oddskvoten givet en enhets förändring av 

en förklaringsvariabel, allt annat lika. Valet att presentera resultaten från en logitmodell istället för en 

probitmodell grundar sig på de olika modellernas tolkningar. Logitmodellen bedöms tillföra en intressant 

tolkning i sammanhanget då regressionskoefficienterna kan beräknas så att tolkningen blir den procentuella 

förändringen i beroendevariabeln, givet en enhets förändring av en förklaringsvariabel, allt annat lika. 

Däremot har en känslighetsanalys baserad på en probitmodell samt en linjär sannolikhetsmodell (LPM) 

genomförts och återfinns i appendix C, del V. De omräknade koefficienterna från logitskattningarna, och 

hur dessa har utförts, redovisas i appendix C, del IV. Förklaringsvariablerna som inkluderas vid 

skattningarna av Anställning, Lön och Befordran ses i tabell 4. 

                                                        
7 Huruvida det är lämpligt att använda ett geometriskt eller aritmetiskt medelvärde baseras på spridningen i variansen hos svaren. 
Vid en stor spridning kan ett geometriskt medelvärde vara lämpligt, annars fungerar ett aritmetiskt medelvärde. Utifrån figurer var 
det svårt att avgöra spridningens karaktär. Men Matched pair t-test av kompetensindexet genomfördes även på det geometriska 
medelvärdet, och resultatet blev detsamma som vid test av det aritmetiska medelvärdet. 
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Tabell 4. Förklarings- och kontrollvariabler 

Förklarings- och kontrollvariabler  

Barn i vinjetten 1 om vinjetten har barn 
0 annars 
 

Manlig respondent Respondentens kön: 
1 om en man 
0 annars 
 

Ordning Dummyvariabel som mäter i vilken ordning respondenten 
fick vinjetterna 
 

Fakultet Respondentens fakultet  
 

Beteendevetenskap  1 om studenter som studerar följande utbildningar: 

 Psykolog 

 Socionom 

 Personal- och arbetsvetenskap 

 Kognitionsvetenskap 
0 annars 
 

≥ 35 år 1 om respondenten är 35 år eller äldre 
0 annars 
 

Partiellt bortfall 1 om partiellt bortfall 
0 annars 
 

Kompetens Värde på kompetensindex 
För att se hur dessa är kodade, se Appendix B. 

 
För att analysera och besvara frågeställningarna kommer modeller med olika förklaringsvariabler att skattas 

inom könskohorterna (se tabell 5). Detta görs för att se hur resultaten varierar (koefficienternas robusthet) 

och förstå vad som kan förklara ett sådant fall.  
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Tabell 5. De tre olika regressionsmodellerna 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Kvinnlig vinjett Manlig vinjett Kvinnlig vinjett Manlig vinjett Kvinnlig vinjett Manlig vinjett 

  Kvinnlig respondent Manlig respondent Kvinnlig respondent Manlig respondent 

Barn i vinjetten Barn i vinjetten Barn i vinjetten Barn i vinjetten Barn i vinjetten  Barn i vinjetten  Barn i vinjetten Barn i vinjetten 

  Manlig respondent Manlig respondent       

  Ordning Ordning Ordning  Ordning  Ordning Ordning 

  Fakultet Fakultet Fakultet  Fakultet  Fakultet Fakultet 

  Beteendevetenskap Beteendevetenskap Beteendevetenskap  Beteendevetenskap  Beteendevetenskap Beteendevetenskap 

  ≥ 35 år ≥ 35 år ≥ 35 år  ≥ 35 år  ≥ 35 år ≥ 35 år 

  Partiellt bortfall Partiellt bortfall Partiellt bortfall  Partiellt bortfall  Partiellt bortfall Partiellt bortfall 

   Kompetens  Kompetens  Kompetens Kompetens  

Konstant Konstant Konstant Konstant Konstant  Konstant  Konstant Konstant  

Anm.: Samtliga modeller används vid regressionsskattningar av Lön, Anställning och Befordran. 
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Respektive regressionsmodell i tabell 5 skattas mot de olika beroendevariablerna. Svaren från de kvinnliga 

och manliga vinjetterna skattas i separata regressioner för att tydligt se hur koefficienterna skiljer sig åt 

mellan könen. I modell 1 inkluderas en konstant och variabeln Barn i vinjetten, för att se vilken betydelse 

föräldraskap har på de olika beroendevariablerna. För att fånga upp effekter av respondenternas bakgrund 

och ytterligare förstå utfallen i skattningarna inkluderas även ett antal kontrollvariabler i modell 2. Modell 3 

skattas sedan med variabeln Kompetens för att fånga upp sambandet mellan respondenternas första intryck 

av personens kompetensrelaterade drag och svaren på de övriga frågorna. I Corrells, Benards och Paiks 

(2007) artikel är respondentens kön signifikant i modellerna som inkluderar kompetens som 

förklaringsvariabel. Eftersom kön är en närliggande identitet tror vi även att det kan finnas ett samband 

mellan respondents kön och vilken kompetens en individ i vinjetten uppfattas ha. En respondent kan därför, 

utifrån sitt juridiska kön, agera annorlunda mot vissa vinjetter för att höja sin nytta. Med grund i detta 

genomförs en regressionsskattning av kompetensindexet med avseende på respondentens kön (se appendix 

C, del I). Resultatet indikerar på ett överlag negativt samband. Om respondenten är en man sjunker 

medelvärdet på kompetensindexet generellt med 0,38 enheter medan motsvarande siffra i de kvinnliga 

vinjetterna är en 0,50 enheter och 0,26 enheter i de manliga vinjetterna. Då kompetensen även används som 

förklaringsvariabel (se tabell 5) behöver detta samband beaktas. En interaktionsvariabel skapad utifrån 

kompetensindexet och respondentens kön hade varit ett alternativ, men då det visade sig innebära problem 

med multikollinearitet valdes istället att skatta modell 3 separat för kvinnliga och manlig respondenter. 

Möjlighet ges då att jämföra koefficienterna mellan de kvinnliga och manliga respondenterna vilket har en 

intressant och tydlig tolkning.  
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4.5 Metoddiskussion 

Studiens och metodens kvalitet kan diskuteras utifrån reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

Reliabiliteten innebär att det finns en noggrannhet i det som mäts. Genom att genomföra en 

enkätundersökning istället för intervjuer så undviks en intervjuareffekt som kan påverka respondenternas 

svar. För att ytterligare öka reliabiliteten fördelades slumpmässigt fyra olika enkätversioner ut till 

respondenterna och variabeln Ordning inkluderades för att fånga upp en eventuell effekt av detta. Denna 

diskuteras mer utförligt under en kritisk granskning av datamaterialet i avsnitt 5.3. Vidare infördes ett antal 

kontrollvariabler för att ytterligare fånga upp eventuella skillnader hos studenterna som annars skulle kunna 

påverka regressionsskattningarna. En annan aspekt som ökar reliabiliteten är att samtliga respondenter har 

fått tagit del av samma beskrivningar men de varierar med avseende på om det är kvinnliga eller manliga 

individer i vinjetterna. Genom detta har respondenterna fått bedömt samma kontext, varför slumpmässiga 

fel bör minskas.   

 

Att frågor kan uppfattas på ett sätt som inte är avsett och svaren inte kunde ändras, att situationen inte 

uppfattas som tillräckligt verklighetstrogen för att respondenten ska anse sig kunna ge ett rimligt svar, eller 

att en vinjett upplevs som bättre än den andra är en av metodens brister. Därför kan svaren skilja sig åt 

mellan respondenterna vilket sker på bekostnad av validiteten. Eftersom studien mäter individernas första 

intryck och gör relativa jämförelser minskas detta problem. Dock är dessa svagheter svåra att kontrollera 

för, men för att undvika detta och se till att det som avses mäta faktiskt mäts, och därigenom öka validiteten, 

genomfördes som nämnts två olika pilotstudier där det i den sista pilotstudien framkom att det inte 

upplevdes finnas någon skillnad mellan vinjetterna. Respondenterna hade också möjlighet att i den sista 

öppna frågan framföra om det fanns några tveksamheter kring enkäten och frågorna vilket gav möjligheten 

att ange om de upplevde att det fanns någon skillnad mellan vinjetterna. Ingen sådan kommentar 

framfördes, utan endast kommentarer om att vinjetterna liknade varandra.  

 

Då endast förslag på små språkliga- och layoutförbättringar framkom den sista pilotundersökningen bedöms 

frågorna och variablerna i övrigt ha en relativt hög validitet. För att ytterligare öka validiteten anpassades 

urvalet för att öka homogeniteten och på så sätt undvika att respondenterna har allt för skilda referenser i 

sina svar. Detta minskar möjligtvis generaliserbarheten av resultaten till den svenska befolkningen då 

studenter som grupp är homogena. Huruvida resultaten är representativa för den svenska befolkningen är 

svårt säga däremot har en studie gett stöd åt att resultat baserat på ett urval studenter generellt är en 

underskattning av en större befolknings resultat (Fehr m.fl., 2002).  
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5  Analys av deskriptiv statistik 

För att få en överblick av enkätens resultat redovisas medel- och medianvärden samt andelar för de olika 

variablerna, tillsammans med annan deskriptiv statistik i tabell 6. Även de tillhörande hypotesprövningarnas 

resultat redovisas i tabellen. Genomgående i texten antas en 5 procents signifikansnivå om inget annat anges. 

Resultaten som redovisas exkluderar partiella bortfall men är ojusterat för extremvärden.  

 

5.1 Deskriptiv statistik 

För deskriptiv statistik av samtliga förklarings- och beroende variabel, se appendix C, del I. Även resultaten 

från hypotesprövningarna av respektive variabel redovisas i separata kolumner. Hypotesprövningarna har 

gjorts inom könskohorterna, alltså kvinnliga vinjetter och manliga vinjetter, för att se om det finns skillnader 

i andelar, median eller medelvärde mellan antingen en mamma och en kvinna utan barn, eller en pappa och 

en man utan barn. För mer detaljerade resultat från testen, se appendix C, del III. Lönekvoten testas istället 

mot ett specificerat värde då en jämförelse inom kohorterna inte är möjlig.  

 
Tabell 6. Huvudvariablernas medel- och medianvärden, standardavvikelser och tillhörande hypotesprövningars resultat 

Variabel 
Kvinna 
med barn 

Kvinna 
utan barn 

Skillnad mellan 
kvinnliga 
vinjetter 

Man 
med 
barn 

Man 
utan 
barn 

Skillnad mellan 
manliga 
vinjetter 

Kompetens 5,80 (6) 
0,036 

5,74 (5,8) 
0,036 

*** 5,66 
(5,8) 
0,035 

5,65 
(5,8) 
0,036 

 
 
 

Anställning 0,96 (1) 
0,01 

0,94 (1) 
0,01 

 0,92 (1) 
0,01 

0,94 (1) 
0,01 
 

 

Lön 45 280  
(45 023) 
4 699 

45 295  
(45 023) 
4 674 

 43 972 
(43 729) 
4 111 

43 908 
(43 554) 
4 167 

 

Befordran 5,12 (5) 
0,047 

5,21 (5) 
0,049 

* 5,21 (5) 
0,047 

5,24 (5) 
0,046 

 

Anm.: p-värde anges med asterix,* indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, ** på 5 procents nivå och *** på 1 procents nivå. 
Medianerna anges inom parentes. Standardavvikelserna redovisas som de kursiverade värdena. Alla värden anges med två decimaler. 

 

Medelvärdet för kompetensindexet som redovisas i tabell 6 är aritmetiskt. För en mamma är medelvärdet 

5,80 medan det för en kvinna utan barn är 5,74. En man med och utan barn har ett medelvärde på runt 

5,65. Kompetensindexets medelvärde varierar därför mellan 5,65 och 5,80, vilket bör sättas i ett 

sammanhang där 7 på Likert-skalorna innebär att högsta möjliga kompetens upplevs. Då 4 är ett neutralt 

alternativ betyder medelvärdena att föräldrar och icke-föräldrar anses vara kompetenta. Medianerna skiljer 

sig inte stort från medelvärdena och antyder således frånvaro av extremvärden vilket annars skulle kunna 

innebära problem vid regressionsskattningarna då resultaten snedvrids. I samtliga fall är standardavvikelsen 
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låg vilket indikerar en låg variation i svaren. En annan variabel som bygger på Likert-skalan är hur sannolikt 

respondenten tror att det är att personen i vinjetten blir befordrad. Hos både män och kvinnor, föräldrar 

och icke-föräldrar, är medianen 5 vilket innebär att respondenterna i stort ansåg det vara mer sannolikt än 

inte sannolikt att en individ i vinjetten blir befordrad.  

 

Variabeln Anställning är binär varför andelen som svarade ja istället redovisas. I samtliga fall, med en låg 

standardavvikelse, var det över 90 procent som rekommenderade anställning. Av respondenternas svar 

framgår också att medelvärdet på den rekommenderade lönen för en kvinna är cirka 45 300 SEK, medan 

det för en man är cirka 43 900 SEK. Då vinjetterna är konstruerade att vara så lika som möjligt är det 

intressant att studera hur skillnaderna ser ut inom de kvinnliga och manliga vinjetterna. En löneskillnad 

indikerar att det finns någon slags särbehandling av föräldrar och icke-föräldrar. För att fånga upp eventuella 

skillnader i lönesättning mellan en mamma och kvinna utan barn, samt en pappa och en man utan barn 

redovisas medelvärdet för lönekvoten nedan som mäter den relativa skillnaden. 

 

Tabell 7. Lönekvotens medelvärde 

Variabel Lönekvot 

Kvinnlig vinjett 1,000 

Manlig vinjett 1,003 

Anm.: Alla värden anges med tre decimaler. 

 
En kvot större än 1 innebär att högre lön har satts hos en förälder än en icke-förälder, medan en kvot mindre 

än 1 innebär att en förälder rekommenderas en lägre lön. Medelvärdet för dessa kvoter är närmre 1 för både 

en man och kvinna, vilket indikerar att inte det inte förekommer någon större skillnad i respondenternas 

lönesättning av föräldrar och icke-föräldrar (se tabell 7). 
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5.2 Hypotesprövning av den deskriptiva statistiken 

I tabell 6 ses resultaten från hypotesprövningarna av respektive variabel. Hos kompetensindexet finns det 

en statistisk signifikant skillnad inom kohorten kvinna.8 Detta tyder på att en kvinna med barn anses vara 

mer kompetent än en kvinna utan barn. Den estimerade differensen i absoluta tal är 0,06 vilket bör sättas i 

ett sammanhang där värdet kan variera mellan 1-7. Detta går emot resultaten i Cuddys, Fiskes och Glicks 

(2004) artikel som finner att mammor upplevs som mindre kompetenta än kvinnor utan barn, däremot finns 

inte detta samband hos män. Vidare finns det i tabell 6 stöd för att det inte förekommer någon skillnad i 

vilken utsträckning respondenterna rekommenderar anställning. Det innebär att de flesta var konsekventa i 

sitt val av anställning eftersom respondenten antingen anställde båda vinjetterna eller så anställdes ingen. 

Detta ger stöd åt att över 90 procent av respondenterna skulle anställa individen oavsett kön och 

föräldraskap.  

 

För kvinnor och män finns det ingen statistiskt signifikant skillnad i medellönen mellan vinjetterna med och 

utan barn, vilket stödjer lönekvotens medelvärde på 1 i tabell 7. Det innebär att det inte finns stöd för att 

föräldrar särbehandlas med avseende på lönen vilket skiljer sig mot experimentet i Corrells, Benards och 

Paiks (2007) artikel där det finns en signifikant skillnad mellan grupperna, då till fördel för en kvinna utan 

barn samt en pappa. Samma gynnsamma utfall i artikeln observerades också hos sannolikheten att en 

respondent tror att den beskrivna individen blir befordrad, vilket skiljer sig från resultaten i tabell 6. Där 

finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan vinjetterna med och utan barn för såväl kvinnor som män 

på 5 procents signifikansnivå. På 10 procents signifikansnivå finns det däremot en skillnad bland de 

kvinnliga grupperna men den estimerade medianen för differensen är 0, vilket indikerar att det inte finns 

någon skillnad mellan de kvinnliga vinjetterna. 

 

Tabell 8. Test för om lönekvoten är skild från 1 

Variabel Kvinnlig vinjett Manlig vinjett 

Lönekvot     
t-värde 0,59 1,16 
p-värde 0,56 0,25 
Estimerad medelvärde 1,00 1,00 

Anm.: Resultatet i tabell 9 baseras på en dubbelsidig hypotesprövning på 5 procents signifikansnivå. Alternativhypotesen är att kvotens 
medelvärde är skilt från 1. Alla värden anges med två decimaler. 
 

Som nämnts är det intressant att titta på om lönekvoten är skild från 1 då det skulle innebära att den 

rekommenderade lönen skiljer sig åt mellan de olika vinjetterna. Nollhypotesen, att lönekvoten är 1 och de 

två för respondenten aktuella vinjetterna får samma lön, kan inte förkastas. Därför finns det inte någon 

skillnad i vilken lön respondenterna anger i de olika vinjetterna. Resultatet motsäger Aisenbrey, Eversson 

                                                        
8 Även ett Wilcoxon signed rank test har genomförts där den estimerade differensen i medianen för kvinnor blev 0,1 och 
signifikant. Detta samband fanns inte i den manliga kohorten. 
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och Grunows (2009) artikel som finner en löneskillnad inom kohorterna då kvinnor med barn har en lägre 

löneutveckling än kvinnor utan barn.  

 
Sammanfattningsvis finns det få statistiskt säkerställda skillnader mellan föräldrar och icke-föräldrar. Detta 

indikerar att föräldraskap inte har en tillskriven negativ eller positiv status, utan att det är något annat som 

påverkar utfallet. För att vidare undersöka detta genomförs regressioner där även kontrollvariabler 

inkluderas för att analysera sambandet mellan respondenternas bakgrund och beroendevariablerna och hur 

det i ett sådant fall förhåller sig till identitetsteorin. 

5.3 Kritisk granskning av datamaterialet 

Ett av antagandena som görs vid regressionsanalys är oberoende observationer (Gujarati, 2009). Då 

datamaterialet som samlats in innehåller parvisa observationer är det möjligt att hur man svarar på frågorna 

i den första vinjetten påverkar hur man svarar på frågorna i den andra vinjetten. Därigenom skulle ett 

beroende mellan svaren för de olika vinjetterna eventuellt finnas. Till exempel, anger respondent en hög 

kompetens i första vinjetten finns det risk att respondenten fortsätter att ange en relativt lika hög kompetens 

i den andra vinjetten. För att kontrollera för detta inkluderas en dummyvariabel som tar ordningen av 

vinjetterna i beaktning för att fånga upp eventuella effekter som finns mellan vinjetterna. I övrigt är det svårt 

att kontrollera för beroende och oberoende observationer, utan antaganden får göras. Dock blir ordningen 

endast signifikant i de fall där respondents kön överensstämmer med vinjettens kön. Skulle det finnas ett 

beroende kan den förklaras av en förankringseffekt – man fäster mer vikt vid den första information som 

ges i vinjetten vilket sedan påverkar de vidare besluten (Tversky och Kahneman, 1974). Denna effekt bör 

inte påverka kontrollvariablerna då vinjetterna inte torde påverka hur respondenterna svarar på 

bakgrundsfrågorna eftersom de inte är bedömningsfrågor utan frågor om deras faktiska egenskaper. 

Ordningsvariabeln är signifikant för variabeln Befordran som skattats med modell 3 (se tabell 13 och tabell 

14), vilket innebär att variabeln kan ha över- eller underskattats. Detta är inte fallet i variablerna Anställning 

och Lön, då det inte finns signifikans på 5 procents nivå hos ordningsvariabeln. 

 

I samband med samtliga regressioner har tester, anpassade efter fördelningarna, genomförts för att 

kontrollera för multikollinearitet, autokorrelation och heteroskedasticitet. Inga problem rapporterades.  
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6  Analys av regressioner 

Kapitlet har delats upp i fem avsnitt. Det första avsnittet behandlar respondenternas svar kring 

anställningsrelaterade beslut medan det andra avsnittet fokuserar på respondenternas lönesättning. I det 

tredje avsnittet redovisas resultaten av regressionsskattningarna av Befordran. En känslighetsanalys av 

resultaten samt en sammanfattande analys utifrån resultaten i kapitel fem och sex, avslutar kapitlet. 

6.1 Anställning 

Om respondenten skulle rekommendera någon för anställning, skattas med en binär logit. I tabell 9 och 10 

redovisas regressionskoefficienterna från skattningarna med binär logit. De omräknade koefficientvärdena 

som också kommenteras återfinns i appendix C, del II. 

 

Tabell 9. Regressionskoefficienter från en binär logit skattning av Anställning för en kvinnlig vinjett 

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 

   Kvinnlig respondent Manlig respondent 

Barn i vinjetten -0,29  
(0,27) 

-0,32  
(0,28) 

-0,03 
(0,50) 

-0,67 * 
(0,37) 
 

Manlig respondent  -1,21 ***  
(0,29) 

 
 

 
 
 

Ordning  -0,37  
(0,28) 

-0,04 
(0,50) 

-0,71 * 
(0,38) 
 

Fakultet  0,12  
(0,17) 

-0,02 
(0,26) 

0,17 
(0,26) 
 

Beteendevetenskap     
 
 

≥ 35 år  -1,57 ***  
(0,36) 

-1,77 *** 
(0,54) 

-0,64 
(0,65) 
 

Partiellt bortfall  -0,84  
(0,78) 

 
 

 
 
 

Kompetens   1,06 *** 
(0,21) 

1,21 *** 
(0,22) 
 

Konstant 3,12 ***  
(0,20) 

3,91 ***  
(0,49) 

-1,87 
(1,24) 

-3,38 *** 
(1,22) 
 
 

Log likelihood -230,71 -212,79 -69,96 -109,45 

Observationer 1 180 1 180 718 456 

Anm.: p-värde anges med asterix,* indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, ** på 5 procents nivå och *** på 1 procents 
nivå. Robusta standardfel anges inom parantes. Beteendevetenskap har inte inkluderats på grund av få observationer som givit en liten 
variation i datamaterialet. Alla värden anges med två decimaler. 
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I de kvinnliga vinjetterna, i modell 2, har föräldraskap ingen statistisk signifikans. Emellertid finns ett 

negativt samband mellan manliga respondenter och hur benägna dem är att anställa en förälder då 

oddskvoten sjunker med runt 49 procent, vilket är i enlighet med tidigare forskningsresultat (Correll, Benard 

och Paik, 2007). En könsidentitetstillhörighet skulle kunna förklara detta negativa samband utifrån att en 

manlig respondent skyddar sin identitet gentemot de kvinnliga vinjetterna. En annan möjlig identitet är ålder 

som har en negativ påverkan, vilket tydligare ses i modell 3. Med en kvinnlig respondent som är 35 år eller 

äldre sjunker oddskvoten med 83 procent, och således är svarsgruppen mer restriktiv i vilken utsträckning 

den anställer en individ i de kvinnliga vinjetterna. Det finns inget stöd för ett liknande samband bland de 

manliga respondenterna som är 35 år eller äldre. Däremot finns det ett positivt samband mellan 

kompetensen och anställning för såväl de manliga som de kvinnliga respondenterna. Även ordningen på 

vinjetterna har en betydelse på 10 procents signifikansnivå, vilket diskuterades mer i avsnitt 5.3.  
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Tabell 10. Regressionskoefficienter från en binär logit skattning av Anställning för en manlig vinjett 

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 

   Kvinnlig respondent Manlig respondent 

Barn i vinjetten -0,34  
(0,24) 

-0,35  
(0,24) 

-0,21 
(0,37) 

-0,63 * 
(0,36) 
 

Manlig respondent  -0,62 **  
(0,25) 

 
 

 
 
 

Ordning  0,18  
(0,24) 

0,37 
(0,38) 

-0,07 
(0,35) 
 

Fakultet  0,46 *** 
(0,14) 

0,66 *** 
(0,20) 

0,13 
(0,23) 
 

Beteendevetenskap     
 
 

≥ 35 år  -1,10 ***  
(0,40) 

-0,41 
(0,61) 

-1,33 * 
(0,74) 
 

Partiellt bortfall     
 
 

Kompetens   1,19 *** 
(0,20) 

1,04 *** 
(0,22) 
 

Konstant 2,80 *** 
(0,18) 

2,13 ***  
(0,37) 

-4,87 *** 
(1,14) 

-3,02 ** 
(1,18) 
 
 

Log likelihood -276,30 -264,50 -112,49 -116,15 

Observationer 1 112 1 112 687 424 
Anm.: p-värde anges med asterix,* indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, ** på 5 procents nivå och *** på 1 procents nivå. 
Robusta standardfel anges inom parantes. Beteendevetenskap och Partiellt bortfall har inte inkluderats på grund av få observationer som 
givit en liten variation i datamaterialet. Alla värden anges med två decimaler. 
 

 
I de manliga vinjetterna så har Barn i vinjetten inte heller någon statistiskt signifikant påverkan förutom i 

modell 3 hos de svarande som var män. Föräldraskapet har då ett negativt samband med manliga 

respondenter och oddskvoten sjunker med närmre 46 procent för att rekommendera en anställning då 

respondenten är en man. Men det finns också stöd för att respondentens individuella egenskaper genom 

fakultetstillhörighet och om individen är 35 år eller äldre har en påverkan. Dock försvinner den starka 

signifikansen för ålder i modell 3, vilket kan bero på att regressionerna skattas på färre antal observationer 

då datamaterialet delats upp. Dock har fakultetstillhörigheten en betydelse bland de kvinnliga 

respondenterna. Återigen är det möjligt att förklaringen ligger i en identitetstillhörighet som 

överensstämmer eller skiljer sig från vinjetterna. Varför detta samband inte är närvarande bland de manliga 

respondenterna kan eventuellt förklaras av att det finns någon annan starkare identitet, så som deras kön. 
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Men i enlighet med Corrells, Benards och Paiks (2007) studie så är det positivt för en individs chans att bli 

anställd om individen anses vara mer kompetent.   

 

Sammantaget indikerar resultaten i tabell 6 att de flesta av respondenterna väljer att anställa de olika 

individerna i vinjetterna. I modell två ger regressionerna inget statistiskt signifikant stöd för att föräldraskap 

påverkar i vilken utsträckning respondenten rekommenderar en individ för anställning. Däremot finns det 

indikationer på ett negativt samband mellan om en individ i vinjetten rekommenderas för anställning och 

om respondenten är en man. I de kvinnliga vinjetterna är detta negativa samband större än i de manliga 

vinjetterna. Detta går delvis i linje med ett tidigare experiment där en mamma har en lägre oddskvot att bli 

rekommenderad för anställning, medan det däremot inte finns någon signifikant effekt för en pappa vilket 

skiljer sig mot våra resultat (Correll, Benard och Paik, 2007). Vidare är männen mer restriktiva i sin 

rekommendation för anställning i de kvinnliga vinjetterna, jämfört med de manliga vinjetterna, då 

oddskvoten sjunker med 70,18 procent till skillnad mot 46,21 procent i de manliga vinjetterna vilket innebär 

en differens på 23,97 procentenheter. I tidigare studier har liknande resultat funnits då oddskvoten för 

anställning ökar med en kvinnlig respondent (Correll, Benard och Paik, 2007).  
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6.2 Lön 

I kommande tabeller redovisas resultatet från skattningarna av medellönen. Lönen är skattad med en OLS-

modell. I tabellerna redovisas regressionskoefficienterna som därför tolkas som marginaleffekter. 

 
Tabell 11. Regressionskoefficienter från en OLS-skattning av Lön för en kvinnlig vinjett 

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 

   Kvinnlig respondent Manlig respondent 

Barn i vinjetten -15,19  
(273,23) 

13,63  
(274,49) 
 

28,94 
(326,56) 
 

-363,40 
(398,41) 
 

Manlig respondent  -1 089,25 ***  
(282,81) 

 
 
 

 
 
 

Ordning  10,98  
(272,53) 

-272,50 
(326,94) 
 

374,08 
(397,56) 
 

Fakultet  -17,68  
(164,98) 

187,68 
(183,82) 
 

-989,90 *** 
(268,48) 
 

Beteendevetenskap  -272,26  
(480,31) 

-431,04 
(550,92) 
 

-722,03 
(924,60) 
 

≥ 35 år  172,96  
(632,12) 

-16,97 
(572,68) 
 

2 106,29 
(1 335,37) 
 

Partiellt bortfall  1 436,76 
(1 528,74) 

 
 

 
 

     

Kompetens   2 053,73 *** 
(191,82) 
 

1 788,79 *** 
(279,82) 
 

Konstant 45 295,36 ***  
(192,61) 

45 714,52 ***  
(460,83) 

33 207,32 *** 
(1 214,38) 
 

36 702,81 *** 
(1 662,01) 
 
 

R2 0,000003 0,013786 0,136761 0,141822 

Observationer 1 180 1 180 716 455 

Anm.: p-värde anges med asterix,* indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, ** på 5 procents nivå och *** på 1 procents nivå. 
Robusta standardfel anges inom parantes. Partiellt bortfall har inte inkluderats på grund av få observationer som givit en liten variation i 
datamaterialet. Alla värden anges med två decimaler förutom R2 som anges med sex decimaler. 
 

 
I tabell 11 redovisas resultaten från skattningarna av medellönen i de kvinnliga vinjetterna. Modellerna 

uppvisar inget statistiskt stöd för att en kvinnas föräldraskap påverkar lönesättningen. Resultaten är robusta 

då de är densamma i samtliga modeller. Däremot finns det åter antydningar på att respondentens kön 

påverkar utfallet - en variabel som inte var signifikant i Corrells, Benards och Paiks (2007) studie. En manlig 

respondent ger i modell 2 i snitt 1 089 SEK lägre lön än en kvinnlig respondent. I modell 3 finns istället ett 

samband mellan en manlig respondents fakultetstillhörighet och medellönen. Vidare innebär en högre 



   
 

35 

 

uppfattad kompetens högre lön, då kompetensindexet ökar med en enhet ökar medellönen med cirka 2 000 

SEK. Hur detta samband ser ut för de manliga vinjetterna ses i tabell 12. 

 

Tabell 12. Regressionskoefficienter från en OLS-skattning av Lön för en manlig vinjett 

Variabel Modell 1  Modell 2 Modell 3 

    Kvinnlig respondent  Manlig respondent 

Barn i vinjetten 64,00  
(248,36) 

 13,55 
(246,92) 
 

90,48 
(306,54) 

-128,45 
(380,18) 

Manlig respondent   -170,89  
(266,50) 
 

 
 

 
 

Ordning   454,71 *  
(246,89) 
 

291,39 
(305,73) 

415,89 
(380,14) 

Fakultet   -132,64  
(145,16) 
 

-285,25 * 
(166,49) 

42,34 
(272,53) 

Beteendevetenskap   -240,39  
(613,50) 
 

355,02 
(607,96) 

-1 315,06 
(1 395,42) 

≥ 35 år   -608,72  
(466,97) 
 

20,98 
(440,45) 

-2 081,56 ** 
(954,09) 

Partiellt bortfall   -26,22  
(1 275,55) 

 
 

 
 
 

Kompetens    1 241,59 *** 
(172,06) 
 

1 521,42 *** 
(234,26) 
 

Konstant 43 908,84 ***  
(174,33) 
 

 44 093,20 ***  
(415,16) 

37 289,89 *** 
(1 052,06) 

35 367,43 *** 
(1 372,69) 
 
 

R2 0,00006  0,006343 0,070948 0,100495 

Observationer 1 112  1 112 684 424 
Anm.: p-värde anges med asterix,* indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, ** på 5 procents nivå och *** på 1 procents nivå. 
Robusta standardfel anges inom parantes. Partiellt bortfall har inte inkluderats på grund av få observationer som givit en liten variation i 
datamaterialet. Alla värden anges med två decimaler förutom R2 som anges med sex decimaler. 

 
Det finns inga indikationer på att den skattade medellönen för en manlig vinjett påverkas av om individen 

är en pappa, vilket är i enlighet med tidigare forskning då man inte finner någon skillnad alternativt en positiv 

skillnad (Correll, Benard och Paik, 2007). Medellönen har inget signifikant samband med respondentens 

kön, till skillnad mot när modellen och medellönen skattas bland de kvinnliga vinjetterna. Vad som däremot 

är värt att notera är att dummyvariabeln Ordning blir signifikant på 10 procents nivå i modell 2. Dock 

försvinner detta samband när separata skattningarna för respondenternas kön genomförs i modell 3. En 

förklaring kan vara att regressionerna i modell 3 skattas på ett färre antal observationer, vilket gör att 

ordningens faktiska påverkan blir svår att tolka vidare. Vidare tenderar manliga respondenter som är 35 år 

eller äldre att ge lägre lön till manliga vinjetter. Detta samband fanns inte bland de kvinnliga vinjetterna.  
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Inte i någon av regressionerna i tabell 11 och tabell 12 finns statistiskt stöd för att föräldraskap påverkar den 

skattade medellönen. Detta överensstämmer med resultaten i tabell 6 där lönekvoten inte var signifikant 

skild från ett, och det inte finns statistiskt säkerställda skillnader av medellönen mellan vinjetterna med och 

utan barn för de båda könen. Således finns inga indikationer på en befintlig faderskapspremie eller negativa 

konsekvenser av moderskap vilket skiljer sig från både tidigare experiment i kontrollerad miljö och 

paneldatastudier (se Correll, Benard och Paik, 2007; Kennerberg, 2007). Vad som däremot påverkar lönen 

positivt för vinjetterna är högre ansedd kompetens. Dock har kompetensen en större påverkan på lönen i 

de kvinnliga vinjetterna vilket innebär att en kvinna, jämfört med en man, får lönemässigt större fördelar av 

att uppfattas som mer kompetent. Genrellt så gynnades individen i vinjetten  av att respondenten är av 

samma kön, dock bör nämnas att skillnaderna rör sig om några hundra SEK.  

 

  



   
 

37 

 

6.3 Befordran 

Hur sannolikt respondenterna tror det är att en vinjett befordras inom fem år har skattats med en ordered 

logit. För att tolka koefficienterna som den procentuella förändringen av oddskvoten att Befordran ökar en 

enhet på Likert-skalan har dessa räknats om och finns i appendix C, del II. 

 

Tabell 13. Regressionskoefficienter från en ordered logit skattning av Befordran för en kvinnlig vinjett 

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 

   Kvinnlig respondent Manlig respondent 

Barn i vinjetten -0,14  
(0,10) 

-0,15  
(0,11) 

-0,08 
(0,08) 

-0,25 
(0,17) 
 

Manlig respondent  -0,41 ***  
(0,11) 

 
 

 
 
 

Ordning  -0,19 *  
(0,11) 

-0,07 
(0,08) 

-0,34 ** 
(0,17) 
 

Fakultet  0,01  
(0,06) 

-0,01 
(0,04) 

-0,11 
(0,13) 
 

Beteendevetenskap  0,26  
(0,24) 

 
 

 
 
 

≥ 35 år  -0,57 **  
(0,22) 

-0,48 *** 
(0,15) 

0,72 * 
(0,40) 
 

Partiellt bortfall  -1,40 ***  
(0,44) 

  
 
 

Kompetens   0,45 *** 
(0,05) 

1,19 *** 
(0,12) 
 

Konstant     
 
 

Log likelihood -1 820,02 -1 797,20 -1 026,10 -664,73 

Observationer 1 180 1 180 718 456 

Anm.: p-värde anges med asterix,* indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, ** på 5 procents nivå och *** på 1 procents nivå. 
Robusta standardfel anges inom parantes. Beteendevetenskap har inte inkluderats på grund av få observationer som givit en liten variation 
i datamaterialet. Alla värden anges med två decimaler. 
 

I tabell 13 är variabeln Barn i vinjetten, i likhet med resultaten i de tidigare regressionerna, inte signifikant och 

en ökad ansedd kompetens innebär att den beskrivna personen uppfattas vara mer sannolik att bli befordrad. 

Även ett samband mellan respondentens svar och dess personliga egenskaper är närvarande då såväl 

respondentens kön som dess ålder har ett negativt samband med Befordran i de kvinnliga vinjetterna. Även 

då separata regressioner enligt respondentens kön, i modell 3, skattas fortsätter ≥ 35 år att vara signifikant. 

Med en kvinnlig respondent som är 35 år eller äldre sjunker oddskvoten att den beskrivna individen i 

vinjetten uppfattas som mer sannolik att bli befordrad (en enhets ökning på Likert-skalan) med nästan 38 
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procent. Dock byter variabeln tecken och får ett positivt samband i regressionen som skattats för de manliga 

respondenterna men detta på 10 procents signifikansnivå, varför inte allt för hårda slutsatser kan dras. 

Återigen indikerar det att individer inte har en nackdel av föräldraskap utan utfallet snarast påverkas av 

potentiella identiteter som respondenten innehar. Även de partiella bortfallen har en stark signifikans i 

modell 2 vilket antyder att dessa observationer har betydelse för skattningarna. Men observationerna är få 

till antalet varför de inte finns med i modell 3, och variabelns betydelse är oklar. 

 
 
Tabell 14. Regressionskoefficienter från en ordered logit skattning av Befordran för en manlig vinjett 

Variabel Modell 1  Modell 2  Modell 3  

   Kvinnlig respondent Manlig respondent 

Barn i vinjetten -0,06  
(0,11) 

-0,05  
(0,11) 

0,07 
(0,14) 

-0,24 
(0,18) 
 

Manlig respondent  -0,44 ***  
(0,12) 

 
 

 
 
 

Ordning  -0,14  
(0,11) 

-0,31 ** 
(0,14) 

-0,19 
(0,18) 
 

Fakultet  -0,02  
(0,06) 

-0,03 
(0,06) 

0,10 
(0,12) 
 

Beteendevetenskap  -0,32   
(0,26) 

 
 

 
 
 

≥ 35 år  -0,54 **  
(0,22) 

-0,24 
(0,24) 

-1,20 ** 
(0,56) 
 

Partiellt bortfall     
 
 

Kompetens   1,25 *** 
(0,10) 

1,39 *** 
(0,13) 
 

Konstant 
 

    
 
 

Log likelihood -1 652,64 -1 639,51 -914,44 -567,78 

Observationer 1 112 1 112 687 424 

Anm.: p-värde anges med asterix,* indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, ** på 5 procents nivå och *** på 1 procents nivå. 
Robusta standardfel anges inom parantes. Partiellt bortfall, och Beteendevetenskap i modell 3, har inte inkluderats på grund av få 
observationer som givit en liten variation i datamaterialet. Alla värden anges med två decimaler. 

 

Resultaten för Befordran i de manliga vinjetterna i tabell 14 är i princip desamma som i de kvinnliga vinjetterna 

– föräldraskap påverkar inte men respondentens kön och ålder gör det. Detta ger inget stöd åt att pappor 

har en positiv tillskriven status så som resultat i tidigare forskning indikerar (Correll, Benard och Paik, 2007; 

Cuddy, Fiske och Glick, 2004; Fuegen m.fl., 2004). Vidare kan påpekas att variabeln ≥ 35 år endast är 

signifikant bland de manliga respondenterna, i modell 3, vilket innebär att en manlig respondent som är 35 
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år eller äldre har en mer restriktiv sannolikhetsbedömning då oddskvoten sjunker med 70 procent, att öka 

ett steg på Likert-skalan, för denna typ av svarande. Däremot har kompetensen ett positivt samband med 

den uppfattade sannolikheten att bli befordrad – när kompetensindexet ökar med en enhet, allt annat lika, 

ökar oddskvoten av den uppfattade sannolikheten att bli befordrad med närmre 250 procent bland de 

kvinnliga respondenterna och 300 procent bland de manliga respondenterna. 

 

Regressionerna i tabell 13 och tabell 14 ger inget stöd för att en mamma eller pappa skulle anses ha en lägre 

sannolikhet att bli befordrad, vilket ligger i linje med resultaten som erhölls i tabell 6. I Corrells, Benards 

och Paiks (2007) experimentella studie finns däremot stöd för att uppfattningen kring sannolikheten att en 

individ blir befordrad missgynnas av moderskap vilket förklaras av en negativ tillskriven status. Dock finns 

ett positivt samband med kompetensen som förklaringsvariabel. Variabeln är signifikant i samtliga fall, och 

ju mer kompetent en respondent uppfattar individen i vinjetten desto mer sannolikt tror respondenten också 

att det är att individen blir befordrad inom fem år. Kompetensen har också större betydelse för de manliga 

respondenterna än de kvinnliga respondenterna i samtliga vinjetter. Till exempel, i de kvinnliga vinjetterna 

ökar oddskvoten med 228 procent för en enhets högre kompetens om respondent är en man, till skillnad 

mot de kvinnliga respondenterna då motsvarande siffra är 57 procent. 

 

Till sist, i de kvinnliga vinjetterna är ordningsvariabeln signifikant på 10 procents nivå i modell 2, och 5 

procents nivå i modell 3 hos de manliga respondenterna, vilket ger en indikation att ordningen på vinjetterna 

kan ha haft betydelse för respondentens svar. I de manliga vinjetterna blir ordningen inte signifikant i modell 

2. Men när modell 3 skattas, som är uppdelad i två regressioner med avseende på respondentens kön, blir 

variabeln Ordning signifikant bland de kvinnliga respondenterna. På grund av detta bör variabeln Befordran 

tolkas med viss försiktighet bland samtliga vinjetter.  
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6.4 Känslighetsanalys 

För att undersöka hur robusta resultaten är har en känslighetsanalys genomförts genom att skatta variablerna 

Anställning och Befordran med en probit och LPM (se appendix C, del III.). Genomgående behåller 

koefficienterna sina tecken, sin signifikans, och storleken på koefficienterna avviker inte nämnvärt från 

varandra. Val av regressionsmetod påverkar således inte resultaten i stor utsträckning, varför resultaten anses 

vara robusta.  

 

Vad gäller lönen och kompetensen så är det eventuella problemet snarast att de två variablerna skulle kunna 

förklaras av samma faktorer eftersom lönen kan anses vara ett mått på kompetens. Om de mäter samma 

sak är kompetensen inte en förklaring till lönen utan ett alternativt sätt att mäta lönen. För modell 3 skulle 

det innebära problem med skattningarna då kompetensen skulle korrelera kraftigt med lönen och det finns 

risk att övriga förklaringsvariabler tappar sin signifikans. För att utröna sambandet mellan de två variablerna 

undersöks därför korrelationen. Ett VIF-test och korrelationsmatris ger ingen indikation på stark korrelation 

mellan Lön och Kompetens, utan korrelationen är ligger mellan 0,26–0,36 (se appendix C, del III). Att använda 

kompetensen som förklaringsvariabel torde därför inte påverka resultaten.  

6.5 Sammanfattande analys av den deskriptiva statistiken och 

regressionerna 

Sammantaget finns det i regressionerna få indikationer på att föräldraskap påverkar uppfattningen av 

individer då variabeln Barn i vinjetten inte är signifikant i någon regression, och de skillnader som finns i den 

deskriptiva statistiken är små. Respondentens bakgrund har istället en signifikant påverkan på 

beroendevariablerna. Generellt är sambandet mellan manliga respondenter och beroendevariablerna 

negativt. I Anställning så är koefficienterna mer negativa för de kvinnliga vinjetterna än för de manliga 

vinjetterna. Förhållandet är tvärtom hos variabeln Befordran, dock är denna skillnad inte lika stor som de 

precis nämnda beroendevariablerna. Om respondenten är äldre än 35 år har också en signifikant negativ 

påverkan på Befordran och Anställning. Denna påverkan är mer negativ i de kvinnliga vinjetterna.  
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7  Diskussion 

7.1 Vad säger resultaten?  

Hur påverkas anställningsbarhet och lön av föräldraskap?  

Genom hypotesprövningar och regressioner har föräldraskapets betydelse för en karriär analyserats. 

Resultatet ger inga indikationer på att föräldraskap har betydelse för en individs karriär med avseende på i 

vilken utsträckning individen anställs, vilken lön som ges och hur sannolik individen uppfattas att bli 

befordrad. Detta baseras på att det överlag inte finns några signifikanta skillnader i medel- och medianvärden 

bland föräldrar och icke-föräldrar och att variabeln Barn i vinjetten inte har någon signifikant effekt i någon 

av de skattade regressionerna. Dock bör påpekas att variabeln Barn i vinjetten blir signifikant på 10 procents 

signifikansnivå i regressionen för anställning. Men då denna studie antar en 5 procents signifikansnivå anses 

variabelns signifikans vara för låg för att kunna dra några hårda slutsatser kring sambandet i vilken 

utsträckning en individ blir anställd. I lönesättningen indikerar vårt vinjettexperiment att det inte skulle 

förekomma några löneskillnader och således ingen faderskapspremie eller att kvinnor har negativa 

konsekvenser av sitt moderskap. I regressionerna finns det heller inget stöd för att barn skulle påverka 

anställningsbarheten hos individer. Detta skulle innebära att en individ utan barn inte väljs framför en 

förälder i en anställningssituation vilket lämnar karriären ur detta avseende opåverkad. 

 

Hur påverkar föräldraskap hur sannolikt man tror det är att en arbetande individ blir befordrad? 

Hur en individ bedöms och om det skiljer sig mellan föräldrar och icke-föräldrar mäts genom att undersöka 

första intrycket av kompetensen och hur sannolikt en respondent tror det är att en individ blir befordrad 

inom fem år. Enligt SCT skulle en negativ status yttra sig genom att individer i en viss social kategori skulle, 

jämfört med individer i en social kategori som har en mer positiv syn på sig, bedömas hårdare med avseende 

på kompetens, anses vara mindre sannolika till en befordran, i lägre utsträckning bli anställda samt få en 

lägre lön. I denna studie är det svårt att dra några slutsatser kring föräldraskapets eventuella negativa eller 

positiva tillskrivna status då fler variabler, tillsammans med djupintervjuer, skulle behövas för att kunna dra 

någon slutsats kring detta.  

  

En kvinna med barn har till viss del fördel av sitt föräldraskap i första intrycket av individen då mamman i 

vinjetten rankas något högre gällande kompetens än en kvinna utan barn. Detta innebär att kvinnor skulle 

ha en fördel i form av en positiv syn av sitt föräldraskap, till skillnad mot vad hypotesen på förhand var. 

Dock var den uppmätta skillnaden 0,06 vilket motsvarar 0,9 procent av maxpoängen på sju poäng. Därför 

bedöms skillnaderna vara för små för att dra allt för hårda slutsatser. I övrigt så gör sig inga 

bedömningsskillnader kännbara ur en föräldraskapsaspekt. Men i regressionerna har kompetensen ett 

positiv samband i samtliga fall. Detta innebär att en individ på en arbetsplats som uppfattas som mer 

kompetent får fördel av detta. Dock fanns, inget tydligt samband mellan hur kompetent en respondent anser 

någon vara och föräldraskap utan det är något annat i vinjetterna, eller respondentens bakgrund, som 
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påverkar denna bedömning. Utifrån Befordran och Kompetens kan inte en slutsats dras kring föräldraskapets 

eventuella positiva eller negativa tillskrivna status, utan snarast indikerar resultaten på att föräldrar och 

individer utan barn bedöms på ett liknande sätt. Det innebär att en förälder på en arbetsplats inte uppfattas 

mindre sannolikt att bli befordrad och som mindre kompetent. Däremot finns det indikationer på att 

bedömarens bakgrund har en betydelse.  

  

Hur spelar bedömarens bakgrund roll för en förälders anställning, lön samt hur befordran?  

Vad som däremot påverkar resultaten är respondenternas kön, vilken fakultet de tillhör och om de är 35 år 

eller äldre vilka kan förklaras av identitetsekonomin. Att individers bakgrund har en större betydelse än 

föräldraskap indikerar att det är respondenternas egen identitet som påverkar olika bedömningar och inte 

om vinjetten som är förälder har en negativ eller positiv tillskriven status. Det innebär att en respondent 

som på något sätt anser att vinjetten bryter mot normen hos den identitetsgrupp som respondent anser sig 

tillhöra, enligt identitetsteorin kommer att maximera sin nytta genom att upprätthålla sin identitet med 

lämpligt beteende och därmed agera enligt sin förväntade identitet. Vilket detta lämpliga beteende är ses 

genom koefficienternas tecken – rör det sig om bestraffning eller premiering? Högre kompetens premieras 

genomgående medan en del respondenter som är 35 år eller äldre anser att vissa av de beskrivna individerna 

är mindre sannolika att bli befordrade. Detta innebär att en individ på en arbetsplats som uppfattas som 

mer kompetent i förlängningen kan behandlas annorlunda på ett sätt som påverkar individens utveckling i 

karriären.  

  

Att de som är 35 år eller äldre generellt är mer restriktiva i sina svar kan bero på att individen som beskrivs 

är 32 år och tillhör en annan åldersgrupp. Det är möjligt att respondenten då inte identifierar sig med 

personen som beskrivs och att respondenten på något sätt anser att den bryter mot normen i sin åldersgrupp 

och därför är mer restriktiv i sin bedömning för att inte sänka sin egen nytta. Men när materialet delas upp 

på kvinnliga och manliga respondenter är variabeln ≥ 35 år endast signifikant (på 5 procents nivå) när 

vinjettens kön överensstämmer med respondentens kön. Undantaget är regressionen av de kvinnliga 

vinjetternas medellön då variabeln inte blir signifikant alls, samt anställning av en manlig vinjett. Således är 

respondenter som är 35 år eller äldre hårdare i sin bedömning mot de vinjetter som är av det egna könet, 

vilken kan förklaras av att respondenten försöker att öka sin nytta genom att upprätthålla sin könsidentitet. 

Frågan är då varför man är hårdare i bedömningen mot sitt eget kön?   

  

En förklaring kan vara att respondenterna anser att marknadschefspositionen går emot normen för vad en 

person av deras identitet jobbar med. Således verkar respondenterna endast värna om sin egen könsidentitet 

och inte värdera normen i de fall vinjetternas kön skiljer sig mot respondentens egna kön. Det kan bero på 

att de som svarade på enkäten har störst fokus på sin egen identitet och därför inte lägger någon värdering 

i vad normerna bland det motsatta könet är. Dock förefaller det till viss del motsägelsefullt att det skulle 

anses gå emot normen att både en kvinna och en man är marknadschef. Det är möjligt att resultaten hade 

skilt sig om respondenten fick granska en kvinnlig och manlig vinjett samtidigt då ens egen identitet ställs 
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mot de båda könen i samtliga fall. Respondenterna kan också ha andra identiteter som förklarar resultaten 

men som vårt datamaterial inte fångar upp.  

7.2 Hur och varför skiljer sig resultaten mot tidigare forskning?  

Angelov, Johansson och Lindahl (2013) samt Kennerberg (2007) finner i sina respektive paneldatastudier 

en löneskillnad i Sverige mellan mammor och kvinnor utan barn men sambandet finns inte bland män. Våra 

resultat skiljer sig från deras resultat då variabeln Barn i vinjetten inte är signifikant i regressionen som mäter 

lön. Föräldraskap påverkar heller inte Kompetens, Anställning och Befordran vilket skiljer sig från tidigare 

forskningsresultat (Correll, Benard och Paik, 2007; Cuddy, Fiske och Glick, 2004). Men i vårt experiment 

inkluderas fler bakgrundsvariabler som har signifikanta samband med utfallen – hur individer bedöms och 

behandlas har ett samband med vilka de andra individerna är. På en arbetsplats innebär det att särbehandling 

inte endast beror av vilka egenskaper som en enskild individ innehar utan också vilka egenskaper de andra 

individerna har. Till exempel, en ung person på en arbetsplats kan endast bryta mot normen, och därigenom 

bli behandlad annorlunda, bland äldre åldersgrupper om det faktiskt finns individer som identifierar sig med 

dessa äldre åldersgrupper.  

 

Orsaken till skillnader i resultat mot tidigare forskning kan grunda sig i olika 

metoder. Paneldatastudier mäter faktiska observationer i verkligheten, ofta på ett inte lika homogent urval 

som studenter (se till exempel Angelov, Johansson och Lindahl, 2013; Kennerberg, 2007; Waldfogel, 

1997). Vårt datamaterial baseras istället på ett experiment och svar från studenter som kan anses vara en 

homogen grupp men också en underrepresentation av en större befolkning (Fehr m.fl., 2002). I vårt fall 

skulle det kunna bero på att studenter som studerar någon form utav beteendevetenskap, men även andra 

studenter, är väl insatta i denna typ av frågor. Detta skulle kunna förklara att föräldraskap inte blir signifikant 

i lönesättningen eftersom eventuella löneskillnader som är närvarande underskattas i vårt datamaterial. Men 

i tidigare artiklar som baseras på experiment, likt denna studie, finns en skillnad i föräldraskap. Vidare är vår 

studie genomförd som en webbaserad enkät medan tidigare liknande amerikanska studier genomför 

kontrollerande experiment kan hända att resultaten skiljer sig åt på grund av olika förutsättningar vid 

svarstillfället men också olika stickprovsstorlekar (Correll, Benard och Paik, 2007; Cuddy, Fiske och Glick, 

2004, Fuegen m.fl., 2004). Vi använder oss av vinjetter till skillnad mot Correll, Benard och Paik (2007) 

medan Cuddy, Fiske och Glick, (2004) använder sig av vinjetter. Men som kommenterades i 

forskningsöversikten så varierar flera egenskaper hos de beskrivna individerna i vinjetterna samtidigt, varför 

effekten av enbart föräldraskap är oklart.  

  

Vad som också ha påverkat resultatet är utformningen av enkäten och vilka referenser respondenterna har 

i sina svar, varför svaren inte mäter exakt samma sak. Detta blir kanske mest aktuellt då svaren från de 

kvinnliga vinjetterna jämförs med svaren från de manliga vinjetterna – vad som anses vara en kompetent 

man kan skilja sig från vad som anses vara en kompetent kvinna. Referensskillnaden borde emellertid inte 

vara av lika stor betydelse när jämförelser görs inom könskohorterna eftersom en respondent har fått en 
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enkät med endast kvinnor eller endast män. Skillnaden i svaren som kan tänkas uppstå när jämförelser görs 

inom kohorterna är istället att vinjetterna har uppfattats på olika sätt. Detta kan grunda sig i att 

respondenterna har olika bakgrund som gör att de associerar de olika beskrivningarna med olika första 

intryck.   

  

Även jobbpositionen marknadschef, som angavs i jobbeskrivningen, kan vara associerat med större 

sannolikhet att bli befordrad och högre kompetens i och med ordet chef. Det riskerar då att påverka svaren 

för de specifika variablerna, men också om respondenten anställer någon samt vilken lön som anges. Då 

lönen delvis mäts i relativa termer i form av lönekvoten så undviks sådan påverkan vid jämförelser av den 

deskriptiva statistiken. Dock riskerar resultaten i löneregressionerna att ha blivit något överskattade eftersom 

skattningarna genomförs i kontinuerliga termer. Om denna påverkan finns, och hur stor den då är, kan i 

efterhand inte mätas.  

  

Till sist bör nämnas att det kan vara svårt att jämföra resultat från Sverige och länder med andra institutioner 

då det råder olika spelregler i samhället som respondenterna baserar sina svar på. Synen på föräldraskap i 

Sverige behöver inte överensstämma med synen på föräldraskap exempelvis USA då spelreglerna för till 

exempel föräldraledighet skiljer sig åt. Eftersom sociala normer påverkar identiteter och olika social 

kategoriers status kan eventuell normskillnad mellan Sverige och USA förklara att våra resultat skiljer sig 

från amerikansk forskning genom att respondenterna har olika referenser i svaren.  
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8  Slutsats 

Studien finner inget stöd för att föräldraskap skulle ha en negativ eller positiv syn på sig och bedömas 

annorlunda då anställningsbarhet, lön och bedömning inte påverkas av föräldraskap. Istället finns ett 

samband positivt samband mellan Anställning, Lön och Befordran och uppfattad kompetens. Även 

respondenternas bakgrund, främst kön och ålder men även i vissa fall fakultetstillhörighet, har en påverkan 

för utfallen. Således finns indikation på att individers identiteter spelar större roll än föräldraskapet och 

synen på det. Med grund i detta kan man fundera kring om största fokus här i Sverige inte ligger på 

föräldraskap utan någon annan social kategori som kön. 

8.1 Forskningsbidrag  

Metoden och resultatet i denna studie bidrar med något nytt då det till vår vetskap inte genomförts en 

liknande studie inom svensk forskning. Metoden har likheter med tidigare amerikansk forskning, men har 

utvecklats genom att använda ett vinjettexperiment med frågor som har anpassats till svenska förhållanden 

vilket ger resultaten ett svenskt perspektiv. Vinjettexperimentet skiljer sig också från mycket av den tidigare 

forskningen då den har skickats ut digitalt vilket har möjliggjort ett stort datamaterial att utgå ifrån. Detta 

resulterar i att insamlad primärdata från denna studie kan användas i vidare forskning med andra 

frågeställningar.  

 

Även studiens resultat, att föräldraskap inte har någon betydelse, skiljer sig från tidigare amerikanska 

experiment och svenska paneldatastudier studier. Med inkluderandet av flera kontrollvariabler har studien 

möjliggjort en identifiering av potentiella samband mellan särbehandling på arbetsmarknaden och individers 

bakgrund. Resultatet kompletterar tidigare svensk forskning, som har granskat löneutvecklingen med hjälp 

av paneldata på faktiska observationer hos föräldrar och icke-föräldrar över tid, då denna studies 

forskningsbidrag är potentiella förklaringar till varför den finns. Resultaten, tillsammans med insamlad 

primärdata, kan användas i framtida forskning för att kartlägga löneskillnader utifrån andra, utvecklade 

frågeställningar, vilket kan bidra till en bättre förståelse för varför dessa löneskillnader existerar. Med hjälp 

av detta kan effektiva och anpassade åtgärder utformas för att minska löneskillnader. 

 

8.2 Vidare forskning   

Då faktiska löneskillnader mellan föräldrar och icke-föräldrar har funnits i svenska paneldatastudier, och 

våra resultat skiljer sig, bör forskning på orsaker till den oförklarade löneskillnaden fortsätta. Förslag till 

vidare forskning är att med experiment undersöka ett liknande syfte. Experimentet skulle då erbjuda 

möjligheter att utveckla studien till en mer verklighetstrogen situation där deltagarna genom granskning av 

till exempel CV, referenser och en mer utförlig jobbeskrivning, får möjlighet att sätta sig djupare in i 

situationen. Vi rekommenderar även testa olika jobbpositioner för att se om resultaten skiljer sig åt. Genom 

att genomföra experimentet på flera olika urvalsgrupper blir det även möjligt att tydligare se om samband 

mellan föräldraskap och karriärsutfall finns, vilket är viktigt då studenter kan vara en underrepresentation 
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av en större population. Särskilt intressanta deltagare är studenter i högre ålderskategorier som i denna studie 

har ett samband med variablernas utfall. Men även urvalsgrupper som kan ge en inblick i besluten som tas 

idag på arbetsmarknaden, till exempel personer med rekryteringserfarenhet samt personer som är aktiva på 

arbetsmarknaden. Ett vidare förslag till framtida forskning är att utveckla frågorna och metoden. En 

kontrollvariabel som vore intressant att inkludera är huruvida respondenten själv är förälder eller inte, vilket 

möjliggör en vidare undersökning av respondenternas identitet och sambandet med resultaten. Detta för att 

få en djupare förståelse för attitydernas förekomst och olika karaktär bland olika urvalsgrupper. Detta 

gjordes inte i denna artikel eftersom studenter som har barn misstänktes vara få till antalet.  

 

Till sist, enkäten och dess tillvägagångsätt har i uppsatsens öppet redovisas, varför studien bör kunna 

replikeras i framtida forskning.  Dock har beskrivningar och urval anpassats efter svenska förhållanden 

varför vidare forskning och replikering i ett land utanför Sveriges gränser bör anpassas.  
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Appendix A 

I detta appendix redovisas enkäten i dess slutgiltiga version som skickades ut via mejl till 

urvalsgruppen.  

Text i mejl 

Första utskick 

Ämnesubrik: Delta i ett forskningsprojekt, möjlighet att vinna biobiljetter. 
  
Hej! 
  
För närvarande pågår ett forskningsprojekt på avdelningen för nationalekonomi (IEI) som är finansierat av Vinnova. 
Syftet är att undersöka individers första intryck av olika jobbsökande individer och syftet med studien är att få en bättre 
förståelse kring anställningsrelaterade beslut. Enkätundersökningen vänder sig till studenter vid Linköpings universitet, 
varför du har blivit tillfrågad att besvara enkäten. I slutet av enkäten har du också möjlighet att delta i en tävling om 
biobiljetter. 
  
Enkäten kan genomföras på en dator eller en mobil enhet och beräknas ta ungefär 10 minuter. Ditt deltagande är 
betydelsefullt för studiens kvalitet. 
  
För att delta i enkäten klickar du på följande länk: 
  
https://liu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_cA2X6l7UdoAQCAB 
  
 
This email is addressed to the Swedish-speaking students. If you are not a Swedish-speaking student but still have 
received this email, please ignore the instructions and delete the email. 
  
  
Tack på förhand! 
  
Anne Boschini 
anne.boschini@liu.se 
  
Du får detta meddelande som student eller anställd vid LiU. Utskicket är godkänt i enlighet med Dnr LIU-2013-00931 
(se "Epostutskickspolicy" på http://www.liu.se/it/epostutskickspolicy/) 
  

 
  

https://liu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_cA2X6l7UdoAQCAB
mailto:anne.boschini@liu.se
http://www.liu.se/it/epostutskickspolicy/)
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Påminnelse 

Ämnesrubrik: Påminnelse – Delta i ett forskningsprojekt, möjlighet att vinna biobiljetter. 
  
Hej! 
För ett tag sedan fick du ett mail där du ombads besvara en enkät. Ditt svar är viktigt för studiens kvalitet och det 

skulle därför uppskattas om du kunde ta dig tid att besvara enkäten som tar cirka 10 minuter. Har du redan svarat på 
enkäten kan du bortse från detta mail.    

För närvarande pågår ett forskningsprojekt på avdelningen för nationalekonomi (IEI) som är finansierat av Vinnova. 
Syftet är att undersöka individers första intryck av olika jobbsökande individer och syftet med studien är att få en bättre 
förståelse kring anställningsrelaterade beslut. Enkätundersökningen vänder sig till studenter vid Linköpings universitet, 
varför du har blivit tillfrågad att besvara enkäten. I slutet av enkäten har du också möjlighet att delta i en tävling om 
biobiljetter. 
 
Enkäten kan genomföras på en dator eller en mobil enhet, ditt deltagande är betydelsefullt för studiens kvalitet. 
För att delta i enkäten klickar du på följande länk: 
https://liu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_cA2X6l7UdoAQCAB 
 
This email is addressed to the Swedish-speaking students. If you are not a Swedish-speaking student but still have 
received this email, please ignore the instructions and delete the email. 
Tack på förhand! 
 
 
Anne Boschini 
anne.boschini@liu.se 
 
Du får detta meddelande som student eller anställd vid LiU. Utskicket är godkänt i enlighet med Dnr LIU-2013-00931 
(se "Epostutskickspolicy" påhttp://www.liu.se/it/epostutskickspolicy/) 

 
 

Inledande text 

Du har valt att delta i enkäten. Du kommer nu att få läsa igenom en jobbannons som är speciellt konstruerad 
för den här enkäten. Därefter får du granska beskrivningar av två personer som skulle kunna vara aktuella 
för tjänsten. Sedan följer ett antal frågor, efter varje enskild personbeskrivning, som besvaras utifrån dina 
första intryck av personen. Enkäten avslutas med ett antal bakgrundsfrågor och möjlighet att delta i 
tävlingen om biobiljetter. 
 
Om du har några frågor är du välkommen att hör av dig. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Anne Boschini 
anne.boschini@liu.se 
 

  

https://liu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_cA2X6l7UdoAQCAB
http://www.liu.se/it/epostutskickspolicy/%29
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Jobbannons 

AskefalTech söker en ny marknadschef där huvuduppgiften består av att introducera nya produkter. Mer 

specifika arbetsuppgifter är att: 

 

 identifiera nya marknader och samarbetspartners, 

 undersöka målgrupper med hjälp av bland annat telefonundersökningar och fokusgrupper, 

 skapa en helhetsbild av målgruppen i termer av behov, köpkraft och preferenser, 

 skapa en tillmötesgående och vänlig arbetsmiljö på marknadsavdelningen. 

 

Sökande bör ha erfarenhet från ledande ansvar i en liknande position. Man bör också kunna ha många bollar 

i luften och stimuleras av en intensivt aktiv arbetsmiljö. Det är en heltidstjänst. Individuell lönesättning 

tillämpas men rekommendationen ligger mellan 38 000 – 58 000 SEK i månaden, innan skatt. 

 

Tjänsteresor med övernattning förekommer. 

 

Personbeskrivning Maria/Daniel – vinjett med barn 

Maria/Daniel är en 32-årig projektledare inom marknadsföring med erfarenhet från försäljning. 

Maria/Daniel har en magisterexamen i företagsekonomi. Under sina sex års arbete har hon/han initierat, 

drivit och genomfört projekt samt kontraktsförhandlat med kunder. Ett av projekten var omstrukturering 

av produktskyltningen vilket gav 9 procent högre lönsamhet. Maria/Daniel har också varit aktiv i att 

förbättra företags position gentemot konkurrenterna, vilket ökade försäljningen med 10 procent. Genom 

detta har Maria/Daniel får spetskompetens inom marknadsanalys, kundbevarande och problemanalys inom 

marknadsföring. På fritiden spelar hon gärna tennis och simmar med sina barn. 

 

Personbeskrivning Anna/Johan – vinjett utan barn 

Anna/Johan är en serviceinriktad 32-årig konsult med sex års erfarenhet från försäljning och projektledning 

inom marknadsföring. Anna/Johan har en civilekonomexamen med inriktning mot företagsekonomi. 

Tidigare arbetsuppgifter hos andra företag har bestått av att utveckla en affärsplan för ett nytt företag inom 

en växande industri och rekrytera kunder. Dessutom introducerade Anna/Johan flertalet nya produkter, 

mot strikta deadlines, som ökade företagets försäljning med 10 procent och marknadsandelarna växte från 

4 procent till 9 procent. Denna erfarenhet har lett till en specialisering inom produktlansering, projektledning 

och kundrekrytering. Annas fritidsintressen består av att jogga och spela fotboll. 
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Frågor efter respektive personbeskrivning 

Följande frågor ställdes efter personbeskrivning 1. Därefter visades personbeskrivning 2 som följdes av 

samma frågor. 

 
Med hjälp av nedanstående skala, välj det nummer som bäst överensstämmer med dina första 
intryck utifrån beskrivningen av Maria/Anna/Daniel/Johan. 

 
 
 
 
Maximalt hur många dagar per månad skulle du tolerera att Maria/Anna/Daniel/Johan avviker 
från bestämd arbetstid (ingen flextid förekommer på arbetsplatsen), för att du ska anställa 
Maria/Anna/Daniel/Johan? 

 
 
 
Om AskefalTech skulle anställa Maria/Anna/Daniel/Johan, vad tror du är sannolikheten att hon 
skulle bli befordrad under de kommande fem åren? 

 
 
 
 
  



   
 

A-5 

 

Om AskefalTech beslutade att anställa Maria/Anna/Daniel/Johan, vilken månadslön skulle du 
rekommendera? (Utgå från tidigare angivna spann: 38 000 – 58 000 SEK, innan skatt). 

 
 
 
Baserat på allt material som du har tagit del av, skulle du rekommendera att anställa 
Maria/Anna/Daniel/Johan? 
 

o Ja 

o Nej 

Avslutande frågor 

Efter att de båda personbeskrivningarna har granskats och de tillhörande frågorna besvarats visas 

de avslutande frågorna. 

 
Hur viktigt var det för dig att göra en bra granskning av de jobbsökande? 

 
 
 
Ange ditt juridiska kön. 

o Man 

o Kvinna 

 
 
Ange din ålder. 

o 19 eller yngre 

o 20-24 

o 25-29 

o 30-34 

o 35 eller äldre 
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Hur många universitetsterminer har du totalt studerat inklusive den nuvarande? 

o 1-2 

o 3-4 

o 5-6 

o 7-8 

o 9-10 

o 11-12 

o 13-14 

o 14 eller fler 

 
 
Vid vilken fakultet studerar du främst? 

o Filosofiska fakulteten 

o Tekniska fakulteten 

o Medicinska fakulteten 

o Utbildningsvetenskap 

 
Om Filosofiska fakulteten valdes visades följande: 
 
Vilket program studerar du för närvarande? 

o Affärsjuridik 

o Affärsjuridik med Europainriktning 

o Applied Ethics 

o Business Administration – Strategy and Management in International Organisations 

o Child Studies 

o Civilekonomprogrammet 

o Gender studies-intersectionality and Change 

o Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 

o International and European Relations 

o Internationella civilekonomprogrammet 

o IT och Management 

o Kognitionsvetenskap 

o Konstnärlig gestaltning 

o Kultur och mediegestaltning 

o Kultur, samhäll, mediagestaltning 

o Kulturvetenskap 

o Miljövetare 

o Nationalekonomi 

o Personal- och arbetsvetenskap 

o Politices kandidat 

o Psykologprogrammet 

o Psykoterapeutprogrammet 

o Samhälls- och välfärdsstudier 

o Science for Sustainable Development 

o Slöjd, hantverk och formgivning 

o Socionomprogrammet 

o Statistics and Data Mining 

o Statistik och dataanalys 

o Statsvetenskap 

o Systemvetare – verksamhetsanalys och IT-design 

o Turism- med inriktning mot kulturarv och naturmiljö 

o Annat: 
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Om Tekniska fakulteten valdes visades följande: 
 
Vilket program studerar du för närvarande? 

o Advanced Computer Graphics (ACG) 

o Aeronautical Engineering (AER) 

o Applied Ethology and Animal Biology (ETH) 

o Biologi (BIO) 

o Biomedical Engineering (BME) 

o Byggnadsteknik (BI) 

o Carl Malmsten Furniture Studies: Design- och hantverksutbildningar 

o Communication Electronics (COE) 

o Communication Systems (CSY) 

o Computer Science (CS) 

o Computer Systems (COS) 

o Datateknik (D) 

o Datateknik (DI) 

o Datavetenskap (C) 

o Datavetenskap (DAV) 

o Design- och produktutveckling (DPU) 

o Ecology and the Environment (ECO) 

o Electronics Engeneering (ELE) 

o Elektronik (EL) 

o Elektronikdesign (ED) 

o Energi – miljö – management (EMM) 

o Energy and Environmental Engineering (ENV) 

o Fysik och nanovetenskap (FyN) 

o Industrial Engineering and management (IND) 

o Industriell ekonomi (I) 

o Industriell ekonomi-internationell (II) 

o Informationsteknologi (IT) 

o Intelligent Transport Systems and Logistics (TSL) 

o Kandidatutbildning i flygtrafik och logistik (FL) 

o Kandidatutbildning i grafisk design och kommunikation (GDK) 

o Kandidatutbildning i innovativ programmering (IP) 

o Kandidatutbildning i samhället logistik (SL) 

o Kemi – molekylär design (Kem) 

o Kemisk analysteknik (KA) 

o Kemisk biologi (KB) 

o Kommunikation, transport och samhälle (KTS) 

o Kommunikations- och transportsystem (KTS) 

o Maskinteknik (M) 

o Maskinteknik (MI) 

o Matematik (Mat) 

o Matematik (MMAT) 

o Materials Physics and Nanotechnology (MPN) 

o Materials Science and Nanotechnology (MSN) 

o Mechanical engeneering (MEC) 

o Medicinsk teknik (MED) 

o Medieteknik (MT) 

o Mjukvaruteknik (U) 

o Organic Synthesis/Medicinal Chemistry (KOS) 

o Protein Science (PRO) 

o Sustainability Engineering and Management (SUS) 

o System-on-Chip (Socware) (SOC) 

o Teknisk biologi (TB) 

o Teknisk fysik och elektronik (Y) 

o Teknisk fysik och elektronik-internationell (Yi) 

o Wireless Networks and Electronics (WNE) 
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o Annat 

 
 
 
Om Medicinska fakulteten valdes visades följande: 
 
Vilket program studerar du för närvarande? 
 

o Arbetsterapeutprogrammet 

o Avancerad specialistsköterska med inriktning mot kirurgisk vård 

o Barnmorskeprogrammet 

o Biomedicinsk analytiker, 60 hp – komplettering 

o Biomedicinska analytikerprogrammet 

o Fysioterapeutprogrammet (tidigare Sjukgymnastprogrammet) 

o Logopedprogrammet 

o Läkarprogrammet 

o Masterprogram – Medical Biosciences 

o Masterprogram i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Fysioterapi/Logoped/medicinsk 
pedagogik/Omvårdnadsvetenskap 

o Medicinsk biologi 

o Psykoterapeututbildning med inriktning systemisk familjeterapi 

o Sjuksköterskeprogrammet 

o Specialistsjuksköterska med inriktning 

o Annat 

 
 
 
Om Utbildningsvetenskap valdes visades följande: 
 
Vilket program studerar du för närvarande? 

o Folkhögskollärare 

o Förskollärare 

o Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, distans 

o Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, distans 

o Lärare i fritidshem 

o Lärare i förskoleklass och år 1-3 

o Lärare i år 4-6 

o Yrkeslärare 

o Ämneslärare i gymnasieskolan 

o Ämneslärare år 7-9 

o Annat 
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Skriv gärna några meningar nedan om du har övriga kommentarer angående enkäten. 

 
 
 
Vill du vara med i tävlingen om att vinna biobiljetter? 

o Ja 

o Nej 

 
 
 
Om respondenten svarade nej avslutades enkäten. Svarade respondenten ja visades följande fråga: 
 
Baserat på hur du tror andra har svarat på den här enkäten, vad tror du kommer vara den 
genomsnittliga skillnaden i lön mellan Maria/Daniel och Anna/Johan? 
 
Vinst delas ut till de som kommer närmast medelvärdet. 
 

 
 
 
 
 
För att delta, glöm inte att fylla i din LiU-mejladress nedan så att vi kan kontakta dig vid en 
eventuell vinst. 
 
LiU-mejladress    
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Appendix B 

I detta appendix redovisas hur resultaten för de olika variablerna är kodade. I del I återfinns hur 

svaren från frågorna i enkäten är kodade. I del II redovisas istället hur variabler som är konstruerade 

utifrån svaren är kodade. 

I. Svar från enkäterna 

Effektiv/Organiserad/Självständig/Driven/Intelligent 

Med hjälp av nedanstående skala, välj det nummer som bäst överensstämmer med dina första intryck utifrån 
personbeskrivningen av Maria/Anna/Daniel/Johan. 
 
Effektiv/Organiserad/Självständig/Driven/Intelligent 

1 Inte alls 

2 … 

3 … 

4 Neutralt 

5 … 

6 … 

7 Väldigt 

 

Antal dagar 

Maximalt hur många dagar per månad skulle du tolerera att Johan avviker från bestämd arbetstid (ingen 
flextid förkommer på arbetsplatsen), för att du ska anställa Maria/Anna/Daniel/Johan? Dra markören (0-31 
dagar). 
 
Kodas som det antal som anges. 
 

Befordran 

Om AskefalTech skulle anställa Maria/Anna/Daniel/Johan, vad tror du är sannolikheten att han skulle bli 
befordrad under de kommande fem åren? Välj det nummer som bäst stämmer överens med vad du tror. 

1 Blir inte befordrad 

2 … 

3 … 

4 Neutralt 

5 … 

6 … 

7 Blir befordrad 

 

Lön 

Om AskefalTech beslutade att anställa Maria/Anna/Daniel/Johan, vilken månadslön skulle du 
rekommendera? (Utgå från tidigare angivna spann: 38 000 – 58 000 SEK i månaden, innan skatt). Dra 
markeringen till den lön du rekommenderar. 
 
Kodas som den lön som anges. 
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Anställning 

Baserat på allt material som du har tagit del av, skulle du rekommendera att anställa 
Maria/Anna/Daniel/Johan? 

1 Ja 

0 Nej 

 

Viktigt att göra en bra granskning 

Hur viktigt var det för dig att göra en bra granskning av de jobbsökande? 

1 Inte alls 

2 … 

3 … 

4 Neutralt 

5 … 

6 … 

7 Mycket viktigt 

 

 

Juridiskt kön 

Ange ditt juridiska kön. 

1 Man 

0 Kvinna 

 

Ålder 

Ange din ålder. 

1 19 eller yngre 

2 20-24 

3 25-29 

4 30-34 

5 35 eller äldre 

 

Antal universitetsterminer 

Hur många universitetsterminer har du totalt studerat inklusive den nuvarande? 

1 1-2 

2 3-4 

3 5-6 

4 7-8 

5 9-10 

6 13-14 

7 14 eller fler 

8 11-12 

 

Fakultet 

Vid vilken fakultet studerar du främst? 

1 Filosofiska fakulteten 

2 Tekniska fakultet 

3 Medicinska fakultet 

4 Utbildningsvetenskap 
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Program vid Filosofiska fakulteten 

Vilket program studerar du för närvarande? 

36 Annat 

38 Affärsjuridik 

39 Affärsjuridik med Europainriktning 

40 Applied Ethics 

41 Business Administration - Strategy and Management in International Organisations 

42 Child Studies 

43 Civilekonomprogrammet 

44 Gender studies-Intersectionality and Change 

45 Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 

46 International and European Relations 

47 Internationella civilekonomprogrammet 

48 IT och Management 

49 Kognitionsvetenskap 

50 Konstnärlig gestaltning 

51 Kultur och mediegestaltning 

52 Kultur, samhäll, mediagestaltning 

53 Kulturvetenskap 

54 Miljövetare 

55 Nationalekonomi 

56 Personal- och arbetsvetenskap 

57 Politices kandidat 

58 Psykologprogrammet 

59 Psykoterapeutprogrammet 

60 Samhälls- och kulturanalys 

61 Samhälls- och välfärdsstudier 

62 Science for Sustainable Development 

63 Slöjd, hantverk och formgivning 

64 Socionomprogrammet 

65 Statistics and Data Mining 

66 Statistik och dataanalys 

67 Statsvetenskap 

68 Systemvetare - verksamhetsanalys och IT-design 

69 Turism- med inriktning mot kulturarv och naturmiljö 
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Program vid Tekniska fakulteten 

Vilket program studerar du för närvarande? 

58 Annat 

60 Advanced Computer Graphics (ACG) 

61 Aeronautical Engineeing (AER)  

62 Applied Ethology and Animal Biology (ETH)  

63 Biologi (Bio)  

64 Biomedical Engineering (BME)  

65 Byggnadsteknik (BI)  

66 Carl Malmsten Furniture Studies: Design- och hantverksutbildningar 

67 Communication Electronics (COE) 

68 Communication Systems (CSY)  

69 Computer Science (CS)  

70 Computer Systems (COS) 

71 Datateknik (D)  

72 Datateknik (DI)  

73 Datavetenskap (C) 

74 Datavetenskap (DAV)  

75 Design- och produktutveckling (DPU)  

76 Ecology and the Environment (ECO)  

77 Electronics Engineering (ELE)  

78 Elektronik (EL)  

79 Elektronikdesign (ED)  

80 Energi - miljö - management (EMM)  

81 Energy and Environmental Engineering (ENV)   

82 Fysik och nanovetenskap (FyN)  

83 Fysik och nanovetenskap (MFYS)  

84 Industrial Engineering and management (IND)  

85 Industriell ekonomi (I)  

86 Industriell ekonomi-internationell (Ii)  

87 Informationsteknologi (IT)  

88 Intelligent Transport Systems and Logistics (TSL)  

89 Kandidatutbildning i flygtrafik och logistik (FL) 

90 Kandidatutbildning i grafisk design och kommunikation (GDK) 

91 Kandidatutbildning i innovativ programmering (IP) 

92 Kandidatutbildning i samhällets logistik (SL) 

93 Kemi - molekylär design (Kem)  

94 Kemisk analysteknik (KA)  

95 Kemisk biologi (KB 

96 Kemisk biologi (KB)  

97 Kommunikation, transport och samhälle (KTS)  

98 Kommunikations- och transportsystem (KTS) 

99 Maskinteknik (M)  

100 Maskinteknik (MI) 

101 Matematik (Mat)  

102 Matematik (MMAT)  

103 Materials Physics and Nanotechnology (MPN) 

104 Materials Science and Nanotechnology (MSN)  

105 Mechanical Engineering (MEC)  

106 Medicinsk teknik (MED)  

107 Medieteknik (MT)  

108 Mjukvaruteknik (U)  

109 Organic Synthesis/Medicinal Chemistry (KOS)  



   
 

B-5 

 

110 Protein Science (PRO)  

111 Sustainability Engineering and Management (SUS)  

112 System-on-Chip (Socware) (SOC) 

113 Teknisk biologi (TB)  

114 Teknisk fysik och elektroteknik (Y)  

115 Teknisk fysik och elektroteknik-internationell (Yi) 

116 Wireless Networks and Electronics (WNE) 

 
 
  



   
 

B-6 

 

Program vid Medicinska fakulteten 

 
Vilket program studerar du för närvarande? 

16 Annat  

18 Arbetsterapeutprogrammet 

19 Avancerad specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård 

20 Barnmorskeprogrammet 

21 Biomedicinsk analytiker, 60 hp - komplettering 

22 Biomedicinska analytikerprogrammet 

23 Fysioterapeutprogrammet (Tidigare Sjukgymnastprogrammet) 

24 Logopedprogrammet 

25 Läkarprogrammet 

26 Masterprogram - Medical Biosciences 

27 Masterprogram i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Fysioterapi/Logopedi/Medicinsk 
pedagogik/Omvårdnadsvetenskap 

28 Medicinsk biologi 

29 Psykoterapeututbildning med inriktning systemisk familjeterapi 

30 Sjuksköterskeprogrammet 

31 Specialistsjuksköterska med inriktning 

 

Program vid Utbildningsvetenskap  

Vilket program studerar du för närvarande? 

11 Annat 

13 Folkhögskollärare 

14 Förskollärare 

15 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, distans 

16 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, distans 

17 Lärare i fritidshem 

18 Lärare i förskoleklass och år 1-3 

19 Lärare i år 4-6 

20 Yrkeslärare 

21 Ämneslärare i gymnasieskolan 

22 Ämneslärare i år 7-9 

  

Deltagande i tävling 

Vill du vara med i tävlingen om att vinna biobiljetter?  

1 Ja 

0 Nej 

Tävlingsfråga 

Baserat på hur du tror andra har svarat på den här enkäten, vad tror du kommer vara den genomsnittliga 
skillnaden i lön mellan Maria och Anna? 
 
Vinst delas ut till de som kommer närmast medelvärdet.  
 
Kodas som den skillnad som anges. 
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II. Konstruerade variabler utifrån svaren 

Kön på vinjett 

1 Man 

0 Kvinna 

 

Ålder 

1 35 eller äldre 

0 Annars 

 

Partiellt bortfall 

1 Partiellt bortfall i observationen 

0 Annars 

 

Beteendevetenskap 

1 Studenter studerar någon av följande utbildningar: 

 Psykolog 

 Socionom 

 Personal- och arbetsvetenskap 

 Kognitionsvetenskap 
0 Annars 

 

Ordning 

1 Andra vinjetten 

0 Första vinjetten 

Barn 

1 Vinjett har barn 

0 Annars 
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Appendix C 

I detta appendix redovisas tabeller där resultat och uträkningar är sammanställda. I del I redovisas resultaten 

av hur kompetens påverkas av respondentens kön medan hypotesprövningar av deskriptiv statistik 

presenteras i del II. Omräknade regressionskoefficienterna från logitskattningarna finns i del III. Appendixet 

avslutas med resultaten från känslighetsanalysen i del IV. 

 

I. Övrig deskriptiv statistik 

 
Tabell C-15. Dagars medel- och medianvärden och standardavvikelser 

Variabel Kvinna med barn Kvinna utan barn Man med barn Man utan barn 

Dagar 5,22 (4) 
5,01 

4,95 (4) 
5,02 

4,89 (4) 
4,33 

4,31 (3) 
3,74 

Anm.: Medianerna anges inom parentes. Standardavvikelserna redovisas som de kursiverade värdena. Alla värden anges med två decimaler. 
 

 
Hos variabeln Dagar tolereras en kvinna med barn att avvika i snitt 5,44 dagar medan motsvarande värde 

för en kvinna utan barn är 5,95 dagar. En pappa tillåts avvika 4,89 dagar och en man utan barn 4,31 dagar. 

Medelvärdet skiljer sig en del från medianen, vilket indikerar att närvaron av extremvärden har en påverkan. 

När extremvärdena exkluderas från materialet närmar sig medelvärdet medianen för samtliga grupper, varför 

medianen blir mer intressant i sammanhanget. Orsaken till extremvärdenas närvaro kan grunda sig i att 

frågan har missuppfattats, något som också stöds av kommentarer från den öppna svarsfrågan. Därför 

tolkas inte variabeln Dagar vidare. 
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Tabell C-16. Deskriptiv statistik av förklarings- och beroendevariabler 

Variabel Svarsalternativ Totalt antal Kvinnlig vinjett Manlig vinjett 

Kvinnlig respondent  704 360 344 
 

Manlig respondent  442 230 212 
 

Ålder 19 eller yngre 
20 – 24 
25 – 29 
30 – 34 
35 eller äldre 

0 
678 
336 
53 
79 

0 
345 
178 
27 
40 

0 
333 
158 
26 
39 
 

Antal  
universitetsterminer 

1 – 2 
3 – 4 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 
11 – 12 
13 – 14 
14 eller fler 

6 
245 
322 
203 
232 
59 
30 
49 

3 
140 
151 
100 
121 
24 
22 
29 

3 
105 
171 
103 
111 
35 
8 
20 
 

Fakultet Filosofiska 
Tekniska 
Medicinska 
Utbildningsvetenskap 

284 
486 
243 
132 

148 
268 
118 
56 

136 
218 
125 
76 
 

Beteendevetenskap Psykologi 
Kognitionsvetenskap 
Personal- och 
arbetsvetenskap 
Socionom 

31 
11 
19 
 
29 

19 
6 
8 
 
13 

13 
5 
11 
 
16 
 

Kompetens 
 

Effektiv 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

 
2 
10 
49 
203 
536 
946 
546 

 
1 
7 
21 
93 
257 
486 
313 

 
0 
3 
28 
110 
279 
460 
233 

 Organiserad 
1  
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

 
0 
15 
65 
265 
562 
882 
497 

 
0 
7 
30 
129 
252 
464 
295 

 
0 
8 
35 
136 
310 
422 
202 
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 Självständig 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 

 
3 
22 
59 
278 
528 
903 
497 

 
2 
14 
23 
152 
252 
453 
282 

 
1 
8 
36 
126 
276 
450 
215 

 Driven 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

 
1 
8 
31 
125 
380 
904 
822 

 
1 
7 
13 
60 
179 
470 
450 

 
0 
1 
18 
65 
201 
434 
394 

 Intelligent 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
8 
11 
67 
302 
598 
849 
454 

 
3 
7 
30 
141 
281 
449 
266 

 
5 
4 
37 
161 
317 
400 
188 
 

Befordran 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

5 
39 
104 
417 
802 
637 
287 

4 
23 
62 
213 
411 
316 
151 

1 
16 
42 
304 
393 
320 
136 
 

Anställning Ja 
Nej 

2 160 
134 

1 133 
58 

1 038 
76 

Lön Kontinuerlig 
Se tabell 6 

   

Partiellt bortfall Antal 33 11 22 

Anm.: Kompetens, Befordran och Anställning anges i antal observationer. Övriga variabler anges i antal respondenter. 
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II. Hur kompetens påverkas av respondentens kön 

 
Tabell C-17. Regressionskoefficienter från en OLS-skattning av Kompetens 

Variabel Total  Kvinnlig vinjett Manlig vinjett 

Manlig respondent -0,38 ***  
(0,04) 
 

 -0,50 *** 
(0,05) 

-0,26 *** 
(0,05) 
 
 

Konstant 5,86 ***  
(0,02) 
 

 5,96 *** 
(0,03) 

5,75 *** 
(0,03) 
 
 

R2 -0,05  0,08 0,02 

Observationer 2 287  1 176 1 111 
Anm.: p-värde anges med asterix,* indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, ** på 5 procents nivå och *** på 1 procents nivå. 
Robusta standardfel anges inom parantes. Alla värden anges med två decimaler. 

 

III. Hypotesprövning av medelvärde, median och andel  

 
Tabell C-18. Hypotesprövning av medelvärden, andelar och median mellan föräldrar och icke-föräldrar inom kohorterna 

Variabel Kvinnlig vinjett Manlig vinjett 

Kompetens     
t-värde -2,61 -0,18 
p-värde 0,009 0,861 
Estimerad differens -0,06 -0,004 
   
Befordran     
W-statistiska 21 662 25 258,5 
p-värde 0,07 0,528 
Estimerad median 0,00 0,00 
   
Anställning     
p-värde 0,188 0,117 
   
Lön     
t-värde -0,12 0,44 
p-värde 0,905 0,661 
Estimerad differens -29 53 

Anm.: Resultaten som redovisas ovan är baserade på dubbelsidiga hypotesprövningar på 5 procents signifikansnivå. Kompetens och Lön 
har hypotesprövats med ett Matched pair t-test. Differensen som Matched pair t-test baseras på är gjorda utifrån: vinjett utan barn minus 
vinjett med barn; inom respektive könskohort. Befordran har hypotesprövats med Wilcoxon signed rank test. Differensen som Wilcoxon 
signed rank test baseras på är gjorda utifrån: vinjett med barn minus vinjett utan barn, inom respektive könskohort. Anställning med 
McNemars test. Alla värden anges med två decimaler. 
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IV. Omräknade logitkoefficienter  

Beräkning av procentuell förändring i oddskvot för variablerna Befordrad och Anställning som har skattats 

med logit, har gjorts enligt: 

 

∆% Oddskvot= eβ-1              
 

 
Tabell C-19. Procentuell förändring av oddskvoten i Anställning bland de kvinnliga vinjetterna, binär logit 

Variabel Modell 1   Modell 2   Modell 3  

   Kvinnlig respondent Manlig respondent 

Barn i vinjetten -25,17 procent -27,39 procent   -2,84 procent -48,60 procent * 

 
Manlig respondent   -70,18 procent ***     

 
Ordning   -30,93 procent 4,54 procent -50,72 procent * 

 
Fakultet  12,72 procent -2,23 procent 14,32 procent 

 
Beteendevetenskap      

 

≥ 35 år   -79,20 procent ***   -83,05 procent *** -47,13 procent 

 
Partiellt bortfall  -56,83 procent   

 
Kompetens   187,78 procent *** 236,85 procent *** 

 

Konstant 
 

2 164,64 procent ***  4 889,90 procent ***   -84,65 procent -96,61 procent *** 

Anm.: Koefficienterna har beräknats enligt ekvation 1. p-värde anges med asterix,* indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, 
** på 5 procents nivå och *** på 1 procents nivå. Robusta standardfel anges inom parantes. Alla värden anges med två decimaler. 
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Tabell C-20. Procentuell förändring av oddskvoten i Anställning bland de manliga vinjetterna, binär logit 

Variabel Modell 1   Modell 2   Modell 3  

   Kvinnlig respondent Manlig respondent 

Barn i vinjetten -28,82 procent -29,53 procent -19,34 procent -46,48 procent * 

 
Manlig respondent   -46,21 procent **     

 
Ordning   19,72 procent 45,75 procent -6,50 procent 

 
Fakultet  58,41 procent ***  93,77 procent *** 14,32 procent 

 
Beteendevetenskap      

 

≥ 35 år  -66,71 procent ***   -33,33 procent -73,66 procent * 
 

Partiellt bortfall     
 

Kompetens   230,00 procent *** 184,06 procent *** 
 

Konstant 1 544,46 procent***  741,49 procent ***   -99,23 procent *** -95,13 procent ** 
 

Anm.: Koefficienterna har beräknats enligt ekvation 1. p-värde anges med asterix,* indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, 
** på 5 procents nivå och *** på 1 procents nivå. Robusta standardfel anges inom parantes. Beteendevetenskap och Partiellt bortfall har 
inte inkluderats då det är för få observationer. Alla värden anges med två decimaler. 

 
 
Tabell C-21. Procentuell förändring av oddskvoten i Befordran bland de kvinnliga vinjetterna, ordered logit 

Variabel Modell 1   Modell 2   Modell 3  

   Kvinnlig respondent Manlig respondent 

Barn i vinjetten -13,06 procent -13,93 procent   -7,70 procent -22,23 procent 

 
Manlig respondent   -33,63 procent ***     

 
Ordning   -17,30 procent *   -7,34 procent -29,46 procent ** 

 
Fakultet  1,02 procent -1,09 procent -10,72 procent 

 
Beteendevetenskap   29,69 procent   

 
≥ 35 år 

 

 -43,45 procent **   -37,99 procent *** 105,30 procent * 

 
Partiellt bortfall  -75,34 procent ***     

 
Kompetens   57,20 procent *** 228,15 procent *** 

 
Konstant     

Anm.: Koefficienterna har beräknats enligt ekvation 1. p-värde anges med asterix,* indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, 
** på 5 procents nivå och *** på 1 procents nivå. Robusta standardfel anges inom parantes. Alla värden anges med två decimaler. 
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Tabell C-22. Procentuell förändring av oddskvoten i Befordran bland de manliga vinjetterna, ordered logit 

Variabel Modell 1   Modell 2   Modell 3  

   Kvinnlig respondent Manlig respondent 

Barn i vinjetten -5,82 procent -4,88 procent 7,49 procent -21,28 procent 

 
Manlig respondent   -35,60 procent ***   

 
Ordning   -13,06 procent  -26,63 procent ** -17,23 procent 

 
Fakultet  -1,98 procent -3,56 procent 10,49 procent 

 
Beteendevetenskap   -27,39 procent **     

 

≥ 35 år  -41,73 procent **   -21,51 procent  -69,80 procent ** 

 
Partiellt bortfall     

 
Kompetens   248,81 procent *** 300,43 procent *** 

 

Konstant     

Anm.: Koefficienterna har beräknats enligt ekvation 1. p-värde anges med asterix,* indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, 
** på 5 procents nivå och *** på 1 procents nivå. Robusta standardfel anges inom parantes. Alla värden anges med två decimaler. 
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V. Känslighetsanalys 

Resultaten från känslighetsanalysen av Anställning och Befordran redovisas i tabellerna och anges i 

marginaleffekter för probit, logit och LPM. Koefficienterna har räknats om enligt vad som rekommenderas 

i Gujarati (2009) för att kunna jämföras. Korrelationsmatris och VIF-test av lönevariabeln presenteras 

därefter. För att lätt kunna jämföra resultaten redovisas skattningarna variabelvis i ordningen: Anställning, 

Lön, Befordran. 

 

Anställning 

 
Tabell C-23. Känslighetsanalys. Omräknade regressionskoefficienter för Anställning i de kvinnliga vinjetterna, skattad med binary 
probit 

Variabel  Modell 1  Modell 2  Modell 3  

    Kvinnlig respondent Manlig respondent 

Barn i vinjetten  -0,052  
(0,12) 

-0,06 
(0,13) 

-0,01 
(0,23) 

-0,16 ** 
(0,19) 
 

Manlig respondent   -0,23 ***  
(0,13)  

  
 
 

Ordning   -0,08 
(0,13) 

-0,01 
(0,23) 

-0,15 ** 
(0,19) 
 

Fakultet   0,03  
(0,08) 

0,001 
(0,12) 

0,04 
(0,14) 
 

Beteendevetenskap      
 

≥ 35 år   -0,33 ***  
(0,19)  

-0,38 *** 
(0,27) 

-0,14 
(0,35) 
 

Partiellt bortfall   -0,16 
(0,40) 

 -0,28 
(0,51) 
 

Kompetens    0,22 *** 
(0,11) 

0,25 *** 
(0,11) 
 

Konstant  0,68 *** 
(0,09)  

0,83 ***  
(0,22)  

-0,36 
(0,63) 

-0,62 ** 
(0,64) 
 
 

Log likelihood  -230,71 -211,90 -68,50 -108,46 

Observationer  1 180 1 180 718 462 

Anm.: p-värde anges med asterix,* indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, ** på 5 procents nivå och *** på 1 procents nivå. 
Robusta standardfel anges inom parantes. Beteendevetenskap har inte inkluderats på grund av få observationer som givit en liten variation 
i datamaterialet. Alla värden anges med två decimaler. 
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Tabell C-24. Känslighetsanalys. Regressionskoefficienter för Anställning i de kvinnliga vinjetterna, skattad med LPM 

Variabel  Modell 1  Modell 2  Modell 3  

    Kvinnlig respondent Manlig respondent 

Barn i vinjetten  -0,01  
(0,01) 
 

-0,01  
(0,01) 
 

0,00 
(0,01) 
 

-0,04 
(0,02) 
 

Manlig respondent  
 
 

-0,05 *** 
(0,01)  
 

 
 

 
 
 

Ordning  
 
 

-0,02  
(0,01) 
 

0,00 
(0,01) 
 

-0,04 
(0,02) 
 

Fakultet  
 
 

0,01  
(0,01) 
 

0,01 
(0,01) 
 

0,01 
(0,02) 
 

Beteendevetenskap  
 
 

0,04 *** 
(0,01)  
 

0,03 *** 
(0,01) 
 

0,10 *** 
(0,04) 
 

≥ 35 år  
 
 

-0,11 *** 
(0,04)  
 

-0,12 ** 
(0,05) 
 

-0,07  
(0,06) 
 

Partiellt bortfall  
 
 

-0,05  
(0,07) 
 

0,01 
(0,02) 
 

 
 

Kompetens  
 
 

 
 

0,05 *** 
(0,01) 
 

0,10 *** 
(0,02) 
 

Konstant  0,96 *** 
(0,01)  
 

0,97 *** 
(0,02)  
 

0,69 *** 
(0,09) 
 

0,40 
(0,13) 
 

R2 
R2 

 
0,000938 0,038400 0,102279 

 
0,101297 

Observationer  1 180 1 180 718 462 

Anm.: p-värde anges med asterix,* indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, ** på 5 procents nivå och *** på 1 procents nivå. 
Robusta standardfel anges inom parantes. Alla värden anges med två decimaler förutom R2 som anges med sex decimaler. 
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Tabell C-25. Känslighetsanalys. Omräknade regressionskoefficienter för Anställning i de manliga vinjetterna, skattad med binary probit 

Variabel  Modell 1  Modell 2  Modell 3  

    Kvinnlig respondent Manlig respondent 

Barn i vinjetten  -0,07 
(0,12) 
 

-0,07  
(0,12) 
 

-0,04 
(0,18) 
 

-0,14 * 
(0,15) 
 

Manlig respondent  
 
 

-0,12 ** 
(0,12) 
  

 
 

 
 

Ordning  
 
 

0,04  
(0,12) 
 

0,07 
(0,18) 
 

-0,02 
(0,18) 
 

Fakultet  
 
 

0,10 *** 
(0,07)  
 

0,14 *** 
(0,11) 
 

0,03 
(0,12) 
 

Beteendevetenskap  
 
 

-0,04 
(0,25) 
 

-0,02 
(0,29) 
 

 
 

≥ 35 år  
 
 

-0,24 ** 
(0,21)  
 

-0,01 
(0,30) 
 

-0,30 * 
(0,42) 
 

Partiellt bortfall   
 

 
 

 
 

 
 

Kompetens  
 
 

 
 

0,24 *** 
(0,10) 
 

0,22 *** 
(0,12) 
 

Konstant  0,63  
(0,09) 
 
 

0,49 *** 
(0,19) 
 
 

-0,90 *** 
(0,60) 
 
 

-0,60 ** 
(0,63) 
 
 

Log likelihood  -276,30 -263,66 -112,36 -116,03 
Observationer  1 112 1 112 688 424 

Anm.: p-värde anges med asterix,* indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, ** på 5 procents nivå och *** på 1 procents nivå. 
Robusta standardfel anges inom parantes. Partiellt bortfall har inte inkluderats på grund av få observationer som givit en liten variation i 
datamaterialet. Alla värden anges med två decimaler. 
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Tabell C-26. Känslighetsanalys. Regressionskoefficienter för Anställning i de manliga vinjetterna, skattad med LPM 

Variabel  Modell 1  Modell 2  Modell 3  

    Kvinnlig respondent Manlig respondent 

Barn i vinjetten  -0,02  
(0,02) 
 

-0,02  
(0,02) 
 

-0,01 
(0,02) 
 

-0,05 * 
(0,03) 
 

Manlig respondent  
 
 

-0,04 **  
(0,02)  
 

 
 

 
 
 

Ordning   
 
 

0,01 
(0,02) 
 

0,01 
(0,02) 
 

-0,01 
(0,03) 
 

Fakultet  
 
 

0,03 ***  
(0,01)  
 

0,02*** 
(0,01) 
 

0,01 
(0,02) 
 

Beteendevetenskap  
 
 

-0,01  
(0,05) 
 

-0,02 
(0,05) 
 

0,08 
(0,03) 
 

≥ 35 år  
 
 

-0,08 **  
(0,04)  
 

-0,04 
(0,03) 
 

-0,18 
(0,11) 
 

Partiellt bortfall  
 
 

0,08 ***  
(0,02) 
  

0,06*** 
(0,02) 
 

 
 
 

Kompetens  
 
 

 
 

0,07 *** 
(0,01) 
 

0,09 *** 
(0,02) 
 

Konstant  0,94 *** 
(0,01)  
 
 

0,90 ***  
(0,03)  
 
 

0,50 *** 
(0,10) 
 
 

0,40 *** 
(0,13) 
 
 

R2  0,001848 0,023496 0,093768 0,085847 
Observationer  1 112 1 112 688 424 

Anm.: p-värde anges med asterix,* indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, ** på 5 procents nivå och *** på 1 procents 
nivå. Robusta standardfel anges inom parantes. Alla värden anges med två decimaler förutom R2 som anges med sex decimaler. 
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Lön 

 
Tabell C-27. VIF-test av variabler för kvinnliga och manliga respondenter 

Variabel Centered VIF Centered VIF 

 Kvinnliga vinjetter Manliga vinjetter 

Barn i vinjetten 1,012 
 

1,003 

Manlig respondent 1,124 
 

1,084 

Ordning 1,002 
 

1,003 

Fakultet 1,217 
 

1,228 

Beteendevetenskap 1,255 
 

1,179 

≥ 35 år 1,067 
 

1,141 

Partiellt bortfall 1,020 
 

1,032 

Kompetens 
 
Konstant 

1,096 
 
 

1,020 
 

   
 

Observationer 1 182 1 114 

Anm.: Alla värden anges med tre decimaler. 
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Tabell C-28. Korrelationsmatris av förklarings- och beroendevariabler, hela datamaterialet  

Anm.: Alla värden anges med tre decimaler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lön Barn i vinjetten Manlig respondent Ordning Fakultet Beteendevetenskap ≥ 35 år Partiellt bortfall Kompetens 

Lön 1 0,002 -0,068 0,025 -0,022 0,014 -0,012 0,000 0,327 

Barn i vinjetten 0,002 1 0,000 0,036 0,000 0,000 -0,003 -0,059 0,021 

Manlig respondent -0,068 0,000 1 -0,002 -0,118 -0,132 -0,072 0,001 -0,212 

Ordning 0,025 0,036 -0,002 1 0,001 0,000 0,003 0,020 0,030 

Fakultet -0,022 0,000 -0,118 0,001 1 -0,301 0,135 -0,008 0,060 

Beteendevetenskap 0,014 0,000 -0,132 0,000 -0,301 1 0,013 -0,021 0,032 

≥ 35 år -0,012 -0,003 -0,072 0,003 0,135 0,013 1 0,035 -0,051 

Partiellt bortfall -0,000 -0,059 0,001 0,020 -0,008 -0,021 0,035 1 -0,006 

Kompetens 0,333 0,021 -0,212 0,030 0,060 0,032 -0,051 -0,006 1  



   
 

C-14 

 

 
  
 
 
Tabell C-29. Korrelationsmatris av förklarings- och beroendevariabler, kvinnliga vinjetter 

Anm.: Alla värden anges med tre decimaler. 

 
 
 
 

 Lön Barn i vinjetten Manlig respondent Ordning Fakultet Beteendevetenskap ≥ 35 år Partiellt bortfall Kompetens 

Lön 1 -0,001 -0,118 0,001 0,010 0,003 0,014 -0,001 0,366 

Barn i vinjetten -0,001 1 -0,001 0,009 0,000 0,000 0,000 -0,106 0,035 

Manlig respondent -0,118 -0,001 1 -0,001 -0,064 -0,134 -0,035 0,033 -0,271 

Ordning 0,01 0,009 -0,001 1 0,000 0,000 0,000 0,025 0,010 

Fakultet 0,010 0,000 -0,064 0,000 1 -0,308 0,063 -0,025 0,043 

Beteendevetenskap 0,003 0,000 -0,134 0,000 -0,308 1 -0,007 -0,026 0,065 

≥ 35 år 0,014 0,000 -0,035 0,000 0,063 -0,007 1 0,004 -0,068 

Partiellt bortfall -0,001 -0,106 0,033 0,025 -0,025 -0,026 0,004 1 -0,014 

Kompetens 0,366 0,035 -0,271 0,010 0,043 0,065 -0,068 -0,014 1  
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Tabell C-30. Korrelationsmatris för förklarings- och beroendevariabler, manliga vinjetter 

Anm.: Alla värden anges med tre decimaler. 

 Lön Barn i vinjetten Manlig respondent Ordning Fakultet Beteendevetenskap ≥ 35 år Partiellt bortfall Kompetens 

Lön 1 0,005 -0,012 0,056 -0,038 0,023 -0,044 -0,014 0,266 

Barn i vinjetten 0,005 1 0,001 0,063 0,000 0,000 -0,007 0,014 0,005 

Manlig respondent -0,012 0,001 1 -0,003 -0,171 -0,131 -0,111 -0,053 -0,149 

Ordning 0,056 0,063 -0,003 1 0,002 -0,001 0,006 0,013 0,052 

Fakultet -0,038 0,000 -0,171 0,002 1 -0,295 0,205 0,024 0,086 

Beteendevetenskap 0,023 0,000 -0,131 -0,001 -0,295 1 0,035 -0,016 -0,009 

≥ 35 år -0,044 -0,007 -0,111 0,006 0,205 0,035 1 0,088 -0,033 

Partiellt bortfall -0,014 0,014 -0,053 0,013 0,024 -0,016 0,088 1 -0,001 

Kompetens 0,266 0,005 -0,149 0,052 0,086 -0,009 -0,033 -0,001 1  
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Befordran 

 
Tabell C-31. Känslighetsanalys. Omräknade regressionskoefficienter för Befordran i de kvinnliga vinjetterna, skattad med ordered probit 

Variabel  Modell 1  Modell 2  Modell 3  

    Kvinnlig respondent Manlig respondent 

Barn i vinjetten  -0,03 
(0,06) 

-0,04 
(0,06) 

-0,36 
(0,08) 

-0,08 * 
(0,10) 
 

Manlig respondent   -0,10 *** 
(0,06) 

  
 
 

Ordning   -0,04 * 
(0,06) 

-0,03 
(0,08) 

-0,08 ** 
(0,10) 
 

Fakultet   0,00 
(0,04) 

0,00 
(0,04) 

-0,03 
(0,07) 
 

Beteendevetenskap   0,06 
(0,14) 

0,05 
(0,15) 

 
 
 

≥ 35 år   -0,13 *** 
(0,12) 

-0,19 *** 
(0,15) 

0,41 
(0,22) 
 

Partiellt bortfall   -0,29 *** 
(0,24) 

-0,29 * 
(0,37) 

-0,41 *** 
(0,37) 
 

Kompetens    0,18 *** 
(0,05) 

0,27 *** 
(0,06) 
 

Konstant      
 

      

Log likelihood  -1820,100 -1796,739 -1023,849 -659,574 

Observationer  1 180 1 180 718 462 

Anm.: p-värde anges med asterix,* indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, ** på 5 procents nivå och *** på 1 procents nivå. 
Robusta standardfel anges inom parantes. Alla värden anges med två decimaler. 
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Tabell C-32. Känslighetsanalys. Regressionskoefficienter för Befordran i de kvinnliga vinjetterna, skattad med LPM 

Variabel  Modell 1  Modell 2  Modell 3  

    Kvinnlig respondent Manlig respondent 

Barn i vinjetten  -0,08 
(0,07) 

-0,09 
(0,07) 

-0,09 
(0,08) 

-0,19 * 
(0,10) 
 

Manlig respondent   -0,28 *** 
(0,07) 

  
 
 

Ordning   -0,12 * 
(0,07) 

-0,08 
(0,08) 

-0,20 ** 
(0,10) 
 

Fakultet   0,00 
(0,04) 

0,01 
(0,04) 

-0,10 
(0,09) 
 

Beteendevetenskap   0,16 
(0,15) 

0,12 
(0,15) 

-0,13 
(0,25) 
 

≥ 35 år   -0,39 ** 
(0,17) 

-0,51 *** 
(0,17) 

0,27 
(0,27) 
 

Partiellt bortfall   -0,87 *** 
(0,31) 

-0,73 
(0,52) 

-1,18 
(0,39) 
 

Kompetens    0,45 *** 
(0,05) 

0,69 
(0,07) 
 

Konstant  5,21 *** 
(0,05)  

5,42 *** 
(0,12) 

2,69 *** 
(0,30) 

1,65 *** 
(0,41) 
 
 

R2  0,001308 0,035180 0,139647 0,252532 

Observationer  1 180 1 180 720 462 

Anm.: p-värde anges med asterix,* indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, ** på 5 procents nivå och *** på 1 procents nivå. 
Robusta standardfel anges inom parantes. Alla värden anges med två decimaler förutom R2 som anges med sex decimaler. 
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Tabell C-33. Känslighetsanalys. Omräknade regressionskoefficienter för Befordran i de manliga vinjetterna, skattad med ordered probit 

Variabel  Modell 1  Modell 2  Modell 3  

    Kvinnlig respondent Manlig respondent 

Barn i vinjetten  -0,01 
(0,06) 

-0,01 
(0,06) 

0,01 
(0,08) 

-0,05 
(0,10) 
 

Manlig respondent   -0,10 *** 
(0,07) 

  
 
 

Ordning   -0,03 
(0,06) 

-0,08 ** 
(0,08) 

-0,04 
(0,10) 
 

Fakultet   0,01 
(0,04) 

-0,02 
(0,04) 

0,03 
(0,07) 
 

Beteendevetenskap   -0,07 
(0,15) 

-0,10 
(0,17) 

 
 
 

≥ 35 år   -0,13 *** 
(0,13) 

-0,05 
(0,14) 

-0,26 ** 
(0,29) 
 

Partiellt bortfall     
 

 
 
 

Kompetens    0,27 *** 
(0,05) 

0,30 *** 
(0,07) 
 

Konstant      
 

      

Log likelihood  -1 652,71 -1 638,82 -914,83 -571,62 

Observationer  1 112 1 112 688 426 

Anm.: p-värde anges med asterix,* indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, ** på 5 procents nivå och *** på 1 procents nivå. 
Robusta standardfel anges inom parantes. Partiellt bortfall har inte inkluderats på grund av få observationer som givit en liten variation i 
datamaterialet. Alla värden anges med två decimaler. 
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Tabell C-34. Känslighetsanalys. Regressionskoefficienter för Befordran i de kvinnliga vinjetterna, skattad med LPM 

Variabel  Modell 1  Modell 2  Modell 3  

    Kvinnlig respondent Manlig respondent 

Barn i vinjetten  -0,03  
(0,07) 

-0,03*** 
(0,07) 

0,03 
(0,07) 

-0,11 
(0,09) 
 

Manlig respondent   -0,27 
(0,07) 

  
 
 

Ordning   -0,09 
(0,07) 

-0,17 ** 
(0,07) 

-0,11 
(0,09) 
 

Fakultet   0,03 
(0,04) 

-0,04 
(0,04) 

0,07 
(0,06) 
 

Beteendevetenskap   -0,17 
(0,15) 

-0,22 
(0,14) 

-0,07 
(0,28) 
 

≥ 35 år   -0,35 ** 
(0,13) 

-0,11 
(0,12) 

-0,57 ** 
(0,24) 
 

Partiellt bortfall   -0,01 
(0,14) 

-0,02 
(0,17) 

 
 
 

Kompetens    0,62 *** 
(0,05) 

0,69 *** 
(0,06) 
 

Konstant  5,24 *** 
(0,05) 

5,36 *** 
(0,11) 

1,97 *** 
(0,31) 

1,26 *** 
(0,36) 
 
 

R2  0,000189 0,022104 0,244825 0,257284 

Observationer  1 112 1 112 688 426 

Anm.: p-värde anges med asterix,* indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, ** på 5 procents nivå och *** på 1 procents nivå. 
Robusta standardfel anges inom parantes. Alla värden anges med två decimaler förutom R2 som anges med sex decimaler. 
 


