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Sammanfattning 

Att det finns löneskillnader mellan kvinnor och män är ett välutforskat faktum. Vi vet 

också att skillnaderna var större förr och att vi har gått mot en positiv utveckling med mer 

jämställda löner. 

Studiens syfte är att mer ingående undersöka hur lönerna skiljer sig åt mellan kvinnor 

och män inom olika yrkesklasser. Frågorna vi ställer oss är om könslönegapet ser olika ut 

inom olika yrkesklasser och om förhållandet mellan lön och individ- och jobbegenskaper 

såsom utbildningslängd, år i förvärvsarbete, senioritet på arbetsplatsen, sektor, 

utbildningskrav, upplärningstid, antal underställda och antal minderåriga barn i hushållet, ser 

olika ut inom dessa klasser. 

För att ge undersökningen en bred bakgrund kommer vi att redogöra för 

humankapitalteorin, teorin om kompenserande löneskillnader och ett antal 

diskrimineringsteorier. Vidare ska vi även titta på tidigare forskning kring ämnet 

löneskillnader. 

Vi har valt att använda oss av multipel regressionsanalys då detta möjliggör att se till 

många oberoende variabler och samtidigt se den separata effekten för varje enskild variabel. 

Vi har i vår analys gjort tre separata multipla regressioner. En för kvinnor, en för män och en 

för båda könen tillsammans. Data är hämtad från Levnadsnivåundersökningen år 2000 

(LNU2000). Vi har begränsat vårt urval till att endast omfatta personer som vid 

intervjutillfället var yrkesverksamma. Intervjupersonernas yrkesklasser bestämdes utifrån 

socioekonomisk indelning (SEI). Den beroende variabeln vi undersöker är bruttotimlön 

Resultatet visar att män tjänar mer än kvinnor men att det skiljer sig åt mellan de olika 

yrkesklasserna ifråga om hur mycket mer männen tjänar. De yrkesklasser som visar på de 

högsta skillnaderna mellan män och kvinnor är lägre tjänstemän och högre tjänstemän. Vidare 

kvarstår en lönepremie för män i alla fem klasser, efter att vi kontrollerat för de olika individ- 

och yrkesspecifika egenskaperna. Den största lönepremien för män hittar vi bland lägre 

tjänstemän. 

 

Nyckelord: Yrkesklasser, Könslönegap, humankapitalteorin, kompenserande 

löneskillnader, diskrimineringsteori 
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Inledning 

I den arbetsmarknadsekonomiska diskussionen är ett återkommande ämne 

löneskillnader mellan kvinnor och män. Att dessa skillnader existerar vet vi idag. Vi vet också 

att skillnaderna var större förr och att vi har gått mot en positiv utveckling med mer jämställda 

löner men att denna utveckling stagnerat. Sedan början av 1980 har löneskillnaden mellan 

kvinnor och män varit relativt stabil där kvinnornas timlön i genomsnitt, sett över hela 

arbetsmarknaden, uppgått till cirka 80 procent av männens löner (Persson och Wadensjö, 

1997). Om man tar hänsyn till skillnader i individegenskaper och yrkesval får man fram det 

standardiserade lönegapet och detta har sedan början av 1980-talet legat mellan 5-10 procent 

(Granqvist och Regnér, 2003). 

Det finns många problem med att män och kvinnor inte tjänar lika. Löneskillnader 

påverkar inkomstfördelning och konsumtionsmöjligheter men också arbetsmarknadens 

effektivitet. Detta bland annat då kompensation i form av högre lön kan uppmuntra till vidare 

utbildning (Björklund, 2000). Skillnader i lön leder också till att män och kvinnor får olika 

mycket i ersättning då de går i pension. 

Det finns många möjliga förklaringar till varför kvinnor tjänar mindre än män. Att 

kvinnors arbete värderas lägre än mäns, kvinnor och män har olika svårighetsgrad på 

arbetsuppgifterna, männen har högre genomsnittsålder än kvinnor inom vissa yrkesgrupper, 

kvinnor arbetar oftare inom offentlig sektor, kvinnor har inte lika ofta chefsbefattningar och 

specialistfunktioner är några exempel på vanliga förklaringar (se bland andra Löfström, 1999; 

le Grand, 1994; Arai och Thorsie, 1997). 

Det har forskats mycket om löneskillnader mellan könen men man har fortfarande inte 

kunnat förklara hela skillnaden utan en del av lönegapet kvarstår efter kontroll för olika 

variabler. Många drar slutsatsen att den kvarvarande löneskillnaden beror på diskriminering. 

Det är dock en ren spekulativ slutsats då den kvarvarande löneskillnaden också kan bero på 

uteslutna variabler. Det är härmed viktigt att forskningen fortsätter för att löneutvecklingen 

skall kunna fortsätta mot en mer jämställd lönesättning. 

Det standardiserade lönegapet är som sagt lägre än lönegapet om man ser till hela 

arbetsmarknaden utan att kontrollera för individegenskaper och yrkesval vilket ger en 

föraning om att kvinnor och män inte är helt lika när det kommer till arbetsmarknaden. 
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kvinnor och män väljer ofta olika yrkesinriktningar och arbetsmarknaden blir på så vis 

könssegregerad. Det går heller inte att komma ifrån det faktum att kvinnor och män också har 

olika tillgång till olika yrken, sett till rekryteringsprocessen på arbetsmarknaden. Frågan som 

då uppkommer är hur det ser ut om man jämför kvinnors och mäns löner då de har liknande 

befattningar och arbetsuppgifter. Yrkesposition har visat sig vara en viktig faktor då man 

studerar löneskillnader. Man har kommit fram till att löneskillnader mellan klasserna har varit 

relativt konstanta från 1990-talets början. Yrkesposition eller yrkesklass har även betydelse 

vad gäller andra ojämlikheter (le Grand m.fl., 2001). Löneskillnaderna mellan kvinnor och 

män har visat sig vara olika stora i yrkesklasserna tjänstemän och arbetare (Meyerson och 

Petersen, 1997). Så vitt vi vet, finns det däremot ingen mer uttömmande forskning kring 

skillnader i könslönegap mellan de olika yrkesklasserna.  

Vårt syfte med denna studie är att mer ingående undersöka hur lönerna skiljer sig åt 

mellan kvinnor och män inom olika yrkesklasser. Frågorna vi ställer oss är om könslönegapet 

ser olika ut inom olika yrkesklasser och om förhållandet mellan lön och individ- och 

jobbegenskaper såsom utbildningslängd, år i förvärvsarbete, senioritet på arbetsplatsen, 

sektor, utbildningskrav, upplärningstid, antal underställda och antal minderåriga barn i 

hushållet, ser olika ut inom dessa klasser. Dessa faktorer är egenskaper som i tidigare 

forskning har vistas ha inverkan på lönenivån samt visat sig förklara en del av 

löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Den klassindelning vi använder oss av är den 

Socio-ekonomiska indelningen (SEI). De yrkesklasser vi kommer att titta på är okvalificerade 

och kvalificerade arbetare samt lägre, mellan och högre tjänstemän.  

 

Teoretisk bakgrund 

För att ge undersökningen en teoretisk referensram kommer vi att redogöra för 

humankapitalteorin, teorin om kompenserande löneskillnader och ett antal 

diskrimineringsteorier. Vi har valt humankapitalteorin för att vi i undersökningen kontrollerar 

för många variabler som är relaterade till denna såsom utbildning, arbetslivserfarenhet och 

senioritet på nuvarande arbetsplats. Teorin om kompenserade löneskillnader har vi valt för att 

den kan förklara löneskillnaderna utifrån egenskaperna hos det jobb eller position som 

individen har på arbetsplatsen. Denna teori försöker också förklara varför kvinnor och män 
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gör olika sorters arbetsmarknadsinvesteringar. Diskrimineringsteori kan tänkas förklara 

löneskillnader som eventuellt kvarstår mellan och inom olika yrkesklasser efter kontroll för 

dessa variabler samt de olika arbetsmarknadsinvesteringar som kvinnor och män gör. 

De tre teoriområden vi utgår ifrån behandlar olika förklaringar på hur löneskillnader 

uppstår. Den första tar fasta på sådana som är förvärvade genom till exempel utbildning, 

erfarenhet och begåvning, den andra handlar om yrkesspecifika egenskaper och den tredje om 

sociala faktorer som tillskrivna egenskaper. 

Humankapitalteorin 
Humankapitalteorin är en ekonomisk teori som utvecklades främst av Gary Becker på 

50- och 60-talet, och dess grundläggande idé är att löneskillnader beror på skillnader i 

humankapital och därmed i produktivitet (Becker, 1964). 

Enligt humankapitalteorin antas individer ha olika kunskaper och färdigheter vilket 

visas i deras produktivitet. Kunskaperna kan vara både medfödda och förvärvade, till exempel 

genom formell skolutbildning eller utbildning på arbetsplatsen. Löneskillnader mellan 

individer beror således på att de är olika produktiva.  

Teorin uttrycker bland annat individens beslut om att investera i utbildning i termer av 

förväntad utbildningspremie. Formell utbildning, till exempel högskoleutbildning, är ett sätt 

för individen att förbättra sina framtida förtjänstmöjligheter. Individens utbildningsbeslut kan 

ses som ett investeringsbeslut, där kostnader och intäkter av ytterligare utbildning identifieras. 

Intäkterna för en utbildning kommer i form av den högre inkomst som individen erhåller 

under sin förvärvsaktiva period. Kostnaderna består av utebliven inkomst under studietiden 

samt direkta kostnader knutna till utbildningen, till exempel studielån. Humankapitalteorin 

menar att individens beslut att investera i sitt humankapital till exempel genom att utbilda sig, 

är lönsamt om det diskonterade nuvärdet av framtida inkomsttillskott överstiger 

alternativkostnaden (utebliven inkomst och direkta studiekostnader). Utbildning antas vara 

mer lönsamt vid unga år än senare i livet, detta på grund av att inkomsterna kommer att 

uppbäras under fler år. 

Förutom formell utbildning är internutbildning ett sätt för individen att förvärva 

kunskaper och färdigheter. Detta kan innebära allt från kurser anordnade av arbetsgivaren till 

att arbetstagaren lär sig av mer erfarna medarbetare. Även här står individen inför ett 

utbildningsbeslut. Humankapitalteorin skiljer på generellt och företagsspecifikt humankapital. 

De produktivitetshöjande färdigheter som individen erhåller på arbetsplatsen men som även är 
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till nytta på övriga arbetsmarknaden, kallas generellt humankapital, medan färdigheter som 

endast höjer produktiviteten i det företag där kunskaperna erhållits kallas företagsspecifikt 

humankapital. Enligt humankapitalteorin får de som väljer arbeten med mycket 

internutbildning en positivt lutande lönekurva. Vidare, enligt teorin, ska lönerna i genomsnitt 

stiga med den anställdes arbetslivserfarenhet. 

Humankapitalteorin menar att det finns ett samband mellan formell utbildning och 

internutbildning. Detta förklaras med att personer som väljer arbeten med stort 

utbildningsinnehåll, är personer som har relativt lätt att tillgodogöra sig ny kunskap. De lägre 

tidskostnaderna för inlärning innebär vidare lägre kostnader för företaget. I genomsnitt väljer 

individer med hög utbildning arbeten med mer internutbildning, än vad individer med låg 

utbildning gör (Björklund m fl. 2000).  

Vi anser att humankapitalteorin är relevant för vår undersökning av löneskillnader 

mellan klasser eftersom den talar om individens beslut om att investera i sitt humankapital, 

det vill säga om denne vill skaffa sig utbildning. Då individen i detta beslut även måste 

bestämma sig för vilken utbildning han eller hon vill investera i, tar individen även ett indirekt 

beslut om vilken typ av yrke han eller hon kommer att arbeta med och därmed bestämmer han 

eller hon sin kommande lönenivå. I och med socialiseringsprocesser kanske kvinnor väljer 

bort mansdominerande och ofta mer välbetalda yrken. Till exempel kanske de väljer bort 

byggindustrin till förmån för vårdyrket. Kvinnors yrkesval kan även förklaras med 

diskrimineringsteori. 

Kompenserande löneskillnader 
Utgångspunkten för teorin om kompenserade löneskillnader är att olika arbeten skiljer 

sig åt, förutom den lön som erbjuds. Därför måste arbeten som anses vara mer besvärliga 

kompenseras med en högre lön för att attrahera arbetare. Parallellt kan arbeten som är mer 

åtråvärda locka arbetare trots en lägre lön (England, 1992).  

Adam Smith (1776) presenterade begreppet kompenserade löneskillnader. Han 

menade att arbeten med nackdelar, såsom hård fysisk ansträngning, kräver högre löner. Smith 

talade även om att det finns icke-fysiska nackdelar och fördelar. Om exempelvis arbetarna 

uppskattar ansvar, kommer arbeten med stort ansvar att ge en lägre lön än arbeten utan ansvar 

(England, 1992). Smith påpekade även att arbetsuppgifter som kräver en lång inlärningstid, 

behöver kompenseras för detta. 
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Teorin kan beskrivas utifrån tre steg; den enskilde arbetstagarens roll, företagets roll 

och hur lönestrukturen på hela arbetsmarknaden bestäms (Björklund m.fl., 2000). 

Arbetstagare förmodas ha väldefinierade preferenser för lön och arbetsmiljö, och kan därmed 

göra en avvägning mellan hög lön och god arbetsmiljö. Vidare bestämmer företaget över 

produktionsprocessen och har en kostnad förknippad med att erbjuda en god arbetsmiljö. De 

ställs därför inför problemet att finna en kombination av lön och arbetsmiljö, som minimerar 

kostnaden. Självklart finns det även egenskaper hos arbetskraften som motiverar högre löner 

vid given standard på arbetsmiljön. Företagen har därför möjlighet att erbjuda olika 

arbetsvillkor till arbetstagare med olika produktivitet. När det gäller lönestrukturen för hela 

arbetsmarknaden hävdas det att kompenserade löneskillnader inte återspeglar orättvisor. 

Arbetsgivare har ju olika preferenser och gör olika val utifrån de valmöjligheter de har på 

arbetsmarknaden. De som har högre lön har då istället sämre arbetsmiljö. Därför anses de 

kompenserade löneskillnaderna bidra till att utjämna välfärden mellan arbetarna (Björklund 

m.fl., 2000). 

Diskrimineringsteori 
Det finns olika former av diskriminering som skulle kunna förklara att löneskillnader 

mellan kvinnor och män uppstår. En form är att kvinnor och män fördelas på olika 

befattningar, arbetsplatser och yrken vilka skiljer sig åt med avseende på lön. Detta kallas för 

fördelningsdiskriminering och kan ske vid befordrings- eller rekryteringstillfällen. En annan 

sorts diskriminering kallas för direktlönediskriminering och föreligger när män och kvinnor 

erhåller olika lön trots att de innehar samma befattning på samma arbetsplats. En tredje typ är 

att yrken som domineras av kvinnor betalas sämre än de som domineras av män trots att 

kvalifikationskrav och andra faktorer som är relevanta för lönen är likartade. Denna typ kallas 

värdediskriminering. Den senast nämnda formen betraktas som ett strukturellt 

arbetsmarknadsproblem eftersom den riktas mot särskilda yrken. De två tidigare nämnda 

formerna av diskriminering är riktade mot enskilda personer och är i de flesta länder olagliga 

(se t.ex. Persson och Wadensjö 1997; England 1992; le Grand 1997; Löfström 1999: 

Meyerson och Petersen, 1997). 

Diskrimineringsteorier baseras främst på antaganden om att faktorer som inte påverkar 

en individs produktivitet inverkar på hur lönerna ser ut för olika grupper av individer. 

Tillskrivna egenskaper, som till exempel kön, har en central betydelse för hur till exempel 

lönesättningen blir för enskilda individer (Björklund m.fl. 2000). 
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Diskrimineringsteorier kan delas in i två delar; en modell baserad på preferenser och 

modeller baserade på informationsbrister. Den första modellen presenterades av Becker 

(1957). Den utgår från antagandet att arbetsgivare, anställda och kunder har en smak för 

diskriminering. Med smak menar Becker preferenser till stöd för eller emot att anställa, arbeta 

med eller handla från en grupp, såsom kvinnor. Dock menar ekonomer att i en 

konkurrensutsatt marknad så kan knappast denna teori hålla då den billigare arbetskraften, de 

diskriminerade grupperna, skulle vara att föredra vid en anställning på grund av den lägre 

kostnaden. Att diskriminera skulle inte vara ekonomiskt lönsamt och därför skulle 

arbetsgivare som inte anställer dessa slås ut i längden. Den andra delen som de kallar statistisk 

diskriminering baseras främst på bristande information om individernas produktivitet, det vill 

säga man stereotypiserar (England, 1992).  Arbetsgivarna utgår från att en individ som tillhör 

en viss grupp innehar vissa egenskaper som kan hänföras till gruppen som sådan. Individen 

diskrimineras därför på grund av arbetsgivarens information om en viss grupp som individen 

tillhör. Kvinnor skulle till exempel kunna tänkas ha en hög frånvaro på grund av vård av sjukt 

barn och utifrån denna information ses kvinnor som grupp som riskabla att anställa. Dessa 

indikatorer kan missgynna enskilda individer då arbetsgivarens förutsättning för en riktig 

bedömning av individens produktivitet saknas och sålunda baseras på genomsnittlig 

information. Statistisk diskriminering är dock mycket lönsam metod ur ett ekonomiskt 

perspektiv då rekryteringskostnaderna minskar (Björklund, m.fl. 2000). Texten ovan beskriver 

humankapitalmodellen ur ett sociologiskt perspektiv, dvs. att det inte föreligger en 

produktivitetsskillnad mellan könen. Enligt den ekonomiska teorin föreligger det dock faktiskt 

en genomsnittlig produktivitetsskillnad mellan könen, dvs. att diskriminering inte förekommer 

(le Grand, 1997). 

Ovanstående medför att individer med samma eller likvärdiga kunskaper kan komma 

att behandlas olika i form av arbetsinkomster och chanser till anställning. I vår undersökning 

är det möjligt att oförklarade löneskillnader beror på att arbetsgivaren diskriminerar, men 

också på att de olika arbetsmarknadsinvesteringarna som uppvisas mellan kvinnor och män 

kan bero på diskriminering, dvs. olika genomsnittlig senioritet på arbetsplatsen kan bero på 

diskriminering. 

Tidigare forskning 
Le Grand (1994) har i en studie funnit att ju högre utbildning, ju fler förvärvsarbetsår 

och ju fler anställningsår hos samma arbetsgivare den anställde har, desto högre tenderar 
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lönen att vara. Därtill finner han att effekterna av utbildning och förvärvsarbetsår är starkare 

för män än för kvinnor. Med andra ord får männen i allmänhet en högre lön för sin utbildning 

och erfarenhet. Vidare visar resultaten att jobbets utbildningskrav har en stark effekt på lönen 

och att även upplärningstiden har en relativt stark effekt på lönen., dvs. den nyanställde får 

högre lön ju längre tid det tar för denne att lära sig jobbet. Även här finner le Grand att 

effekterna av utbildningskrav och upplärningstid är starkare för män än för kvinnor. Dessutom 

ökar lönen med antalet underställda en person har. Däremot finner han att det inte finns 

statistiskt säkerställda löneskillnader mellan lägre tjänstemän, kvalificerade arbetare och 

okvalificerade arbetare. 

Vidare har Albrecht, Edin, Sundström och Vroman (1997) i en studie undersökt 

förvärvsavbrottens betydelse för kvinnor och mäns löner. Resultaten visar att avkastningen på 

yrkeserfarenhet är väsentligt högre för män än för kvinnor och en negativ effekt av statlig 

anställning för män. Författarna finner även att det föreligger en positiv effekt på kvinnors lön 

av antal barn under 17 år men en negativ effekt för män.  

Även Löfström (1989) visar att utbildning och arbetslivserfarenhet genererar lägre 

avkastning för kvinnor än män. Dock finner hon att förekomsten av barn har större negativ 

effekt på kvinnors lön än för mäns lön. Dessutom finner le Grand, Szulkin och Thålin (2001) 

att kvinnor får mindre lönekompensation än män för sin utbildning och sina år i 

förvärvsarbete i såväl den privata som den offentliga sektorn.  

Arai och Thoursie (1997), har undersökt löneskillnaden mellan kvinnor och män där 

37 procent av den totala könslöneskillnaden kan hänföras till faktiska olikheter i kvinnors och 

mäns produktivitetsrelaterade individegenskaper och jobbrelaterade egenskaper.  Den andel 

av löneskillnaden som kan hänföras till att kvinnor och män får olika kompensation för 

identiska individ- och jobbrelaterade egenskaper är 40 procent. Dessa resultat speglar vad de 

väljer att kalla inomyrkeslöneskillnader. Vad gäller löneskillnader mellan yrken förklaras 8 

procent av yrkessegregering, dvs. kan förklaras av faktiska olikheter mellan kvinnor och män 

vad gäller individegenskaper och vissa bakgrundsfaktorer. Dock förklaras 13 procent av 

oförklarad yrkessegregering, dvs. som inte kan förklaras av observerade skillnader mellan 

kvinnor och män. 

I en studie av le Grand, Szulkin och Thålin (2001) finner de att det sker en förändring i 

lönekompensation efter 1974. Tidigare, mellan åren 1968 och 1974, fick kvinnor och män 

liknande avkastning för utbildning och arbetslivserfarenhet. Efter 1974 förändras detta och 

kvinnor får mindre lönekompensation än män för sin utbildning och erfarenhet. Resultaten 

visar även att skillnaden i avkastning på utbildning och arbetslivserfarenhet i offentlig och 
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privat sektor, liknar skillnaden mellan kvinnor och män. Medan lönepremien per utbildningsår 

inom privata sektorn har stigit sedan 1974, har avkastningen sjunkit i den offentliga sektorn. 

Lönerna inom den privata sektorn ligger således i allmänhet högre än lönerna inom den 

offentliga sektorn. Detta, enligt författarna, pekar på att kvinnor får mindre lönekompensation 

än män både inom offentlig och privat sektor. 

Umegård (2004) har skrivit en rapport om löneskillnaderna mellan kvinnor och män 

inom Kommunal. Hon finner att löneskillnaderna kan förklaras utifrån skillnaderna mellan 

privat och offentlig sektor, då kvinnor är överrepresenterade i offentlig och män i privat 

sektor. Om hänsyn tas till utbildningens längd och antal år i arbetet, är offentliganställdas lön 

16 procent lägre än privatanställdas. 

Vidare har Magnusson (2003) funnit att kvinnor tenderar att oftare arbeta inom 

offentlig sektor än män och därmed är lägre avlönade till viss del på grund av 

sektortillhörighet. Dessutom visar Magnussons studie att yrken med en hög andel kvinnor har 

en lägre lönenivå än andra yrken. För varje procents ökning av andelen kvinnor i yrket, 

sjunker kvinnornas lön med 0,2 procent. Detta menar Magnusson, tyder på att det 

förekommer värderingsdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden. 

Resultaten i le Grands studie (1997) visar på att kvinnor söker sig ofta till yrken som 

går att kombinera med ansvar för barn och hem. Dessa yrken har oftast lägre 

kvalifikationsnivå och ger mindre löneminskning på grund av arbetskraftsavbrott eller 

deltidsarbete. Dock har studier av Budak och Granström (2006), inte kunnat fastställa att 

deltidsarbete skulle ha betydelse för könslöneskillnaderna. Av denna anledning kommer vi 

inte att kontrollera för deltidsarbete. Inte heller i SOU 1993:7 finner man någon entydig 

slutsats av inverkan av deltidsarbete. Studien visar att löneskillnaderna är relativt lika i samma 

grupper vid heltid och deltid och att nivåerna vid deltid är varierande. Därför behöver inte 

deltidsarbete innebära att löneskillnaden mellan kvinnor och män är större än vid heltidsarbete 

i samma yrkesgrupper. 

De undersökningar som vi refererat till i detta avsnitt har i princip alla visat på att 

premierna för utbildning, erfarenhet och så vidare inte ser likadan ut för kvinnor och män. De 

har också visat på att viss del av könslönegapet beror på arbets- och yrkessegregering. Då vi 

är intresserade av att undersöka om könslöneskillnaderna ser olika ut i de olika yrkesklasserna 

ligger dessa fenomen (arbets- och yrkessegregering) utanför vårt intresseområde och är 

således inte något vi undersöker och analyserar i denna uppsats. 

Vi har i våra eftersökningar inte funnit någon forskning som belyser 

könslöneskillnaderna mellan de olika yrkesklasser vi valt att titta på. Den forskning vi funnit 
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har snarare varit fokuserad på att antingen förklara löneskillnader mellan de olika 

yrkesklasserna, där man inte delat upp kvinnor och män, eller att förklara 

könslöneskillnaderna inom en eller kanske två kategorier av yrkesklasser, och jämfört dessa.  

Metod 

Vi kommer i vår analys göra tre separata multipla regressioner1 inom varje yrkesklass 

vad gäller lön. En för kvinnor, en för män och en för båda könen tillsammans. På detta sätt 

kan vi se dels hur stor del av lönen våra utvalda variabler förklarar för kvinnor respektive 

män, dels hur avkastningen på exempelvis humankapital förklarar löneskillnaden mellan 

könen. I den sistnämnda skapar vi en dummyvariabel för män och använder således kvinnor 

som referenskategori och kan därmed i vår regressionsanalys se hur mycket lönen skiljer sig 

mellan kvinnor och män. Vi lägger sedan in ett antal kontrollvariabler för att se om vi kan 

hitta en förklaring till de eventuella löneskillnaderna mellan kvinnor och män och se till om 

variablerna förklarar olika mycket av könslönegapet i yrkeskategorierna. Vi har valt att 

använda oss av multipel regressionsanalys då detta möjliggör att se till många oberoende 

variabler och samtidigt se den separata effekten för varje enskild variabel. 

Datamaterialet 
Data är hämtad från Levnadsnivåundersökningen år 2000 (LNU2000). 

Undersökningen är den femte i sitt slag, och har tidigare utförts åren 1968, 1974, 1981 och 

1991. Drygt 5 000 svenskar intervjuades, med syftet att samla information om individers 

levnadsvillkor där frågor om bland annat utbildning, sysselsättning, arbetsförhållanden och 

lön behandlades. 

Bruttourvalet i LNU2000 samlades på tre olika sätt. Den första gruppen består utav 

personer som tidigare ingått i LNU-undersökningar. Dessa är födda 1925-01-15 – 1973-12-15 

och utgjorde totalt 5506 personer. Nästa grupp består av ungdomar födda 1974-01-15 – 1981-

12-15. De är sammanlagt 956 personer. Den sista gruppen består av immigranter som kommit 

                                                      
1 Verktyget vi använder för att behandla våra data är programmet SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) 11.0 for Windows vilket är ett omfattande program för statistisk bearbetning och analys. 
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till Sverige födda 1925-01-15 – 1973-12-15, och de utgör totalt 332 personer. Det totala 

bruttourvalet var 6794 personer men då det totala bortfallet uppgick till 23,4 procent är 

nettourvalet 5204 personer. (http://www.sofi.su.se/LNU2000/) 3/12-06. 

I vår analys har vi begränsat vårt urval till att endast omfatta personer som vid 

intervjutillfället var yrkesverksamma. Se tabell 1 nedan. 

Variabler 
I detta avsnitt presenterar vi de variabler vi kommer att använda i vår dataanalys. Den 

ovan redovisade tidigare forskningen ligger till grund för valet av dessa. Se tabell 2 nedan för 

beskrivande data. 

Den beroende variabeln vi undersöker är bruttotimlön vilket definieras som den 

summa pengar som erhålles för en timmes arbete där eventuell övertidsersättning samt bonus 

är inkluderad. I analysen har timlönen logaritmerats då denna funktion gör den mindre 

heterosedastisk än enkel bruttolön samt för att göra variabeln relativ. I en logaritmerad modell 

innebär en enhets förändring i den oberoende variabeln den genomsnittliga procentuella 

förändringen i den beroende variabeln. Exempelvis kan koefficienten 0,03 utläsas som att vid 

en enhets förändring i den kontrollerade variabeln ökar i detta fall lönen med 3 

procentenheter. Detta konstanthållet för de andra variablerna i modellen (Allison, 1997). 

För att dela upp intervjupersonerna i yrkesklasser använder vi oss av socioekonomisk 

indelning (SEI). Indelningen sker i tre steg där man behandlar inhämtade uppgifter om 

intervjupersonens förhållanden vad gäller dennes yrke. Man skiljer på tjänstemannayrken från 

arbetaryrken. Inom dessa två kategorier görs sedan nivåindelningar baserad på den typiska 

utbildningslängd som krävs för att få jobb inom ett yrke. SEI skiljer ut arbetaryrken där det 

normalt sett krävs kvalifikationer, dvs. 2-3 års gymnasieutbildning, från de yrken som man 

kan lära sig på arbetet eller genom kortare kurser. Det sista steget mynnar ut i de fem 

yrkesklasserna: högre tjänstemän, mellantjänstemän, lägre tjänstemän, kvalificerade arbetare 

samt okvalificerade arbetare (Fritzell och Lundberg, 1994) 

Utbildningsår är antal år som en individ gått i skola. 

År i förvärvsarbete är totalt antal år en individ varit yrkesverksam. 

I datamaterialet har intervjupersonerna svarat på vilket år de anställdes hos den 

nuvarande arbetsgivaren. För att kunna hantera svaren i vår regression kodar vi om dessa svar 

så att de anger antal år hos nuvarande arbetsgivare, det vi väljer att kalla senioritet. 

 

http://www.sofi.su.se/LNU2000/


 

Tabell 1. Fördelning av kvinnor och män i de olika yrkesklasserna. 

  Totalt Män Kvinnor 
Antal i vår studie 2891 1511 1380
Okvalificerade arbetare 712 367 345

ficerade arbetare 562 370 192
Lägre tjänstemän 425 134 291
Mellantjänstemän 651 294 357
Högre tjänstemän 541 346 195
   

 

Tabell 2. Deskriptiva data och definition av beroende och oberoende variabler         
   Kvinnor   Män    

Variabel Definition 
N 
valid Min Medel Max 

N 
valid Min Medel Max 

Ålder Anger en persons ålder i år 1380 19,00 42,40 69,00 1511 19,00 40,88 73,00 
Timlön Anger en persons timlön före skatt räknat i kronor 1319 36,86 105,03 444,13 1434 34,64 127,95 1732,10 
Logaritmerad timlön En persons logaritmerade timlön före skatt 1319 3,61 4,62 6,10 1434 3,55 4,78 7,46 
Utbildningsår Totalt antal år som en individ har gått i skola 1380 4,00 12,69 28,00 1509 6,00 12,67 27,00 
År i förvärvsarbete Totalt antal år en individ har varit yrkesverksam 1369 0,00 25,62 999,00 1504 0,00 24,23 999,00 
 (efter borttagande av felkodade) 1369 0,00 19,62 47,00 1504 0,00 20,19 56,00 
Senioritet Totalt antal år hos nuvarande arbetsgivare 1375 0,00 10,66 101,00 1491 0,00 10,19 99,00 
 (efter borttagande av felkodade) 1375 0,00 10,53 46,00 1491 0,00 10,13 49,00 
Offentligsektor 1 då personen arbetar inom offentlig sektor annars 0 1370 0,00 0,53 1,00 1484 0,00 0,20 1,00 
Utbildningskrav i arbetet 1 då yrket kräver specifik utbildning annars 0 1375 0,00 0,75 1,00 1489 0,00 0,76 1,00 
Upplärningstid Anger hur lång tid det tar att lära sig arbetet utöver skolutbildning 1364 1,00 4,58 7,00 1482 1,00 5,41 7,00 

Antal underställda 
Anger en persons antal underställda där över 100 underställda ger 
100 1363 0,00 2,00 100,00 1500 0,00 4,72 100,00 

Antal yngre barn i hushållet Anger antal barn i hushållet födda 1990 till 1999 1380 0,00 0,42 4,00 1511 0,00 0,42 5,00 
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Vad gäller sektor har vi valt att dela upp variabeln i privat och offentlig. Vidare har vi 

låtit statliga vinstdrivande företag och entreprenörer som jobbar mot den offentliga sektorn 

ingå i kategorin privat sektor liksom non-profitanställda. Vi har efter tester av bland annat 

medellöner och löneskillnader gjort bedömningen att lönesättningen inom vinstdrivande 

offentlig verksamhet bör likna lönesättningen inom privat vinstdrivande verksamhet. Vi har 

uteslutit de som inte har uppgett något svar. 

Utbildningskrav anger om yrket kräver specifik utbildning där intervjupersonen kan 

svara ja eller nej. Nej är referenskategori. Upplärningstid är ett mått på hur lång tid det tar att 

lära sig arbetet utöver skolutbildning. Variabeln är på ordinal skala med vi väljer att behandla 

den som en kontinuerlig variabel. Detta då vi efter ett antal testkörningar kommit fram till att 

detta sätt ger oss den bästa signifikansen och gav en högre andel förklarad varians. Skalan går 

från ett till och med sex där ett är en dag eller mindre, två är två till fem dagar, tre är en till 

fyra veckor, fyra är en till tre månader, fem är tre månader till ett år och sex är ett till två år. 

Antal underställda anger hur många underställda intervjupersonen har i sitt arbete. Då 

det finns outliers i denna variabel väljer vi att toppkoda denna vid 100. Detta innebär att 

personer som har fler än 100 underställda får värdet 100. Vi har även dels gjort körningar där 

vi gjort dummyvariabler, dels logaritmerat antalet underställda och sedan lagt in den 

logaritmerade variabeln i modellen. Modellen med toppkodad variabel gav bäst 

förklaringsvärde (Justerat R^2) då vi valt att använda denna. 

Antal yngre barn i hushållet är det antal barn födda 1990 till 1999 som finns i 

hushållet. 

Resultat 

Nedan följer en beskrivning av de regressioner och data vi funnit. Vi börjar med en 

beskrivning av rålöneskillnaden, det vill säga skillnaden mellan män och kvinnors löner före 

kontroll av olika variabler och egenskaper. Sedan följer en genomgång av de regressioner där 

vi tittat på hur olika egenskaper påverkar lönen för kvinnor och män var för sig. Efter detta 

kommer en beskrivande del av resultatet i den regression där vi tittat på män och kvinnor 

samtidigt där vi också har möjlighet att se det eventuella kvarstående och oförklarade 

lönegapet efter kontroll av våra variabler. Slutligen kommenterar vi signifikansnivåerna i våra 

regressioner. 
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Se även bilaga för kompletta regressionsresultat. 

I alla regressioner visar det sig att män tjänar mer än kvinnor. Det skiljer sig dock åt 

mellan de olika yrkesklasserna ifråga om hur mycket mer männen tjänar. Det skiljer sig också 

åt vad gäller hur de olika klassernas resultat skiljer sig signifikant åt2. I modell 1 där vi endast 

tittar på hur mycket mer en man tjänar än en kvinna oavsett andra egenskaper visar resultatet 

på att män i klasserna kvalificerade arbetare och mellantjänstemän tjänar omkring 12 

procentenheter mer än kvinnor i samma yrkesklass. I klassen okvalificerade arbetare ligger 

samma resultat på omkring 13 procentenheter. De yrkesklasser som visar på de högsta 

skillnaderna mellan män och kvinnor är lägre tjänstemän där män tjänar drygt 16 

procentenheter mer än kvinnor och högre tjänstemän där männen ligger nästan 21 

procentenheter över kvinnorna i lönenivå. Intressant här är att se till hur stor del av lönen som 

förklaras av vilket kön man har, okontrollerat för andra egenskaper. I klasserna okvalificerade 

och kvalificerade arbetare samt lägre tjänstemän förklaras omkring hela 10 procent av lönen 

av vilket kön man har (JUSTERAT R^2=CA 0.10). För mellan- och högre tjänstemän är 

siffran något lägre. 

I ett försök att spåra orsakerna till löneskillnaderna har vi lagt in ett antal individ- och 

yrkesspecifika variabler som mäter olika egenskaper som kan tänkas påverka hur en persons 

lönesituation ser ut i förhållande till andras. 

I modell 2 kan man se att antal utbildningsår förklarar olika mycket av 

löneskillnaderna i de olika klasserna. För kvinnor ger 1 års utbildning i princip inget märkbart 

utslag på lönen i klasserna okvalificerade arbetare och mellantjänstemän och för män gäller 

samma för okvalificerade arbetare men också för kvalificerade arbetare. Vad gäller lägre 

tjänstemän och framför allt mellan- och högre tjänstemän har antal utbildningsår en stark 

positiv verkan på lönen för män.  

Antal år i förvärvsarbete har en mycket liten inverkan på lönen i alla klasserna vilket 

verkar lite förvånande speciellt i klassen högre tjänstemän. Även senioritet har en mycket 

svag inverkan på lönen för båda könen men detta är väl kanske inte lika förvånande.  
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2 Ekvation som använts för detta t-test: (koefficient för X1 i Modell 1-koefficient för X1 i Modell 

2)/(((standardavvikelsen för X1 i Modell 1^2)+(standardavvikelsen för X1 i Modell 2^2))^0,5) 

Resultaten för yrkesklasserna okvalificerade och kvalificerade arbetare skiljer sig signifikant åt ifrån 

varandra på 10 % nivån. Resultaten för yrkesklasserna kvalificerade arbetare och lägre tjänstemän skiljer 

sig signifikant åt ifrån varandra på 5 % nivån. Även resultaten för yrkesklasserna lägre tjänstemän och 

mellantjänstemän skiljer sig signifikant åt ifrån varandra på 5 % nivån.  

    
 



 

Att arbeta inom offentlig sektor har en generellt stark negativ inverkan på lön för både 

kvinnor och män men för män är den negativa inverkan märkbart högre än för kvinnor. Till 

exempel har en manlig mellantjänsteman inom offentlig sektor ca 22 procentenheter lägre lön 

än en man i privat sektor har och samma resultat för kvinnliga mellantjänstemän ligger här på 

ca 13 procentenheter. För män är lönebortfallet störst i klassen högre tjänstemän och det 

samma gäller för kvinnor där löneskillnaden mellan de som arbetar inom offentlig sektor och 

privat sektor ligger på ca 24 procentenheter för män respektive 23 procentenheter för kvinnor. 

Det lägsta lönebortfallet på grund av arbete i offentlig sektor har okvalificerade kvinnliga 

arbetare där de tjänar knappt 5 procentenheter mindre än sina kollegor i den privata sektorn.  

Vad gäller utbildningskrav i arbetet har det positiv inverkan på lönen för 

okvalificerade kvinnliga och manliga arbetare och även för manliga kvalificerade arbetare 

samt manliga lägre tjänstemän som också är de som får störst lönepåslag då det finns 

utbildningskrav.  

När vi tittar på effekten av upplärningstid kan vi utläsa att denne är positiv och högst 

för kvinnliga lägre tjänstemän och för manliga högre tjänstemän. Skillnaden mellan könen är 

högst i klassen högre tjänstemän där kvinnor har ca 3,5 procentenheter högre lön och männen 

ca 5 procentenheter högre lön. Minst skillnad är det mellan könen bland mellantjänstemännen 

där båda könen har ett resultat på ca 3 procentenheter. Männen har dock i alla tabeller mer 

positiv effekt av upplärningstid än kvinnor på lönen även om det handlar om ganska små 

skillnader. 

Antal underställda visar på en positiv effekt på lönen för både manliga och kvinnliga 

mellan- och högre tjänstemän men effekten är dock mycket svag och visar ungefär lika för 

kvinnor och män. Även okvalificerade manliga arbetare får en svag positiv effekt på lönen 

med antalet underställda. 

Efter vi kontrollerat för de olika individ- och yrkesspecifika egenskaperna kvarstår en 

lönepremie för män i alla fem klasser. Den största lönepremien för män hittar vi bland lägre 

tjänstemän där de, kontrollerat för de andra variablerna, tjänar 12,5 procentenheter mer än 

kvinnor. Samma siffror för okvalificerade arbetare och högre tjänstemän visar på att män 

tjänar ca 9 procentenheter mer än kvinnor. För kvalificerade arbetare och mellantjänstemän 

ligger männens lönepremie på ca 4, 5 respektive 6 procentenheter. Om man ser till hur de 

olika variablerna har effekt på hur hög lön en person har skiljer sig resultatet vad gäller 

utbildningsår inte märkbart åt mellan de olika yrkesklasserna. Det samma gäller för år i 

förvärvsarbete och senioritet. Om man arbetar i den offentliga sektorn eller ej har olika stark 
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negativ effekt för de olika yrkesklasserna. Löneavdraget för de som arbetar inom offentlig 

sektor ligger mellan 7 och 11 procentenheter för okvalificerade arbetare och lägre tjänstemän 

och ca 16 respektive 24 procentenheter i för mellan- och högre tjänstemän. Utbildningskrav i 

arbetet har liknande effekt på en persons lön i klasserna okvalificerade och kvalificerade 

arbetare samt lägre tjänstemän där resultatet visar en positiv effekt med omkring 6 

procentenheter. Effekten av upplärningstid är positiv och ligger på 2 respektive 1,2 

procentenheter i klasserna okvalificerade och kvalificerade arbetare. I klasserna lägre och 

högre tjänstemän är effekten också positiv och ligger på omkring 4 procentenheter. Vad gäller 

antalet underställda när man ser till kvinnor och män tillsammans är effekten nästan obefintlig 

i alla tabeller. 

Samtliga resultat är signifikanta på minst 5 % -nivån förutom resultaten för 

variablerna år i förvärvsarbete, utbildningskrav i arbetet samt för okvalificerade män för 

variabeln antal underställda som alla är signifikanta på minst 10 % -nivån. 

Diskussion 

Ser man endast till rålönegapet skulle man lätt kunna dra slutsatsen att diskriminering 

är anledningen till lönegapet. Att hela tio procent av lönen hos okvalificerade och 

kvalificerade arbetare samt lägre tjänstemän bestäms utifrån kön skulle kunna beskrivas 

utifrån värdediskriminering. Om man utgår ifrån att kvinnorna i undersökningen till största 

del arbetar inom yrken som i enighet med värdediskrimineringsteorin är lägre värderade än de 

yrken männen i undersökningen utövar skulle detta kunna förklara varför kvinnorna har lägre 

lön än männen. Man kan även förklara denna skillnad utifrån humankapitalteorin och då 

skulle en förklaring kunna vara att olikheter i humankapital är anledningen till lönegapet. 

Kvinnorna skulle här kunna antas vara mindre produktiva på grund av skillnader i 

humankapital mot vad männen i studien antas vara och därmed sämre betalda än männen. 

Denna spekulativa diskussion skulle dock kunna pågå i all evighet utan att vi skulle komma 

någon vart då vi endast ser till rålönegapet. Det enda vi egentligen kan uttala oss om hittills är 

att rålönegapet, det vill säga lönegapet före kontroll av några som helst individegenskaper, ser 

olika ut mellan yrkesklasserna vi valt att titta på där störst gap finns bland de högre 

tjänstemännen. 
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Antal år i förvärvsarbete påverkade inte lönen nämnvärt för varken kvinnor eller män. 

Denna variabel har dock sina brister då några intervjupersoner angett högre 

arbetslivserfarenhet än ålder. Detta skulle vi naturligtvis ha varit uppmärksamma på då vi 

gjorde regressionen och tagit bort dessa data. För att få en uppfattning om hur detta fel slagit 

se tabell 1. Men, även om vi bortsett från de ogiltiga är det stor risk att vi fått liknande 

resultat. Detta då variabeln beskriver hur många år man arbetat överhuvudtaget och inte 

nödvändigtvis inom ett specifikt yrke. Enligt teorin om kompenserande löneskillnader borde 

dock antal år i förvärvsarbete inverka positivt på lönen ändå. Ser man på resultatet utifrån 

denna teori skall det betyda att produktiviteten hos en som nyss äntrat arbetsmarknaden inte 

skulle vara lägre än hos den som arbetat i många år. Utifrån samma teori skulle man dock 

även kunna dra slutsatsen att arbetsförhållandena ser så ut att arbetsgivaren inte behöver ge 

högre lön till dem som arbetat längre då arbetsgivaren väljer att kompensera dessa på andra 

sätt, till exempel genom arbetsmiljöfaktorer. Detta skulle kunna vara extra semesterdagar, 

trevligare kontorsrum med mera. Att senioritet inte heller inverkade nämnvärt på lönen kan 

förklaras utifrån samma diskussion. Även här borde vi ha tagit bort ogiltiga svar. Man kan 

dock fundera lite ytterligare på senioritet utifrån humankapitalteorin. Senioritet borde kunna 

betyda mer intern utbildning och på så vis ge högre lön. Resultatet visade ju dock inte på 

någon nämnvärd påverkan på lönen vad gäller senioritet. All tidigare forskning vi tittat på har 

visat att antal år i förvärvsarbete har en positiv inverkan på lönen. Våra resultat går inte emot, 

men inte heller hand i hand med dessa då antal förvärvsarbetsår påverkade lönen mycket lite. 

Vi såg heller inte några direkta skillnader mellan män och kvinnor vilket bland andra le Grand 

tidigare gjort. 

Vad gäller utbildning pekar delar av våra resultat åt samma håll som tidigare forskning 

som vi presenterat. För män med tjänstemannapositioner ger utbildning en positiv inverkan på 

lönen. Här talar vi om formell utbildning och enligt humankapitalteorin bör denna ha en 

positiv inverkan på lönen för både män och kvinnor. Vi har alltså bekräftat både tidigare 

forskning och teorin här. Dock ger utbildning inte samma utdelning lönemässigt för kvinnor 

som män. Förklaringen till att män får större nytta vad gäller lönen av sin utbildning skulle 

kunna vara diskriminering mot kvinnor på grund av olika faktorer. Till exempel, som 

diskrimineringsteorin tar upp, så som att de förväntas vara hemma med sjuka barn oftare än 

män eller på grund av någon okänd egenskap som männen besitter. Det skulle också kunna 

vara på grund av det faktum att de är just kvinnor. 
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När vi tittar på resultatet för hur arbete inom den offentliga sektorn påverkar lönen 

kontra arbete inom den privata sektorn kan den negativa påverkan på lönen som 

offentlighetsarbete ger peka på värdediskriminering. Tidigare studier har visat på just detta 

och vi kan inte annat än att hålla med Magnusson (2003). Även Umegård (2004) liksom 

Magnusson har ju funnit att lägre lön inom offentlig verksamhet kan förklaras av att denna 

sektor är kvinnodominerad. 

Då vi endast fått signifikanta resultat för en yrkesklass vad gäller utbildningskrav i 

arbetet väljer vi att inte diskutera detta något längre men kan dock nämna att resultatet är 

samstämmigt med humankapitalteorin som ju utgår ifrån att utbildning och erfarenhet ger 

högre lön. 

Att upplärningstid har en positiv inverkan på lönen går i linje med humankapitalteorin, 

dvs. ju högre kvalifikationer desto högre lön. Att det ger olika stort lönepåslag för män och 

kvinnor kan bero på av oss okontrollerade olikheter mellan könen. Ser man till teorin om 

kompenserande löneskillnader skulle det kunna vara så att kvinnor har arbeten där de får 

andra behov uppfyllda som kompenserar dem för deras arbete och därmed inte får lika stort 

lönepåslag som männen. 

Att antal underställda endast ger en svag positiv inverkan på lönen hos både kvinnor 

och män är intressant. Även här kan man möjligen tolka i linje med teorin om kompenserande 

löneskillnader. Det skulle enligt teorin innebära att personer med underställda skulle erhålla 

någon form av kompenserande attribut men det låter inte riktigt som hur vi uppfattar 

verkligheten. Vi tror att chefer och andra som har underställda blir kompenserade med högre 

lön. Man skulle också kunna tänka sig att lönepåslaget äts upp av att vi delat in och separat 

tittat på individerna i olika yrkesklasser. Att arbeta som högre tjänsteman innebär många 

gånger att ha underställda eller ett stort ansvar som ger lönepåslag ändå. Vad gäller de flesta 

andra yrkesklasser har vi tyvärr inte fått tillförlitliga siffror och en jämförelse blir därför svår. 

Anledningen till att resultaten vad gäller denna variabel inte säger särskilt mycket kan bero på 

många saker. Till exempel använde vi oss av toppkodning för variabeln antal underställda i 

vår regression och även om vi testade olika varianter, så som dummyvariabler, så är det 

mycket möjligt att vi kunnat göra det på ett bättre sätt. Det ställer också till problem då så få 

har underställda.  

Lönegapet ser olika ut i de olika yrkesklasserna. En förklaring skulle kunna vara att 

kvinnor är diskriminerade på arbetsmarknaden. Vi tror dock inte att man kan stanna därvid 

utan ser möjligheten att det kan finnas brister i vår undersökning. Till exempel kan det vara så 
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att våra mått, som vi tidigare nämnt, inte är de bästa. Vidare finns det självfallet 

individegenskaper som vi inte kontrollerat för. Dessa egenskaper kan dels vara medfödda, 

dels förvärvade. Becker (1964) menar ju, med risk för att låta syrlig, att män är födda med 

större begåvning än kvinnor och därmed är mer produktiva. Att kvinnor indirekt skulle välja 

lägre lön i och med val av arbetsplats, detta enligt teorin om kompenserande löneskillnader, är 

ju också en möjlighet. Något som vi konstaterar är i alla fall att det behövs mer forskning på 

området. Utbildning är till exempel något man skulle kunna se närmre på. Där tror vi att 

internutbildning, både företagsspecifik och annan skulle vara intressant att undersöka i 

förhållande till lön. Vi tror att man skulle kunna bryta ner variabeln senioritet som ofta inte 

syns påverka lönen. En del skulle kunna vara internutbildning. En annan intressant sak att titta 

närmre på när vi ändå talar om senioritet är antal år inom yrket. Antal år i arbete beskriver ju 

arbete över lag och senioritet arbete på nuvarande arbetsplats. Vi skulle vilja veta hur arbete 

inom yrket påverkar lönen då vi har föreställningen att löneutvecklingen kan vara mycket 

positiv för individer som byter arbetsplats med jämna mellanrum. Vidare tror vi att man i 

längden måste få till studier på specifika arbetsplatser, till exempel större företag eller 

koncerner. Detta för att kunna jämföra individer som delar samma företagsklimat och arbetar 

under samma chefer. 

Forskning är viktigt och behövs för att komma närmare ett svar på varför 

arbetsmarknaden ser ut som den gör och varför kvinnors och mäns löner skiljer sig åt som det 

gör. Men, frågan är om man någonsin kommer att hitta en slutgiltig förklaring till varför 

löneskillnader finns mellan könen. Beror det på diskriminering är detta svårt att fullt ut 

bevisa. Det kan ju alltid finnas något mer som man ej kontrollerat för. Man kan ju också 

vända på det och fundera över om man skulle acceptera att män och kvinnor är olika. Med 

risk för att låta omodern är det ju inte omöjligt att kvinnor och män faktiskt är olika. Även 

detta är dock svårt att bevisa då det alltid finns en möjlighet att det föreligger diskriminering. 

Summan av detta bli alltså att så länge det finns ett oförklarat lönegap kan vi aldrig vara säkra 

på om det finns orättvisor eller ej.  
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Bilaga 1.  

Samlad regressionstabell med resultat för de fem yrkesklasserna. 

 
Okvalificerade 
arbetare Kvalificerade arbetare Lägre tjänstemän Mellan tjänstemän Högre tjänstemän 

Modell I IX    I IX    I IX    I IX    I IX    

  
Pool
ed  

Poo 
led 

Kvi 
nna Man 

Pool
ed 

Poo 
led 

Kvi 
nna Man 

Pool
ed  

Poo 
led 

Kvi 
nna Man 

Pool
ed 

Poo 
led 

Kvi 
nna Man 

Pool
ed  

Poo 
led 

Kvi 
nna Man 

Man ,131*** ,091***    ,120*** ,045**     ,164*** ,125***     ,121*** ,062***     ,207*** ,094***     
 (, 015) (, 015)   (,016) (,021)    (,023) (,023)    (,019) (,019)    (,033) (,030)    

Humankapital                                    

Utbildningsår   ,001  ,009**  -,009**   ,012*** ,009 ,014***   ,009** ,002 ,027***   ,022*** ,012*** ,045***   ,032*** ,009 ,040*** 
   (,003) (,004)  (,005)†   (,004) (,006) (,005)   (,004) (,005) (,008)†   (,003) (,004 (,006)†   (,005) (,008) (,006)† 

År i förvärvs 
Arbete   ,000  ,000** -,000   ,005*** ,004*** ,005***   ,000 ,000 ,005***   ,000 ,000 ,008***   ,008*** ,004* ,009*** 
   (,000) (,000) (,000)   (,001) (,001) (,001)   (,000) (,000) (,002)†   (,000) (,000) (,002)†   (,002) (,002) (,002)† 

Senioritet   ,004*** ,005*** ,003**   ,001 ,000 ,001   ,003*** ,003** ,002   ,005*** ,004*** ,000   -,001 -,003 ,001 
   (,001) (,001) (,001)   (,001) (,002) (,001)   (,001) (,001) (,002)   (,001) (,001) (,002)†   (,002) (,002) (,002) 
Yrkesspecifika 
egenskaper                                    

Offentlig sektor   -,069*** -,048** -,128***   -,108*** -,095*** -,117***   -,089*** -,070*** -,137***   -,156*** -,127*** -,219***   -,239*** -,226*** -,240*** 
   (,017) (,019) (,033)†   (,022) (,031) (,034)   (,022) (,023) (,050)   (,019) (,022) (,031)†   (,031) (,040) (,044) 
Utbildnings-krav i 
arbetet   ,072*** ,078*** ,059***   ,053*** ,050 ,047*   ,058** ,028 ,107**   ,027 ,001 ,077   ,084 ,066 ,062 
   (,015) (,020) (,021)   (,021) (,037) (,025)   (,023) (,026) (,046)   (,040) (,046) (,069)   (,069) (,148) (,082) 

Upplärningstid   ,020*** ,015** ,023***   ,012** ,001 ,019***   ,045*** ,042*** ,049***   ,035*** ,028*** ,031**   ,045*** ,036** ,051*** 
   (,005) (,007) (,007)   (,005) (,008) (,007)†   (,008) (,009) (,016)   (,007) (,008) (,013)   (,012) (,015) (,018) 

Antal underställda   ,003** ,005 ,004*   ,003 -,005 ,005   ,006** ,005 ,005   ,005*** ,005*** ,005***   ,005*** ,008*** ,005*** 
   (,002) (,006) (,002)   (,003) (,007) (,004)   (,002) (,004)  (,003)    (,001) (,001)  (,001)   (,001) (,001) (,001)† 

Hemmavarande 
egenskaper                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Antal yngre barn i 
hushållet  ,017* ,003 ,036***  ,006 -,010 ,015  ,002 ,021 -,013  ,008 ,000 ,023  ,040** 

 
,038 ,031 

   (,009) (,012) (,013)†   (,010) (,015) (,012)   (,015) (,017) (,028)   (,011) (,013) (,017)   (,019) (,026) (,025) 
                          

Konstant 
*** 
4,458 

*** 
4,340 

*** 
4,248 

*** 
4,542 

*** 
4,551 

*** 
4,297 

*** 
4,403 

*** 
4,272 

*** 
4,554 

*** 
4,192 

*** 
4,303 

*** 
3,951 

*** 
4,691 

*** 
4,199 

*** 
4,405 

*** 
3,833 

*** 
4,911 

*** 
4,002 

*** 
4,500 

*** 
3,924 

 (,011) (,040) (,050) (,063) (,013) (,057) (,083) (,073) (,057) (,065) (,075) (,144) (,013) (,067) (,075) (,121) (,026) (,116) (,217) (,147) 

Justerat R2 ,110 ,224 ,169 ,136 ,093 ,220 ,071 ,166 ,110 ,245 ,104 ,270 ,058 ,245 ,152 ,303 ,070 ,343 ,287 ,312 

        

 

 

 

 

 

 
             

 
***= Signifikans på 1%-nivå. 
**  =.Signifikans på 5%-nivå. 
*    = Signifikans på 10%-nivå. 
†   =Sannolikheten är större än 0,95 för att estimaten är olika för kvinnor och män. 
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