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Sammanfattning 

Mycket forskning har bedrivits om könslöneskillnader på arbetsmarknaden, så väl i 

Sverige som internationellt. Att kvinnor generellt sett har lägre lön än män är ett välkänt 

faktum och det har framförts en rad teorier till orsaken. Det har dock inte genomförts 

lika många studier rörande löneförmåner och detta har heller inte studerats på ett 

nordiskt material under senare år. Resultat ifrån nordisk forskning som genomfördes på 

data från år 1989 tyder på att könslönegapet riskerar att underskattas om löneförmåner 

inte inkluderas i lönemätningen. Dock indikerar forskningsresultat från USA snarare att 

könslöneskillnader överskattas om löneförmåner ej inkluderas i analysen. Syftet med 

denna studie är att undersöka eventuella könsskillnader i löneförmåner på den svenska 

arbetsmarknaden. Detta görs utifrån två frågeställningar; (1) Finns det en könsskillnad i 

sannolikheten att ha förmåner, och hur ser den i så fall ut? (2) Kvarstår en eventuell 

könsskillnad vid kontroll för lön och faktorer som i tidigare forskning tillskrivits 

betydelse för könslönegapet på arbetsmarknaden?  

 Datamaterialet som studien grundar sig på kommer från Levnadsnivåundersökningen 

(LNU) 2000 och analyseras med logistisk regressionsanalys. I analyserna ingår 2867 

individer. Resultaten indikerar att det finns en könsskillnad på den svenska 

arbetsmarknaden avseende löneförmåner då kvinnor har en signifikant lägre sannolikhet 

att ha löneförmåner. Könsskillnaden består, men minskar i omfattning, vid kontroll för 

andra faktorer. Vidare visar resultaten att arbetsledande position, hög lön och 

anställning inom den privata sektorn har en positiv påverkan på sannolikheten att ha 

löneförmåner. Det föreligger även en signifikant negativ interaktion mellan variablerna 

kvinna och offentlig sektor. Fördelningen av löneförmåner tycks således följa samma 

mönster som för könslöneskillnader, där kvinnor, speciellt i den offentliga sektorn, 

tenderar att ha både lägre löner och färre förmåner. 

Nyckelord 

Löneförmåner, könsskillnader, svenska arbetsmarknaden, Levnadsnivåundersökningen 

(LNU) 2000.
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1. Inledning 

I såväl svensk som internationell forskning har löneskillnader mellan män och kvinnor 

konstaterats (se t.ex. le Grand, 1991; Hultin & Szulkin, 1999; Blau & Kahn, 2003). Uppgifter 

från International Labour Organisation (ILO) indikerar att kvinnor har lägre löner jämfört 

med män i alla delar av världen (Anker, 1998). 

Sverige sägs ofta ha kommit långt gällande jämställdheten och har mindre löneskillnader 

mellan män och kvinnor jämfört med många andra länder (Blau & Kahn, 2003). Den svenska 

arbetsmarknaden, liksom arbetsmarknaderna i övriga Norden, hör dock till de mest 

könssegregerade av OECD-länderna enligt Anker (1998). Könssegregeringen på 

arbetsmarknaden lyfts ofta fram som en viktig orsak till observerade könslöneskillnader. I 

Sverige arbetar kvinnor i mycket hög utsträckning inom den offentliga sektorn, särskilt i 

yrken inom vård och utbildning, medan män är i majoritet i den privata sektorn (le Grand, 

Szulkin & Tåhlin, 2001). Det kan även observeras en vertikal könssegregering, där kvinnor i 

läge utsträckning än män innehar chefspositioner (Bygren & Gähler, 2007; Hultin & Szulkin, 

1999).  

  

Olika förklaringar har förts fram vad avser könssegregeringen på arbetsmarknaden och till 

varför män och kvinnor har olika löner. Ofta skiljer man mellan faktorer på utbudssidan och 

faktorer på efterfrågesidan: Utbudssidan söker förklaringar hos arbetstagarna medan faktorer 

på efterfrågesidan istället fokuserar på arbetsgivarna.  

 

Det har bedrivits mycket forskning om könslönegapet på arbetsmarknaden (se t.ex. 

Weichslerbaumer & Winter-Ebmer, 2005), men könsskillnader i löneförmåner är inte ett lika 

väl utforskat område. Ämnet har inte heller studerats på nordiska data på senare år. I denna 

uppsats undersöks således om det finns könsskillnader i löneförmåner på den svenska 

arbetsmarknaden och om dessa i så fall följer samma mönster som könsskillnaderna i lön, där 

kvinnor missgynnas jämfört med män, eller om de tvärtom har en kompenserande effekt. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det finns könsskillnader i löneförmåner på den 

svenska arbetsmarknaden. Detta analyseras på data från Levnadsnivåundersökningen (LNU) 

2000.  Med löneförmåner avses här minst en av följande; andel i företagets vinst, tillgång till 

tjänstebil, fri mobiltelefon, fri städning, fritidsbostad och aktieförmån (se avsnitt 3.2.1).  
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1.2 Frågeställningar 

 Finns det en könsskillnad i sannolikheten att ha någon löneförmån, och hur ser den i så 

fall ut?  

 Kvarstår en eventuell könsskillnad avseende löneförmåner vid kontroll för lön och 

faktorer som i tidigare forskning har tillskrivits betydelse för könslönegapet på 

arbetsmarknaden?  

1.3 Avgränsningar 

I studien undersöks eventuella könsskillnader i sannolikheten att ha löneförmåner. Studien 

utgår ifrån de sex förmånsvariabler som finns representerade i LNU 2000 och ger därmed inte 

en heltäckande bild av samtliga löneförmåner som förekommer på den svenska 

arbetsmarknaden. Vidare görs en avgränsning i tid, då denna studie endast undersöker hur 

förhållandena tedde sig vid tidpunkten för datainsamlingen, det vill säga år 2000. 

Levnadsnivåundersökningar från flera år används inte för att undersöka om en eventuell 

könsskillnad i sannolikheten att ha löneförmåner har förändrats över tid. Denna avgränsning 

görs främst av tidsskäl, men också för att jämförelser mellan olika år försvåras av att det inte 

är exakt samma förmånsvariabler som finns med för de olika åren. 

1.4 Disposition 

Efter det inledande avsnittet kommer teoridelen med en kortare redogörelse för teorier och 

tidigare forskning rörande könslöneskillnader såväl i Sverige som internationellt. Därefter 

fortsätter teoridelen med en genomgång av tidigare forskning avseende könsskillnader i 

löneförmåner. I metoddelen redogörs för det datamaterial som används i analysen samt för 

studiens genomförande. Vidare presenteras metodologiska ställningstaganden. Det ingår även 

en kortare beskrivning av analysmetoden samt för hur koefficienter ska tolkas för att 

underlätta läsningen av resultatdelen. I resultatdelen presenteras studiens resultat vilka sedan 

diskuteras i den avslutande diskussionen. I diskussionen tas även begränsningar med studien 

upp och det ges förslag till framtida forskning. 
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2. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Könslöneskillnader  

2.1.1 Förklaringar på utbudssidan 

Enligt humankapitalteorin investerar individer olika i utbildning, kunskap, 

arbetslivserfarenhet m.m. vilket innebär skillnader avseende produktivitet på arbetsmarknaden 

(Becker, 1993).  Hur man investerar i humankapital avgörs utifrån bedömningar om vilken 

nytta detta kan tänkas medföra (t.ex. möjlighet till högre lön och mer stimulerande 

arbetsuppgifter) vägt mot kostnaderna som dessa investeringar kräver (t.ex. förlorad möjlighet 

till arbetsinkomst under studietiden). Inom teorin görs en distinktion mellan generella och 

specifika kunskaper och färdigheter. Specifikt humankapital kan utgöras av sådan kunskap 

som lärts in vid en viss arbetsplats och som inte är användbar utanför denna. Det kan t.ex. 

vara kunskap om arbetsplatsens organisation och vilka medarbetare som besitter vilken 

kompetens. Generellt humankapital är kunskap som är mer allmänt användbar och som kan 

användas hos andra arbetsgivare, t.ex. yrkestekniska färdigheter som kunskap om olika 

datasystem/program. Eftersom det tar tid och kräver investeringar att lära sig 

arbetsplatsspecifik kunskap är det värdefullt för arbetsgivare att behålla personal som varit 

anställda länge (Ibid.).  

Skillnader i humankapital har framförts som förklaring till kvinnors lägre löner (Becker, 

1985). Enligt humankapitalteorin uppnår hushållet den största nyttan genom arbetsdelning och 

specialisering. Det är enligt teorin med andra ord fördelaktigt för båda parter om en person 

lägger kraft på investering i humankapital som är användbart på arbetsmarknaden, medan den 

andra tar ett större ansvar för arbetet i hushållet. På så vis blir båda mer produktiva inom sina 

respektive områden. Becker menar att eftersom kvinnor i regel tar ett större ansvar för 

hushållet och barnens uppfostran, engagerar de sig inte i arbetslivet i samma utsträckning som 

män. Barn och hushåll kräver både tid och engagemang vilket gör att kvinnor tenderar att 

söka sig till yrken som är lättare att förena med familjelivet. Andra faktorer, såsom möjlighet 

till flexibel arbetstid kan därför värderas högre än en högre lön. (Ibid.). 

 

Skillnaderna i humankapital mellan män och kvinnor har minskat över tid, då både kvinnors 

utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet har stigit (le Grand, Szulkin & Tåhlin, 2001). I 

Sverige har idag kvinnor en högre utbildningsnivå än män, både bland befolkningen totalt 
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eller enbart bland förvärvsarbetande (SCB, 2010a:5). Dock förvärvsarbetar kvinnor totalt sett 

i något lägre utsträckning än män. År 2010 förvärvsarbetade 77 % av kvinnorna i åldern 25-

64 år, jämfört med 80 % av männen i samma ålderskategori (Ibid. ). Kvinnor arbetar även 

deltid i högre utsträckning än män. År 2009 arbetade 19,8 % av kvinnorna deltid i Sverige, 

jämfört med 10 % av männen (OECD, 2010). Kvinnor tar i genomsnitt också ut mer 

föräldraledighet än män vilket medför att de får fler och längre avbrott i karriären (SCB, 

2007). Framförallt tenderar kvinnor som arbetar inom den offentliga sektorn och i yrken med 

lägre status att ta ut mer föräldraledighet (Ibid.). Detta kan påverka framtida 

karriärmöjligheter på flera sätt. Dels halkar kvinnor efter män gällande arbetslivserfarenhet 

och arbetsplatsspecifikt humankapital. Det kan också signalera till arbetsgivare att man är 

beredd att satsa mindre på karriären som kvinna efter det att man fött barn vilket kan påverka 

framtida löneutveckling och befordringsmöjligheter negativt (Ibid.). Många gånger krävs det 

även att man arbetar heltid i arbetsledande positioner vilket kan missgynna kvinnor då de, 

som nämnts ovan, i högre utsträckning än män tenderar att arbeta deltid (Bygren & Gähler, 

2007; OECD, 2010). 

 

Forskning indikerar att kvinnor som har familj tenderar att ha en lägre lön, medan det 

omvända tycks gälla för män. Budig och England (2001) fann att för varje barn en kvinna fick 

så minskade lönen med i snitt 7 %. Kvinnor som har barn har ofta varit borta från arbetslivet 

under en period för att ta hand om barnet/barnen, men även vid kontroll för 

arbetslivserfarenhet kvarstod en oförklarad löneskillnad där lönen minskade med 5 % per 

barn. Vidare fann de att skillnader i arbetsförhållanden (dvs. att mammor söker sig till arbeten 

som är lättare att kombinera med familjelivet), endast kunde förklara en väldigt liten del av 

löneskillnaden. Författarna resonerar om att eventuella skillnader i produktivitet som man ej 

lyckats mäta eller diskriminering ligger bakom den oförklarade löneskillnaden. Glauber 

(2012) fann att löneskillnaderna var större mellan mödrar och kvinnor utan barn i 

kvinnodominerade yrken jämfört med både mansdominerade och yrken med jämn 

könsfördelning och att mödrars lägre lön inte kompenseras med mer familjevänliga 

arbetsförhållanden, som t.ex. flexibla arbetstider. Storleken på löneskillnaden mellan mödrar 

och kvinnor utan barn tycks variera beroende på vilka stödjande politiska åtgärder som finns 

för arbetande mammor, såsom föräldraledighet och barnomsorg. Gash (2009) fann t.ex. i en 

jämförelse mellan sex europeiska länder att löneskillnaden mellan mödrar och kvinnor utan 

barn var större i de länder där det fanns färre stödjande politiska reformer. 
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För män visar forskning att såväl äktenskap som föräldraskap ett positivt samband med lön 

(Gupta, Smith & Stratton, 2007).  

 

Även om det idag inte längre finns några större skillnader gällande mäns och kvinnors 

utbildningsnivå är det fortfarande så att män och kvinnor tenderar att utbilda sig inom olika 

områden (Bradley, 2000; England & Li, 2006). Kvinnor är överrepresenterade inom 

vårdrelaterade utbildningar, humaniora, pedagogik/utbildning, samhälls- och socialvetenskap 

och underrepresenterade på teknik-/ingenjörsutbildningar och utbildningar inom jordbruk. 

Trots att andelen kvinnor som läser vidare på högre nivå ökat kraftigt har segregeringen inom 

utbildningsväsendet minskat förvånansvärt lite (Bradley, 2000). Kvinnor tenderar fortfarande 

att i hög utsträckning välja utbildningar som leder fram till traditionellt sett ”typiska 

kvinnoyrken”, medan män i högre grad läser tekniska och mer matematiskt inriktade 

utbildningar. England och Li (2006) undersökte könsfördelningen bland olika 

utbildningsinriktningar (”college majors”) i USA från början på 1970-talet och fram till 

början av 2000-talet. För den första hälften av undersökningsperioden fann de att 

könssegregeringen minskade, främst genom att fler kvinnor valde utbildningar som tidigare 

varit mansdominerade och färre som utbildade sig inom kvinnodominerade utbildningar. 

Denna tendens avstannade dock under den andra hälften av undersökningsperioden då färre 

kvinnor valde mansdominerade utbildningar, samtidigt som män tenderade att undvika 

utbildningar där andelen kvinnor ökat några år tidigare. 

England och Li (2006) menar på att könsuppdelningen inom olika utbildningsinriktningar kan 

kopplas till den s.k. ”devaluation theory” som har använts för att förklara varför 

kvinnodominerade yrken tenderar att ha lägre lön och status jämfört med typiskt manliga 

yrken. Teorin utgår ifrån att det som anses kvinnligt, som vissa yrken, egenskaper etc. 

nedvärderas i samhället i förhållande till det som förknippas med män. Detta leder i sin tur till 

att yrken som till stor del utförs av kvinnor tenderar att ha såväl lägre status som lägre lön 

(Budig & England, 2001).  

2.1.2 Förklaringar på efterfrågesidan 

Segregering och observerade könslöneskillnader på arbetsmarknaden kan inte helt förklaras 

utifrån observerade faktorer på utbudssidan. Bland faktorer på efterfrågesidan diskuteras ofta 

diskriminering från arbetsgivarna. I Sverige är det enligt lag förbjudet att diskriminera utifrån 

kön (Diskrimineringslag, SFS 2008: 56, 1.kap, 5§), men diskriminering kan i praktiken vara 

svår att upptäcka och beivra. Diskriminering kan ta sig olika uttryck och motiven för att 
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diskriminera kan variera. Två former av diskriminering är statistisk diskriminering och 

diskriminering utifrån smak (s.k. ”taste discrimination”). En arbetsgivare med fördomar 

gentemot, eller okunskap om, en viss grupp, exempelvis kvinnor, kan sägas ha smak för att 

diskriminera. Denne kommer då att uppleva en lägre nytta av att anställa en kvinna och är 

därför inte beredd att göra detta utan någon form av kompensation, t.ex. genom att kunna 

betala ut en lägre lön (Becker, 1957). Statistisk diskriminering innebär att arbetsgivare, i brist 

på fullständig information om en arbetstagare, behandlar denne utifrån uppfattningar kopplade 

till egenskaper som är lätt att observera, såsom könstillhörighet. Arrow (1971) anger följande 

förutsättningar för statistisk diskriminering; (1) arbetsgivaren har en uppfattning om att två 

olika grupper (t.ex. män och kvinnor) har olika genomsnittlig totalproduktivitet, (2) individer 

från de båda grupperna kan enkelt identifieras utan att detta medför några kostnader, (3) 

arbetsgivaren saknar fullständig information om enskilda individers produktivitet och detta 

kan inte fastställas utan betydande kostnader för arbetsgivaren. Först efter att arbetsgivaren 

har anställt en person och denne har introducerats i arbetet känner arbetsgivaren till dennes 

faktiska produktivitet.  

 

Under dessa omständigheter är det troligt att arbetsgivare, i syfte att maximera vinster och 

minimera kostnader, kommer att bedöma en manlig arbetssökande mer positivt än en kvinnlig 

med jämförbara meriter. Detta kan leda till könssegregeringen på arbetsmarknaden om vissa 

jobb med höga omsättningskostnader reserveras för män. Detta kan också på sikt öka 

ojämlikheten mellan kvinnor och män då det även påverkar karriärmöjligheter och löner. 

 

Det är svårt att i vetenskapliga studier påvisa diskriminering då det sällan är möjligt att täcka 

in och få en fullständig beskrivning av alla faktorer som kan tänkas påverka lönesättningen. 

Det kan dock misstänkas att diskriminering förekommer då oförklarade löneskillnader 

kvarstår efter omfattande kontroller. le Grand (1991) har undersökt fyra teoriers 

förklaringskraft för könslönegapet på den svenska arbetsmarknaden. Fokus låg framförallt på 

arbetssegregering, men även skillnader i humankapital, kompenserande löneskillnader och 

ansvar för familj- och hushållsarbete togs i beaktande. le Grand fann att arbetssegregeringen 

hade störst förklaringskraft för löneskillnaderna men att alla fyra teorier tillsammans inte 

kunde förklara mer än ca 60 % av könslöneskillnaderna. Han menar därför att det finns skäl 

att anta att det finns en lönediskriminering utifrån kön på den svenska arbetsmarknaden.  
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Forskning har visat att kvinnor är underrepresenterade på chefspositioner, såväl internationellt 

(se t.ex. Smith, 2002) som i Sverige (Bygren & Gähler, 2007; Hultin & Szulkin, 1999). Att 

kvinnor i lägre utsträckning än män innehar chefspositioner har troligtvis en stor betydelse för 

könslönegapet på arbetsmarknaden (Hultin & Szulkin, 1999; Smith, 2002). 

Det finns även forskningsresultat som visar på att arbetsplatsens storlek har betydelse för 

lönenivån. Större företag betalar ofta högre löner än mindre företag (se t.ex. Brown & 

Medoff, 1988, 1989; Oi & Idson, 1999; Troske, 1999). Olika förklaringar till detta har 

framförts. Brown och Medoff (1989) och Troske (1999) finner stöd för att företagsstorlek kan 

fungera som en proxy för kompetens och dolt humankapital hos medarbetarna. Större företag 

kan tänkas ha lägre produktionskostnader och en stabilare marknadssituation vilket gör det 

möjligt för dem att betala ut högre löner och på så sätt attrahera mer kompetenta medarbetare, 

men också att investera mer i arbetsplatsutbildning vilket kan höja medarbetarnas kompetens 

(Brown & Medoff, 1988, 1989; Oi & Idson, 1999; Troske, 1999). En annan förklaring som 

framförts är att effektivitetslöner (dvs. att arbetsgivaren betalar en högre lön än den 

marknadsmässiga i syfte att höja medarbetarnas produktivitet), kan vara mer vanligt 

förekommande i större företag (Oi & Idson, 1999). Brown och Medoff (1988) har kommit 

fram till att lönerna i större statliga organisationer i USA tenderar att vara högre än i mindre 

statliga organisationer. Forskning har även visat på att betydelsen av företagsstorlek har 

minskat över tid (Hollister, 2004) och att effekten av organisationsstorlek är större i USA 

jämfört med andra industrialiserade länder (Oi & Idson, 1999). Det har även påvisats att 

företagsstorlek kan ha betydelse för storleken på könslöneskillnader. Mitra (2003) fann ett 

signifikant positivt samband mellan arbetsplatsstorlek och lön för både män och kvinnor. 

Vidare fann hon att könslöneskillnaderna var större på små arbetsplatser (med upp till 25 

anställda), men att det fortfarande fanns signifikanta könslöneskillnader på större 

arbetsplatser. Detta kan enligt författaren delvis förklaras av en ojämlik tillgång till och 

avkastning på arbetsledande positioner.  

2.2 Könsskillnader i privat och offentlig sektor 

Kvinnor och män återfinns i hög utsträckning inom olika sektorer på arbetsmarknaden. År 

2008 uppgick andelen kvinnor inom den privata sektorn till ca 40 %, medan andelen kvinnor i 

den offentliga sektorn uppgick till ca 75 % (SCB, 2010b: 95). Den genomsnittliga 

månadslönen, både för kvinnor och män, är högre inom den privata sektorn (SCB, 2011). Män 

har en högre genomsnittlig lön och en större lönespridning än kvinnor, inom både den privata 
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och offentliga sektorn (Ibid.). Lönespridningen är större inom den privata sektorn jämfört med 

den offentliga, och tenderar också att vara större inom yrken som kräver högskoleutbildning 

(SCB, 2010b:68-69). 

Om man ser till kvinnornas lön i procent av männens, är kvinnornas genomsnittliga 

månadslön 86 % av männens i den offentliga sektorn och 87 % i den privata (SCB, 2011). Om 

man tar hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, arbetstid och yrke är kvinnornas 

genomsnittliga lön 91 % av männens i den privata sektorn, medan den är 99 % av männens 

inom kommunerna och 93 % av männens i landsting och stat (SCB, 2010b:70). 

Könslönegapet ser då alltså ut att vara större i den privata sektorn jämfört med den offentliga. 

2.3 Könslöneskillnader och förmåner 

Flertalet studier som undersöker löneskillnader mellan könen tittar endast på den kontanta 

lönen istället för att jämföra total kompensation eller lön där olika typer av förmåner 

inkluderas. De fåtal studier som finns avseende könsskillnader i löneförmåner tyder dock på 

att förmåner har betydelse för observerade könslöneskillnader (Granqvist, 1998; Solberg & 

Laughlin, 1995).  

 

Anställningsförmåner är ett relativt brett begrepp och kan omfatta många olika saker. Det kan 

avse lönerelaterade förmåner, såsom försäkringar och konventionella löneförmåner. Men det 

förekommer också att förmåner som inte är relaterade till betalning, som t.ex. 

arbetsförhållanden, inkluderas i begreppet (Granqvist 1998). Att definitionen av förmåner 

många gånger varierar mellan olika studier kan göra det svårt att göra jämförelser. Betydelsen 

av förmåner varierar också mellan olika länder. I USA har försäkringsförmåner en avgörande 

betydelse och utgör ofta en betydande del av den totala kompensationen för arbete, medan det 

främst är den kontanta lönen som utgör kompensationen för arbete i Europa (Ibid.). Detta 

reflekterar skillnader i välfärdens utbyggnad (Granqvist, 1998), då till exempel 

välfärdssektorn i USA är förhållandevis liten i jämförelse med länder som Sverige. Sjukvård, 

föräldraledighet, försäkringar och pension är något som i USA till stor del är förhandlingsbart 

på företagsnivå. 

 

Solberg och Laughlin (1995) har studerat hur löneskillnaderna mellan män och kvinnor inom 

sju olika yrkeskategorier (hantverk, industri, försäljning, management, service, utbildning och 

kontorsarbete) påverkas om löneförmåner inkluderas i lönemätningen. Studien genomfördes i 
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USA på ett datamaterial från 1991 med respondenter i åldrarna 26-34. I begreppet 

löneförmåner inkluderas olika försäkringar, pensionsförmåner, betald föräldraledighet, del av 

företagets vinst och barnpassning, men också arbetsplatsutbildning och flexibla arbetstider 

(som inte direkt kan klassas som pengamässiga belöningar). Författarna fann signifikanta 

skillnader mellan mäns och kvinnors löner då löneförmåner inte inkluderades, men då 

förmånerna ingick i lönemätningen var skillnaden signifikant endast inom industri och inte i 

de övriga undersökta yrkeskategorierna. Inom industrikategorin bedömde författarna att 

skillnaderna var större, både mellan de yrken som inkluderades samt mellan olika 

anställningsformer inom kategorin, jämfört med övriga kategorier. Detta skulle kunna vara en 

förklaring till att det endast var inom denna kategori som det kvarstod signifikanta 

könslöneskillnader även efter att löneförmåner inkluderats i mätningen. Författarna 

konkluderar därför att det finns risk att könslöneskillnader överskattas om man inte inkluderar 

löneförmåner i beräkningen och att det verkar vara yrket och arbetsuppgifterna som har den 

största betydelsen för observerade könslöneskillnader.  

 

 Granqvist (1998) har undersökt könslöneskillnader på den finska arbetsmarknaden och hur 

dessa påverkas om löneförmåner inkluderas. Resultaten visade att könslöneskillnaderna ökade 

då man även tog hänsyn till förmånerna. Detta motsäger ju resultaten från Solberg och 

Laughlins (1995) studie och talar ju istället för att könslönegapet kan underskattas om man 

inte tar med löneförmåner i beräkningen. Dock skedde ingen markant (om än statistiskt 

signifikant) ökning av löneskillnaden när löneförmåner inkluderades. Granqvist anser således 

att det inte leder till några större fel i skattningarna om man bortser från löneförmåner.  

 

Sannolikheten att erhålla förmåner kan också bero på arbetspositionen samt vilken 

näringsgren man är yrkesverksam inom. Knudsen (1991) har studerat könsskillnader i 

löneförmåner utifrån ett norskt datamaterial. Han fann att män i genomsnitt har löneförmåner 

i större utsträckning än kvinnor, men att effekten av kön till stor del är indirekt. 

Könsskillnaderna i löneförmåner kunde nästan helt förklaras av att män jobbar mer än 

kvinnor, i högre utsträckning innehar chefspositioner samt att de i låg utsträckning återfinns 

på kvinnodominerade arbetsplatser.  
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3. Metod 

3.1 Data och urval 

Föreliggande studie är baserad på data från Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2000. 

Levnadsnivåundersökningarna är omfattande intervjuundersökningar som syftar till att mäta 

befolkningens faktiska förhållanden inom en rad områden som t.ex. familj, hälsa, utbildning, 

ekonomi, fritid, sysselsättning och arbetsförhållanden. Urvalet i LNU är representativt för 

Sveriges vuxna befolkning i åldern 18-75 år. LNU 2000 är den femte som genomförts sedan 

projektet startade i slutet på 1960-talet. Ungefär var tusende person inom den angivna 

åldersramen tillfrågas om deltagande, vilket innebär att ungefär 6500-6800 personer har 

hamnat inom urvalsramen vid varje undersökningstillfälle. År 2000 låg svarsfrekvensen på 

76,6 % (Gähler, 2004) och antalet svarande detta år var 5142. Forskare vid Institutet för social 

forskning (SOFI) på Stockholms universitet har initierat och genomfört undersökningarna. 

Själva datainsamlingen och intervjuarbetet genomfördes av Statistiska centralbyråns (SCB) 

intervjuarenhet och intervjuarbetet påbörjades i mars 2000 och fortgick sedan under resten av 

året. Ett mindre antal intervjuer genomfördes även i början av 2001. De flesta intervjuer (84 

%) gjordes vid ett möte mellan intervjuaren och den intervjuade och de resterande 

intervjuerna gjordes per telefon. Den genomsnittliga intervjutiden var ca 1 timme. Projektet 

finansierades genom forskningsanslag från Vetenskapsrådet (VR) och Forskningsrådet för 

Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) via deras gemensamma kommitté för longitudinell 

forskning (Gähler, 2004).   

 

Kriteriet för att ingå i föreliggande studie är att individen har en anställning. Således uteslöts 

de respondenter som uppgav att de saknade anställning, var egenföretagare eller jordbrukare. 

Vidare ingår endast respondenter som saknade bortfall för de variabler som ingår i analysen. 

Totalt ingår 2867 individer i studien, varav 1394 (48,6 %) är kvinnor och 1473 (51,4 %) är 

män. 

3.2 Genomförande 

I studien undersöks om det finns könsskillnader i sannolikheten att ha löneförmåner samt om 

en eventuell skillnad kvarstår vid kontroll för lön och faktorer som tillskrivits betydelse för 

könslönegapet på arbetsmarknaden i tidigare forskning. Dessa frågeställningar analyseras 
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genom logistisk regressionsanalys som genomförs i sex steg. I modell 1 studeras hur kön 

påverkar sannolikheten att ha löneförmåner. Variablerna utbildning, arbetslivserfarenhet, 

kvadrerad arbetslivserfarenhet och senioritet, som här fungerar som mått på humankapital, 

justeras för i modell 2. I modell 3 kontrolleras även för arbetets kvalifikationskrav, 

arbetsledande position, sektorstillhörighet och arbetsplatsstorlek. I modell 4 introduceras de 

familjerelaterade variablerna sammanboende och barn i hushållet. I modell 5 kontrolleras 

även för lön. I modell 6 införs en interaktionsterm mellan kön och sektor. Deskriptiv statistik 

för samtliga variabler presenteras i Appendix.  

3.2.1 Beroende och oberoende variabler 

Löneförmåner är studiens beroende variabel som är konstruerad som en binär dummyvariabel. 

I datamaterialet (LNU 2000) finns sex förmånsvariabler; (1) andel i företagets vinst, (2) 

tjänstebil för privat bruk, (3) fri mobil eller fri telefon i bostaden, (4) hushållsnära tjänster, (5) 

fritidsbostad, och (6) aktier, konvertibler, optioner etc. till förmånliga priser. Om minst en 

utav förmånerna erhålls, och om denna/dessa ej är inräknade i lönen antar variabeln värdet 1 

och i övriga fall värdet 0 (vilka utgör referenskategorin). 

 

Den oberoende variabeln, kön, har även den kodats som en binär dummyvariabel. Kvinnor 

har värdet 1 och män värdet 0 (och utgör således referenskategori). 

3.2.1 Kontrollvariabler 

Som mått på humankapital ingår här utbildningsår, arbetslivserfarenhet och senioritet.  

Utbildningsår är en kontinuerlig variabel som mäter den sammanlagda utbildningstiden från 

årskurs 1 och uppåt. Arbetslivserfarenhet är en kontinuerlig variabel som mäter antal år i 

förvärvsarbete. Eftersom det kan antas att arbetslivserfarenhet inte har en jämn effekt på 

kompensation utan att effekten avtar med lång arbetslivserfarenhet har även en variabel där 

arbetslivserfarenheten kvadrerats skapats. Variabeln senioritet är också den kontinuerlig och 

mäter antal år som respondenten har arbetat hos sin nuvarande arbetsgivare (respondenter som 

saknar anställning ingår ej i analysen vilket gör att värdet 0 på variabeln innebär att individen 

varit anställd kortare tid än ett år hos sin nuvarande arbetsgivare).   

 

Vidare ingår följande arbets- eller arbetsplatsrelaterade faktorer i analysen; arbetets 

kvalifikationskrav, arbetsledande position, sektorstillhörighet och arbetsplatsstorlek. 

Variabeln kvalifikationskrav är kontinuerlig och mäter antal års utbildning utöver folk- eller 
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grundskola som respondenten uppskattar krävs för dennes befattning. Arbetsledande position 

är en binär dummyvariabel som antar värdet 1 om respondenten har underställda och annars 

värdet 0. Sektorstillhörighet är också en binär dummyvariabel, där offentlig sektor har kodats 

som 1 och privat sektor som 0. Likaså har arbetsplatsstorlek kodats om till en binär 

dummyvariabel som antar värdet 1 om antalet individer på arbetsplatsen är mer än 49 

personer. Annars antar variabeln värdet 0.  

I analysen ingår två variabler som avser familjeförhållanden; sammanboende och barn i 

hushållet. Dessa båda har kodats som binära dummyvariabler. Variabeln sammanboende antar 

värdet 1 om respondenten är sammanboende vid intervjutillfället och värdet 0 om 

respondenten inte är sammanboende. Variabeln barn i hushållet antar värdet 1 om 

respondenten har hemmaboende barn. I annat fall antar variabeln värdet 0. 

Slutligen inkluderas en lönevariabel. Denna variabel är kontinuerlig och mäter timlön (i 

kronor). Eftersom lönevariabeln kan tänkas vara snedfördelad logaritmeras den för att 

minimera påverkan av extremt avvikande värden. 

3.3 Metodologiska ställningstaganden 

3.3.1 Metodval 

Vid val av analysmetod övervägdes linjär regressionsanalys (OLS) och logistisk 

regressionsanalys. En OLS förutsätter att den beroende variabeln är kontinuerlig (Edling & 

Hedström, 2003). Om den beroende variabeln i föreliggande studie hade definierats på ett 

annat sätt, t.ex. som antal löneförmåner, hade den mer liknat en kontinuerlig variabel. Dock 

hade det då blivit mycket få kategorier (totalt fem, eftersom det inte fanns någon respondent 

som fick alla 6 löneförmåner). Det bedömdes därför vara bättre att använda en binär beroende 

variabel för att kunna genomföra en logistisk regressionsanalys. En logistisk regression är att 

föredra framför en s.k. linjär sannolikhetsmodell, som en OLS, enligt Edling och Hedström 

(2003), brukar benämnas då den utförs med en binär beroende variabel. Detta av flera 

anledningar. Sannolikheter kan per definition inte vara mindre än 0 eller större än 1. Med en 

logistisk regressionsanalys hamnar samtliga observationer inom det giltiga intervallet, vilket 

inte är fallet med en linjär regression då linjen kan förlängas i vardera riktningen. Vidare 

förutsätter en linjär sannolikhetsmodell att det studerade fenomenet är normalfördelat samt att 

spridningen är jämn. Men då den beroende variabeln är dikotom kan den knappast vara 
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normalfördelad, vilket leder till att en linjär sannolikhetsmodell ger lägre effektivitet i 

skattningarna (Edling & Hedström, 2003; Pampel, 2000). Av dessa skäl bedömdes logistisk 

regressionsanalys vara det bästa metodvalet för föreliggande studie
1
.  

3.3.2 Kodning och val av variabler 

De kontrollvariabler som används i modell 2-4 har valts utifrån vilka faktorer som i tidigare 

forskning föreslagits ha betydelse för observerade könslöneskillnader (se avsnittet om den 

teoretiska bakgrunden och tidigare forskning) samt vilka variabler som finns tillgängliga i 

LNU 2000. I modell 5 kontrolleras även för lön eftersom löneförmåner kan tänkas samvariera 

med lön, t.ex. genom att de som saknar löneförmåner kompenseras med högre lön eller 

tvärtom, att de som får en högre lön också får fler löneförmåner. 

 

En del av variablerna i föreliggande studie har kodats på ett annat sätt än ursprungsvariablerna 

i LNU 2000. Som nämndes i avsnittet ovan (3.2.1), kodades variabeln löneförmåner om till en 

binär dummyvariabel. I LNU 2000 finns flera svarsalternativ för löneförmåner. På frågan om 

man har förmånen ifråga finns fem svarskategorier; (1) Nej; (2) Ja, (förmån) inräknat i lönen; 

(3) Ja, (förmån) ej inräknat i lönen; (4) Ja, förmån. Info om löneförmån eller ej saknas; (5) 

Svar saknas. I föreliggande studie ingår endast de respondenter som uppgivit att 

förmånen/förmånerna inte är inräknade i lönen (dvs. svarskategori 3). Om en förmån är 

inräknad i lönen bedömdes det inte som en löneförmån, eftersom denna då erhålls på 

bekostnad av lönen
2
. 

 

 Variabeln arbetsplatsstorlek är i LNU 2000 en kontinuerlig variabel men har här kodats om 

till en binär dummyvariabel eftersom värdena var snedfördelade. Då gränsen drogs vid 50 

anställda skapades två ungefär lika stora grupper.  

                                                 

1 En analys med OLS, där den beroende variabeln mätte antal löneförmåner (totalt 5 värden, eftersom 

ingen respondent hade alla förmåner),  har dock genomförts som kontroll. Denna gav liknande resultat 

som den logistiska regressionen, dvs. samma variabler blev signifikanta och riktningarna på sambanden 

var desamma. 

2 En logistisk regressionsanalys där den beroende variabeln inkluderar både löneförmåner som är 

inräknade i lönen  och inte är inräknade i lönen har genomförts som kontroll. Det var inga större 

skillnader i resultaten ifrån denna analys jämfört med de resultat som redovisas i denna uppsats. 
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3.4 Tolkning av koefficienter i logistisk regressionsanalys 

I de logistiska regressionsanalyserna uttrycks den beroende variabeln som ett logaritmerat 

odds. Ett odds beräknas genom att sannolikheten att den beroende variabeln (Y) =1 divideras 

med sannolikheten att Y=0 och visar således hur mycket mer sannolikt det är att händelsen 

inträffar än att den inte gör det (i det här fallet att man har löneförmåner kontra att man inte 

har det). I uppsatsen redovisas oddskvoter istället för regressionskoefficienter (b) eftersom det 

kan vara lättare att tänka i termer av odds snarare än logaritmerat odds. Oddskvoterna är 

antilogaritmen (exponenten) av b-koefficienten (dvs. e
b
) och visar hur oddset förändras vid en 

enhets förflyttning i de beroende variablerna (Edling& Hedström, 2003). 

 Om den beroende variabeln (Y) refererar till en ovanlig företeelse, där chansen för att Y=1 är 

≤0,1, kan oddskvoten tolkas som en sannolikhet eftersom 1-P då är ungefär lika med 1 

(Edling & Hedström, 2003). 

Som ett mått på modellens effektivitet kan ett s.k. Pseudo R
2
-värde beräknas. Pseudo R

2
 kan 

liknas vid det R
2
-värde som beräknas vid en linjär regressionsanalys. Det finns flera Pseudo 

R
2
-mått. De flesta utgår från att två modeller jämförs. Pseudo R

2
 anger hur mycket 

Loglikelihood värdet reduceras (uttryckt i procent) då de beroende variablerna ingår i 

modellen jämfört med modellen där endast interceptet är känt. I uppsatsen redovisas 

Nagelkerkes R
2
, då denna har rapporterats vara mest analog med R

2
-måttet i en linjär 

regression. Huruvida detta mått bör refereras till som en proxy för, snarare än som faktisk 

andel förklarad varians, är omtvistat. Det är dock relativt vanligt att Pseudo R
2
 utan omsvep 

beskrivs som andel förklarad varians (Bjerling & Ohlsson, 2010), vilket av pedagogiska skäl 

även görs i denna uppsats. 
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4. Resultat 

4.1 Deskriptiva resultat 

I korstabell 1 (nedan) visas deskriptivt förekomsten av någon löneförmån, samt hur 

fördelningen av de olika förmånerna ser ut i LNU 2000, uppdelat efter kön. Fördelningen av 

löneförmåner redovisas för att läsaren ska få inblick i hur fördelningen av löneförmåner ser ut 

i LNU 2000, även om fördelningen av löneförmånerna inte används i den logistiska 

regressionsanalysen.  

Vi ser att ca 20 % av respondenterna har någon löneförmån. Av kvinnorna har 11 % minst en 

löneförmån medan närmare 30 % av männen har någon löneförmån. Fri mobil är den 

vanligaste löneförmånen, både bland männen och kvinnorna. Av kvinnorna har 4,2 % fri 

mobil och 14,9 % av männen har fri mobil. Få individer har fri städning som löneförmån – 

endast 5 kvinnor (0,4 % av kvinnorna i urvalet) och 3 män (0,3 % av männen i urvalet) har 

denna löneförmån. 

4.1.1 Korstabell 1 

Visar förekomsten av förmån samt fördelningen av de olika förmånerna uppdelat efter kön. 

Källa: LNU 2000. 

Tabell 1 Har minst en 

förmån 

Vinstandel Tjänstebil Fri 

mobil 

Fri städ Fritids- 

bostad 

Aktie 

n % n % n % n % n % n % n % 

Kvinnor  154 11 47 3,4 14 1,0 59 4,2 5 0,4 39 2,8 41 2,9 

Män 425 28,9 135 9,2 68 4,6 220 14,9 3 0,2 80 5,4 106 7,2 

Svar 

saknas 

- - 17 0,6 9 0,3 48 1,7 2 0,1 10 0,3 16 0,6 

Totalt 579 20,2 182 6,3 82 2,9 279 9,7 8 0,3 119 4,2 147 5,1 
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4.2 Logistisk regressionsanalys 

I Tabell 2 visas resultatet från logistiska regressionsanalyser som undersöker eventuella 

könsskillnader avseende löneförmåner. 

4.2.1 Tabell 2 Logistisk regressionsanalys 

 

Variabler M(1) 

Oddskvot  

M(2) 

Oddskvot 

M(3) 

Oddskvot 

M(4) 

Oddskvot 

M(5) 

Oddskvot 

M (6) 

Oddskvot 

Kvinna 0,306** 0,292** 0,498** 0,496** 0,652** 0,736* 

Utbildningsår  - 1,041* 1,036 1,036 0,967 0,964 

Arbetslivserfarenhet - 1,037* 1,050** 1,054** 1,008 1,008 

Kvadrerad 

arbetslivserfarenhet 

- 0,999** 0,999** 0,999 ** 0,999  0,999 

Senioritet - 1,000 1,010 1,010 1,010 1,010 

Kvalifikationskrav - - 1,104** 1,102** 1,007 1,006 

Arbetsledande position - - 1,812** 1,817** 1,279* 1,271* 

Offentlig sektor - - 0,105** 0,106** 0,150** 0,204* 

Arbetsplatsstorlek > 49 

anställda 

- - 1,447** 1,444** 1,214 1,220 

Sammanboende - - - 1,128 1,027 1,022 

Barn i hushållet - - - 0,897 0,916 0,941 

Logaritmerad timlön - - - - 13,021** 12,754** 

Kvinna*offentlig sektor 

(interaktionsterm) 

- - - - - 0,321* 

Pseudo R
2
 0,078 0,088 0,257 0,257 0,319 0,321 

N 2867 2867 2867 2867 2867 2867 

Logistisk regressionsanalys med löneförmån som beroende variabel. I tabellen anges oddskvoter och 

signifikans markerad med asterisk. *= p≤0,05 **= p≤0,01 

Källa: LNU 2000. 
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I modell 1 studeras relationen mellan kön och sannolikheten att ha någon löneförmån. Vi ser 

att sannolikheten att ha förmåner är signifikant lägre för kvinnor jämfört med män (P<0,01). 

Pseudo R
2 
ligger på 0,078 vilket tolkas som att variabeln kön i sig förklarar relativt lite 

avseende variansen i löneförmåner. 

 

I modell 2 (Tabell 2) kontrolleras för ett antal variabler som syftar till att mäta humankapital; 

utbildningsår, arbetslivserfarenhet, kvadrerad arbetslivserfarenhet (för att fånga upp ett 

eventuellt kurvlinjära samband) och senioritet. Även med dessa kontroller kvarstår det 

signifikant negativa sambandet mellan kvinna och att ha någon löneförmån. Storleken på 

sambandet förändras från 0,306 i modell 1 till 0,292 i modell 2, vilket visar på att kön har en 

starkare effekt på sannolikheten att ha löneförmåner i modell 2 jämfört med modell 1. 

Kvinnor har en något längre genomsnittlig utbildningslängd jämfört med män och detta kan 

ha dolt delar av sambandet mellan kön och löneförmån i modell 1.  

Arbetslivserfarenhet har en signifikant positiv men liten effekt på sannolikheten att ha någon 

förmån. För varje års ökning av arbetslivserfarenheten ökar sannolikheten att ha löneförmåner 

i snitt 1,037 ggr. Oddskvoten för kvadrerad arbetslivserfarenhet visar dock att sannolikheten 

att ha någon löneförmån minskar något vid stigande arbetslivserfarenhet (dock är förändringar 

av sannolikheten mycket liten). Även utbildningsår visar sig ha en signifikant positiv effekt på 

sannolikheten att ha löneförmåner och sannolikheten att ha förmåner ökar 1,041 gånger för 

varje år i utbildning konstanthållet för övriga variabler. Däremot har inte senioritet någon 

signifikant påverkan på sannolikheten att ha någon löneförmån. Pseudo R
2
 ökar från 0,078 i 

modell 1 till 0,088 i modell 2, vilket visar på att modellens förklaringsvärde har stigit något. 

Av den totala variationen i löneförmåner kan således närmare 9 % förklaras av de oberoende 

variablerna i modell 2.  

 

I modell 3 kontrolleras även för arbetets kvalifikationskrav, arbetsledande position, 

sektorstillhörighet och arbetsplatsstorlek. Var och en av dessa variabler visar sig ha en 

signifikant påverkan på sannolikheten att ha någon löneförmån. När dessa variabler 

inkluderas i analysen har utbildningsår inte längre någon signifikant effekt. Detta beror 

troligtvis på att utbildningseffekten fångas upp av variabeln kvalifikationskrav (korrelationen 

mellan dessa variabler är ca 0,56).  

Sambandet mellan kön och löneförmåner förändras från 0,292 i modell 2 till 0,498 i modell 3, 

vilket visar att könsskillnaden i sannolikheten att ha förmåner minskar vid kontroll för de 

faktorer som här har tillförts analysen. Könsskillnaden är dock fortsatt signifikant. 
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Kvalifikationskrav har en positiv påverkan på sannolikheten att ha löneförmåner. För varje års 

utbildning som krävs i jobbet (utöver grund- eller folkskola), förändras oddskvoten med 1,104 

enheter, vilket visar att personer som innehar positioner med höga kvalifikationskrav i högre 

utsträckning än andra tenderar att ha löneförmåner, konstanthållet för kön, utbildningsnivå, 

arbetslivserfarenhet, kvadrerad arbetslivserfarenhet, senioritet, sektor, arbetsplatsstorlek samt 

arbetsledande position. Eftersom oddskvoten ligger nära ett är dock effekten relativt liten. Att 

ha en arbetsledande position ökar den genomsnittliga sannolikheten att ha någon förmån och 

oddskvoten ligger på 1,812, vilket får betraktas som en relativt stor effekt. Sannolikheten att 

ha någon löneförmån är således ca 1,8 gånger större för personer med en arbetsledande 

position jämfört med de som inte har personalansvar, kontrollerat för övriga variabler. 

Personer som arbetar i den offentliga sektorn tenderar att i lägre utsträckning ha löneförmåner 

jämfört med de som arbetar inom den privata sektorn. Oddskvoten för sektor är 0,105 

(konstanthållet för övriga oberoende variabler i modellen), vilket visar att det är en stor 

skillnad i sannolikheten för löneförmåner mellan privat och offentlig sektor. Även 

arbetsplatsstorleken har betydelse för chansen till någon förmån. Personer som jobbar på 

arbetsplatser med mer än 49 anställda tenderar att ha löneförmån oftare än personer på 

arbetsplatser med färre än 50 anställda.  

Pseudo R
2
 har ökat från 0,088 i modell 2 till 0,257 i modell 3 vilket visar på att modellens 

förklaringsgrad ökat och närmare 26 % av variationen i löneförmåner kan tillföras de 

förklarande variablerna i modell 3.  

 

I modell 4 inkluderas de familjerelaterade variablerna sammanboende och barn i hushållet. 

Ingen av dessa variabler har dock någon signifikant påverkan på sannolikheten att ha någon 

löneförmån
3
. Modellens förklaringsvärde förbättras inte heller jämfört med modell 3 då 

Pseudo R
2
 ligger kvar på 0,257. 

 

                                                 
3 Utifrån resultat från forskning om könslöneskillnader finns det skäl att misstänka att det kan föreligga interaktion mellan var och en 

av variablerna sammanboende respektive hemmaboende barn och variabeln kön. Tidigare forskning visar att män som är gifta 

och/eller föräldrar tenderar att ha högre lön än icke fäder (Gupta, Smith & Stratton, 2007), medan kvinnor som är mödrar i regel har 

lägre lön än icke mödrar (Budig & England, 2001; Gash, 2009; Glauber, 2012). Om effekten av variablerna sammanboende 

respektive hemmaboende barn på sannolikheten att ha löneförmåner varierar beroende på kön kan detta vara en anledning till att 

variablerna inte blir signifikanta i analysen. För att undersöka om effekten av variablerna skiljer sig åt för män och kvinnor utfördes 

dels analyser med interaktionstermer mellan variablerna kvinna och barn och kvinna och sammanboende samt separata analyser 

uppdelat efter kön. Ingen av interaktionstermerna blev signifikanta och i de separata analyserna gav varken variabeln sammanboende 

eller hemmaboendebarn någon signifikant effekt, vare sig för män eller för kvinnor. 
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I modell 5 kontrolleras även för lön. Logaritmerad timlön har en signifikant och mycket starkt 

positiv påverkan på sannolikheten att ha någon löneförmån. Personer med högre lön tenderar 

att ha löneförmåner i betydligt högre utsträckning än personer med lägre lön, konstanthållet 

för övriga variabler. Oddskvoten ligger på 13,021, vilket visar på en stor förändring i 

sannolikheten att ha förmåner för varje enhets förändring i logaritmerad timlön. Timlön har en 

avsevärt starkare effekt på sannolikheten att ha någon förmån än någon av de övriga faktorer 

som ingår i analysen. Dock är sannolikheten att ha löneförmåner fortfarande signifikant lägre 

för kvinnor än för män, men oddskvoten ligger närmare 1 än i tidigare modeller viket 

indikerar att könsskillnaden i lön förklarar en del av könsskillnaderna i löneförmåner. Vidare 

ser vi att arbetslivserfarenhet, arbetets kvalifikationskrav och arbetsplatsstorlek har inte längre 

någon signifikant påverkan på sannolikheten att ha löneförmåner i modell 5. Detta skulle 

kunna bero på att dessa variabler i tidigare modeller har fångat upp effekten av lön.  

De familjerelaterade variablerna som fördes in i modell 4 har fortfarande ingen signifikant 

inverkan på sannolikheten att ha någon löneförmån. 

 

Vi ser fortfarande en stor skillnad mellan de som arbetar i offentlig och privat sektor i 

sannolikheten att ha någon förmån, men denna faktor har minskat något i betydelse jämfört 

med tidigare modeller. Detsamma gäller för variabeln arbetsledande position. Detta beror 

troligen på att personer med en arbetsledande position ofta har hög lön samt att löneläget 

tenderar att ligga högre i den privata sektorn jämfört med den offentliga, vilket fångas upp när 

man kontrollerar för lön. 

 

Pseudo R
2 
ligger nära 0,32 vilket visar att modell 5 förklarar mer av variansen i den beroende 

variabeln jämfört med tidigare modeller. Lite drygt 30 % av variationen i löneförmåner kan 

således förklaras utifrån de faktorer som ingår i analysen. 
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I modell 6 introduceras en interaktionstermen mellan kvinna och offentlig sektor. Denna 

variabel är signifikant negativ vilket innebär att kvinnor som arbetar inom den offentliga 

sektorn har en signifikant lägre sannolikhet att ha löneförmåner jämfört med kvinnor som 

arbetar i den privata sektorn och män som arbetar såväl inom den privata - som offentliga 

sektorn, konstanthållet för övriga variabler. Effekten av kvinna för sannolikheten att ha någon 

löneförmån kan således sägas variera beroende på sektor.
4 

 

  

                                                 

4
  

För att undersöka hur robust analyserna är, har följande tester genomförts. Förekomst av multikollinearitet 

mellan följande variabler har kontrollerats: utbildningsår, kvalifikationskrav, arbetsledandeposition, logaritmerad 

timlön, arbetslivserfarenhet och offentlig sektor. Ingen av dessa korrelationer överstiger 0,75 som enligt Edling 

och Hedström (2003) kan användas som riktmärke för en problematisk multikollinearitet. De variabler som 

korrelerar starkast var utbildningsår och kvalifikationskrav, där korrelationen uppgår till 0,562.  

Vidare testas för interaktion mellan variablerna kvinna och offentlig sektor, kvinna och arbetsledandeposition, 

kvinna och barn i hushållet, kvinna och sammanboende samt mellan kvinna och logaritmerad timlön. Det 

föreligger en signifikant interaktion mellan kvinna och offentlig sektor, vilket redovisas i modell 6. Övriga 

interaktionstermer blev inte signifikanta. 
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5. Diskussion 

Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns könsskillnader i sannolikheten att ha 

någon löneförmån. Det undersöktes även om en eventuell könsskillnad kvarstod vid kontroll 

för ett antal faktorer som enligt teori och tidigare forskning kan antas påverka 

könslöneskillnader och vilken förklaringsgrad dessa faktorer har för sannolikheten att erhålla 

löneförmåner. Resultaten indikerade att det finns en könsskillnad i löneförmåner på den 

svenska arbetsmarknaden då män har signifikant högre sannolikheter att ha någon löneförmån 

jämfört med kvinnor. Vid kontroll för faktorer relaterade till humankapital, arbetsplats- och 

arbetsrelaterade faktorer samt familjesituation och lön, kvarstod en signifikant skillnad mellan 

könen – även om den minskade i omfattning. Detta resultat överensstämmer med tidigare 

nordiska forskningsresultat som visat på att kvinnor generellt sett har färre eller lägre 

värderade förmåner än män (Granqvist, 1998; Knudsen, 1991). I likhet med Knudsens (1991) 

resultat framkom även här att variabeln kön minskar i betydelse (om än i mindre grad än i 

Knudsens studie) då kontroll görs för arbetsrelaterade faktorer. En del av den observerade 

könsskillnaden i förmåner kan förklaras av att män och kvinnor återfinns inom olika 

positioner och sektorer på arbetsmarknaden. Det framkom även att det finns en 

interaktionseffekt mellan kön och sektor då det framförallt är kvinnor som arbetar inom den 

offentliga sektorn som har låga sannolikheter att ha någon löneförmån. Detta tyder på att 

könsskillnaderna i löneförmåner följer samma mönster som könslöneskillnader, då kvinnor 

som arbetar i den offentliga sektorn tenderar att även ha en lägre lön än andra (SCB, 2011). 

 

De mått på humankapital (utbildning, arbetslivserfarenhet och senioritet) som ingick i 

analysen visade sig ha en ganska liten inverkan på sannolikheten att ha någon löneförmån. 

Utbildningslängd hade en signifikant effekt på sannolikheten att ha någon löneförmån i 

modell 2, men inte i de senare analyserna. I Granqvists (1998) och Knudsens studier hade 

utbildning en signifikant effekt för löneförmåner, men i dessa studier gjordes ingen kontroll 

för arbetets kvalifikationskrav, vilket troligen kan förklara varför resultaten från denna studie 

skiljer sig åt.  

 

Samtliga arbets- och arbetsplatsrelaterade faktorer som tillförs i modell 3 visade sig ha 

signifikant inverkan på sannolikheten att ha någon löneförmån. Oddskvoten för sektor visade 

på en stor skillnad i sannolikheten att ha förmåner beroende på om man arbetar inom den 

privata eller den offentliga sektorn. Det var också en stor skillnad i förmåner mellan individer 
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med en arbetsledande position jämfört med andra. Det är främst kvinnor som arbetar inom 

den offentliga sektorn (le Grand, Szulkin & Tåhlin, 2001) och kvinnor är även 

underrepresenterade på chefspositioner (Bygren & Gähler, 2007; Hultin & Szulkin, 1999). 

Utifrån dessa fakta hade man kunnat förvänta sig att skillnaden mellan könen i sannolikheten 

att ha förmåner skulle minska mer än vad den gjorde.  

 

Även arbetets kvalifikationskrav visade sig ha en signifikant positiv påverkan på 

sannolikheten att ha löneförmåner (i modell 3 och 4) vilket var ett förväntat resultat då mer 

kvalificerade arbetsuppgifter i regel medför en högre lön. Det kan också tänkas att personer 

med hög lön även i högre grad belönas med löneförmåner. I modell 5 är det endast variablerna 

kön, arbetsledande position, offentlig sektor och lön som har en signifikant inverkan på 

sannolikheten att ha löneförmåner. Detta kan tyda på att löneförmåner kan vara ett sätt att 

ytterligare belöna individer med en stark ställning på arbetsmarknaden. Skattetekniska skäl 

kan också vara en förklaring till att personer med hög lön i högre utsträckning än andra har 

löneförmåner. Skattesystemet i Sverige är progressivt. Om man har en hög lön blir nyttan av 

t.ex. en löneförhöjning på 1000 kr mindre än för en individ med lägre lön. Det kan därför 

tänkas vara mer fördelaktigt för en individ med hög lön att få löneförmåner istället för en 

löneförhöjning. 

 

Ingen av de familjerelaterade variablerna (sammanboende och barn i hushållet) hade någon 

signifikant effekt på sannolikheten att ha någon löneförmån. Detta resultat var något 

förvånande då tidigare forskning visat att dessa faktorer kan förklara en del av 

könslöneskillnaderna (se Budig & England, 2001; Gash, 2009; Glauber, 2012; Gupta, Smith 

& Stratton, 2007). För män har det påvisats ett positivt samband mellan såväl äktenskap som 

föräldraskap och lön (Gupta, Smith & Stratton, 2007) medan moderskap tenderar att vara 

förenat med en lägre lön (Budig & England, 2001; Gash, 2009; Glauber, 2012). Att 

variablerna inte hade någon signifikant effekt kan tyda på att det möjligen finns olika 

förklaringsmekanismer för lönenivå och ersättning i form av förmåner. Det kan också tänkas 

att variabelindelningen har varit för grov i denna studie. Det kontrollerades enbart för 

förekomst av barn i hushållet, men det är möjligt att även antal barn eller om man tidigare haft 

barn i hushållet (som vid mätpunkten har flyttat hemifrån) skulle kunna ha betydelse för 

löneförmåner. Om man har varit frånvarande från eller engagerat sig mindre i arbetet tidigare 

i livet p.g.a. familjeansvar kan detta påverka vilken position och avkastning man har på 

arbetsmarknaden idag.  
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5.1 Metoddiskussion 

Att datamaterialet är insamlat år 2000 har betydelse för studiens generaliserbarhet då 

situationen kan ha förändrats under de senaste 12 åren. Det kan exempelvis tänkas att 

finanskrisen har påverkat förekomsten av löneförmåner. Vid nedgångar i ekonomin är det i 

regel inte lönerna som sänks i första hand, eftersom lönen antas påverka arbetsmotivation och 

engagemang hos medarbetarna. Däremot kan det tänkas att arbetsgivare skär ned på 

kostnaderna genom att sänka rörliga lönekostnader och andra löneförmåner, i ett tidigare 

skede (Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, 2012). Om 

tilldelningen av löneförmåner har minskat generellt kan detta även tänkas ha påverkat 

könsskillnaderna i löneförmåner. 

 I LNU 2010 finns det inte längre med några förmånsvariabler, och det var därför inte möjligt 

att genomföra studien på ett senare datamaterial. 

 

Att löneförmånerna i LNU 2000 slogs samman i en variabel kan också ha påverkat resultatet. 

Det skulle kunna vara så att olika förklarande variabler ligger bakom olika slags löneförmåner 

vilket inte fångas upp med denna analys. Det bedömdes dock att det skulle bli för få cases om 

separata analyser istället hade gjorts för varje förmån. 

Vilka förmåner som har inkluderats i mätningen kan också ha haft betydelse. Det finns t.ex. 

ingen förmånsvariabel i LNU 2000 som avser dator i hemmet. Då många arbeten utövas 

framför en dator och det ställs högre krav på de anställdas flexibilitet (Grönkvist, 2000), kan 

kostnadsfri dator i hemmet tänkas ha blivit en allt vanligare förmån. Möjlighet till flextid och 

att kunna arbeta hemifrån antas även kunna underlätta kombinerandet av karriär och 

familjeliv.  

 

Det finns inte heller någon förmånsvariabel som avser personalrabatter, vilka är vanligt 

förekommande inom handelsbranschen. Eftersom kvinnor är i majoritet inom denna bransch 

(SCB, Yrkesregistret med yrkesstatistik, 2010c) är det troligt att könsskillnaderna i förmåner 

minskat om personalrabatter inkluderats i mätningen. Andra förmåner som inte heller finns 

med i LNU är t.ex. lunchförmåner och friskvård. I Knudsens (1991) studie hade fler kvinnor 

än män matförmåner. Det kan därför misstänkas att inkluderandet av lunchförmån hade 

minska könsskillnaderna i sannolikheten att ha någon löneförmån.   
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Att det inte finns någon uppskattning av värdet av förmånerna som finns med i LNU är en 

nackdel med studien, då det inte bara kan finnas könsskillnader i sannolikheten att ha 

löneförmåner utan även i värdet av förmånerna.  

5.2 Förslag till vidare forskning 

För att klargöra tilldelningen av löneförmåner kunde det vara önskvärt att komplettera de 

statistiska analyserna med djupintervjuer med arbetsgivare från olika organisationer. 

Forskning indikerar att könslöneskillnaderna har minskat över tid (se t.ex. Weichslerbaumer 

& Winter-Ebmer, 2005), det kunde vara intressant att jämföra könsfördelningen i 

löneförmåner vid olika tidpunkter för att kunna avgöra om även könsskillnaderna i 

löneförmåner har minskat under de senare åren. Vidare kan det tänkas vara fruktbart att 

undersöka om könskillnader i löneförmåner varierar mellan olika yrken och industrier. 
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7. Appendix 

7.1 Tabell 4 

Visar deskriptiv statistik (medelvärde, median, standardavvikelse och min- och maxvärde) för 

de kontinuerliga kontrollvariablerna uppdelat efter kön.  

Källa: LNU 2000 

 

 Medelvärde Median Standard-

avvikelse 

Min.  Max.  

Utbildningsår      

Kvinnor 12,79 12,0 3,07 4 28 

Män 12,61 12,0 3,2 6 27 

Senioritet      

Kvinnor 10,48 8,0 10,11 0 46 

Män 10,33 6,0 10,37 0 49 

Arbetslivserfarenhet      

Kvinnor 19,34 20,0 11,43 0 47 

Män 20,26 19,0 13,3 0 56 

Lön      

Kvinnor 104,65 98,15 32,46 36,86 444,13 

Män 128,69 112,51 69,24 35,43 1 732,10 

Kvalifikationskrav      

Kvinnor 3,02 3,0 2,6 0 17 

Män 3,25 3,0 2,92 0 22 
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7.2 Tabell 5 

Visar fördelning (med andel inom parentes) över de binära kontrollvariablerna uppdelat efter 

kön.  

 Kvinnor Män 

Barn i hushållet 710 (50,9) 663 (55,0) 

Sammanboende 1049 (75,3) 1047 (71,1) 

Arbetar i offentlig sektor 789 (56,6) 377 (25,6) 

Arbetsledande position 280 (20,1) 435 (29,5) 

Mer än 49 personer 

anställda på arbetsplatsen  

602 (43,2) 788 (53,5) 

Källa: LNU 2000 

 

 

 


