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Sammanfattning 

Tidigare forskning indikerar att deltidsarbeten har sämre arbetsegenskaper jämfört med 

heltidsarbeten både i Sverige och internationellt. Deltidsarbeten har i tidigare studier ofta 

klassificeras som ”dåliga” jobb. Med detta menas att arbetsegenskaperna skiljer sig ifrån den 

standard som gäller för heltidsanställda då deltidsjobben kännetecknas av låg kompensation, 

låg anställningstrygghet, få förmåner, att arbetet är låg kvalificerat och att det har låg status i 

jämförelse med heltidsanställningar. Kvinnor är överrepresenterade i deltidsanställning och 

eftersom relativt få män jobbar deltid kommer studien följaktligen att fokusera på kvinnor. 

Syftet med denna studie är således att undersöka om det finns skillnader avseende 

arbetsegenskaper mellan heltids- och deltidssysselsatta kvinnor på den svenska 

arbetsmarknaden. De arbetsegenskaper vi kommer att titta på är bruttotimlön samt 

självrapporterade karriärmöjligheter i arbetet.  
 

Denna studie är genomförd på datamaterial från Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2000. 

Materialet har analyserat med linjär regressionsanalys samt en logistisk regressionsanalys. 

Resultatet visar att deltidsarbetande både har en signifikant lägre sannolikhet att rapportera 

goda karriärmöjligheter i nuvarande arbete och en signifikant lägre bruttotimlön jämfört med 

heltidsarbetande kvinnor. Detta resultat överensstämmer med tidigare forsknings resultat 

inom forskningsområdet.  

 

Nyckelord 

Deltid, arbetsegenskaper, lön, karriärmöjligheter, svenska arbetsmarknaden, 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2000. 
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1.Inledning 

Tidigare forskning indikerar att deltidsarbetande har sämre arbetsvillkor och 

arbetsegenskaper jämfört med heltidsarbetande både i Sverige och internationellt (Bardasi & 

Gornick, 2008; Fouarge & Muffels, 2009; Gallie m.fl., 2012; Gornick & Jacobs, 1996; 

Hassink & Russo, 2008; Hudson m.fl., 2000; Kalleberg, 2000; Kalleberg, 2003; Tilly, 1992). 

Deltidsarbeten har i tidigare forskning ofta klassificeras som ”dåliga” jobb. Med detta menas 

att arbetsegenskaperna skiljer sig ifrån den standard som gäller för heltidsanställda då 

deltidsjobben kännetecknas av låg kompensation, låg anställningstrygghet, få förmåner, 

lågkvalifikationsnivå och låg status i jämförelse med heltidsarbeten (Ibid.). Statistik över 

sysselsättning på den svenska arbetsmarknaden visar att antalet individer i åldrarna 16-64 år 

som har förvärvsarbete som huvudsaklig sysselsättning uppgick till 4,2 miljoner åren 2010 

samt 2011, det vill säga 70 procent av den svenska befolkningen (SCB, 2012: 19).  Av de 

individer som har förvärvsarbete som huvudsaklig sysselsättning arbetar 81 procent heltid, 

men det finns stora skillnader mellan könen. Mäns heltidsarbete uppgår till 91 procent, vilket 

innebär att andelen män som arbetar deltid ligger på 9 procent, medan kvinnors heltidsarbete 

uppgår till 70 procent. Detta innebär att 30 procent av kvinnorna arbetar deltid vilket är en 

betydligt högre siffra än för männen (SCB, 2012: 20). Den genomsnittliga arbetstiden för 

sysselsatta i Sverige under år 2012 uppgick till 37,1 timmar per vecka (SCB, 2013: 7).  

 

Det finns som nämnts ovan mycket internationell forskning inom detta område. Dock finns 

det få studier genomförda på svensk data och ämnet har inte studerats i Sverige i någon större 

utsträckning under de senaste åren. Med anledning av att kvinnor är överrepresenterade i 

deltidsarbete har vi därför valt att studera om arbetsegenskaper skiljer sig åt mellan 

heltidsanställda- och deltidsanställda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden.      

 

 

1.1 Definition 

Definitionen av en heltidsysselsättning enligt svensk statistik är vanligen om individen 

arbetar 35 timmar eller mer per vecka och definitionen av deltidsysselsättning om individen 

är sysselsatt i arbete 1-19 timmar på vecka (kort deltid) eller 20-34 timmar per vecka (lång 

deltid) (SCB, 2013: 7). I vår studie gör vi ingen distinktion mellan lång och kort deltid. 
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Således är definitionen av deltid om en individ arbetar mellan 1-34 timmar per vecka. Vidare 

är karriärmöjligheter och bruttotimlön de arbetsegenskaper denna studie analyserar.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns skillnader i arbetsegenskaper mellan 

heltids- och deltidssysselsatta kvinnor på den svenska arbetsmarknaden. De arbetsegenskaper 

vi kommer att titta på är bruttotimlön samt självrapporterade karriärmöjligheter i arbetet. 

Studien kommer att utföras på data från Levnadsnivåsundersökningen (LNU) 2000.  

 

1.3 Frågeställningar 

 Finns det skillnader i arbetsegenskaper mellan kvinnor som arbetar heltid och kvinnor 

som arbetar deltid? Om så, hur ser dessa skillnader ut? 

 Kvarstår eventuella skillnader i arbetsegenskaper mellan heltids- och deltidsanställda 

kvinnor när vi kontrollerar för faktorer som av teori och tidigare forskning visats vara 

relevanta? 

 

1.4 Avgränsningar 

I denna studie inkluderas bara kvinnor som har förvärvsarbete som huvudsaklig 

sysselsättning. Att vi exkluderar män motiveras av att det är betydligt fler kvinnor än män 

som arbetar deltid (när man bortser från de individer som har deltidssysselsättning som ett 

komplement till en annan sysselsättning, till exempel studier) (SCB, 2012: 20). Ytterliggare 

en avgränsning som görs i studien är att undersökningen endast analyserar kvinnor som har 

en anställning, såldes utesluts egen företagare och jordbrukare. Detta motiveras av att egen 

företagare och jordbrukare i stor utsträckning bestämmer över sina egna arbetsvillkor och att 

vår teori delvis relaterar deltidsarbete till variation avseende arbetsgivares efterfråga på 

arbetstagare (anställda). Vi har även avgränsat oss till Sverige. Vidare tittar vi enbart på 

skillnader avseende två olika typer av arbetsegenskaper. Detta innebär att vår studie därför 

inte ger en heltäckande bild av alla eventuella skillnader i arbetsegenskaper som kan finnas 

mellan heltids- och deltidssysselsatta kvinnor i Sverige. Eftersom våra data enbart är hämtad 

från Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2000 har vi i och med detta också gjort en 

avgränsning avseende tid då vår studie endast undersöker skillnader i arbetsegenskaper 

mellan heltids- och deltidssysselsatta kvinnor år 2000 (då datainsamlingen ägande rum). 
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1.5 Disposition 

Studien är disponerad på följande sätt; Nästakommande avsnitt tar upp teorier samt tidigare 

forskning relaterad till skillnader i arbetsegenskaper mellan heltids- och deltidsanställda 

kvinnor. Inom detta avsnitt kommer först en teoridel som är uppdelad i teori relaterad till 

arbetsgivares efterfråga och arbetstagares utbud av arbetskraft.  Detta följs av ett stycke om 

tidigare forskning inom området. Avsnittet efter behandlar metod och här redogörs även för 

vilket datamaterial som används och för hur studien genomförts. De två återstående delarna i 

metodavsnittet presenterar metodologiska ställningstaganden samt beskriver hur 

koefficienterna i analyserna ska tolkas. I resultatavsnittet presenteras studiens resultat vilket 

följs av ett avslutande diskussionsavsnitt där bland annat en metoddiskussion samt förslag på 

vidare forskning presenteras.    
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2. Teoretisk bakgrund och tidigare 

forskning 

2.1 Teoretisk bakgrund 
 

2.1.1 Förklaring på efterfrågesidan                                          

Förklaring ur ett efterfrågeperspektiv syftar till teorier kring arbetsgivarens behov av 

arbetskraft. Arbetsgivares behov av arbetskraft kan variera över tid samt mellan olika 

branscher och företag och det är denna efterfråga som delvis avgör hur sysselsättnings 

strukturen ser ut.  

 

Intern arbetsmarknadsteori ger bland annat en förklaring till varför olika deltidsarbeten skiljer 

sig åt samt varför vissa deltidarbeten har sämre arbetsegenskaper jämfört med heltidsarbeten. 

Begreppet intern arbetsmarknad kan förklaras genom att varje enskild verksamhet har en 

egen arbetsmarknad inom företaget där personalstyrkan kan variera beroende på skiftande 

efterfråga på företagets utbud (Tilly, 1992). Exempelvis kan man tänka sig att ett företag som 

säljer glass behöver en varierande personalsstyrka beroende på säsong. Teorin går bland 

annat ut på att ge en förklaring till varför vissa deltidsarbeten på ett företag har sämre 

arbetsegenskaper än andra deltidsarbeten och än samtliga heltidsarbeten, med anledning av 

att företag ska kunna hantera skiftande efterfråga på deras utbud. Ett företags interna 

arbetsmarknad kommer enligt denna teori bestå av en primär arbetsmarknad och en sekundär 

arbetsmarknad. Den primära arbetsmarknaden kännetecknas av arbeten med goda 

arbetsvillkor medan den sekundära arbetsmarknaden kännetecknas av sämre villkor (Tilly, 

1992). Man kan tänka sig att den primära arbetsmarknaden är den som arbetsgivare 

kontinuerligt använder sig av oberoende av skiftningar i efterfrågan på företagens utbud, den 

utgör ”stommen” i företaget. Den sekundära arbetsmarknaden kan däremot variera i sitt 

”utseende” och arbetsstyrkan i denna kan variera i storlek beroende på efterfrågan på 

företagens utbud, karaktären av den sekundära arbetsmarknaden är således inte förutbestämd 

över tid utan kan se olika ut under olika tidsperioder.  
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Tilly (1992) har undersökt om deltidarbeten är ”dåliga” arbeten och använder sig av den 

interna arbetsmarknadsteorin för att undersöka denna fråga, ”dåliga” arbeten syftar till sämre 

arbetsegenskaper i arbetet. Forskaren finner en dualism när det gäller deltidsarbeten och han 

menar att det finns två typer av deltidsarbeten; bevarande deltidsarbeten och sekundära 

deltidsarbeten. Den första typen av deltidsarbeten innebär goda arbetsegenskaper och 

befinner sig på den primära interna arbetsmarknaden. Den andra typen av deltidsarbeten 

innebär sämre arbetsegenskaper och befinner sig på den sekundära interna arbetsmarknaden. 

Det bevarande deltidsarbetet kännetecknas av en hög kvalifikationsnivå, en hög anvarsnivå, 

att det är lätt att klättra på karriärstegen, att jobbet innebär en hög kompetensnivå och att det 

har låg personalomsättning. Tilly menar att företagens produktivitet kan öka med anställda i 

sådana deltidsarbeten, men på bekostnad av längre personalflexibilitet vilket innebär att 

arbetsgivare får svårare att reglera personalsstyrkan efter behov. Samt på bekostnad av högre 

lönekostnader och förmånskostander. Det sekundära deltidarbetet kännetecknas däremot av 

låga kvalifikationskrav, låg ansvarnivå, svårigheter att klättra på karriärstegen, låga löner, få 

förmåner samt en hög personalomsättning. Om företag väljer en intern arbetsmarknad 

baserad på sekundära deltidsarbeten tjänar de in lönekostnader och förmånskostnader, men de 

får också en större personalflexibilitet. Dock blir personalomsättningen större. Tilly kommer 

fram till att bevarande deltidsarbeten har lika bra arbetsegenskaper som heltidsarbeten och 

definieras därför som ”bra” deltidsarbeten, medan sekundära deltidsarbeten har sämre 

arbetsegenskaper än både bevarande deltidsarbeten och heltidsarbeten. Det som avgör om ett 

deltidsarbete är ”bra” eller ”dåligt” beror på vilken av de två ovan nämnda arbetsmarknader 

arbetet befinner sig i. Tilly menar att det är upp till företagen hur de väljer att kategorisera in 

deltidsarbeten: på den primära arbetsmarknaden eller på den sekundära arbetsmarknaden. Ett 

deltidarbete ger nämligen inte per automatik sämre arbetsegenskaper än ett heltidsarbete, alla 

deltidsarbeten har lika stor chans att hamna inom någon av de två arbetsmarknaderna. Det 

som avgör vilken av de två arbetsmarknaderna ett deltidsarbete hamnar inom beror på vilken 

av arbetsmarknaderna ett företag väljer att kategorisera in deltidsarbetet i. Dock ska sägas att 

det finns fler sekundära deltidsarbeten än bevarande deltidsarbeten eftersom arbetsgivare 

tenderar att placera stora grupper av deltidsarbetare inom den sekundära interna 

arbetsmarknaden. Bevarande deltidsarbeten uppstår däremot ofta genom att arbetsgivare vill 

ha kvar en specifik person som vill gå ner till deltid och kompromissen mellan arbetstagare 

och arbetsgivare blir det bevarande deltidsarbetet.   
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Företag i industriella samhällen runt om i världen har under de senaste 25 åren blivit tvungna 

att anpassa sig till snabba tekniska förändringar samt en ökad internationell konkurrens på 

produktmarknaden (Kalleberg, 2003). En strategi för att möta dessa förändringar är igenom 

större flexibilitet i produktionen samt igenom större flexibilitet i organisationers 

anställningssystem. Det finns två typer av flexibilitet som organisationer använder sig av: 

intern och extern flexibilitet (Kalleberg, 2003). Den interna flexibiliteten kännetecknas av att 

arbetstagare får göra flera olika typer av arbetsuppgifter. Ofta är det heltidsarbetande 

individer, så kallade ”insiders” med säkra arbetsegenskaper, som ingår i den interna, flexibla 

arbetsstyrkan. Extern flexibilitet kännetecknas av att organisationer reducerar sin 

arbetsstyrka. I den externa arbetsstyrkan finner man ofta individer som arbetar deltid och på 

tidsbegränsade kontrakt, så kallade ”outsiders”, som har arbetsegenskaper som skiljer sig från 

standarden – det vill säga en heltidsanställning som inte är tidsbegränsad. 

Arbetsegenskaperna för ”outsiders” är därför inte lika säkra som arbetsegenskaperna för 

”insiders” (Kalleberg, 2003).  

 

Kärn-periferi modellen (Kalleberg, 2003) är relaterad till organisationers flexibilitet och 

innebär att arbetsgivare använder sig av både en intern arbetsstyrka (kärnarbetsstyrkan) samt 

en extern arbetsstyrka (periferiarbetsstyrkan). Den interna arbetsstyrkan använder sig 

arbetsgivare av kontinuerligt, vilket innebär att det sällan sker förändringar i denna 

arbetsstyrkas struktur eller omfattning. Däremot kännetecknas den externa arbetsstyrkan av 

förändringar i strukturen samt i omfattningen då arbetsgivare använder denna typ att 

arbetsstyrka för att hantera skillnader i efterfråga på företagets utbud. Således för att kunna 

vara flexibla när det gäller omfattningen på personalsyrkan inom företaget. Den interna 

arbetsstyrkan ger arbetstagare som är engagerade i organisationen, medan den externa 

arbetsstyrkan gör att organisationen lätt kan förändra antalet anställda. Kombinationen av 

dessa två typer av arbetskraft innebär, enligt denna modell, att organisationer blir 

kostnadseffektiva (Kalleberg, 2003).  Kalleberg (2003) förklarar att vissa studier har kommit 

fram till att det är svårt för organisationer att använda dessa två typer av arbetskraft samtidigt 

då lojaliteten och samarbetet i organisationerna minskar. Samarbetet minskar eftersom det 

uppstår en segmentering, en klyfta mellan företagens två olika arbetsstyrkor. Trots detta 

menar Kalleberg (2003) att vissa studier visar att organisationer använder sig av kärn-

periferi-modellen. 
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De ovannämnda resonemangen syftar alla till att förklara samma sak fast igenom olika 

förklaringsmodeller. Varse sig förklaringen kommer ifrån den interna arbetsmarknadsteorin, 

resonemanget om den externa och interna flexibiliteten, eller till sist om förklaringen kommer 

ifrån kärn-periferi modellen, syftar samtliga resonemang till att ge en förklaring till hur 

företag hanterar en skiftande efterfråga på deras utbud på marknaden.      

 

2.1.2 Förklaring på utbudsidan 

Förklaring utifrån ett utbudsperspektiv syftar på teorier relaterade till arbetstagare, t.ex. olika 

typer av kvalifikationer som av arbetsgivare värderas olika över tid samt mellan olika 

branscher. 

 

Humankapitalteorin är en teori av ekonomen och sociologen Gary S. Becker (Becker, 1975) 

som försöker förklara hur människor investerar i utbildning, arbetslivserfarenhet och annan 

kunskap som är gynnsam för att öka produktiviteten, dvs. humankapitalet. Investeringar i 

humankapital leder enligt teorin till högre produktivitet på arbetsmarknaden och genom högre 

produktivitet får individen en högre lön. Individen gör ett avvägande mellan nyttan som 

investeringen i humankapital kommer ge i framtiden (t.ex. genom möjlighet till högre lön) 

mot kostnaden som individen kommer ha under tiden investeringen sker (t.ex. genom 

förlorad inkomst under studietiden). Teorin gör också skillnad på arbetslivserfarenhet som är 

generell och arbetslivserfarenhet som är specifik. Med generell kunskap menas sådan 

kunskap som individen förvärvar på en arbetsplats men kan ha användning för på andra 

arbetsplatser, t.ex. kunskap om arbetsrätt. Specifik kunskap är sådan kunskap som individen 

endast har användning av på en viss arbetsplats, t.ex. kunskap om ett internet datasystem 

(Becker, 1975). 

 

Becker (1985) menar att för att en familj ska få den största möjliga nyttofunktionen så krävs 

en specialisering inom familjen. Således bör den ena partnern specialisera sig på betalt arbete 

och investera i humankapital som ger avkastning på arbetsmarknaden och den andre partnern 

specialisera sig på hem arbete, som att ta hand om barnen i familjen samt hushållssysslor. 

Genom specialisering får familjen den största nyttofunktionen enligt denna teori kallad 

specialiseringsteorin (som är en del av humankapital teorin). Becker förklara med denna teori 

också varför många gifta kvinnor med barn inte arbetar eller söker sig till arbeten med mindre 
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sysselsättningsomfattning (dvs. deltidsarbeten). Dessa arbeten kräver nämligen inte lika 

mycket energi som heltidsarbeten och kvinnorna har således lättare att kombinera 

marknadsarbete med familjeansvar, då det enligt Becker oftast är kvinnor som har det största 

ansvaret över barn samt hushåll.  

 

2.2 Tidigare forsking 

 

2.2.1 Arbetsegenskap: lön  

Flera studier utförda på amerikanska datamaterial indikerar att deltidsarbetande individer har 

en lägre lön per timme än heltidsarbetande individer (Hudson, m.fl., 2000; Kalleberg, 1995; 

Kalleberg, 2000). Kalleberg (2000) hävdar att detta resultat kvarstår även när man 

kontrollerar för utbildning och arbetslivserfarenhet. Han menar också att deltidsarbetande 

individer får lägre avkastning på sin lön jämfört med heltidsarbetande individer relaterat till 

individernas senioritet på arbetsplatser. Detta innebär att heltidsarbetande individers lön 

stiger mer jämfört med deltidsarbetande individers lön för varje extra år individerna varit på 

en och samma arbetsplats. Även i Europa har deltidsarbeten kopplats till låga löner enligt 

Kalleberg (2000). Kalleberg (2000) rapporterar dock om forskning som visar att 

deltidsarbetande kvinnor i U.S.A. tjänar mer per timme än kvinnor i motsvarande 

heltidsarbeten. 

 

Bardasi och Gornick (2008) har genomfört en studie där resultatet visar att i länder som 

Tyskland, Sverige, U.S.A, Canada, Storbritannien och Italien kan lönegapet mellan 

deltidsarbeten och heltidsarbeten förklaras igenom att deltidsarbetande individer inte har 

samma löneutveckling som heltidsarbetande individer. Anledningen menar forskarna är att 

deltidsarbetande individer inte spenderar lika mycket tid på sitt arbete och arbetsgivarna får 

därför inte lika stor inblick i deltidsarbetande individers kompetenser och bidrag till företaget.  

 

Resultat från en studie genomförd på brittiskt, nederländskt samt tysk datamaterial indikerar 

att individer som tidigare arbetat deltid men övergått till heltidsarbete tjänar mindre än 

individer som hela tiden arbetat heltid. Löneutveckligen påverkas således negativt om 

individen tidigare arbetat deltid (Fouarge & Muffels, 2009).  
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I U.S.A. och Storbritannien tjänar deltidsarbetande kvinnor cirka 80 procent av 

heltidsarbetande kvinnors timlön i motsvarande arbeten. I Canada och Australien är lönegapet 

mellan kvinnors deltids- och heltidsarbeten lite mindre: de deltidsarbetande kvinnorna i dessa 

länder tjänar cirka 90 procent av vad heltidsarbetande kvinnor får i timlön givet motsvarande 

arbeten (Gornick & Jacobs, 1996). 

 

2.2.2 Arbetsegenskap: karriärmöjlighet  

Forskningsresultat har visat att deltidsarbetande individer har begränsade karriärmöjligheter 

jämfört med heltidsarbetande individer (Hassink & Russo, 2008). Hassink och Russo (2008) 

menar att arbetsgivare ofta använder befordringsmöjligheter som incitament för att anställda 

ska anstränga sig i arbetet och engagera sig i arbetet samt vara flexibla avseende övertid om 

det behövs. Man kan tänka sig att arbetsgivare tenderar att avgöra om individer ansträngt sig, 

visat engagemang samt varit flexibla genom att titta på hur många timmar en anställd har 

arbetet, ofta med utfallet att många arbetade timmar pekar på stor ansträngning, högt 

engagemang samt flexibilitet. Detta missgynnar deltidsarbetande individer eftersom de inte 

arbetar lika många timmar som heltidsarbetande. Detta innebär således att deltidsarbetande 

kan komma att bli missgynnade vid beslut om befordring.  Hassink och Russo (2008) hävdar 

att forskning utförd på nederländskt datamaterial indikerar att deltidsanställda blir befordrade 

i lägre grad än heltidsanställda. Konsekvensen av att deltidsarbetande individer har färre 

karriärmöjligheter jämfört med heltidsarbetande är att lönegapet mellan dessa två 

sysselsättningsgrader kan komma att öka över tid (Hassink & Russo, 2008).  

 

2.2.3 Övriga arbetsegenskaper 

Deltidsarbeten skiljer sig inte bara från heltidsarbeten när det gäller arbetsegenskaper så som 

lön samt karriärmöjligheter utan det finns även ett flertal andra arbetsegenskaper som i 

studier visats vara sämre för deltidsanställda. Bland annat menar forskare att deltidsarbetande 

individer i lägre utsträckning än heltidsanställda har tillgång till anställningsförmåner så som 

löneförmåner, hälsoförsäkring (vilket är en viktig förmån i U.S.A), samt pensionsförmåner 

(Hudson m.fl., 2000; Kalleberg, 2000).  

 

Även när det gäller hur kvalificerade arbeten är indikerar forskning på en skillnad mellan 

deltidsarbeten och heltidsarbeten. (Gallie m.fl., 2012; Fouarge & Muffels, 2009; Tilly, 1992). 

Gallie m.fl. (2012) belyser i en studie hur Storbritannien och Sverige skiljer sig åt när det 
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gäller hur kvalificerade samt hur autonoma deltidsarbetena är i de båda länderna. Anledning 

till att jämföra just dessa länder är de ofta tas som exempel för olika typer av institutionella 

regimer. Resultatet från studien visar att deltidssysselsatta kvinnor, i båda länderna, befinner 

sig i yrken som klassas som mindre kvalificerade. Resultatet visar även att kvinnliga 

deltidsanställda i Sverige ofta har högre utbilningskrav i yrket jämfört med Storbritannien. 

Överlag så är deltidsarbetande kvinnors arbetsuppgifter mer kvalificerade i Sverige jämfört 

med Storbritannien. Forskarna konkluderar att kvalitén på deltidsarbeten i Sverige är högre 

än i Storbritannien. Deltidsarbetena har överlag en lägre kvalifikationsgrad jämfört med 

heltidsarbetena men forskning utförd på tyskt, nederländskt samt brittiskt data har visat att 

kvalifikationsgraderna i deltidsarbeten i de två förstnämnda länderna är relativt höga jämfört 

med i Storbritannien (Fouarge & Muffels, 2009). Forskning utförd på amerikanskt 

datamaterial indikerar att kvalifikationsnivån i deltidsarbeten är lägre jämfört med 

heltidarbeten (Tilly, 1992).      
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3. Metod 

3.1 Data och urval 

Denna studie är genomförd på datamaterial från Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2000, 

LNU är en undersökning som studerar levnadsförhållandena bland den svenska befolkningen 

med syfte att få en bred uppfattning av befolkningens levnadsvillkor. För att genomföra 

levnadsnivåundersökningen har forskarna använt sig av ett slumpmässigt urval av den vuxna, 

svenska befolkningen i åldrarna 18-75 år. Ungefär var tusende person i denna ålderskategori 

tillfrågas att delta i undersökningen vilket innebär att cirka 6500-6800 personer har 

inkluderats i urvalsramen. LNU har genomförts i fem olika omgångar där den första 

undersökningen genomfördes år 1968. Undersökningarna har en panelansats, vilket innebär 

att många individer har deltagit i flera av de fem undersökningarna (om individerna 

fortfarande varit inom åldersramen 18-75 år vill säga). Urvalet för LNU 2000 bestod av 6711 

personer och bortfallet uppgick till 23,4 procent vilket innebär att svarsfrekvensen låg på 76,6 

procent (Gähler, 2004). Antalet svarande uppgick alltså till 5142 personer. Datainsamlingen 

genomfördes genom intervjuer som vanligtvis varade i cirka en timma och som till största del 

(84%) genomfördes via ett personligt möte mellan intervjuaren och intervjupersonen, 

(resterande intervjuer gjordes via telefon). Själva intervjuarbetet genomfördes av statiska 

centralbyråns (SCB) intervjuenhet, men det var dock forskare på institutet för social 

forskning (SOFI) vid Stockholms universitet som initierade undersökningen och 

sammanställde datamaterialet (Gähler, 2004). 

 

De respondenter från LNU 2000 som ingår i denna studie är kvinnor som har förvärvsarbete 

som huvudsakligsysselsättning samt som är anställda. Således uteslöts män samt 

respondenter som uppgav att de inte har förvärvsarbete som huvudsakligsysselsättning. 

Vidare uteslöts även egenföretagare och jordbrukare eftersom dessa respondenter saknar 

anställning, detta motiveras igenom att företagare och jordbrukare i stor utsträckning 

bestämmer över sina egna arbetsvillkor och att vår teori delvis relaterar deltidsarbete till 

variation avseende arbetsgivares efterfråga på arbetstagare (anställda). Slutligen ingår endast 

respondenter som saknar bortfall på de variabler som ingår i studiens två analyser. Totalt 

ingår 1372 kvinnor från LNU 2000 i denna studie, där 65,3 procent av kvinnorna arbetar 

heltid och 34,7 procent av kvinnorna arbetar deltid.    
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3.2 Genomförande 

I denna studie undersöks om det finns skillnader i arbetsegenskaper mellan kvinnor som 

arbetar deltid och kvinnor som arbetar heltid samt hur dessa skillnader i så fall ser ut. Studien 

undersöker även om eventuella skillnader i arbetsegenskaper kvarstår vid kontroll för faktorer 

som av teori och tidigare forskning visats vara relevanta för skillnader mellan heltids- och 

deltidsarbetandes arbetsegenskaper. Frågeställningarna undersöks genom en linjär 

regressionsanalys samt en logistisk regressionsanalys som båda genomförs i fyra steg. Modell 

1 i den linjära regressionsanalysen studerar om kvinnors sysselsättningsgrad (deltid/heltid) 

påverkar kvinnors bruttotimlön. I modell 2 inkluderas de humankapitalrelaterade variablerna, 

utbildning, arbetslivserfarenhet, kvadrerad arbetslivserfarenhet samt senioritet. I modell 3 

justerar vi även för följande arbetsmarknadsrelaterade variabler; sektorstillhörighet, 

socioekonomisk grupptillhörighet samt arbetsplatsstorlek. I den fjärde och sista modellen 

kontrollerar vi även för familjerelaterade variabler som antal barn i hushållet samt 

sammanboende (dvs.om man bor med en partner). I den logistiska regressionsanalysen 

studerar modell 1 hur kvinnors sysselsättningsgrad (deltid/heltid) påverkar sannolikheten att 

rapportera bra karriärmöjligheter i sitt nuvarande arbete. I modell 2-4 kontrollerar vi för 

samma variabler som i den linjära regressionen (se ovan). I Appendix presenteras deskriptiv 

statistik för samtliga variabler.  

 

3.2.1 Beroende och oberoende variabler 

Studien har två beroende variabler som mäter eventuell skillnad i arbetsegenskaper mellan 

heltids arbetande och deltidsarbetande kvinnor. Bruttotimlön är den beroende variabeln i den 

linjära regressionsanalysen. Denna variabel är kontinuerlig men har logaritmerats för att 

undvika påverkan av extrema avvikande värden, så kallade outliners. Den logaritmiska 

bruttotimlönen tolkas i procent. Om individen rapporterar bra karriärmöjligheter i nuvarande 

arbete är den beroende variabeln i den logistiska regressionsanalysen. Denna variabel är 

konstruerad som en binär dummyvariabel. Om respondenten rapporterar mycket stora eller 

ganska stora karriärmöjligheter tar variabeln värdet 1 och om respondenten rapporterar 

ganska små eller mycket små karriärmöjligheter tar variabeln värdet 0 (vilket är 

referenskategorin). Den oberoende variabeln i båda analyserna är respondentens 

sysselsättningsgrad (deltid/heltid) föregående vecka. Även denna variabel är konstruerad som 

en binär dummyvariabel. Deltidsarbetande kvinnor tar värdet 1 och heltidarbetande kvinnor 

tar värdet 0 (vilket utgör referenskategorin).  
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3.2.2 Kontrollvariabler 

Kontrollvariablerna som det har justerats för i modell 2-4 har inkluderats i dessa modeller 

med motivering att dessa faktorer av teori och tidigare forskning har visats vara relevanta för 

skillnader i arbetsegenskaper mellan heltids- och deltidsarbetande. Vilka variabler som 

funnits tillgängliga i LNU 2000 har även haft betydelse för vilka kontrollvariabler som 

inkluderats i modell 2-4.  

 

Variablerna utbildningsår, arbetslivserfarenhet i år samt senioritet i nuvarande arbete är alla 

kontinuerliga variabler och som nämnt innan mäter dessa variabler respondentens 

humankapital. Utbildningsår avser den totala utbildningstiden i år och arbetslivserfarenhet 

mäter hur många år en respondent har förvärvsarbetat.  I undersökningen har även 

arbetslivserfarenhet kvadrerats då det går att anta att effekten av arbetslivserfarenhet avtar ju 

längre arbetslivserfarenhet en individ har. Att individens arbetslivserfarenhet avtar innebär att 

individen således inte förvärvar lika mycket erfarenhet från arbetet ju längre erfarenhet en 

individ har. Senioritet mäter hur många månader respondenten har varit hos sin nuvarande 

arbetsgivare.  

 

I analysen ingår även tre stycken arbetsmarknadsrelaterade variabler; sektorstillhörighet, 

socioekonomisk grupptillhörighet samt arbetsplatsstorlek. Sektorstillhörighet är en binär 

dummyvariabel, om respondenten arbetar i den offentliga sektorn tar variabeln värdet 1 och 

om respondenten arbetar i den privata sektorn tar variabeln värdet 0. Socioekonomisk 

grupptillhörighet är även den en binär dummyvariabel, där arbetare och lägre tjänsteman har 

kodats som 1 och högre tjänsteman har kodats som 0. Om respondenten arbetar på en 

arbetsplats med 100 eller fler anställda tar variabeln arbetsplatsstorlek värdet 1 och om 

respondenten arbetar på en arbetsplats med färre än 100 anställda tar variabeln värdet 0, 

arbetsplatsstolek är alltså en binär dummyvariabel.   

 

I analysen ingår slutligen två stycken familjerelaterade variabler; antal barn i hushållet och 

sammanboende (dvs. om man bor med partner). Antal barn i hushållet är en kontinuerlig 

variabel som mäter hur många barn som bor i hushållet. Variabeln för sammanboende är 

konstruerad som en binär dummyvariabel som intar värdet 1 om respondenten bor med en 

partner och värdet 0 om respondenten inte bor med en partner.  
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3.3 Metodologiska ställningstaganden 

 

3.3.1 Metodval 

I denna studie används både en linjär och en logistisk regressions analys och detta med 

motivering att en av de beroende variablerna (analys 1) är kontinuerlig och den andra är en 

binär dummyvariabel (analys 2). När den beroende variabeln är kontinuerlig ska man alltid 

använda sig av en linjär regressionsanalys (Edling & Hedström, 2003). Genom denna 

analysmetod får vi veta hur mycket y i genomsnitt förändras vid en enhets förflyttning av x, 

när övriga oberoende variabler i modellen hålls konstanta. Vid linjär regressionsanalys så 

estimerar man även en linje som på bästa sätt förklarar sambandet mellan variablerna (Edling 

& Hedström, 2003: 87). För att minimera summan av de kvadrerade avvikelserna i modellen 

(predicerade y-värdena – observerade y-värdena) så skattas regressionskoefficienterna 

(Edling & Hedström, 2003: 88). I analysen där den beroende variabeln är en binär 

dummyvariabel har valet mellan analysmetoder stått i mellan en logistik regressionsanalys 

och en linjär sannolikhetsmodell. Enligt Edling och Hedström (2003) är den logisitiska 

regressionsanalysen att föredra framför den linjära sannolikhetsmodellen när den beroende 

variabeln är en binär dummyvariabel. Anledningen till att den logistiska regressionsanalysen 

är att föredra är för att man i denna modell använder logaritmen av oddset i den beroende 

variabeln, vilket innebär att observationerna inte kan hamna utanför intervallet 0-1 

(sannolikheten kan där av inte vara mindre än 0 eller större än 1) (Edling & Hedström, 2003: 

178). I den linjära sannolikhetsmodellen är det begränsade intervallet även där mellan 0-1. 

Däremot saknar denna modell begränsningar för att det predicerade y-värdet ska hamna inom 

detta intervall vilket innebär att linjen kan förlängas i de olika riktningarna. I den linjära 

sannolikhetsmodellen förekommer det även en systematisk varians i feltermen 

(heteroskedasticitet) vilket leder till mindre effektiva skattningar av 

regressionskoefficienterna samt att skattningen av standardfelet inte är väntevärdesriktig 

(Edling & Hedström, 2003: 174). Väntevärdesriktighet innebär att skattningens förväntade värde är lika 

med det sanna populationsvärdet (Edling & Hedström, 2003: 115).  
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3.3.2 Kodning av variabler  

Vissa av variablerna i LNU 2000 har i denna studie kodats på ett annat sätt jämfört med 

original variablerna. Variabeln socioekonomisk grupptillhörighet har kodats om till en binär 

dummyvariabel som nämnts i avsnitt 3.2.2. I LNU 2000 har denna variabel tretton kategorier, 

varav vi uteslöt företagare och lantbrukare eftersom vi bara undersöker individer som har en 

anställning. De elva kvarstående kategorierna delades in i två kategorier och åtta av 

kategorierna kodades som arbetare och lägre tjänsteman medan de tre andra kategorierna 

kodades in i referensgruppen högre tjänsteman 
1
. Även när det gäller variabeln 

sammanboende har vi kodat om de fem kategorierna som finns i original variabeln till en 

binär dummyvariabel. Vi har kodat om kategorierna sambo och gift till sammanboende (som 

alltså intar värdet 1) och kategorierna ogift, frånskild och änka/änkling till icke 

sammanboende (referensgruppen för variabeln). Slutligen har även variabeln 

arbetsplatsstorlek kodats om, då den i LNU 2000 är en kategoriserad dummyvariabel och den 

i förevisande studie har kodats om till en binär dummyvariabel.  

 

3.4 Tolkning av koefficienter 

När man tolkar koefficienterna (b) i en linjär regressionsanalys tittar man som nämnts 

tidigare på hur värdet på x-variabeln (oberoende variabel) i genomsnitt påverkar y-variabeln 

(beroende variabel) vid en enhets förflyttning i x-variabeln konstanthållet för övriga variabler 

i modellen (Edling & Hedström, 2003: 87). Koefficienten är därmed värdet på x-variabeln 

vid en enhets förflyttning i denna. I denna studie har dock den beroende variabeln 

bruttotimlön logaritmerats vilket innebär att koefficientvärdet på x- variabeln tolkas som den 

genomsnittliga procentuella påverkan på y-variabeln vid en enhets förflyttning i x-variabeln 

(Edling & Hedström, 2003: 160). Om vi till exempel har en x-variabel som mäter en individs 

utbildningsår och en y-variabel som mäter individens årslön, och om koefficienten för 

utbildningsår är 0.15 tolkas detta som att ett års ytterligare utbildning ökar individens årslön 

med 15 procent. I den logistiska regressionsanalysen tolkas koefficienterna något annorlunda, 

då den beroende variabeln y är ett logartimerat odds. Man räknar ut ett odds genom att 

dividera sannolikheten att Y=1 med sannolikheten att Y=0 (Edling & Hedström, 2003: 178). 

                                                 
1
 Ej facklärda arbetare i varuproduktion, ej facklärda arbetare i tjänsteproduktion, facklärda arbetare i 

varuproduktion, facklärda arbetare i tjänsteproduktion, lägre okvalificerade tjänstemän, förmän, lägre 

tjänstemän och arbetsledare har kodats om till arbetare och lägre tjänsteman. Tjänstemän på mellannivå, 

högre tjänstemän och högre tjänstemän i ledande befattning har kodats om till referensgruppen högre 

tjänsteman. 
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Genom denna uträkning får man veta om den oberoende variabeln x har en positiv eller 

negativ påverkan på sannolikheten att händelsen ska inträffa eller ej (i vår studie om man 

rapporterar goda karriärmöjligheter i nuvarande arbete eller ej). I studien presenteras b-

koefficienterna istället för oddskvoterna då man bara ska tala i termer av oddskvoter när 10 

procent eller mindre av urvalet har varit med om händelsen (Y=1 är ≤ 0.1) (Edling & 

Hedström, 2003: 184-185). I denna studie har fler än 10 procent av respondenterna 

rapporterat att de har goda karriärmöjligheter i nuvarande arbete och därför bör vi ej uttala 

oss om oddskvoterna. Även i en logistisk regressionsanalys anger b-koefficienten x-

variabelns värde vid en enhets förflyttning och detta är med andra ord den effekt som x-

variabeln har på sannolikheten för y-variabeln, konstanhållet för övriga variabler. Men när 

man endast tolkar b-koefficienterna istället för oddskvoterna i analysen ska man bara uttala 

sig om koefficienternas riktning (dvs. om dessa är positiva eller negativa) och inte om styrkan 

på koefficienterna (Edling & Hedström, 2003). 

 

För att förklara hur väl våra modeller i den linjära regressionsanalysen predicerar värdet på 

den beroende y-variabeln (logaritimerad bruttotimlön) tittar vi i denna studie på R²-värdet.  

R²-värdet mäter hur mycket bättre vi predicerar värdena på y-variabeln när de oberoende 

variablerna inkluderas i analyserna jämfört med om vi bara känner till medelvärdet för den 

beroende y-variabeln (Edling & Hedström, 2003). R²-värdet beskriver alltså andel förklarad 

varians i y-variabeln som kan tillskrivas de oberoende x-variablerna i modellerna (Edling & 

Hedström, 2003: 93). I de logistiska regressionsanalyserna i studien använder vi oss istället 

av det så kallade Pseudo R²- måttet för att förklara hur väl våra modeller predicerar värdet på 

den beroende y-variabeln (goda karriärmöjligheter i nuvarande arbete). Det finns olika 

Pseudo R²-värden och det värde av dessa som är mest jämförbart med R²-värdet i en linjär 

regressionsanalys är Nagelkerkes R² (Bjerling & Ohlsson, 2010). Pseudo R² definieras som 

den procentuella reduktionen i loglikelihood när de oberoende variablerna är inkluderade i 

analysen jämfört med om man bara haft information om interceptet (Edling & Hedström, 

2003: 192), det vill säga hur stor del av den totala variansen i den beroende variabeln som 

kan tillskrivas de oberoende variablerna.  

 

För att ta reda på att det eventuella sambandet mellan vår beroende och våra oberoende 

variabler inte är slump samband (dvs. nollsamband) tittar vi på de oberoende variablernas 

signifikansnivå. Signifikansnivån beskriver om man kan förkasta ett nollsamband. För att 
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kunna förkasta en nollhypotes undersöker man om ett samband från ett stickprov är 

slumpmässigt, om det visar sig vara så kan man inte förkasta nollhypotesen men om flera 

stickprov visar på ett samband kan man därav förkasta nollhypotesen. För att en variabel skall 

vara signifikant behöver p-värdet för variabeln ligga på 0,05 eller mindre. Om p-värdet ligger 

på 0,05 kan man med 95 procents sannolikhet förkasta ett nollsamband och om p-värdet 

ligger på 0,01 kan man med 99 procents sannolikhet första ett nollsamband (Edling & 

Hedström, 2003). 
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4. Resultat 

4.1 Deskriptiva resultat 

Nedan i korstabell 1 visas deskriptiva resultat över variabeln bruttotimlön separat för kvinnor 

som arbetar heltid (35 timmar eller mer per vecka) eller deltid (1-34 timmar per vecka). För 

kvinnor som arbetar heltid är medelvärdet för bruttotimlönen 108,86 kronor och medianen 

99,76 kronor. För kvinnor som arbetar deltid är medelvärdet 98,35 kronor och medianen 

92,38 kronor. Det totala medelvärdet för bruttotimlönen för alla kvinnliga är 105,22 kronor 

och medianen 98,15 kronor (se Appendix, tabell 5). Anledningen till att medianen visar en 

lägre bruttotimlön för både deltids- och heltidsarbetande kvinnor jämfört med medelvärdet 

beror på att de individer inom båda kategorierna som har en väldigt hög respektive väldigt låg 

lön inte fångas upp av medianmåttet. Detta eftersom medianen visar bruttotimlönen för den 

eller de individer som ligger mitt emellan den högsta och lägsta lönen i urvalet. Medelvärdet 

är således väldigt känsligt för extrem värden. Den högsta bruttotimlönen ligger på 444,13 

kronor och lägsta på 36,86 kronor (se Appendix, tabell 5). För kvinnor som arbetar heltid är 

standardavvikelsen för bruttotimlönen 36,81 kronor och för kvinnor som arbetar deltid 23,84 

kronor. Den totala standardavvikelsen för samtliga kvinnor är 33,26 kronor (se Appendix, 

tabell 5). Av detta deskriptiva resultat kan vi avläsa att det finns skillnader i bruttotimlönen 

mellan deltids- och heltidssysselsatta kvinnor. Deltidsarbetande kvinnor har en lägre timlön 

relaterat till medelvärdet för timlönen samt en lägre median timlön jämfört med 

heltidsarbetande kvinnor. Standardavvikelsen för deltidsarbetande kvinnors timlön är också 

lägre jämfört med heltidsarbetande således är spridningen avseende timlön större för 

heltidsarbetande kvinnor.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

4.1.1 Frekvenstabell 1 

Visar medelvärdet, medianen, maximala värdet, minimala värdet och standardavvikelser 

(med n inom parantes) för bruttotimlön uppdelat efter kvinnors sysselsättningsgrad. 

Tabell 1 Bruttotimlön 

Medelvärde Median Standardavvikelse         

Kvinnor som arbetar 

deltid 

 

Kvinnor som arbetar 

heltid 

98,35 

(476) 

 

108,86 

(896) 

92,38 

 

 

99,76 

23,84      

 

 

36,81                                                                                                   

 

 

                                                                           

 
Källa: LNU 2000. 
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I korstabell 2 (nedan) visas det deskriptiva resultatet för rapporterade bra karriärmöjligheter i 

nuvarande arbete separat för heltids- och deltidsarbetande kvinnor. Av de 1372 kvinnor som 

är med i vår undersökning visar resultatet att totalt 401 kvinnor, dvs. 29,2 procent, rapporterar 

bra karriärmöjligheter i sitt nuvarande arbete och av dessa arbetar 25,2 procent deltid och 

74,8 procent heltid. Av alla deltidsanställda kvinnor rapporterar 21,2 procent bra 

karriärmöjligheter i nuvarande arbete och av samtliga heltidsanställda kvinnor rapporterar 

33,5 procent bra karriärmöjligheter i nuvarande arbete. 

 

4.1.2 Korstabell 2 

Visar förekomsten av rapporterade bra karriärmöjligheter i nuvarande arbete uppdelat efter 

kvinnors sysselsättningsgrad. 

Tabell 2 

 

Rapporterade bra karriärmöjligheter i nuvarande arbete 

n % av totalen % inom sysselsättningsgraden  

Kvinnor som 

arbetar deltid 

 

Kvinnor som 

arbetar heltid  

 

Totalt 

101 

 

 

300 

 

 

401 

25,2 

 

 

74,8 

 

 

100 

21,2 

 

 

33,5 

 

 

Källa: LNU 2000. 
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4.2 Linjär regressionsanalys 

I tabell 3 (nedan) visas resultat från linjära regressionsanalyser som undersöker eventuella 

skillnader i bruttotimlön mellan heltidsarbetande och deltidsarbetande kvinnor.  

4.2.1 Tabell 3 Linjär regressionsanalys 

Variabler Modell (1)               Modell (2)              Modell (3)                Modell (4) 

B-koefficient          B-koefficient         B-koefficient            B-koefficient 

Deltid 

Utbildningsår 

Arbetslivserfarenhet i 

år 

Kvadrerad 

arbetslivserfarenhet 

Senioritet i månader 

Offentlig sektor 

Arbetare och lägre 

tjänstemän  

Arbetsplatsstorlek = 

100 anställda eller fler 

Antal barn i hushållet 

Sammanboende 

 

-0,088**                  -0,071**                -0,030*                       -0,030* 

-                                0,034**                  0,020**                      0,021** 

-                                0,015**                  0,016**                      0,016** 

 

-                                0**                         0**                             0** 

 

-                                0                             0                                 0  

-                                 -                            -0,096**                    -0,096** 

-                                 -                            -0,177**                    -0,175**      

 

-                                 -                              0,083**                     0,085** 

 

-                                 -                               -                               -0,007     

-                                 -                               -                                0,036** 

 

R² 0,027                          0,212                     0,355                           0,359 

1372                           1372                      1372                            1372 N 

Linjär regressionsanalys med logaritmisk bruttotimlön som beroende variabel. I tabellen anges b-koefficienter 

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

Källa: LNU 2000. 
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I modell 1 (ovan) studeras relationen mellan bruttotimlön och om kvinnor arbetar heltid eller 

deltid. Resultatet visar att kvinnor som arbetar deltid tjänar 8,8 procent mindre per timme 

jämfört med kvinnor som arbetar heltid. Detta samband är signifikant på 1 procentsnivån 

(P<0,01). R²-värdet är 0,027 vilket tolkas som att sysselsättningsgraden förklarar 2,7 procent 

av variansen i kvinnors bruttotimlön, således har sysselsättningsgrad (deltid/heltid) därmed 

ett relativt litet förklaringsvärde vad gäller variansen i bruttotimlön.  

 

I modell 2 (ovan) läggs ett antal kontrollvariabeler som är relaterade till humankapital in i 

modellen. Dessa kontrollvariabler är; utbildningsår, arbetslivserfarenhet, kvadrerad 

arbetslivserfarenhet (för att undersöka ett eventuellt kurvlinjärt samband) samt senioritet.  

När dessa kontrollvariabler läggs till i modell 2 minskar skillnaden i bruttotimlönen mellan 

heltids- och deltidsarbetande kvinnor något och med kontroll för humankapital relaterade 

variabler tjänar deltidsarbetande kvinnor 7,1 procent mindre per timme jämfört med 

heltidsarbetande kvinnor. Sambandet är fortfarande signifikant på 1 procentsnivån (P<0,01). 

Anledningen till att skillnaden mellan heltids- och deltidsarbetande kvinnors bruttotimlön 

minskar i modell 2 kan tänkas bero på att sysselsättningsgraden bland kvinnor i modell 1 

fångade upp effekten av arbetslivserfarenhet samt utbildning. Det är troligt att 

heltidsarbetande kvinnor har mer utbildning och längre arbetslivserfarenhet än 

deltidsarbetande kvinnor och att skillnaden i bruttotimlönen mellan deltids och 

heltidsarbetande kvinnor i modell 1 således blev större. Utbildningsår har en signifikant 

(P<0,01) positiv effekt på bruttotimlön och bruttotimlönen ökar med 3,4 procent för varje 

utbildningsår, konstanthållet för övriga variabler. Även arbetslivserfarenhet har en signifikant 

(P<0,01) positiv men liten effekt på bruttotimlön där bruttotimlönen ökar med 1,5 procent för 

ett extra års arbetslivserfarenhet konstanshållet för övriga variabler. Kontrollvariabeln 

kvadrerad arbetslivserfarenhet visar ett signifikant (P<0,01) samband med bruttotimlönen 

men sambandet är mycket svagt (i princip noll), konstanthållet för övriga variabler. Detta 

innebär att bruttotimlönen enbart i mycket liten utsträckning minskar vid stigande 

arbetslivserfarenhet.  Den sista kontrollvariabeln i modell 2, senioritet har ingen signifikant 

effekt på bruttotimlön. Förklaringsvärdet för modell 2 är avsevärt större än modell 1. R²-

värdet stiger från 0,027 (modell 1) till 0,212 (modell 2), vilket innebär att de oberoende 

variablerna i modell 2 förklarar 21, 2 procent av den totala variationen i bruttotimlön. Med 

anledning av det höga R²-värdet i modell 2 kan vi göra tolkningen att de 

humankapitalrelaterade variablerna är mycket viktiga för att förklara variansen i lön.   
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I modell 3 (ovan) läggs ytterligare tre kontrollvariabler till i analysen; sektorstillhörighet, 

socioekonomisk grupp samt arbetsplatsstorlek. Resultatet visar att alla dessa tre variabler har 

en signifikant (P<0,01) effekt på bruttotimlönen.  Sambandet mellan sysselsättningsgrad 

(deltid/heltid) och bruttotimlön förändras från att deltidsarbetande kvinnor tjänar 7,1 procent 

mindre i timmen jämfört med heltidsarbetande i modell 2 till en löneskillnad på 3,0 procent 

mindre i timmen i modell 3 (konstanhållit för övriga variabler). Effekten av 

sysselsättningsgrad på bruttotimlön minskar alltså i modell 3 och detta kan förklaras av att 

sysselsättningsgraden hos kvinnor fångade upp effekten av sektorstillhörighet, 

socioekonomisk grupptillhörighet samt arbetsplatsstorlek i modell 2 då man kan tänka sig att 

deltidsarbetande kvinnor i större utsträckning än heltidsarbetande kvinnor arbetar inom den 

offentliga sektorn, tillhör en lägre socioekonomisk grupp samt att det är vanligare att 

deltidsarbetande kvinnor arbetar på mindre arbetsplatser. Variabeln deltid är fortfarande 

signifikant i modell 3 men nu på 5 procentsnivån. Sambandet mellan utbildningsår och 

bruttotimlön är fortfarande signifikant (P<0,01). Dock har den positiva effekten av 

utbildningsår på bruttotimlön minskat från 3,4 procent till 2,0 procent i timmen konstanthållet 

för övriga variabler. Detta kan förklaras på samma sätt som för variabeln deltid ovan, dvs. att 

utbildningsår i modell 2 även fångade upp effekten av sektorstillhörighet, socioekonomisk 

grupptillhörighet samt arbetsplatsstorlek. De övriga kontrollvariablernas effekt på 

bruttotimlönen från modell 2 förändras väldigt lite eller inget alls i modell 3 och de är 

fortfarande signifikanta (P<0,01) (senioritet är ej signifikant i modell 3 heller). Offentlig 

sektor har en negativ effekt på bruttotimlön, dvs. om en kvinna arbetar inom den offentliga 

sektorn tjänar hon 9,6 procent mindre i timmen jämfört med om hon hade arbetat i den 

privata sektorn (konstanthållit för övriga variabler). Om en individ är arbetare/lägre 

tjänsteman så har detta ett negativt samband på hennes bruttotimlön, då tjänar hon 17,7 

procent mindre i timmen jämfört med om hon varit högre tjänsteman konstanthållit för övriga 

variabler. Kontrollvariabeln arbetsplatsstorlek har en positiv effekt på bruttotimlönen då en 

kvinna är anställd på en arbetsplats med 100 eller fler anställda. Bruttotimlönen är då 8,3 

procent högre jämfört med om hon varit anställd på en arbetsplats med mindre än 100 

anställda konstanthållet för övriga variabler. R²-värdet har ökat från 0,212 i modell 2 till 

0,355 i modell 3 vilket innebär att modell 3 har ett större förklaringsvärde än modell 2, 35,5 

procent av den totala variationen i kvinnors bruttotimlön kan således förklaras av de 

oberoende variablerna i modell 3.  
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I den sista modellen (modell fyra, ovan) inkluderas kontrollvariabler relaterade till familj; 

antal barn i hushållet samt sammanboende (dvs. om man bor med en partner). De 

kontrollvariabler som var inkluderade i modell 3 påverkas inget eller väldigt lite av 

införandet av dessa variabler och signifikans värdena är oförändrade (P<0,01 och P<0,05) 

(senioritet är ej signifikant i modell 4 heller). Den nya kontrollvariabeln antal barn i hushållet 

i modell fyra har ingen signifikant effekt på kvinnors bruttotimlön. Dock så har variabeln 

sammanboende en signifikant (P<0,01) positiv effekt på kvinnors bruttotimlön. Om en 

kvinna bor med en partner tjänar hon 3,6 procent mer i timmen jämfört med om hon inte 

skulle bo med en partner konstanthållet för övriga variabler. R²-värdet ökar lite från 0,355 i 

modell 3 till 0,359 i modell 4 (förklaringsvärdet stiger alltså lite i modell 4), då variablerna i 

modell 4 förklara 35,9 procent av den totala variationen i kvinnors bruttotimlön. 
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4.3 Logistisk regressionsanalys 

I tabell 4 (nedan) visas resultat från logistiska regressionsanalyser som undersöker eventuella 

skillnader mellan heltids- och deltidsarbetande kvinnor avseende självrapporterade 

karriärmöjligheter i nuvarande arbete. 

4.3.1 Tabell 4 Logistisk regressionsanalys 

Variabler Modell (1)               Modell (2)              Modell (3)                Modell (4) 

B-koefficient          B-koefficient         B-koefficient            B-koefficient 

Deltid 

Utbildningsår 

Arbetslivserfarenhet i 

år 

Kvadrerad 

arbetslivserfarenhet 

Senioritet i månader 

Offentlig sektor 

Arbetare och lägre 

tjänstemän  

Arbetsplatsstorlek = 

100 anställda eller fler 

Antal barn i hushållet 

Sammanboende 

 

-0,625**                  -0,585**                -0,382**                    -0,358** 

-                                0,070**                  0,029                         0,031 

-                               -0,043*                   -0,038                       -0,037 

 

-                                0                              0                                0 

 

-                               -0,002*                   -0,002*                      -0,002*             

-                                 -                            -0,748**                    -0,747** 

-                                 -                            -0,650**                    -0,640**      

 

-                                 -                              0,531**                     0,536** 

 

-                                 -                               -                               -0,028     

-                                 -                               -                                0,189 

 

Pseudo R² 0,024                          0,096                     0,162                          0,163 

1372                           1372                      1372                            1372 N 

Logistisk regressionsanalys med bra karriärmöjligheter i nuvarande arbete som beroende variabel. I tabellen 

anges b-koefficienter och signifikans markerad med asterisk. *= p ≤ 0,05 **= p ≤ 0,01. 

Källa: LNU 2000. 
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Precis som i den linjära regressionsanalysen undersöks i den logistiska regressionsanalysen 

fyra stycken olika modeller och de oberoende variablerna i denna analys är desamma som i 

den linjära analysen. Skillnaden jämfört med tidigare analys är att vi här studerar en annan 

beroende variabel. 

 

I modell 1 (ovan) studeras sambandet mellan kvinnors sysselsättningsgrad och sannolikheten 

att ha goda karriärmöjligheter i sitt nuvarande arbete. Resultatet visar att kvinnor som arbetar 

deltid har lägre sannonlikhet att rapportera bra karriärmöjligheter i sitt nuvarande arbete 

jämfört med heltidsarbetande kvinnor. Variabeln deltid är signifikant på 1 procentsnivån 

(P<0,01) och den förklarar 2,4 procent av den totala variationen i kvinnors upplevda 

karriärmöjligheter i sitt nuvarande arbete då Pseudo R² ligger på 0,024. Kvinnors 

sysselsättningsgrad ger alltså inte så stort förklaringsvärde avseende upplevda 

karriärmöjligheter. 

 

I modell 2 (ovan) kontrollerar vi för utbildningsår, arbetslivserfarenhet i år, kvadrerad 

arbetslivserfarenhet (för att undersöka ett eventuellt kurvlinjärt samband av variabeln 

arbetslivserfarenhet) samt senioritet. Dessa variabler är alla relaterade till humankapital. 

Liksom i modell 1 finner vi i modell 2 att deltidsarbete har en signifikant (P<0,01) negativ 

effekt på sannolikheten att rapportera goda karriärmöjligheter i nuvarande arbetet jämfört 

med heltidsarbeten konstanthållit för övriga variabler. Dock har variabeln deltids negativa 

samband minskat med att rapportera goda karriärmöjligheter i nuvarande arbete, detta kan vi 

förklara igenom att deltid fångade upp effekten av de humankapital relaterade variablerna i 

modell 1.  Även kontrollvariablerna arbetslivserfarenhet i år samt senioritet i månader har 

signifikant (P<0,05) negativ effekt på sannolikheten att rapportera bra karriärmöjligheter i 

nuvarande arbetet konstanhållit för övriga variabler. För ett års extra arbetslivserfarenhet 

minskar chansen för kvinnor att rapportera bra karriärmöjligheter i nuvarande arbete. Även 

för variabeln senioritet minskar sannolikheten att rapportera goda karriärmöjligheter i 

nuvarande arbete för en månads extra senioritet på ett företag. Vi tolkar dessa negativa 

samband som att arbetslivserfarenhet och senioritet delvis speglar kvinnors ålder då de 

kvinnor som har lång arbetslivserfarenhet och senioritet även troligvis är äldre. Man kan 

också tänka sig att upplevelsen av goda karriärmöjligheter minskar med ålder pga. att det kan 

vara svårare att göra karriär som äldre, men även då kvinnor i högre ålder redan kommit en 

bit i karriären och att det då inte finns så stort karriärutrymme kvar. Anledningen till att vi 
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inte inkluderar en åldersvariabel i analysen är för att denna korrelerar högt med 

arbetslivserfarenhet (i vår data är korrelationen 0,893) och vi anser att det är mer relevant att 

kontrollera för arbetslivserfarenhet. Korrelationen är problematisk eftersom variablerna kan 

slå ut varandras effekt på sannolikheten att rapportera goda karriärmöjligheter i nuvarande 

arbetet och det föreligger således en risk för multikollinearitet. Kontrollvariabeln 

utbildningsår i modell 2 visar dock en signifikant (P<0,01) positiv påverkan på sannolikheten 

att rapportera bra karriärmöjligheter i nuvarande arbetet konstanshållet för övriga variabler. 

För ett års extra utbildning ökar således chansen att uppleva goda karriärmöjligheter i jobbet. 

Kvadrerad arbetslivserfarenhet har ingen signifikant effekt på sannolikheten att rapportera 

goda karriärmöjligheter i nuvarande arbetet i modell 2. Pseudo R² har ökat från 0,024 (modell 

1) till 0,096 (modell 2) vilket innebär att variablerna i modell 2 förklara cirka 10 procent av 

den totala variationen i kvinnors självupplevda karriärmöjligheter i sitt nuvarande arbete. 

 

I modell 3 (ovan) inkluderas arbetsmarknadsrelaterade kontrollvariabler och dessa är; 

sektortillhörighet, socioekonomisk grupptillhörighet samt arbetsplatsstorlek. Även när dessa 

variabler inkluderas i analysen har deltidsarbetande en signifikant (P<0,01) negativ inverkan 

på sannolikheten att rapportera goda karriärmöjligheter jämfört med de som arbetar heltid 

konstanthållit för övriga variabler. Den negativa effekten av variabeln deltid har dock blivit 

svagare i modell 3 jämfört med vad den var modell 2 och detta kan förklaras igenom att 

deltids variabeln i modell 2 fångade upp effekten av de arbetsmarknadsrelaterade variablerna. 

De tre arbetsmarknadsrelaterade variablerna har alla en signifikant (P<0,01) effekt på 

sannolikheten att rapportera bra karriärmöjligheter i sitt nuvarande arbete. Om man arbetar i 

den offentliga sektorn minskar sannolikheten att rapportera bra karriärmöjligheter jämfört 

med de som arbetar i den privata sektorn konstanhållet för övriga variabler. Sannolikheten att 

rapportera sina karriärmöjligheter som goda är mindre också för kvinnor som är arbetare eller 

lägre tjänstemän jämfört med de kvinnor som är högre tjänstemän konstanhållet för övriga 

variabler. Däremot är chansen att rapportera goda karriärmöjligheter högre för kvinnor som 

arbetar på en arbetsplats med 100 anställda eller fler jämfört med de kvinnor som arbetar på 

en arbetsplats med färre än 100 anställda konstanhållet för övriga variabler. När de tre 

arbetsmarknadsrelaterade variablerna inkluderas i analysen har varken utbildnings eller 

arbetslivserfarenhets variablerna längre någon signifikant påverkan. Detta beror troligtvis på 

att utbildnings och arbetslivserfarenhetseffekten i denna modell fångas upp av variabeln 

socioekonomisk grupptillhörighet. Kvadrerad arbetslivserfarenhet har även i denna modell 
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ingen signifikant påverkan på sannolikheten att rapportera goda karriärmöjligheter i arbetet. 

Vidare har senioritet fortfarande en signifikant (P<0,05) negativ effekt på chansen att uppleva 

karriärmöjligheter i det nuvarande arbetet som goda, konstanhållet för övriga variabler. 

Pseudo R² har ökat från 0,096 (modell 2) till 0,162 (modell 3) vilket innebär att 

förklaringsvärdet i modell 3 är högre jämfört med i modell 2. Av den totala variationen i 

kvinnors upplevda karriärmöjligheter i sitt nuvarande arbete förklarar modell 3 således 16,2 

procent. 

 

I modell 4 (ovan) inkluderas de familjerelaterande kontrollvariablerna; antal barn i hushållet 

samt sammanboende (dvs. om man bor med en partner). De variabler som var inkluderade 

redan i modell 3 förändras mycket lite när de familjerelaterade variablerna inkluderas i 

analysen vad gäller signifikansstorlek och sambandets riktning. Varken barn eller civilstatus 

har någon signifikant påverkan på sannolikheten att rapportera goda karriärmöjligheter i sitt 

nuvarande arbete. Modellens förklaringsvärde förbättras knappt någonting jämfört med 

modell 3 då Pseudo R² endast ökar från 0,162 (modell 3) till 0,163 (modell 4). Av den totala 

variationen bland självrapporterade karriärmöjligheter i sitt nuvarande arbete förklarar 

således de oberoende variablerna i modell 4 16,3 procent. 
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5. Diskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns skillnader i arbetsegenskaper mellan 

kvinnor som arbetar deltid och kvinnor som arbetar heltid samt hur dessa skillnader i så fall 

ser ut. Studien undersöker även om eventuella skillnader i arbetsegenskaper kvarstår vid 

kontroll för faktorer som teori och tidigare forskning visat vara relevanta samt hur mycket 

dessa faktorer i så fall förklarar avseende skillnaden mellan heltids- och deltidsarbetande 

kvinnors arbetsegenskaper på den svenska arbetsmarkanden. Arbetsegenskaperna som 

undersökts i denna studie är kvinnors bruttotimlön samt kvinnors självrapporterade 

karriärmöjligheter i det nuvarande arbetet. Resultatet visar att det finns skillnader mellan 

deltidsarbetande och heltidsarbetande kvinnors bruttotimlön samt sannolikheten att rapportera 

bra karriärmöjligheter i sitt nuvarande arbete. Deltidsarbetande har både en signifikant lägre 

sannolikhet att rapportera bra karriärmöjligheter i det nuvarande arbetet samt en signifikant 

lägre bruttotimlön jämfört med heltidsarbetande kvinnor. Båda resultaten förblev signifikanta 

och negativa vid kontroll för faktorer relaterade till humankapital, arbetsmarknad samt familj 

även om de minskade i styrka över modellerna. Detta resultat stödjs av tidigare forskning 

som visat att deltidsarbetande individer har lägre timlön och färre karriärmöjligheter jämfört 

med heltidsarbetande individer (Bardasi & Gornick, 2008; Gornick & Jacobs, 1996; Hassink 

& Russo, 2008; Hudson, m.fl., 2000; Kalleberg, 1995; Kalleberg, 2000).  

 

De humankapitalrelaterade variablerna utbildningsår samt arbetslivserfarenhet har en liten 

men signifikant positiv effekt på bruttotimlönen vilket överensstämmer med Beckers (1975) 

humankapitalteori som innebär att produktiviteten (och således lönen) kommer öka med fler 

år i utbildning samt lång arbetslivserfarenhet. Utbildningsår har en positiv och signifikant 

effekt på sannolikheten att rapportera goda karriärmöjligheter i nuvarande arbetet, vilket 

innebär att även detta resultat går i linje med Beckers (1975) diskussion om att utbildning 

ökar produktiviteten på arbetsmarknaden. Variablerna arbetslivserfarenhet och senioritet har 

dock en negativ signifikant effekt på sannolikheten att rapportera bra karriärmöjligheter 

vilket humankapitalteorin motsäger. Detta kan dock förklaras igenom att variablerna fångar 

upp en ålderseffekt: ju äldre en person blir desto mer kan dennes karriärmöjligheter tänkas 

minska samt att då personen i hög ålder redan kommit en bit i karriären kan dennes 

karriärutrymme tänkas vara litet. Utbildningsår och arbetslivserfarenhet förlorar dock sin 

signifikanta effekt på sannolikheten att rapportera goda karriärmöjligheter i modell 3-4  vilket 
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kan förklaras igenom att variabeln socioekonomisk grupptillhörighet inkluderats och då 

fångar upp effekten av dessa variabler. 

 

Det arbetsmarkandsrelaterade variablerna som ingick i analysen har alla en signifikant effekt 

på bruttotimlönen samt på sannolikheten att rapportera goda karriärmöjligheter i sitt 

nuvarande arbete. Den socioekonomiska gruppen arbetare/lägre tjänstemän har lägre 

bruttotimlön och upplever karriärmöjligheterna i jobbet som mindre jämfört med gruppen 

högre tjänstemän. Man kan relatera socioekonomisk grupptillhörighet till arbetets 

kvalifikationskrav, höga kvalifikationskrav i arbetet innebär hög socioekonomisk 

grupptillhörighet. Tidigare forskning indikerar att deltidsarbetande kvinnor har lägre 

kvalifikationskrav i arbetet än vad heltidsarbetande kvinnor har (Gallie m.fl., 2012; Fouarge 

& Muffels, 2009; Tilly, 1992). Vi kan av detta dra slutsatsen att kvinnor som arbetar deltid 

till största delen befinner sig inom den lägre socioekonomiska gruppen och att kvinnor som 

arbetar heltid tillhör den högre socioekonomiska gruppen. Eftersom variabeln 

sysselsättningsgrads (deltid/heltid) påverkan på bruttotimlönen minskar relativt mycket när 

bland annat variabeln arbetare/lägre tjänsteman inkluderas i analysen kan detta tolkas som att 

denna delvis fångar upp effekten av att arbeta deltid, vilken överensstämmer med 

diskussionen ovan. 

 

Med den här studien har vi ökat kunskapen kring skillnaderna mellan heltids- och 

deltidsarbetande kvinnors arbetsegenskaper på den svenska arbetsmarknaden. Studien visar 

på att skillnader mellan heltids- och deltidsanställda kvinnor föreligger med avseende på 

bruttotimlön och självrapporterade karriärmöjligheter i nuvarande arbete och detta resultat är 

ett bidrag till forskningsområdet.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Att studien endast mäter arbetsegenskaperna bruttotimlön och självrapporterade 

karriärmöjligheter kan tänkas ha påverkat resultatet av studien. Man kan tänka sig att 

skillnaden mellan heltidsarbetande och deltidsarbetande hade blivit mindre om t.ex. flexibel 

arbetstid hade varit en av de arbetsegenskaper som undersökts då kvinnor som arbetar deltid 

kan förväntas att ha relativt flexibel arbetstid för att kunna kombinera arbete med familjeliv 

(Becker, 1975). Anledningen till att just bruttotimlön och karriärmöjligheter valdes för att 

mäta skillnader i arbetsegenskaper mellan kvinnor med olika sysselsättningsgrad var för att 
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stora delar av den tidigare forskningen avseende detta område indikerade på skillnader i dessa 

faktorer (Bardasi & Gornick, 2008; Fouarge & Muffels, 2009; Gornick & Jacobs, 1996; 

Hassink & Russo, 2008; Hudson m.fl., 2000; Kalleberg, 1995; Kalleberg, 2000), men detta 

har inte studerats i stor utsträckning för Sverige.  

 

Att det inte fanns någon fråga i LNU 2000 om respondenterna arbetade deltid frivilligt eller 

ofrivilligt kan även tänkas ha påverkat studiens resultat. Respondenter som frivilligt väljer att 

gå ner till deltidsarbete genom att utnyttjar lagen om att ha möjlighet att förkorta sin arbetstid 

med ¾ av en heltidsanställning när individens barn ännu inte fyllt åtta år eller ej gått ut första 

klass (Iseskog, 2010: 536-537), kan förväntas minska skillnaderna i arbetsegenskaper mellan 

heltids- och deltidsarbetande personer. Detta eftersom dessa individer troligtvis behåller sin 

bruttotimlön och sina karriärmöjligheter under tiden de arbetar deltid.  Om en distinktion 

hade gjorts i LNU 2000 mellan frivilligt och ofrivilligt deltidsarbete hade vi kunnat ta detta i 

beaktande och troligtvis sett en ännu större skillnad i arbetsegenskaper mellan de 

heltidsarbetande och ofrivilligt deltidsarbetande grupperna.   

 

Variabeln självrapporterade karriärmöjligheter har som nämnts ovan svarsalternativen, 

mycket stora, ganska stora, ganska små eller mycket små karriärmöjligheter i nuvarande 

arbete. Respondenterna i studien kan tänkas ha olika definitioner och avgränsningar för vad 

mycket, ganska, stora och små karriärmöjligheter i arbetet innebär och en individ kanske 

definierar sina karriärmöjligheter som ganska stora medan en annan person med liknande 

förutsättningar definierar sina möjligheter som ganska små. Respondenternas subjektiva 

rapporter av sina karriärmöjligheter kan alltså tänkas ha påverkat resultatet.      

 

Datamaterialet är endast insamlat år 2000 vilket innebär en begränsning för studiens 

generaliserbarhet till insamlingsåret då skillnader i arbetsegenskaper mellan heltidsarbetande 

och deltidsarbetande kan ha förändrats under de senaste 13 åren. Vi har inte haft tillgång till 

datamaterialet från Levnadsnivåsundersökningen (LNU) 2010, vilket är den senaste som 

gjorts och med anledning av detta har vi använt oss av LNU 2000.   

 

5.2 Förslag till vidare forskning 

En intressant aspekt för vidare forskning är hur skillnaderna i arbetsegenskaper mellan 

kvinnors deltids- och heltidsarbeten har förändrats över tid, om skillnaderna skiljer sig åt 
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mellan olika länder samt om skillnaderna är olika beroende på industri. För att få en mer 

ingående förståelse till varför arbetsegenskaper skiljer sig åt mellan kvinnor med olika 

sysselsättningsgrad (deltid/heltid) kan omfattande intervjuer med arbetsgivare samt 

arbetstagare vara intressant. Man skulle då kunna analysera om deltidsarbetande kvinnor 

diskrimineras på arbetsmarknaden eller om det finns andra anledningar till skillnader i 

arbetsegenskaper mellan heltids- och deltidsarbetande kvinnor.  
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7. Appendix 

7.1 Tabell 5 

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

samtliga kontinuerliga variabler i studien.  

 Medelvärde        Median          Standard-         Min.            Max.  

                                                    avvikelse 

Bruttotimlön 

 

 

Utbildningsår 

 

 

Arbetslivserfarenhet i 

år 

 

 

Senioritet i månader 

 

 

Antal barn i hushållet 

105,22                 98,25               33,26                36,86          444,13   

 

 

12,77                   12,00               3,06                  4,00             28,00 

 

 

 19,17                   20,00               11,31                1,00             47,00 

 

 

  

100,64                 61,00               105,60              0                548,00 

 

 

 0,95                      1,00                1,09                  0                 6,00   

 

N 

 

 1372                     1372                1372                 1372           1372 

Källa: LNU 2000. 

 

 

 

 

http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2012K04Q/AM0401_2012K04Q_SM_AM110SM1301.pdf
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2012K04Q/AM0401_2012K04Q_SM_AM110SM1301.pdf
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7.2 Tabell 6 

Visar fördelning (med procent inom parentes) över samtliga binära variabler i studien.  

   

Deltid 

 

Bra karriärmöjligheter 

på nuvarande arbete 

 

Arbetar i offentlig sektor 

 

Arbetare och lägre 

tjänstemän  

 

100 eller fler personer 

anställda på arbetsplatsen 

 

Sammanboende 

 

476 (34,7) 

 

401 (29,2) 

 

 

776 (56,6) 

 

822 (59,9) 

 

 

419 (30,5) 

 

 

1046 (76,2) 

 

N 1372 

Källa: LNU 2000. 

 

 

  

 

 


