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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att studera sambandet mellan arbetsmarknadssegregering och 

eventuella löneskillnader mellan män och kvinnor. Detta sker genom en analys av sambandet 

mellan en yrkesgrupps sammansättning och dess genomsnittslön. Avsikten är att pröva om detta 

tillvägagångssätt kan leda till nya insikter och ny kunskap inom detta område. För att pröva detta 

har en empirisk analys gjorts av lönestatistik – fördelad per yrkesgrupp – för svensk arbetsmarknad 

mellan åren 2005-2013. Regressionsanalysen är fördelad på två modeller. Den första modellen har 

analyserat skillnaden mellan yrkesgrupper och fann att det finns ett samband mellan antalet män i 

en yrkesgrupp och yrkesgruppens genomsnittslön där en ökning av andelen män med 1% korrelerar 

med en löneökning på 0,329%. Den andra modellen har undersökt förändringar inom yrkesgrupper 

och där är resultatet över denna tidsperiod inte signifikant vad gäller sambandet mellan andelen män

och yrkesgruppens genomsnittslön. Analysen visar sig vara fruktbar men visar också på behovet av 

ytterligare forskning, bl.a. om förekomsten av yrkesspecifika skillnader som förklaring till 

skillnader inom yrkesgrupper.
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1. Inledning

Sverige har idag en av de mest könssegregerade arbetsmarknaderna, d.v.s att kvinnor och män i 

väldigt stor utsträckning arbetar i olika yrken (SOU 2004:43, s. 80). Det finns olika sätt att försöka 

förklara denna segregering. En del av förklaringen kan vara att män och kvinnor har olika 

preferenser och helt enkelt föredrar olika jobb. Det kan också vara så att dessa preferenser inte är 

något statiskt utan något som skapas och reproduceras under hela livet och som bygger på 

förväntningar på respektive kön. (SOU 2004:43, s. 21)

Ofta när löneskillnader och lönediskriminering undersökts studeras först hur stor den generella 

skillnaden är för att sedan ta reda på hur stor del av den diskrimineringen som kan förklaras av 

andra faktorer som utbildning, ålder, näringsgren o.s.v., för att försöka besvara frågan hur stor 

löneskillnaden är när män och kvinnor har samma yrken.1 Det är en viktig form av analys men 

samtidigt förbiser detta faktumet att män och kvinnor i Sverige i hög grad inte jobbar inom samma 

yrken – att vi har en väldigt könsuppdelad arbetsmarknad.

När en kvinna och en man utför samma arbete och har samma kvalifikationer är det lättare att 

upptäcka diskriminering och svårare att rättfärdiga den än när en kvinna och en man har likvärdiga 

yrken och likvärdiga kvalifikationer. En segregerad arbetsmarknad gör diskrimineringen mindre 

synlig och målet med denna uppsats är därför att undersöka den lönesegregering som är en 

konsekvens av den könsuppdelade arbetsmarknaden.

I den här uppsatsen kommer arbetsmarknadssegregering och löneskillnader mellan män och kvinnor

att undersöka genom en analys av sambandet mellan en yrkesgrupps sammansättning och dess 

genomsnittslön. Det är ett angreppssätt som inte har använts tidigare, och avsikten är att pröva om 

detta tillvägagångssätt kan leda till nya insikter och ny kunskap. Frågan angrips från två 

infallsvinklar för att försöka skapa en helhetsbild. För det första används en utgångspunkt att 

yrkesgrupper är direkt jämförbara för att analysera vad löneskillnaden är mellan en mansdominerad 

och en kvinnodominerad yrkesgrupp som inte kan förklaras av andra faktorer så som utbildning, 

erfarenhet, arbetsgivare eller andra former av diskriminering? Den andra infallsvinkeln utgår från 

att yrkesgrupper inte är direkt jämförbara och fokuserar då på hur en yrkesgrupps genomsnittslön 

förändras när yrkesgruppens könssammansättning förändras, allt annat lika. Genom att angripa 

frågan från dessa infallsvinklar är syftet att kunna bidra till att minska kunskapsluckan angående 
1  Se t ex Medlingsinstitutet (2012). Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och 

män 2012?
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lönediskriminering som uppstår som en effekt av arbetsmarknadssegregeringen. Samtidigt hoppas 

jag kunna ge insikter i hur utvecklingen av lönediskrimineringen ser ut.

Att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till arbete och kompenseras likvärdigt för likvärdigt

arbete är grundläggande rättigheter (Prop. 2005/06:155). Det är därför viktigt att kartlägga och 

belysa hur dessa löneskillnader ser ut och försöka förstå och förklara hur denna problematik och 

diskriminering skapas och återskapas. Med syfte att till slut kunna utarbeta policy för att motverka 

dessa skillnader och den diskriminering kvinnor möter.

1.1 Disposition

Nästföljande kapitel består av en kortare beskrivning av relevant tidigare forskning rörande 

arbetsmarknadssegregering och lönediskriminering. Kapitel tre går igenom de teoretiska ramverk 

som uppsatsen vilar på. I kapitel fyra beskrivs de två empiriska modeller som uppsatsen bygger på, 

en genomgång av datamaterialet och de variabler som används samt en analys av den deskriptiva 

statistiken från datamaterialet. I kapitel fem presenteras de empiriska resultaten och i det sista 

kapitlet förs ett resonemang om innebörden av dessa resultat samt vad det kan innebära för framtida

forskning.

2. Tidigare forskning

I det här avsnittet presenteras en kort bakgrund till arbetsmarknadssegregeringen i Sverige idag och 

vidare presenteras en del av den forskning som har studerat arbetsmarknadssegregeringen, dess 

förklaringar och dess uttryck, bl.a. i form av lönediskriminering. Till slut görs ett nedslag i 

forskning som har undersökt hur denna segregering och lönediskriminering kan tänkas utvecklas.

2.1 Arbetsmarknadssegregering i Sverige

Ökningen av kvinnors förvärvsarbetande under 1970-talet innebar att många kvinnor gick från 

arbete i hemmet till att utföra lönearbete, ofta på deltid. Sedan dess har könssegregeringen minskat 

men Sverige har fortfarande bland de mest segregerade arbetsmarknaderna (ett diversifieringsindex 

på 59 % 2002, vilket kan läsas som att 59 % av kvinnorna skulle behöva byta yrke för att vi skulle 

ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor i alla yrken) (SOU 2004:43, s. 80) samtidigt som vi 

har bland de högsta siffrorna för kvinnligt arbetsdeltagande. Lite förenklat kan det beskrivas som att

mycket av det arbete som kvinnor utför obetalt i andra länder gör kvinnor i Sverige inom offentlig 

sektor (t.ex. omvårdnad).
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Jonung (1998, s. 64) undersökte det till synes teoretiskt paradoxala förhållandet att högre kvinnligt 

arbetskraftsdeltagande leder till större arbetsmarknadssegregering. Hon menade att det kan förklaras

om vi inkluderar obetalt hemarbete i analysen. När en kvinna exempelvis går från obetalt hemarbete

till deltidsarbete inom vården så har hon lämnat ett kvinnodominerat arbetsområde för ett annat men

eftersom det förstnämnda jobbet inte inkluderas i arbetsmarknadsstatistiken så kommer 

segregeringen på arbetsmarknaden till synes öka.

2.2 Lönediskriminering och arbetsmarknadssegregering

Vilka effekter som denna arbetsmarknadssegregering har på löneskillnader mellan män och kvinnor 

har undersökts tidigare och det går att konstatera att det finns många möjliga förklaringar till 

löneskillnader mellan män och kvinnor.

Sett till arbetsmarknaden som helhet så är kvinnors lön 86 % av mäns lön. Om hänsyn tas till att 

män och kvinnor har olika ålder, utbildning, arbetstid och finns inom olika sektorer och 

yrkesgrupper så blir resultatet istället att kvinnors lön är 93 % av mäns lön. Denna justerade 

löneskillnad har varit ungefär densamma sedan mitten av 90-talet (SCB 2014, s. 76).

Hansen och Wahlberg (2008) undersökte löneskillnader mellan män och kvinnor och 

arbetsmarknadssegregeringen i Sverige och fann att ungefär 30% av löneskillnaden mellan män och

kvinnor kan förklaras av arbetsmarknadssegregering. De fann vidare att kostnaden – i termer av 

utebliven löneutveckling – var större i mansdominerade yrken än i kvinnodominerade yrken. Om 

kvinnor förväntar sig fler avbrott i yrkeslivet så kan det innebära att kvinnor i större utsträckning 

söker sig till yrken där denna kostnad är lägre. Den stora löneskillnaden associerad med 

arbetsmarknadssegregeringen kan alltså bero på både diskriminering från arbetsgivare och kvinnors 

och mäns olika yrkespreferenser. (Hansen och Wahlberg, s. 366-367)

Har kvinnodominerade yrken lägre lön för att de befinner sig i offentlig sektor? Åsa Löfström 

(2009) menar att det är ”den mest seglivade myten” att kvinnor skulle ha högre lön om de i mindre 

utsträckning hade offentlig sektor som arbetsgivare. Kvinnor har, särskilt under 2000-talet i allt 

större utsträckning fått privat sektor som arbetsgivare utan att det har påverkat deras löner nämnvärt

(Löfström 2009, s. 81-82).

Ty makten är din... (SOU 1998:6) fann att det finns lönediskriminering när kvinnor och män utför 

arbete som är olika men kräver liknande kvalifikationer, t.ex. i termer av utbildningsnivå. När de 
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undersökte den genomsnittliga lönen för medlemmarna i Svenska Kommunalarbetarförbundet 

visade det sig att det lägst betalda mansdominerade yrket har högre genomsnittslön än det högst 

betalda kvinnodominerade yrket. (SOU 1998:6, s. 113-115).

Den könsuppdelade arbetsmarknaden (SOU 2004:43) menar att löneskillnaderna mellan män och 

kvinnor inte hade minskat under 90-talet. Den genomsnittliga lönen var fortfarande högre i 

mansdominerade yrken jämfört med kvinnodominerade och ledde till att kvinnor i större 

utsträckning sökte andra utbildningar.  (SOU 2004:43, s.25)

2.3 Lönediskriminering i förändring?

Om det uppstår löneskillnader till följd av arbetsmarknadssegregering är då dessa löneskillnader 

något statiskt eller är det något som kan förändras? Är det rent utav något som håller på att 

förändras?

Hultin och Szulkin (SOU 1997:136) menar att förklaringen till att kvinnor har lägre löner än män 

inte är att kvinnor och män finns i arbeten med olika kvalifikationskrav. Det är snarare just det 

faktum att ett yrke är kvinnodominerat som kommer leda till lägre lön, både för män och kvinnor i 

yrket. (SOU 1997:136, s. 296-298)

Gallie (1996) undersökte hur de kompetenser (”skills”) som krävs för arbeten har förändrats mellan 

1986-1992 i Storbritannien. Över den perioden hade arbetskraftens förmågor ökat samtidigt som 

kraven på kvalifikationer för att få ett jobb ökat och allt fler jobb krävde fortsatt utbildning som en 

del av yrket. Dessa ökningar av färdigheter och krav var över perioden högre bland kvinnor än män 

och innebar att skillnaden hur många män och hur många kvinnor som hade arbeten som krävde 

högre kvalifikationer minskade.

James (2005) menar att vi har gått mot ett postindustriellt samhället där ”hårdare” industrier har gett

vika för ”mjukare” industrier och där nya förmågor efterfrågas hos arbetskraften (Bell, 1973). Dessa

förändringar kännetecknas av ökade krav på autonomi från arbetare, bättre kommunikation och 

förmågan att identifiera och lösa problem. Vi ser också en framväxt av arbeten som kräver 

”emotional labour” särskilt inom servicesektorn (Hochschild, 1981). Samtidigt kräver dessa 

förändringar andra former av ledarskap som handlar mindre om att ”peka med hela handen” och 

mer om att kunna lyssna, stötta och skapa förtroende (Leidner, 1991).  Sammantaget menar han att 

dessa förändringar, som premierar det som ofta ses som ”kvinnliga” egenskaper borde leda till att 
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kvinnors konkurrenssituation förbättras.

Avslutningsvis går det att konstatera att det finns en utbredd arbetsmarknadssegregering i Sverige 

och många har tidigare försökt undersökta effekterna av denna men det finns samtidigt mycket kvar

att undersöka vad gäller i vilken utsträckning det leder till lönediskriminering på arbetsmarknaden i 

Sverige idag.

3. Teoretisk bakgrund

I det här avsnittet presenteras kort de teorier som ligger till grund för modellerna och tolkning och 

analysen av dess resultat.

Centralt för ett ekonomiskt resonemang om i vilken mån löneskillnader beror på diskriminering är 

humankapitalteorin. Humankapitalteorin utgår från att en arbetstagares lön bestäms av 

arbetstagarens produktivitet och att arbetstagaren kan öka sin produktivitet genom att investera i sitt

humankapital. Teorin har sina rötter hos Adam Smith men har utvecklats och populariserats av bl a 

Becker (1964). Ett sätt för individen att investera i sitt humankapital är genom högskoleutbildning. 

Individen väger då kostnaden av utbildning (utebliven arbetsinkomst under arbetsperioden) mot 

vinsten av utbildning (högre avkastning på sitt arbete under resten av arbetslivet). Om efterfrågan 

på högutbildade arbetare går upp kommer värdet på högre utbildning (högutbildades lön) öka vilket 

leder till att fler väljer att utbilda sig vidare. Investeringar i humankapital kan även ske under 

arbetslivet i form av vidareutbildning eller annan kompetens som förvärvas under arbetet.

Om kvinnor ser att deras investering i humankapital ger mindre avkastning än mäns investeringar i 

humankapital så kan konsekvensen bli att de blir mindre benägna att investera i exempelvis 

utbildning. Trenden i Sverige de senaste åren har dock varit den motsatta, där kvinnor i högre 

utsträckning än män har fortsatt med högskolestudier (SCB, 2014)

Ett sätt försöka att empiriskt mäta effekten av individens humankapitalinvesteringar är genom 

Mincers löneekvation (Mincer 1974):

ln Wi = β0+ β1Si + β2Ei + β3Ei
2 + εi (1)

Där Wi är lön för individ i. Si är antal års studier och Ei är antal års arbetslivserfarenhet. 
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Resonemanget bakom ekvationen är att varje år av utbildning och arbetslivserfarenhet kommer öka 

individens lön procentuellt (β1 resp. β2). Den kvadrerade åldern finns med för att investeringar i 

humankapital kommer ha minskande avkastning vid högre ålder.

En annan viktig ansats för att försöka förklara löneskillnader är diskrimineringsteorier. Den 

ekonomiska definitionen av diskriminering säger att det föreligger diskriminering på 

arbetsmarknaden om ersättningen för en arbetsinsats inte enbart påverkas av individens 

produktivitet; istället tas även egenskaper som inte påverkar arbetsinsatsen med. Om en kvinnlig 

anställd utför samma arbetsprestation som en manlig anställd och erhåller en lägre lön går det enligt

föregående definition att tala om diskriminering. Bakgrunden till definitionen är att enligt 

konkurrensmodeller i traditionell nationalekonomi så sätts lönen på arbetsmarknaden av värdet på 

arbetarens marginalprodukt oberoende grupptillhörighet och andra personliga egenskaper. En av de 

första att formulera en diskrimineringsteori inom nationalekonomin var Becker som menade att 

arbetsgivare kunde ha olika preferenser gällande vem de ville anställa och därför vara villiga att 

acceptera lägre produktivitet eller betala högre lön för att anställda den personer. Han drog även 

slutsatsen att eftersom detta inte är ekonomiskt optimalt för företaget så skulle den här typen av 

diskriminering på sikt skulle försvinna helt.

En annan förklaring till löneskillnader kan vara statistisk diskriminering som bygger på 

informationsbrister (Björklund et al, s.150-151), eftersom information om arbetstagarnas 

produktivitet innebär en kostnad för arbetsgivarna att ta fram. Det kan då uppstå en situation där 

arbetsgivarna inte är medvetna om att kvinnornas produktivitet är jämlika männens, och där det är 

kostsamt att ta fram den informationen vilket leder till att göra kvinnornas lön lägre och 

karriärmöjligheterna sämre. Informationsbristen gäller även kring ifall kvinnan tänkt ta ut 

föräldraledighet och i så fall hur mycket vilket även påpekats tidigare, kommer påverka 

produktiviteten. Med antagandet att det skulle vara kostsamt att skaffa all information om de 

anställda, så kan mer generaliserande indikatorer användas såsom kön. I detta exempel har män i 

genomsnitt en högre produktivitet vilket leder till att arbetsgivaren tjänar på att basera beslutet på 

denna egenskap. När beslut baseras på denna typ av gruppegenskaper är det frågan om statistisk 

diskriminering.

Ytterligare en förklaring utgår från att arbetsmarknadssegregering är ett uttryck för olika preferenser

hos arbetstagarna. Den förklaringen bygger på antagandet att människor är villiga att acceptera 

lägre lön för att arbeta i ett yrke som de föredrar. Den bygger också på antagandet att kvinnor i 
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större utsträckning kommer att välja arbete i hemmet och därför har en högre reservationslön för 

inträde på arbetsmarknaden. Om vi antar att män och kvinnor har olika preferenser så kommer den 

här teorin förutspå lägre lön för kvinnor, och kvinnodominerade yrken, under förutsättningen att det

finns mindre arbetskraftsefterfråga än arbetskraftsutbud i dessa yrken. (Jonung 1998, s. 43). 

Kritiken mot teorin är att den inte förmår att förklara varför kvinnor skulle föredra yrken med låg 

efterfrågan på arbetskraft, låg produktivitet och låg lön. Vad som är ”manliga” och ”kvinnliga” 

yrken varierar också över tid och mellan länder vilket skulle indikera att ”manligt” och ”kvinnligt” 

till stor del är en social konstruktion. (Mulinari et al 2003).

I ekonomiska modeller antas ofta preferenser och skicklighet som exogent bestämda (Jonung 1998, 

s. 59). Jonung menar dock att dessa i stor utsträckning är ett resultat av fostran och socialisering. 

Denna socialisering kan både ses som rationell men även som ett uttryck för maktstrukturer som 

sätter olika ramar för män och kvinnor i samhället. Det kan också vara så att dessa normer, som en 

gång möjligen var lämpliga och effektiva, inte längre är det men upprätthålls av de som gynnas av 

dem.

Avslutningsvis kan crowdingteori hjälpa förståelsen av lönediskriminering. Crowdingteori innebär i

det här sammanhanget att kvinnor av olika skäl har begränsats till ett mindre antal yrken. Dessa 

begränsningar kan anta många olika former så som preferenser för olika typer av arbeten, normer 

och förväntningar från samhället men även mer direkta hinder eller diskriminering. Konsekvensen 

blir oavsett att dessa begränsningar leder till att många kvinnor konkurrerar om ett mindre antal 

arbeten, ett utbudsöverskott uppstår och kvinnors löner pressas nedåt. (Bergmann 1971)

Ingen av dessa teorier kan sannolikt enskilt förklara den arbetsmarknadssegregering som vi ser idag.

Diskriminering ska ses som en helhet där det är samspel mellan olika faktorer som kan förstärka 

och motverka varandra.

4. Empiriskt tillvägagångssätt

I det här avsnittet är tanken att undersöka sambandet mellan en yrkesgrupps könssammansättning 

och dess genomsnittslön. Målsättning är att skapa en helhetsbild och för att göra det kommer frågan

kommer att angripas från två riktningar. För det första, vad är löneskillnaden mellan en 

mansdominerad och en kvinnodominerad yrkesgrupp som inte kan förklaras av andra faktorer så 
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som utbildning, erfarenhet, arbetsgivare eller andra former av diskriminering? För det andra, hur 

förändras en yrkesgrupps genomsnittslön när yrkesgruppens könssammansättning förändras, allt 

annat lika?

4.1 Datamaterial

Datamaterialet i den här uppsatsen är hämtat från Statistiska Centralbyråns (SCB) 

Arbetskraftsundersökningar (AKU). Uppgifterna är redovisade efter tidigare yrkesklassificering 

(svensk yrkesklassificering 1996, SSYK96) och sträcker sig från 2005-2013. Yrkesklassificeringen 

bygger dels på det typ av arbete som utförs och dels på de kunskaper och färdigheter som krävs för 

att utföra arbetet. Undersökningarna har genomförts på årsbasis av SCB under perioden september-

november och består av undersökningar av primärkommunal sektor, landstingssektor, statlig sektor 

samt privat sektor. Sammanlagt består datamaterialet av 3195 observationer (observationer för nio 

år för 355 yrkesgrupper). Från 2014 och framåt används en ny yrkesklassificering (svensk 

yrkesklassificering 2012, SSYK2012) vilket kommer försvåra framtida jämförelser med detta data.

Eftersom syftet med modellen är att utskilja effekten av den oberoende variabeln andel män på den 

beroende variabeln månadslön så har återhållsamhet används när det kommit till att eliminera 

variabler från modellen. I fall oberoende variabler tas bort så kommer risken öka för att dessa 

variablers påverkan på månadslön istället fångas någon annanstans i modellen. Båda modeller 

använder samma variabler för att underlätta jämförelse mellan resultaten från de olika 

regressionerna.

Månadslön (beroende variabel)

Den beroende variabeln i undersökningen är den genomsnittliga månadslönen för hela 

yrkesgruppen, dvs. för både män och kvinnor. Löner för deltidsarbete har i datamaterialet omräknats

till löner för heltidsarbete och även löner för timanställda har omräknats till heltidslöner. Månadslön

består huvudsakligen av fast lön men inkluderar även fasta tillägg (t.ex. chefslönetillägg) och 

rörliga tillägg (t.ex. OB-tillägg och tillägg för risktagande). Mellan olika sektorer förekommer 

skilda former av grundlön och lönetillägg. Samtliga månadslöner är i SEK och är omräknade till 

logaritmisk form.

De oberoende variablerna är indelade i ett antal grupper där varje grupp består av ett antal 

undervariabler. Undervariablerna inom en grupp är ömsesidigt uteslutande och beräknade som en 

andel (från 0 till 1) av totala yrkeskategorin. Undervariablerna i varje grupp ska dessutom 
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tillsammans summera till 1. I vissa fall, på grund av bortfall, summerar de till något mindre än 1. 

För att undvika problem med korrelation har därför en variabel per grupp plockats bort och denna 

variabel fungerar då som en slags referensvariabel. Vilken variabel som har valts bort är främst 

baserat på korrelation med övriga variabler (se appendix).

Tabell 1. Variabler: månadslön.

Variabel Observationer Genomsnitt Std. Avvikelse Min Max

Månadslön 
(linjär)

2841 29133 9158 16500 95800

Månadslön 
(logaritmisk)

2841 10,24 0,267 9,711 11,47

Den linjära månadslönen är inte en del av modellerna utan inkluderas för jämförelse.

Utöver det inkluderas även en oberoende variabel för vilket år observationen är tagen är från som 

går från 1 till 9 (2005-2013). Syftet med den variabeln är att fånga den generella ökningen på 

lönenivåerna som sker som inte är kopplade till variablerna i modellen utan beror på andra faktorer, 

exempelvis inflation.

Sektor

Gruppen sektor består av variablerna statlig förvaltning, statliga affärsverk, primärkommunal 

förvaltning, landsting, övriga offentliga institutioner, aktiebolag (ej offentligt ägda), övriga företag 

(ej offentligt ägda), statligt ägda företag, kommunalt ägda företag samt övriga organisationer. 

Dessa mäter alltså andelen av en yrkeskategori som är anställd i en given sektor. Referensvariabeln 

för gruppen är aktiebolag (ej offentligt ägda).

Förväntningen är att yrkesgrupper där en stor andel är anställda i privat sektor, allt annat lika, 

kommer ha högre lönenivåer än yrkesgrupper där en stor andel är anställda i offentlig sektor. 

Eftersom kvinnor i större utsträckning arbetar inom offentlig sektor än män så är det huvudsakliga 

syftet med denna variabel att fånga löneskillnader mellan mans- och kvinnodominerade 

yrkeskategorier som kan knytas till sektortillhörighet.
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Tabell 2. Variabler: sektor.

Variabel Observationer Genomsnitt Std. Avvikelse Min Max

Statlig 

förvaltning

3141 0,0742 0,188 0,000 0,997

Statliga affärs 3141 0,00439 0,0497 0,000 0,937

Primärkommu

nal förvaltning

3141 0,0825 0,187 0,000 0,923

Landsting 3141 0,0534 0,163 0,000 0,898

Övriga 

offentliga 

institutioner

3141 0,000781 0,00670 0,000 0,171

Aktiebolag, ej 

offentliga

3141 0,633 0,328 0,00159 1,000

Övriga företag,

ej offentliga

3141 0,0358 0,0643 0,000 0,622

Statligt ägda 

företag

3141 0,0405 0,111 0,000 0,990

Kommunalt 

ägda företag 

och 

organisationer

3141 0,0235 0,0542 0,000 0,620

Övriga 

organisationer

3141 0,0519 0,121 0,000 0,992

Födelseregion

Gruppen födelseregion förtecknar hur stor del av en yrkeskategori som har sitt ursprung i olika 

regioner. Datamaterialet är grupperat så att Sverige, som representerar den absolut största andelen 

av alla anställda, är en egen variabel. Sverige är dessutom referensvariabel. Däröver finns en 

variabel för Norden exkl. Sverige samt Europa exkl. Norden. Avslutningsvis finns en variabel för de 

resterande världsdelarna Afrika, Asien, Nord- och Mellanamerika, Oceanien samt Sydamerika.

Det huvudsakliga syftet med att inkludera födelseregion i modellen är för att fånga diskriminering 

som beror på etnicitet. Förväntningen är därför att variablerna förutom andelen födda i Sverige 

kommer ha en negativ effekt på lönen. Det ska tilläggas att flera av variablerna innehåller få 
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observationer, så det finns skäl att förvänta en del osäkerhet i prediktionerna.

Tabell 3. Variabler: födelseregion.

Variabel Observationer Genomsnitt Std. Avvikelse Min Max

Afrika 3141 0,00527 0,00755 0,000 0,101

Asien 3141 0,0277 0,0284 0,000 0,225

Europa exkl. 
Norden

3141 0,0497 0,0399 0,000 0,318

Nord- och 
Mellanamerika

3141 0,00318 0,00460 0,000 0,0757

Norden exkl. 
Sverige

3141 0,0276 0,0162 0,000 0,204

Oceanien 3141 0,000566 0,00116 0,000 0,0225

Sverige 3141 0,880 0,0753 0,468 0,987

Sydamerika 3141 0,00610 0,00542 0,000 0,0588

Utbildningsinriktning

Information om andel inom en vissa yrkeskategori med en viss utbildningsinriktning är hämtat från 

Utbildningsregistret och baseras på uppgifter som personens högsta utbildning i reguljära 

utbildningssystemet. Klassificeringen sker utifrån Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN 2000) och

består av åtta olika inriktningar; allmän utbildning; pedagogik och lärarutbildning; 

samhällsvetenskap, juridik, handel och administration; naturvetenskap, matematik och data; teknik 

och tillverkning; lant- och skogsbruk samt djursjukvård; hälso- och sjukvård samt social omsorg; 

samt tjänster. Referensvariabeln är i det här fallet allmän utbildning. För ett antal personer saknas 

information om utbildningsinriktning och dessa är inte inkluderade i variablerna. För personer 

födda i Sverige var denna andel 1,4% år 2013 för personer födda utanför Sverige ca. 8,4%.

Mer generellt är syftet med dessa variabler att fånga att humankapital (och i förlängningen lön) inte 

enbart är en produkt av utbildningsnivå utan även beror på utbildningens innehåll och inriktning. 

Mer specifikt är syftet att fånga löneskillnader mellan män och kvinnor som kan hänvisas till att 

män och kvinnor har valt olika typer av utbildningar. Förväntningarna är därför att traditionellt 

mansdominerade utbildningar så som naturvetenskap, matematik och data samt teknik och 

tillverkning kommer ha relativt högre lön.
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Tabell 4. Variabler: utbildningsinriktning

Variabel Observationer Genomsnitt Std. Avvikelse Min Max

Allmän 
utbildning

3141 0,213 0,138 0,000 0,578

Pedagogik och 
lärarutbildning

3141 0,0399 0,125 0,000 0,907

Samhällsvetens
kap, juridik, 
handel och 
administration

3141 0,0574 0,109 0,000 0,955

Naturvetenska
p, matematik 
och data

3141 0,156 0,188 0,000 0,998

Teknik och 
tillverkning

3141 0,0319 0,0844 0,000 0,915

Lant- och 
skogsbruk 
samt 
djursjukvård

3141 0,260 0,222 0,000 0,897

Hälso- och 
sjukvård samt 
social omsorg

3141 0,0369 0,111 0,000 0,945

Tjänster 3141 0,121 0,244 0,000 0,994

Okänd 
utbildningsinri
ktning

3141 0,0609 0,101 0,000 0,942

Utbildningsnivå

Information om andel med en viss utbildningsnivå är också hämtad från Utbildningsregistret och 

baseras på uppgifter som personens högsta utbildning i reguljära utbildningssystemet. Till skillnad 

från information om utbildningsinriktning bygger den på den äldre klassificeringen SUN snarare än 

den reviderade SUN2000. Variablerna (rangordnade från lägst till högst) är; förgymnasial 

utbildning kortare än 9 år; förgymnasial utbildning, 9 (10) år; gymnasial utbildning, högst 2 år; 

gymnasial utbildning, 3 år; eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år; eftergymnasial utbildning, 3 

år eller mer; samt forskarutbildning. Där eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer fungerar som 

referensvariabel.

Förväntningarna är att högre utbildningsnivå kommer hänga samman med högre månadslön, allt 

annat lika. Syftet med variabeln är att fånga upp hur investeringar i humankapital påverkar lön.
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Tabell 5. Variabler: utbildningsnivå.

Variabel Observationer Genomsnitt Std. Avvikelse Min Max

Förgymnasial 
utbildning, 
kortare än 9 år

3141 0,0309 0,0377 0,000 0,276

Förgymnasial 
utbildning, 9 
(10) år

3141 0,101 0,0818 0,000 0,389

Gymnasial 
utbildning, 
högst 2 år

3141 0,234 0,145 0,000 0,746

Gymnasial 
utbildning, 3 år

3141 0,228 0,131 0,000 0,592

Eftergymnasial
utbildning, 
mindre än 3 år

3141 0,145 0,120 0,000 0,945

Eftergymnasial
utbildning, 3 år
eller mer

3141 0,238 0,271 0,000 0,996

Forskarutbildni
ng

3141 0,0179 0,0648 0,000 0,554

Ålder

Information om ålder kommer från personnummer från personerna som är inkluderade i 

datamaterialet och är begränsat till arbetstagare som under mätperioden fyllt 18 år men ännu inte 

fyllt 65 år. Informationen är uppdelade på ett antal åldersintervall; 16-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-

39 år, 40-44 år, 45-49 år, 50-54 år, 55-59 år samt 60-64 år och beskriver hur stor andel som 

befinner sig i åldersintervallet i en given yrkeskategori.

Syftet är, likt utbildningsvariablerna, att fånga effekter på humankapital som beror på 

arbetslivserfarenhet som i det här fallet approximeras av ålder. I likhet med Mincers löneekvation så

är förväntningarna att högre lön ska korrelera med högre ålder men att effekten är avtagande för 

högre åldrar.
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Tabell 6. Variabler: ålder.

Variabel Observationer Genomsnitt Std. Avvikelse Min Max

16-24 år 3141 0,0704 0,0763 0,000 0,451

25-29 år 3141 0,0944 0,0476 0,000 0,325

30-34 år 3141 0,114 0,0397 0,000 0,310

35-39 år 3141 0,127 0,0354 0,000 0,297

40-44 år 3141 0,136 0,0307 0,000 0,300

45-49 år 3141 0,131 0,0326 0,0180 0,333

50-54 år 3141 0,121 0,0384 0,0130 0,438

55-59 år 3141 0,114 0,0440 0,000 0,389

60-64 år 3141 0,0926 0,0431 0,000 0,333

Kön

I SCB:s mätningar består gruppen kön av två variabler män och kvinnor. Referensvariabeln är i det 

här fallet kvinnor och variabeln män mäter således andelen män i en given i yrkeskategori. 

Förväntningen är att en större andel män i en yrkeskategori leder till en högre lön, allt annat lika.

Tabell 7. Variabler: kön och år

Variabel Observationer Genomsnitt Std. Avvikelse Min Max

Män 3141 0,599 0,286 0,00304 1,000

Kvinnor 3141 0,401 0,000 0,997

År 3195 5 2,582 1 9

4.2 Deskriptiv statistik

Som tabell 8 illustrerar så har andelen män och kvinnor i arbetskraften förblivit ganska konstant 

över perioden 2005-2013.

Om vi tar de fem vanligaste yrken hos kvinnor och de fem vanligaste yrken hos män 2005 

respektive 2013 och rangordnar dem efter genomsnittlig månadslön så kan vi dra ett par slutsatser 

(se tabell 9 och 10). 2005 är fyra av de fem yrken med högst lön mansdominerade medan fyra av de

fem yrkeskategorierna med lägst lön är kvinnodominerade. Det kvinnodominerade yrket som finns 

med bland de fem med högst lön, förskollärare och fritidspedagoger, är det yrket där högst andel har

högskolestudier (93,17%) bland dessa yrken. 2013 är de fem högst avlönade yrken mansdominerade

och de fem lägst avlönade yrkena kvinnodominerade.
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Tabell 8. Andel män och kvinnor i arbetskraften

År Män Kvinnor Andel Män

2005 1839811 1868029 49,62%

2006 1880026 1911809 49,58%

2007 1928058 1948184 49,74%

2008 2086990 1987452 51,22%

2009 1996215 1929550 50,85%

2010 2047738 1980809 50,83%

2011 2098795 2000640 51,20%

2012 2112613 2033947 50,95%

2013 2127090 2047679 50,95%

Vi ser också att de yrken med flest kvinnor överlag är större än de med flest män. Detta kan 

reflektera en allmän trend där kvinnors kompetens har setts som mer generell och mäns kompetens 

mer specifik och där män kan ha varit mer framgångsrika när det gäller att framhäva det som är 

unikt med deras kompetens (SOU 2004:43, s. 65-67).
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Tabell 9. De vanligaste yrkena hos män och kvinnor 2005.

Variabel Månadslön Män Kvinnor Högre utb. Födda i Sv.

Systemerare 
och 
programmerare

33400 42905 12039 76,08% 92,19%

Företagssäljare 30200 52879 18657 32,44% 94,29%

Verktygsmaski
noperatörer

21700 37711 4502 6,42% 84,50%

Lastbils- och 
långtradarförar
e

20700 47700 1205 3,40% 94,25%

Förskollärare 
och 
fritidspedagog
er

20600 5867 71678 93,17% 92,65%

Övrig 
kontorsperson
al

20500 18006 72706 21,90% 92,17%

Lagerassistente
r m.fl.

20400 42169 9266 9,84% 87,26%

Underskötersk
or, 
sjukvårdsbiträ
den m.fl.

20000 12629 147956 9,60% 85,81%

Vårdbiträden, 
personliga 
assistenter 
m.fl.

18800 21086 126829 15,21% 81,93%

Barnskötare 
m.fl.

17300 9169 81584 11,77% 88,92%

Tabellen är en sammanställning av de fem vanligaste yrkena hos män och de fem vanligaste yrken hos kvinnor (i 

absoluta tal) sorterade efter månadslön. Yrken som finns med på listan p.g.a. ett stort antal kvinnor är kursiverade.
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Tabell 10. De vanligaste yrkena hos män och kvinnor 2013.

Variabel Månadslön Män Kvinnor Högre utb. Födda i Sv.

Systemerare 
och 
programmerare

40400 64322 15968 79,08% 88,27%

Företagssäljare 37600 68069 28109 37,28% 92,38%

Byggnadsträar
betare, 
inredningssnic
kare m.fl.

29100 47455 564 5,33% 92,42%

Lastbils- och 
långtradarförar
e

26200 53813 2914 4,85% 91,47%

Lagerassistente
r m.fl.

26100 43836 11538 15,02% 82,45%

Förskollärare 
och 
fritidspedagog
er

26000 7394 81659 91,42% 90,62%

Försäljare, 
fackhandel

26000 39558 65176 22,69% 90,82%

Underskötersk
or, 
sjukvårdsbiträ
den m.fl.

24900 13140 162840 12,12% 80,87%

Vårdbiträden, 
personliga 
assistenter 
m.fl.

23800 31334 123389 20,54% 76,33%

Barnskötare 
m.fl.

21400 14268 83074 18,17% 83,57%

Tabellen är en sammanställning av de fem vanligaste yrkena hos män och de fem vanligaste yrken hos kvinnor (i 

absoluta tal) sorterade efter månadslön. Yrken som finns med på listan p.g.a. ett stort antal kvinnor är kursiverade.

4.3 Empirisk specifikation

I det här avsnittet kommer de två modellerna som regressionsanalyserna ska bygga på presenteras.

Den första ekvationen, utan ”fixed effects”, tar formen2:

ln Wi = β0+ β1A1 + β2X2i + … + βnXni + εi (2)

2 Eftersom ekvationen innehåller väldigt många variabler och alla oberoende variabler tar samma form skrivs de inte 
ut här men finns förtecknade i tabell 2-7.
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Där ln Wi  är den logaritmerade genomsnittslönen för en yrkesgrupp i, β0  är intercept, β1 är 

koefficienten för årsvariabeln A1, βn är koefficienten för variabeln Xni och εi  är feltermen. Då målet är

att finna hur skillnaden mellan yrkesgrupper relaterar till lön så behandlas alla observationer som 

separata och orelaterade. Syftet med att sammanfoga observationer från olika år är för att underlätta 

jämförelser med den andra ekvationen då de kommer använda samma observationer och samma 

variabler.

Den andra ekvationen ämnar att undersöka hur förändringar inom en yrkesgrupp har påverkat 

genomsnittslönen. För att göra det så används en modell med ”fixed effects” som tar formen:

 ln Wit = β0i+ β1A1t +β2X2it + … + βnXnit + εit (3)

Där ln Wit är den logaritmerade genomsnittslönen för en yrkesgrupp i för år t, β0i  är intercept för 

yrkesgruppen i, β1 är koefficienten för årsvariabeln A1t, βn är koefficienten för variabeln Xnit och εit  är 

feltermen. Där den första modellen (utan ”fixed effects”) antar att interceptet är gemensamt för alla 

observationer så introducerar den andra modellen (med ”fixed effects”) ett unikt intercept för varje 

yrkesgrupp. Antagandet är då alla skillnader mellan yrkesgrupper, s.k. individuell heterogenitet, 

fångas av intercepten. (Hill, Griffiths & Lim 2012, s. 543-544).

Dessa gruppspecifika egenskaper kan bero på flera faktorer, det kan bero på diskriminering men det

kan också vara ett uttryck för skillnader i produktivitet mellan olika yrkesgrupper. Vissa yrken 

präglas av att realkapital står för en stor del av kostnaderna medans i andra yrken så består 

kostnaderna främst av löner. 

5. Resultat

Resultatet från de två analysmetoderna som introducerades i förra kapitlet kommer presenteras i 

detta avsnitt. På grund av det stora antalet variabler kommer den löpande texten fokusera på resultat

som är utmärkande eller oväntade men samtliga resultat finns redogjorda för i tabellerna. Resultaten

av de båda regressionerna kommer också presenteras parallellt för att underlätta jämförelse mellan 

de båda modellerna. Det ska också förtydligas att samtliga resultat nedan kommer från dessa två 

regressioner och är inte separata regressioner, de presenteras uppdelat av pedagogiska skäl.
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Sektor

I modell ett är de tre koefficienterna med mest kraftig negativ korrelation landsting (-0,313), statlig 

förvaltning (-0,269) samt primärkommunal förvaltning (-0,199). Den enda koefficienten med 

starkare positiv korrelation än referensvariabeln aktiebolag ej offentliga är statliga affärsverk 

(0,186). Statligt ägda företag och organisationer (-0,0735) är mycket nära referensvariabeln. I 

modell två är mönstret snarlikt och kraftigast negativ korrelation vid 5 % signifikansnivå ser vi hos 

övriga offentliga institutioner (-0,888), statliga affärsverk (-0,274) samt primärkommunal 

förvaltning (-0,184).

Tabell 11. Regressionsresultat: sektor

Modell 1 (utan ”fixed effects”) Modell 2 (med ”fixed effects”)

Sektor Koefficient Std. Fel Koefficient Std. Fel

Statlig förvaltning -0,269** 0,0182 -0,138* 0,0560

Statliga affärsverk 0,186** 0,0339 -0,274* 0,133

Primärkommunal 
förvaltning

-0,199** 0,0200 -0,184** 0,0296

Landsting -0,313** 0,0290 -0,139** 0,0350

Övriga offentliga 
institutioner

-0,283 0,237 -0,888** 0,282

Aktiebolag, ej 
offentliga

Referensvariabel Referensvariabel

Övriga företag, ej 
offentliga

-0,126** 0,0477 -0,0176 0,0473

Statligt ägda 
företag och 
organisationer

-0,0735** 0,0232 -0,0144 0,0337

Kommunalt ägda 
företag och 
organisationer

-0,158** 0,0379 -0,108 0,0631

Övriga 
organisationer

-0,137** 0,0276 -0,146** 0,0514

Signifikansnivå: *=0,05 och **0,01. (Robust standardavvikelse)

Koefficienterna för statliga affärsverk är utmärkande. Resultatet från regressionsanalysen i modell 1

indikerar att vid jämförelse mellan yrkesgrupper så påverkas gruppens lön positivt av att fler är 

anställda av statligt ägda företag, allt annat lika. Däremot har vi under den undersökta 

nioårsperioden sett en trend som går åt motsatt håll, dvs. att om antalet anställda av statligt ägda 

företag ökat inom en yrkesgrupp så har det lett till att genomsnittslönen för gruppen har minskat.
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Resultatet indikerar att när en större andel av yrkesgruppen är anställd i offentlig sektor leder det till

en relativt sett lägre lön, allt annat lika. En närmare undersökning av variablerna visar dock att flera 

grupper i statlig regi inte har mer negativa koefficienter än vissa privata grupper och att det kanske 

framför allt är offentlig verksamhet, snarare än offentlig arbetsgivare, som har störst påverkan på 

lönen för en yrkesgrupp.

Födelseregion

Den här gruppen av variabler innehåller det största spannet av koefficienter både i modell 1 och 

modell 2. I den första modellen sträcker sig koefficienterna som är signifikanta vid en 5 % nivå från

andelen födda i Nord- och Mellanamerika (3,451) till andelen födda i Sydamerika (-1,712) där 

andelen födda i Sverige är referensvariabeln. I den andra modellen är ingen av koefficienterna 

signifikanta vid 5% nivå.

Tabell 12. Regressionsresultat: födelseregion

Modell 1 (utan ”fixed effects”) Modell 2 (med ”fixed effects”)

Födelseregion Koefficient Std. Fel Koefficient Std. Fel

Afrika -0,765 0,418 0,293 0,394

Asien 0,188 0,138 -0,0348 0,200

Europa exkl. 
Norden

-0,0704 0,114 -0,301 0,163

Nord- och 
Mellanamerika

3,451** 0,885 0,578 0,953

Norden exkl. 
Sverige

-0,190 0,182 0,176 0,252

Oceanien 4,594 3,599 -0,942 2,472

Sverige Referensvariabel Referensvariabel

Sydamerika -1,712** 0,642 -1,146 0,750
Signifikansnivå: *=0,05 och **0,01. (Robust standardavvikelse)

Det ska noteras att resultatet kan påverkas av att den absoluta majoriteten av de som arbetar i 

Sverige också är födda i Sverige. I den genomsnittliga yrkesgruppen är 88% födda i Sverige. 

Jämförelsevis är i genomsnitt endast 0,1% av en yrkesgrupp född i Oceanien vilket kan innebära att 

koefficienterna kan påverkas av små förändringar.
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Utbildningsinriktning

I den här gruppen används allmän utbildning som referensvariabel. I modell 1 är den enda variabeln

som har en tydligt positiv koefficient är inriktningen naturvetenskap, matematik och data (0,267). 

De variabler som har störst negativ koefficient är samhällsvetenskap, juridik, handel och 

administration (-0,354), pedagogik och lärarutbildning (-0,182) samt hälso- och sjukvård samt 

social omsorg (-0,158). Kategoriseringen av utbildningar är i det här material ganska bred. 

Resultatet är inte helt oväntat även om det kanske är förvånande att samhällsvetenskap, juridik, 

handel och administration har den kraftigaste negativa koefficienten, dvs. att om en yrkesgrupp har 

många med den utbildningsbakgrunden så kommer det ha en negativ effekt på lönen, allt annat lika.

Tabell 13. Regressionsresultat: utbildningsinriktning

Modell 1 (utan ”fixed effects”) Modell 2 (med ”fixed effects”)

Utbildningsinrikt

ning

Koefficient Std. Fel Koefficient Std. Fel

Allmän utbildning Referensvariabel Referensvariabel

Pedagogik och 
lärarutbildning

-0,182** 0,0385 -0,206* 0,102

Samhällsvetenska
p, juridik, handel 
och administration

-0,354** 0,0417 -0,454** 0,167

Naturvetenskap, 
matematik och 
data

0,267** 0,0395 0,0768 0,129

Teknik och 
tillverkning

-0,0489 0,0536 -0,352 0,202

Lant- och 
skogsbruk samt 
djuksjukvård

-0,0391 0,0375 -0,129 0,0976

Hälso- och 
sjukvård samt 
social omsorg

-0,158** 0,0402 -0,268* 0,122

Tjänster -0,00362 0,0372 -0,165 0,113
Signifikansnivå: *=0,05 och **0,01. (Robust standardavvikelse)

Inom modell 2 är det tre variabler som är signifikanta vid 5 % nivå samhällsvetenskap, juridik, 

handel och administration (-0,454), hälso- och sjukvård samt social omsorg (-0,268) samt 

pedagogik och lärarutbildning (-0,206).
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Utbildningsnivå

Utbildningsnivå har ett resultat som är att förvänta där en yrkesgrupp med större andel med högre 

utbildning har en högre lön, allt annat lika. I jämförelse med referensvariabeln eftergymnasial 

utbildning, 3 år eller mer så har förgymnasial utbildning kortare än 9 år (-1,396) har den kraftigast 

negativa koefficienten. Övriga koefficienter som är signifikant vid 5 % nivå är förgymnasial 

utbildning 9 (10) år (-1,028), gymnasial utbildning, 2 år (-0,688), gymnasial utbildning, 3 år (-

0,331) samt eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år (-0,190). Forskarutbildning (0,121) har en 

mer positiv koefficient.

Tabell 14. Regressionsresultat: utbildningsnivå

Modell 1 (utan ”fixed effects”) Modell 2 (med ”fixed effects”)

Utbildningsnivå Koefficient Std. Fel Koefficient Std. Fel

Förgymnasial 
utbildning, kortare
än 9 år

-1,396** 0,155 -0,642** 0,152

Förgymnasial 
utbildning, 9 (10) 
år

-1,028** 0,0838 -0,537** 0,180

Gymnasial 
utbildning, högst 2
år

-0,688** 0,0388 -0,287** 0,0935

Gymnasial 
utbildning, 3 år

-0,331** 0,0468 -0,197** 0,0737

Eftergymnasial 
utbildning, mindre
än 3 år

-0,190** 0,0246 -0,0880 0,0705

Eftergymnasial 
utbildning, 3 år 
eller mer

Referensvariabel Referensvariabel

Forskarutbildning 0,121* 0,0604 0,142 0,117
Signifikansnivå: *=0,05 och **0,01. (Robust standardavvikelse)

I modellen med ”fixed effects” så visar koefficienterna ungefär samma mönster som i modellen 

utan ”fixed effects”. En ökning av utbildningsnivån inom en yrkesgrupp hänger samman med en 

ökning av gruppens genomsnittslön.

Ålder

Varje variablerna i den här kategorin innehåller ett spann av åldrar. Störst positiv koefficient har 
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variabeln 40-44 år (1,109) följt av 45-49 år (0,906) och 55-59 år (0,613). Kraftigast negativa 

koefficienterna finner vi i början av karriären vid 30-34 år (-0,664) och 25-29 år (-0,540) samt 

närmare slutet av karriären vid 60-64 år (-0,498). Det finns alltså vissa indikationer på att 

åldersvariablerna i det här fallet följer en andragradsform men det är inte helt tydligt.

Tabell 15. Regressionsresultat: ålder.

Modell 1 (utan ”fixed effects”) Modell 2 (med ”fixed effects”)

Ålder Koefficient Std. Fel Koefficient Std. Fel

16-24 år Referensvariabel Referensvariabel

25-29 år -0,540** 0,146 -0,170 0,156

30-34 år -0,664** 0,152 -0,127 0,143

35-39 år -0,241 0,175 0,0915 0,116

40-44 år 1,109** 0,180 0,202 0,141

45-49 år 0,906** 0,177 0,166 0,121

50-54 år -0,0704 0,186 -0,0498 0,135

55-59 år 0,613** 0,176 0,0961 0,111

60-64 år -0,498** 0,139 0,250* 0,107
Signifikansnivå: *=0,05 och **0,01. (Robust standardavvikelse)

I modell två är de flesta koefficienterna inte signifikanta vid 5% nivå. Undantaget är variabeln 60-

64 år (0,250) som har en positiv koefficient.

Kön

Koefficienten för män (0,329) visar att andelen män i en yrkesgruppen har en positiv inverkan på 

yrkesgruppens lön i den första modellen. Modellen indikerar att det finns någon slags löneskillnad 

mellan mansdominerade och kvinnodominerade yrken som inte kan förklaras av övriga variabler.

Variabeln för andel män är inte signifikant i modellen med ”fixed effects” vid 5 % nivå. 

Koefficienten är svagt positiv men någon tydlig effekt går inte att utröna här.

Regressionsanalysen utan ”fixed effects” indikerade att det fortfarande kvarstår betydelsefulla 

skillnader mellan mansdominerade och kvinnodominerade yrkesgrupper.

Slutligen fångar variabeln år (0,0176 resp. 0,0256) den löneökning som skett över perioden som 

inte kan förklaras av övriga variabler i modellen.
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Tabell 16. Regressionsresultat: kön och övrigt

Modell 1 (utan ”fixed effects”) Modell 2 (med ”fixed effects”)

Kön Koefficient Std. Fel Koefficient Std. Fel

Män 0,329** 0,0235 0,0596 0,0734

Kvinnor Referensvariabel Referensvariabel

År 0,0176** 0,00132 0,0256** 0,00109

R^2 0,831 Inom 0,838

Mellan 0,638

Sammanlagt 0,608

F-värde 332,27 230,34

Prob > F 0,000 0,000

Observationer 2787 2787
Signifikansnivå: *=0,05 och **0,01. (Robust standardavvikelse)

6. Diskussion

Den här uppsatsen har försökt att mäta och analysera arbetsmarknadssegregering och löneskillnader

mellan män och kvinnor genom att undersöka sambandet mellan en yrkesgrupps sammansättning 

och dess genomsnittslön. Det är ett angreppssätt som inte har använts tidigare, och målet har varit 

för att pröva om detta tillvägagångssätt kan leda till nya insikter och ny kunskap.

Resultatet från den första modellen, som inte har yrkesspecifika intercept, indikerar att det finns ett 

samband mellan hur många män som arbetar i en yrkesgrupp och den yrkesgruppens 

genomsnittslön. Storleken på detta samband, att en ökning av andelen män med en procentenhet 

korrelerar med en ökning av yrkesgruppens lön med 0,329 procentenheter (vilket också kan 

uttryckas som att löneskillnaden mellan en totalt mansdominerad och en totalt kvinnodominerad 

yrkesgrupp är ungefär 33%), ligger i linje med tidigare forskning som estimerat att löneskillnader 

som uppstår som en konsekvens av arbetsmarknadssegregeringen är ungefär 30%.

Resultatet från den andra modellen, som har yrkesspecifika intercept, uppvisar dock inte något 

signifikant samband mellan andelen kvinnor i en yrkesgrupp och yrkesgruppens genomsnittslön. 

Hur kan vi tolka denna skillnad mellan de båda modellerna?

Det första är att om det finns ett direkt samband mellan antal män i ett yrke och yrkets 
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genomsnittslön så är det inte en effekt som kan ses på den tidsperiod som har kunnat undersökas i 

detta papper. Den kan alltså vara tal om en indirekt effekt, exempelvis att män i större utsträckning 

söker sig till högavlönade yrken, snarare än att vi per automatik värderar det arbete män gör högre. 

Om det finns en tendens att vi värderar mansdominerade arbeten högre så är det i sådana fall en 

effekt som sker över längre tidsperioder och kräver längre tidsserier än vad som varit tillgänglig för 

denna uppsats.

Den andra slutsatsen är att om resultaten från den första modellen är signifikanta och resultaten från

den andra inte är det så finns det yrkesspecifika skillnader som är av betydelse. Den här 

undersökningen har försökt ta hänsyn till ett antal faktorer (ålder, kön, sektor m.m.) för att lättare 

kunna jämföra olika yrkesgrupper. Att dessa karakteristika för ett visst yrkes arbetskraft liknar 

karakteristika för ett annat yrkes arbetskraft behöver inte nödvändigtvis betyda att yrkena i sig är 

liknande. Det kan alltså finnas yrkesspecifika skillnader som är viktiga för att förklara dessa 

skillnader. Ur ekonomisk synpunkt är kanske det mest uppenbara exemplet att det saknas ett mått 

som kan ta hänsyn till skillnader i produktivitet. Att identifiera och analysera betydelsen av sådana 

yrkesspecifika skillnader är en viktig utmaning för framtida forskning.

Slutligen så kan det vara så att tidsperioden i fråga rent generellt inte är nog lång för att kunna mäta 

en del av de typer av effekter som ämnades undersökas. Det kan vara så att det finns effekter som 

slår igenom långsamt och kan observeras först efter en längre tid.

6.1 Framtida forskning

Den här studien har förhoppningsvis gett nya insikter rörande sambandet mellan 

arbetsmarknadssegregering och löneskillnader. Det sagt så finns det fortfarande mycket att göra vad

gäller att ytterligare dekonstruera dessa löneskillnader. Mer specifikt  kan det vara värdefullt att 

över en längre tidsperiod undersöka hur en förändring i könssammansättning hänger samman med 

en yrkesgrupps löneutveckling. Det finns också ett behov av att vidare utforska de yrkesspecifika 

skillnader som dessa modeller har gett antydan om.
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