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Sammanfattning  

  

  

Sverige rankades i Global Gender Gap Index 2016, av World Economic Forum, till det fjärde 

mest jämställda landet i världen. Trots denna topprankning förekommer både en oförklarad och 

förklarad löneskillnad mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden. Syftet med 

denna studie är att granska lönegapet inom den primärkommunala sektorn samt hur utvalda 

kommunala faktorer påverkar denna existerande löneskillnad. Studien baseras på paneldata från 

svenska kommuner med ett invånarantal på minst 15 000 personer, under tidsperioden 2011–

2015. De inkluderade kommunala faktorerna är utbildningsnivå, andel kvinnor inom 

primärkommunal sektor, andel rödgröna mandat i kommunfullmäktige, kvoten av antal uttagna 

nettodagar av föräldraförsäkring samt arbetslösheten inom kommunen. Studiens resultat 

bekräftar i enlighet med tidigare forskning att det finns ett lönegap mellan kvinnor och män 

samt att det har skett en minskning av detta lönegap.   
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1. Introduktion  

 
I detta avsnitt presenteras problembakgrunden samt syftet med denna studie.  

 

”Vi vet alla att kvinnor i genomsnitt har lägre löner än män.” 

  

Med ovanstående citat inleds Statens Offentliga Utredning(SOU) Glastak och glasväggar?  

Den könssegregerade arbetsmarknaden av redaktörerna Inga Persson och Eskil Wadensjö 

(SOU 1997:137, 1). Denna SOU publicerades för 20 år sedan men påståendet är lika relevant 

och aktuellt än idag. 

  

Sverige rankades i Global Gender Gap Index 2016, av World Economic Forum, till det fjärde 

mest jämställda landet i världen. I indexet undersöks de fundamentala kategorierna: ekonomisk 

deltagande och möjlighet, utbildningsnivå, hälsa samt politiskt deltagande. Sveriges 

topprankning, i undersökningen av World Economic Forum, innebär inte att landet lyckats 

uppnå en total ekonomisk jämställdhet. Det framkommer i Global Gender Gap Index 2016 att 

Sveriges index av lönejämlikhet är 0,715 av 1 (World Economic Forum, 2016). Sverige 

positionerar sig i framkant i strävan mot ett jämställt samhälle, trots detta finns ett lönegap 

mellan kvinnor och män (Regeringen, u.å).  

  

Om hänsyn till hela den svenska arbetsmarknaden tas, samt om samtliga löner räknas upp till 

heltid, utgjorde kvinnors löner 87 procent av mäns löner år 2015. När hänsyn till förklarande 

faktorer tagits, exempelvis arbetstid och att kvinnor och män arbetar inom olika sektorer, 

minskar löneskillnaden. Kvinnornas löner utgjorde då 94 procent av männens löner (Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2016). Medlingsinstitutet rapporterar att lönegapet år 2015 var minst inom 

den primärkommunala sektorn, kvinnornas löner utgjorde då 95,4 procent av männens löner. 

När hänsyn till förklarande faktorer tagits utgjorde kvinnornas löner 99,6 procent av männens 

löner (Medlingsinstitutet, 2016). Det finns olika sätt att mäta lönegapets storlek, följaktligen 

kan lönegapets storlek korrigeras beroende på vilka faktorer som tas hänsyn till. När exempelvis 

utbildningsnivå tas i beaktande växer lönegapet på grund av att fler kvinnor, i genomsnitt, har 

en högre utbildningsnivå än män (Kommunal, 2013). 
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Det finns både en oförklarad och förklarad löneskillnad mellan kvinnor och män på den svenska 

arbetsmarknaden. År 2015 observerades det minsta lönegapet på arbetsmarknaden inom den 

primärkommunala sektorn vilket gör sektorn intressant att studera. Med detta som bakgrund är 

syftet med studien att granska lönegapet inom primärkommunal sektor samt studera hur utvalda 

kommunala faktorer påverkar detta lönegap. De kommunala faktorer som studeras är 

utbildningsnivå, könsfördelningen av anställda inom primärkommunal sektor, andel rödgröna 

mandat i kommunfullmäktige, kvoten av antal uttagna nettodagar av föräldraförsäkring samt 

arbetslösheten inom kommunen.  Den empiriska analysen baseras på data över de svenska 

kommunerna under perioden 2011–2015. 

 

1.1 Avgränsningar  

  

Uppsatsen avgränsas till att enbart studera svenska kommuner med ett invånarantal på minst 15 

000 under tidsperioden 2011–2015. Avgränsningen med avseende på folkmängd motiveras av 

att mindre kommuner har en mindre primärkommunal sektor. En mindre primärkommunal 

sektor riskerar att snedvrida resultaten på grund av ett mindre urval av kommunala tjänster. 

Inkluderandet av observationer från en femårsperiod grundas i att fler observationer ökar 

reliabiliteten.  

 

1.2 Studiens disposition  

  

Det inledande avsnittet introducerar ämnet samt syftet med studien. Uppsatsens andra avsnitt 

presenterar bakgrund samt tidigare forskning. Därefter presenteras det teoretiska ramverket som 

ligger till grund för analysen av empirin. I avsnitt fyra presenteras det insamlade datamaterialet 

som används i studien. Deskriptiv statistik redovisas därefter i det femte avsnittet. I avsnitt sex 

presenteras resultaten från den empiriska analysen, därefter följer en avslutande diskussion.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning  

 
I det kommande avsnittet presenteras bakgrunden till lönegapet i Sverige samt tidigare 

forskning inom området.   

 

2.1 Bakgrund  

  

Den bakomliggande faktorn som bestämmer fördelningen av konsumtionsmöjligheter i 

samhället är lönen. Incitament till att arbeta grundas i individens lönesättning samt möjligheten 

till löneutveckling (Granqvist, Regnér. 2013, 1).  

  

Arbetsuppgifter inom hemmet fördelades historiskt sett olika mellan män och kvinnor. Mannens 

huvuduppgift var att arbeta för att försörja familjen samtidigt som kvinnan i huvudsak ansvarade 

över familj och hushåll. När kvinnor under 1900-talet började arbeta utanför hemmet ansågs de 

inte vara lika produktiva som män vilket resulterade i att de så kallade ”kvinnolönerna” 

skapades. Kvinnolönerna var betydligt lägre än männens löner för ett jämbördigt arbete 

(Thoursie 2004, 11).  På 1970-talet genomfördes ett flertal politiska åtgärder, bland annat 

införandet av föräldraförsäkringen samt lagen om anställningstrygghet. Till följd av dessa 

politiska åtgärder skedde en kraftig minskning av lönegapet under 1980-talet. 

Utbildningssystemet expanderade även under 1970-talet vilket ledde till bättre möjligheter till 

en eftergymnasial utbildning. Kvinnor valde i större utsträckning att vidareutbilda sig vilket 

stärkte deras position på arbetsmarknaden (Granqvist, Regnér. 2003, 9). Den första svenska 

jämställdhetslagen infördes år 1979, där det lagstadgades att män och kvinnor ska ha samma 

villkor i samhällslivet. Lagen ersattes år 2008 av diskrimineringslagen. Diskrimineringslagens 

syfte är att främja jämställdhet och jämlikhet i samhället (Nationalencyklopedin [NE], 2017). 

Lönegapet minskade under slutet av 1900-talet men uppgick trots denna minskning till dryga 

15 procent år 2000 (Granqvist, Regnér. 2003, 9).  

  

Den 3 oktober 2014 tillträdde den socialdemokratiska statsministern, Stefan Löfven. Den 

rödgröna regeringen är Sveriges, och världens, första uttalade feministiska regering med sex 

delmål för att forma ett samhälle med en jämställd framtid. Ett av de sex delmålen är ekonomisk 

jämställdhet; vilket innebär att villkoren och möjligheterna för kvinnor och män angående 

ekonomisk oberoende och betalt arbete ska vara ekvivalent (Regeringen, u.å). Vänsterpartiet är 
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inte med i regeringen, men partiet är tydligt feministisk och i avseende på feministiska frågor 

kan vänsterpartiet ses som ett stödparti till den rödgröna regeringen (Vänsterpartiet, u.å).   

  

Den nuvarande regeringen inrättade en jämställdhetsmyndighet 2016 som lokaliserades i 

Göteborg (Regeringen, 2016). Regeringens satsning är ett framsteg i strävan att åtgärda 

problematiken med att kvinnodominerade sektorer, som den primärkommunala sektorn, har ett 

lägre löneläge än mansdominerade sektorer. Ett lägre löneläge leder till en sämre 

levnadsstandard under arbetande år samt en lägre pension (Sveriges akademikers 

centralorganisation [SACO], u.å).  

 

 

2.2 Tidigare forskning  

 

Det finns omfattande forskningen gällande löneskillnader samt diskriminering på 

arbetsmarknaden. Författaren Karin Alfredsson inleder boken Kön bestämmer Lön (1990):  

  

”Män har bra betalt för att smutsa ner. Kvinnor har dåligt betalt för att hålla rent. Var finns 

logiken?”  

  

Alfredsson belyser problematiken med att fler kvinnor än män jobbar deltid och att detta 

påverkar på löneutvecklingen. Att fler kvinnor jobbar deltid sker både frivilligt och ofrivilligt; 

det är samhällets struktur och normer som styr över kvinnans arbetstider. Kvinnans roll i 

samhället är att ta ansvar över familj och hushåll, medan mannen fokusar på yrkeskarriären 

(Alfredsson, 1990. 6, 10–11). Värderingarnas roll i lönesättningen på arbetsmarknaden tas även 

upp. Hur kommer det sig att kompensationen för att arbete inom industri är högre än att ta hand 

om människor inom vården? Svårigheten med ett samhälle av patriarkal struktur är att mäns 

insatser värdesätts högre än kvinnornas (Alfredsson, 1990. 16–17).  

  

Den svenska statsvetaren Bo Rothstein visar i studien The Reproduction of Gender Inequality 

in Sweden: A Casual Mechanism Approach (2012) att kvinnor generellt sett inte bara har en 

svagare position på arbetsmarknaden, utan även i samhället. Rothstein hänvisar till en rapport 

från jämställdhetsutskottet som upprättats av den svenska regeringen. Han argumenterar för att 

den sociala strukturen i Sverige är formad på ett sätt som ger män mer makt än kvinnor. Kvinnor 
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är inte bara överrepresenterade inom deltidsjobben, utan har även en större risk att utsättas för 

könsdiskriminering på arbetsmarknaden (Rothstein, 2012).  

 

Redaktörerna Persson och Wadensjö skildrar i Glastak och glasväggar? Den könssegregerade 

arbetsmarknaden (1997) fyra olika delförklaringar till den existerande löneskillnaden på 

arbetsmarknaden och delar upp dessa utifrån olika bakomliggande orsaker. Den första orsaken 

som skildras som en bakomliggande faktor är att de arbetsrelaterade egenskaper kvinnor och 

män innehar värderas olika. Att kvinnor och män får olika ersättning för dessa egenskaper, som 

påverkas av sektor och yrke, är den andra förklarade orsaken till lönegapet. Orsak nummer tre 

är att kvinnors och mäns arbetsrelaterade egenskaper är olika vilket är en bidragande faktor till 

att de hamnar inom olika sektorer och yrken. Kvinnor och män hamnar även inom olika sektorer 

och yrken trots samma arbetsrelaterade egenskaper. Den fjärde, och sista, bakomliggande 

orsaken till lönegapet är att löneläget i de sektorer och yrken som är kvinnodominerade är lägre 

än i de yrken som är mansdominerade. Persson och Wadensjö exemplifierar hur dessa fyra olika 

delförklaringar till lönegapet är typer av diskriminering på arbetsmarknaden (SOU 1997:137, 

3–4).  

  

Katarina Boye, sociolog vid Stockholms Universitet berör i sin avhandling Happy hour? Studies 

on well-being and time spent on paid and unpaid work (2008) hur hushållsarbetet delas upp 

mellan kvinnor och män. I svenska hushåll ansvarar kvinnor i genomsnitt tre gånger mer över 

hushållsarbetet än vad män gör. Föräldraskap bidrar till en ännu mer obalanserad fördelning av 

hushållsarbetet. Högutbildade kvinnor med karriärsambitioner är de som är mest måna om 

jämställdhet (Boye. 2008, 1–2). Sedan utbildningssystemet expanderade under 1970-talet har 

antalet högutbildade i Sverige ökat – där kvinnor totalt hade en högre utbildningsnivå än män 

år 2015 (SCB, 2015).  

  

En del av lönegapet förklaras av att kvinnor och män är överrepresenterade inom olika sektorer, 

där de sektorer som är kvinnodominerade har ett lägre löneläge (Jusek 2017, 3). Löneskillnaden 

skulle dock minska om fördelningen av män och kvinnor var lika med avseende på 

utbildningsnivå, ålder, arbetstid och sektor – men löneskillnader skulle fortfarande existera 

(Johansson. 2002, 12).  

 

Den offentliga och den privata sektorn på den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad. Den 

kvinnodominerade offentliga sektorn, där den primärkommunala sektorn är inkluderad, har ett 
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lägre löneläge än den privata sektorn. Det är problematiskt att kvinnor och män tenderar att 

arbeta inom olika sektorer då arbetsmarknaden förblir segregerad. På den könssegregerade 

arbetsmarknaden sker en diskriminering som är svår att upptäcka samt motverka (Kommunal, 

2013). 

 

Sammanfattningsvis uppvisar den tidigare forskningen ett lönegap mellan män och kvinnor –  

både beroende på förklarade och oförklarade faktorer. En kvinnas arbetsinsats bedöms generellt 

sett lägre än en likvärdig arbetsinsats av en man vilket synliggörs i kompensationen för 

arbetsinsatsen. Samhällets struktur och normer är den bakomliggande faktor som har störst 

inverkan på det existerande lönegapet.  
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3. Teori  
 

I det kommande avsnittet presenteras de teoretiska ramverk som ligger till grund för den 

empiriska analysen.  

  
 

3.1 Humankapital  

  

Humankapital är en samlad beteckning som inkluderar människors kompetenser, färdigheter, 

kunskaper och investeringar i psykiska och fysiska egenskaper som är bidragande till 

produktionsförmågan, såsom träning, utbildning, hälsovård. En investering i humankapital är 

att investera i sig själv – genom utbildning och hälsovård. En ökning i humankapital är att 

inneha mer kunskap och öka möjligheten till en längre livslängd (Becker, 1994, 15–16). 

Produktivitetsnivån hos arbetstagare påverkas av kunskap och erfarenhet; detta kan erhållas 

genom utbildning men även från det ”arv” och den ”miljö” individen är uppväxt i. I 

humankapitalteorin görs antagandet att det endast är arbetstagarens produktivitet som avgör 

lönesättningen (Björklund et al., 2014, 136).  

  

Inom teorin är utbildning en investering i humankapitalet då effekten är produktivitetshöjande. 

Att investera i humankapitalet är både positivt för den individuella och samhällsekonomiska 

avkastningen. Ju högre humankapital individer har i samhället, desto större blir den 

samhällsekonomiska avkastningen. Det är lönsamt för samhället att befolkningen har ett högt 

humankapital då den generella hälsan blir bättre, det leder till en ökning av deltagandet i 

politiska frågor samt har en positiv inverkan på minskad brottslighet. Humankapitalet är även 

positivt för den enskilda individen i det avseende att den individuella avkastningen ökar i form 

av en högre inkomst (Björklund et al., 2014, 150–153). Humankapitalteorin tar dock ingen 

hänsyn till diskriminering på arbetsmarknaden (Björklund et al., 2014, 136).  

  

    

3.2 Diskrimineringsteorin  

  

Diskrimineringslagen finns för att skydda folkgrupper och individer mot att bli orättvist 

behandlade i Sverige (Diskrimineringslagen, 2008:567). I juridisk mening kan diskriminering 

definieras med att grupper eller individer särbehandlas negativt utan saklig grund, ett exempel 
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på en icke saklig grund kan vara individens eller gruppens kön (NE, 2017). Det är skillnad 

mellan olika typer av diskriminering. Institutionell(strukturell) diskriminering innebär att de 

regler som finns i ett socialt system ger diskriminerande konsekvenser för vissa grupper, medan 

individuell diskriminering innebär att enskilda individer särbehandlas (De los Reyes, 2008, 1–

3).   

  

Det finns olika skäl till att diskriminering sker, vissa grupper och individer är mer utsatta på 

grund av en ojämn fördelning av resurser i samhället (utbildning, ekonomi, hälsa osv). 

Förståelse och fördomar mot olika typer av grupper formas av attityder och påverkas av 

fördelningen av resurserna (Borjas, 2003, 235).  

  

Diskrimineringen på arbetsmarknaden är inte bara en samhällsdebatt, utan även en gammal 

tanke som diskuteras inom nationalekonomin. Diskriminering är etablerat i dagens samhälle 

och det finns en diskrimineringslag – dock är det en distinkt skillnad mellan den ekonomiska 

och den politiska definitionen av diskriminering. I nationalekonomi tar traditionella 

konkurrensmodeller på arbetsmarknaden ingen hänsyn till personliga egenskaper, som kön, 

utan lönen ska endast påverkas av arbetstagares marginalproduktivitet. Diskriminering på 

arbetsmarknaden innebär ur ett ekonomiskt perspektiv att en individ inte får tillräcklig 

ersättning för sin produktivitet i en arbetsinsats, utan ersättningen påverkas av andra egenskaper 

som inte har en påverkan på arbetsinsatsen, exempelvis kön eller hudfärg (Björklund et al., 

2014,153–154).  

  

 

3.2.1 Direkt diskriminering  

  

Direkt diskriminering, innebär att en individ blir negativt särbehandlad i jämförelse med en 

annan individ i en ekvivalent situation (Diskrimineringsombudsmannen [DO], 2017). På 

arbetsmarknaden är ett klassiskt exempel lönediskriminering, vilket betyder att lönesättningen 

är olika mellan kvinnor och män vid utförande av lika arbete. Direkt diskriminering är relativt 

sällsynt på dagens arbetsmarknad (Landsorganisationen i Sverige [LO], 2013).   
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3.2.2 Statistik diskriminering  

  

Statistik diskriminering klargör en av anledningarna varför kvinnor i genomsnitt tjänar mindre 

än män. Modellen bygger på att arbetsgivaren inte har tillgång till information om 

produktionsnivån hos arbetstagaren. Med fokus på att vinstmaximera tar företag rationella 

beslut vid anställning av nya medarbetare för att anställa den individ som är mest lönsam för 

företaget (Björklund et al., 2014, 157).  

  

Givet antagandet att företaget inte kan, alternativt att det är för kostsamt, införskaffa all viktig 

information om de sökande, väljer de att rangordna de som sökt jobbet och deras produktivitet 

med andra indikatorer. En indikator kan exempelvis vara antagandet att kvinnor planerar längre 

barnledighet än män, följaktligen blir anställda män mer lönsamma att investera i på 

arbetsplatsen. Kvinnor blir statistiskt diskriminerade när de utesluts ut processen på grund av 

en gruppegenskap och inte med anledning av individuella egenskaper och kvalifikationer 

(Björklund et al., 2014, 157–158). 

   

  

3.2.3 Strukturell diskriminering  

  

Strukturell diskriminering grundas i de maktstrukturer, normsystem och regelverk som är 

etablerade i samhället. Det sociala systemet reglerar det hierarkiska systemet i samhället där 

individer och grupper särbehandlas bland annat med anledning av kön (De los Reyes, 2008, 2–

3). Definitionen av strukturell diskriminering är när lagar, beteende och normer inom 

samhällsstrukturer är formade på ett sätt som oavsiktligt (eller avsiktligt) negativt särbehandlar 

en grupp av människor. I SOU 2005:56 skildras det hur den strukturella diskrimineringen kan 

upprätthållas genom individers handlingar; ”Människor formar strukturer, strukturer formar 

människor”. Det strukturella perspektivet och normerna i ett samhälle kan både vara 

fördelaktiga och missgynnsamma, beroende på samhällsgruppens plats i det hierarkiska 

systemet (SOU 2005:56, 21–22).   

  

Arbetsmarknaden, och arbetslivet, påverkas av den strukturella diskrimineringen; kön och 

etnicitet är två faktorer som påverkar hur en individ behandlas. På arbetsmarknaden visas den 

strukturella diskrimineringen genom en förekommande skillnad i anställningsvillkor och löner, 

trots ekvivalent utbildning, erfarenhet och övrigt humankapital (De los Reyes, 2008, 6). 
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Diskrimineringen i arbetslivet visas även av fördomar på arbetsplatsen, bland annat genom vilka 

arbetsuppgifter som individer tilldelas och förutfattade meningar om kompetensbrist (De los 

Reyes, 2008, 8). Diskrimineringslagen inrättades för att undvika denna typ av diskriminering 

på arbetsmarknaden.    
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4. Empirisk analys  
 

I det kommande avsnittet presenteras metodval, behandling av data samt de empiriska modeller 

som studien är baserad på.  

 

4.1 Data  

  

Datamaterialet är hämtat från Statistiska Centralbyrån(SCB). Data omfattar Sveriges 290 

kommuner under tidsperioden 2011 – 2015 med totalt 1 450 observationer. I analysen 

inkluderas endast 761 observationer. 689 kommuner exkluderas på grund av att folkmängden i 

kommunen under vissa observerade år var lägre än 15 000 invånare. Denna avgränsning görs 

med anledning av att mindre kommuner har en mindre primärkommunal sektor som riskerar att 

snedvrida resultaten på grund av ett mindre urval av kommunala tjänster. Till följd av att 

kommuner med invånarantal under 15 000 invånare har uteslutits blir använd paneldata 

obalanserad (Stock och Watson 2015, 397). Den obalanserade panelen skapar dock inga 

problem i studien. Samtliga variabler presenteras i appendix (tabell 7).   

 

Endast aggregerade data används i uppsatsen vilket innebär att hänsyn tas till samhällsnivå och 

ej till individdata. Studien tar endast hänsyn till den primärkommunala sektorn vilket försvårar 

en generalisering av resultatet till andra populationer.   

  

Variabler och variabelbeskrivningar presenteras nedan i tabell 1.  
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Tabell 1: Förklaring av variabler inkluderade i empiriska modellerna 

Variabler  Variabelförklaring  

Wshare Kvinnans genomsnittliga lön i primärkommunal sektor 

dividerat med mannens genomsnittliga lön i 

primärkommunal sektor  

ΔWshare 

 

Förändringen i Wshare mellan år 2015(t) och 2011(t-1).   

(Wsharet subtraherat med Wsharet-1) dividerat med  

Wsharet-1  

kUtb Kvoten av högutbildade kvinnor inom kommunen dividerat 

med antal kvinnor i kommunen, ålder 16–74 år 

mUtb Kvoten av högutbildade män inom kommunen dividerat 

med antal män i kommunen, ålder 16–74 år 

              interaktionUtb mUtb multiplicerat med kUtb  

  

kön Kvoten av andelen anställda kvinnor inom  

primärkommunal sektor dividerat med andelen anställda 

män inom primärkommunal sektor  

pol Den totala andelen mandat de rödgröna partierna  

(Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) har i 

kommunfullmäktige 

förf Kvoten av andelen av antalet nettodagar av 

föräldraförsäkring som kvinnor inom kommunen tagit ut 

dividerat med andelen av antalet nettodagar män inom 

kommunen tagit ut  

u Procentuellt öppet arbetslösa mellan åldrarna 20–64 inom 
kommunen  
  

  

4.1.1 Behandling av datamaterial  

  

De inkluderade variablerna testades för multikollinaritet och heteroskedasticitet. I appendix 

(tabellerna 8, 9, 10, 11, 12 och 13) presenteras dessa tester. VIF-värden som är högre än 10 och 

värden som närmar sig 1 i korrelationsmatrisen indikerar att de oberoende variablerna är 

korrelerade med varandra. Hög korrelation kan ha effekt på prediktionerna och bör tas hänsyn 

till i utvärderingen av resultatet. Regressionsanalysen gjordes med robusta standardfel för att 

korrigera eventuell heteroskedasticitet. Även Cook-Weisberg testet genomfördes för att 

säkerställa att ingen heteroskedasticitet förekom (Stock och Watson 2015, 375–376).    



13  

  

4.2 Empiriska modeller  

  

De två empiriska modeller som studien baseras på demonstrerar hur utvalda kommunala 

faktorer påverkar lönegapet mellan män och kvinnor samt hur detta gap har förändrats mellan 

år 2011 och år 2015.    

  

Två regressionsanalyser genomfördes och i den första empiriska modellen är den beroende 

variabeln baserad på kvinnors och mäns genomsnittliga månadslön inom den primärkommunala 

sektorn. Beteckningen av den beroende variabeln, Wshare, betyder kvinnors genomsnittliga lön 

dividerat med männens genomsnittliga lön. Om Wshare är 1 existerar inga löneskillnader men 

om Wshare exempelvis är 0,95 är lönegapet mellan kvinnor och män 5 procent (1–0,95=0,05).  

Lägre andelslön innebär större lönegap – större löneskillnad.  

  

Den andra regressionsanalysen är en tillväxtmodell med syftet att observera förändringen i 

Wshare mellan år 2011 och år 2015.   

  

Nedan presenteras de oberoende variabler som används i de empiriska modellerna. Samtliga 

variabler som presenteras i modellen är skalenliga i procentform (exempel: 6% = 0,06, 

120%=1,2).  

 

Utbildningsnivå, där andel högutbildade kvinnor i kommunen (kUtb) och andel högutbildade 

män i kommunen(mUtb) inkluderas i modellen. Även en interaktionsvariabel där andel 

högutbildade kvinnor inom kommunen multipliceras med andel högutbildade män inom 

kommunen inkluderas (interaktionUtb). Definitionen av att vara högutbildad i studien är att 

inneha en eftergymnasial utbildning på minst tre år. Högre utbildningsnivå är en investering i 

humankapitalet och ökar den enskilda individens kvalifikationer och påverkar lönen positivt 

vilken gör variabeln relevant i påverkan av lönesättningen hos anställda (Granqvist, Regnér. 

2003, 9). 

  

Fördelningen av män och kvinnor anställda inom primärkommunal sektor genom antal anställda 

kvinnor inom sektorn dividerat med antal anställda män inom sektorn(kön), visar fördelningen 

av män respektive kvinnor som arbetar i den offentliga sektorn inom kommunen. 

Kvinnodominerade yrken och sektorer har generellt sett lägre lön och sämre löneutveckling 

(SOU 1997:137, 1–2).   
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Andel mandat som Socialdemokrater, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har i kommunfullmäktige 

indikerar hur stort inflytande de rödgröna har inom kommunen(pol). De rödgröna partierna är 

tydligt feministiska partier som arbetar mot att löneskillnaderna ska försvinna. De förespråkar 

ett starkare skyddsnät i samhället med en högre ersättning vid exempelvis arbetslöshet. Andel 

rödgröna mandat i kommunen kan följaktligen antas korrelera med arbetslösheten inom 

kommunen (Regeringen, 2016). Denna variabel inkluderas med hypotesen att de rödgröna 

partierna är mer angelägna, än övriga partier, att eliminera det existerande lönegapet.  

  

Föräldraförsäkring(förf), antal nettodagar av föräldrapenning som kvinnor tar ut dividerat med 

antal nettodagar av föräldrapenning som män tar ut. Fler dagar med föräldrapenning innebär 

mer frånvaro från arbetet vilket kan påverka löneutvecklingen (Alfredsson, 1990. 6, 10–11).  

  

Arbetslöshet(u), indikerar hur bland annat hur konkurrensen på arbetsmarknaden ser ut. Det är 

rimligt att anta att högre arbetslöshet innebär att det är fler konkurrenter till samma arbete vilket 

leder till mindre jämställd lönestruktur och därmed större lönegap (Maitah u.å, 32).   

  

 

4.3 Regressionsmodeller  

  

I den första regressionsmodellen som presenteras är den beroende variabeln Wshare. En positiv 

påverkan från de oberoende variablerna innebär en minskning av lönegapet och en negativ 

påverkan från de oberoende variablerna innebär en ökning av lönegapet. 

 

 Regressionsmodell 1  

 

Wshare = β0 + β1*kUtb + β2*kUtb + β3*interaktionUtb + β4*kön + β5*pol + 

β6*förf + β7*u + ε 

 

I den andra regressionsmodellen, nedan, observeras förändringen av lönegapet inom 

primärkommunal sektor mellan årtalen 2011 och 2015. I modellen definieras år 2015 som 

period t och år 2011 som period t-1. Den beroende variabeln i denna modell är ΔWshare. Om 

ΔWshare är positiv visas en minskning av lönegapet och om den beroende variabeln är negativ 



15  

  

visas en ökning av lönegapet. β0 representerar interceptet. De inkluderade oberoende 

variablerna är från period t-1, detta för att en enhetlig variabel krävs för att observera en 

påverkan i lönegapet av de oberoende variablerna.  

  

Regressionsmodell 2 

 

ΔWshare = β0 + β1*kUtbt-1 + β2*kUtb t-1 + β3*interaktionUtb t-1 + β4*kön t-1 + β5*pol t-1 

+ β6*förf t-1+ β7*u t-1 + ε t-1  

  

Korrelationsmatriserna och VIF-värdena för båda regressionsmodellerna presenteras i appendix 

(tabellerna 10, 11, 12 och 13). Variablerna kUtb, mUtb samt interaktionUtb är högt korrelerade. De 

tidigare nämnda variablerna är högt korrelerade på grund av dess konstruktion, detta är dock inget 

problem. I Cook-Weisberg testet var p-värdet större än 0,05 vilket visar att ingen heteroskedasticitet 

förekommer (Stock och Watson 2015, 376). Utöver de inkluderade oberoende variablerna har 

regressionsmodellerna en slumterm, ε. Slumptermen förklarar det resterade av den variation som inte 

förklaras av de inkluderade oberoende variablerna (Stock och Watson 2015, 158).   
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5. Deskriptiv statistik  

 
I detta avsnitt presenteras deskriptiv statistik för modellens variabler. 

 

I den deskriptiva statistiken har variabler från regressionsmodell 2 sammanställts. I tabellerna 

2 och 3 presenteras en summering av den deskriptiva statistiken samt medelvärden för 

variablerna från de kommunerna med minst respektive störst löneskillnad år 2015. I figurerna 

1, 2 och 3 presenteras det genomsnittliga lönegapet inom primärkommunal sektor år 2015 samt 

de 10 kommuner med minst respektive störst lönegap år 2015. De 10 kommunerna med störst 

och minst löneskillnad år 2011 presenteras i appendix (figurerna 4 och figur 5). Tabeller och 

diagram har färdigställts för att observera förändringar i de inkluderade oberoende variablerna 

mellan år 2011 och år 2015 samt för att uppmärksamma skillnader mellan de olika 

kommunerna.   

 

5.1 Förändring mellan år 2011 och år 2015  

  

Lönegapet mellan kvinnor och män har minskat inom den primärkommunala sektorn mellan år 

2011 och år 2015. I tabell 2 observeras en förändring i alla oberoende variabler mellan årtalen. 

Andelen kvinnor och män som är högutbildade inom kommunerna har under åren ökat. 

Ökningen av högutbildade kvinnor är större än ökningen av högutbildade män vilket ökar 

utbildningsgapet mellan kvinnor och män ytterligare. Den primärkommunala sektorn är 

fortfarande en kvinnodominerad sektor år 2015, en jämnare könsfördelning påvisas dock 

jämfört med år 2011. De rödgröna partiernas mandat i kommunfullmäktige ökade något mellan 

årtalen samtidigt som arbetslösheten och kvoten mellan kvinnor och mäns dagar av 

föräldrapenning minskade. 
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Tabell 2: Deskriptiv statistik 

                                                    
Variabler  

                          2011                          2015  

                                                                  Standard   
   Min            Medel              Max         avvikelse  

                                                                    Standard   
Min            Medel            Max                 avvikelse  

Wshare  

  

0,8857  0,9414  1,004  0,0220  0,8884  0,9573  1,0263  0,0223  

kUtb  

  

0,0798  0,1371  0,2891  0,0408  0,0894  0,1529  0,3017  0,0437  

mUtb  

  

0,0401  0,0932  0,2862  0,0443  0,0422  0,0991  0,2831  0,0462  

interaktionUtb  

  

0,0034  0,0145  0,0710  0,0127  0,0040  0,0171  0,0041  0,0143  

kön  

  

2,7272  4,1192  7,2222  0,7711  2,4390  3,8506  5,7894  0,6588  

pol  

  

0,1111  0,4498  0,7254  0,1097  0,0015  0,4524  0,6875  0,1007  

förf  

  

2,3767  3,3070  4,3957  0,4371  1,3183  1,8372  16,9810  0,1591  

u  

  

0,037  0,0709  0,116  0,0170  0,029  0,0510  0,114  0,0159  

  

  

Lönegapet var år 2015 4,27 procent inom primärkommunal sektor. Detta kan jämföras med år 

2011 då storleken av lönegapet var 5,86 procent. Det genomsnittliga lönegapet mellan kvinnor 

och män minskade med 1,6 procentenheter mellan år 2011 och år 2015.   
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Figur 1: Det genomsnittliga lönegapet inom primärkommunal sektor år 2011 respektive år 2015  

 
 

 

 

5.2 De kommuner med störst och minst lönegap år 2015  

  

I figur 2 presenteras de 10 kommuner med minst lönegap inom primärkommunal sektor år  

2015. Åtta av dessa kommuner ligger i Stockholms län. De andra två lokaliseras i Västra 

Götaland och Jämtlands län. I fem av dessa kommuner var den genomsnittliga lönen för kvinnor 

högre än den genomsnittliga lönen för män och i en av kommunerna var den genomsnittliga 

lönen lika för kvinnor och män.  

  

LÖNEGAP 

lönegap 2011 lönegap 2015 
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Figur 2: De 10 kommuner med minst lönegap år 2015 

 
  

   

 

De 10 kommuner med störst lönegap år 2015 inom primärkommunal sektor var utspridda inom 

landets län. Dessa kommuner presenteras i figur 3. De är Norrtälje kommun i Stockholms län, 

Mjölby kommun i Östra Götalands län, Värnamo kommun i Smålands län,  

Alvesta kommun i Kronobergs län, Oskarshamn kommun i Kalmars län, Gotland kommun i 

Gotlands län, Hässleholm kommun i Skånes län, Halmstad kommun och Varberg kommun i 

Hallands län och Orust i Västra Götalands län.   
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Figur 3: De 10 kommuner med störst lönegap år 2015 

 
  

  

  

I tabell 3 presenteras medelvärden från de 10 kommuner med störst respektive minst 

löneskillnad år 2015. En markant skillnad påvisas. Skillnaden i det genomsnittliga värdet av 

Wshare mellan de kommuner med störst respektive minst lönegap år 2015 inom den 

primärkommunala sektorn är 8,92 procentenheter. I de kommunerna med minst lönegap i 

Sverige observeras en jämnare fördelning av andel högutbildade kvinnor och män. 

Kommunernas primärkommunala sektor är större och andelen män som jobbar inom sektorn är 

högre. Det påvisas även att arbetslösheten är lägre och andel rödgröna mandat inom 

kommunerna är färre. Den enda oberoende variabeln som visar det motsatta är antalet dagar av 

uttagen föräldrapenning, något fler kvinnor tar ut föräldrapenningdagar i de kommunerna med 

minst lönegap.  
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Tabell 3: Medelvärden från de kommunerna med störst respektive minst lönegap år 2015 

Variabler  Störst lönegap                        Minst lönegap  

  Medelvärde  Medelvärde  

Wshare  

  

0,9138  1,0030  

kUtb  

  

0,1304  0,2244  

mUtb  

  

0,0779  0,1806  

interaktionUtb  

  

0,0086  0,0310  

kön  

  

4,0621  3,0250  

pol  

  

0,4391  0,3331  

förf  

  

1,6974  1,7179  

u  

  

0,0649  0,0558  

  

     



22  

  

6. Resultat  
 

I kommande avsnitt presenteras resultaten från den empiriska analysen.  

 

 

6.1 Resultat regressionsmodell 1   
  

Resultatet av regressionsanalys 1 presenteras i tabell 4. 

 

Tabell 4: Parameterestimat regressionsanalys 1 

    Robusta   

Oberoende variabler  Koefficient  standard fel  

kUtb  0,4549 ***  0,07832  

  

mUtb  -0,2512 **  0,9890  

  

interaktionUtb  0,1804  0,2672  

  

kön  0,0067 ***  0,0013  

  

pol  -0,0066  0,0085  

  

förf  -0,0038 **  0,0015  

  

u  0,1413 **  0,0592  

  

Konstant  0,9335 ***  0,0120  

  

                                                      761 observationer   R2 =0,3881  

Signifikansnivån på koefficienterna representeras av stjärnorna enligt ***=0,01 **=0,05 *=0,1   

  

 

Koefficienterna kUtb och kön är i denna modell signifikanta på en enprocentig signifikansnivå. 

Koefficienterna mUtb, förf och u är i modellen signifikanta på en femprocentig signifikansnivå. 

Estimaten av koefficienterna interaktionUtb och pol är ej signifikanta. De oberoende 

variablerna förklarar 38,83 procent av variationen i regressionsmodell 1.  



23  

  

 

Koefficienterna kUtb, interaktionUtb, kön och u är positiva i modellen, vilket innebär att en 

enprocentig ökning i dessa estimeras leda till en ökning i Wshare. Koefficienterna mUtb, pol 

och förf är negativa, vilket innebär att en enprocentig ökning i dessa estimeras leda till en 

minskning i Wshare. Som tidigare nämnt innebär en ökning av Wshare att lönegapet minskar 

samt en minskning av Wshare innebär en ökning av lönegapet. 

 

Om kUtb ökar med en procentenhet predikteras en ökning av Wshare med 0,4549. En ökning 

av variabeln kön med en procentenhet predikteras leda till en ökning av Wshare med 0,0067. 

Vid en ökning av u predikteras Wshare att öka med 0,1413. Vid en ökning av mUtb med en 

procentenhet predikteras en minskning av Wshare med 0,2512. Om förf ökar med en 

procentenhet estimeras Wshare att minska med 0,0038. Enskilda estimerade förändringar i de 

signifikanta variablerna sker då övriga variabler i modellen hålls konstanta.   

 

I appendix (tabell 9) presenteras regressionsanalys 1 när de två icke-signifikanta oberoende 

variablerna, interaktionUtb och pol, uteslutits ur modellen. I modellen visas samma positiva 

och negativa påverkan av Wshare. Skillnaden mellan modellerna är endast storleken av effekt 

de oberoende variablerna ger, på den beroende variabeln, per ökad procentenhet.  
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6.2 Resultat regressionsmodell 2   

  

Resultatet av regressionsanalys 2 presenteras i tabell 5. 

 

Tabell 5: Parameterestimat regressionsanalys 2 

    Robusta   

Oberoende variabler  Koefficient  standard fel  

kUtbt-1  -0,5150  0,1461  

  

mUtb t-1   0,1535  0,1774  

  

interaktionUtb t-1  -0,2258  0,5388  

  

kön t-1   0,0090 ***  0,0024  

  

pol t-1  -0,0247  0,0201  

  

förf t-1  -0,0046  0,0043  

  

u t-1   0,0017  0,0011  

  

Konstant                                          -0,0093                                         0,0283   

                                                      154 observationer   R2 =0,1152  

Signifikansnivån på koefficienterna representeras av stjärnorna enligt ***=0,01 **=0,05 *=0,1   

   

 

Regressionsmodell 2 inkluderar endast data från årtalen 2011 och 2015 för att testa om det 

förekommer någon förändring av lönegapet mellan årtalen. Koefficienten könt-1 är signifikant 

på en enprocentig signifikansnivå i modellen. Övriga variabler är ej signifikanta. En ökning av 

könt-1 med en procentenhet predikteras leda till en minskning ΔWshare med 0,0089. 

Prediktionen att lönegapet skulle minska om fler kvinnor börjar jobba inom primärkommunal 

sektor är oväntat på grund av att estimatet är oförenligt med resultatet i regressionsmodell 1. De 

oberoende variablerna förklarar 11,52 procent av variationen i regressionsmodell 2.  
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Tabell 6: Förändringen i lönegapet mellan år 2011 och år 2015 

Variabel                                                               Medelvärde Standardavvikelse  

ΔWshare  0,0174  0,0183  

  

 

Lönegapet minskar från år 2011 till år 2015 med genomsnittet 1,74 procent i kommunerna 

mellan de observerade åren. De oberoende variablerna i modellen förklarar endast en liten del 

av denna förändring.   
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7. Avslutande diskussion  
 

I det kommande avsnittet presenteras en avslutande del. De resultat som lagts fram i uppsatsen 

diskuteras och analyseras i detta avsnitt. 

 

Studiens syfte var att studera lönegapet inom primärkommunal sektor och att undersöka hur de 

kommunala faktorerna har påverkat detta samt hur löneskillnaden har förändrats över tid.   

  

De resultat som tagits fram bekräftar i enlighet med tidigare forskning att det finns ett lönegap 

mellan kvinnor och män. Alfredsson (1990) skriver hur fördelningen i hemmet och på 

arbetsmarknaden mellan kvinnor och män påverkas av samhällets struktur och normer. 

Kvinnors arbetsinsatser värderas generellt sett inte lika högt som männens samt kvinnor 

spenderar, frivilligt och ofrivilligt, mer tid ifrån arbetsplatsen på grund av inlärda strukturella 

förväntningar, att det är kvinnans uppgift att ha huvudansvaret över hem och familj. Även 

Persson och Wadensjö (1997) diskuterar hur kvinnors och mäns egenskaper värdesätts olika 

och att sektorer som är kvinnodominerade har en lägre lönenivå. Johansson (2002) bekräftar 

dessa studier och menar att även om kvinnor och män skulle omfördelas lika på utbildningsnivå, 

ålder, arbetstid och sektor skulle lönegapet fortfarande existera. 

  

Två teoretiska ramverk presenteras i uppsatsen tredje avsnitt: teorin om humankapitalet utgår 

ifrån egenskaper och attribut som är personliga och diskrimineringsteorin som utgår ifrån 

egenskaper och attribut som är kopplade till kategorier av människor. Trots begränsningen av 

att endast aggregerade data har använts i studien, som tillhandahåller bristfällig information, 

går resultatet att koppla till båda teorierna. Dessa teorier tar form på olika sätt. Studiens resultat 

och tidigare forskning visar att andelen högutbildade kvinnor är större än andel högutbildade 

män i kommunerna. Utifrån ett historiskt perspektiv har kvinnor inte värderats lika högt på 

arbetsmarknaden och för att stärka sin position på arbetsmarknaden investerar kvinnor i högre 

humankapital (Granqvist, Regnér 2003). Samtidigt visar studiens resultat i enlighet med tidigare 

forskning att kvinnor i högre utsträckning tar ut fler föräldrapenningdagar, vilket konkret 

betyder att kvinnor generellt spenderar längre tid ifrån arbetsplatsen än män. Därmed förlorar 

kvinnor mer humankapital, dvs produktivitet. Arbetsgivare vill vinstmaximera men saknar ofta 

information och kategoriserar således arbetstagare utifrån andra indikatorer, såsom kön. En 

anledning att kvinnor i högre utsträckning spenderar mer tid ifrån arbetsplatsen leder till att de 

placeras i en gruppkategori där de förväntas vara mindre lönsamma. På grund av detta utsätts 
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kvinnor för statistisk diskriminering genom att hela gruppen kvinnor utesluts utifrån en 

gruppegenskap (Björklund et al., 2014). Det är rationellt av arbetsgivaren att anställda någon 

som är mer lönsam på arbetsplatsen och därmed tenderar arbetsgivaren att inte investera i 

kvinnor i samma utsträckning som män. Den återkommande problematiken är dock varför 

kvinnor i högre utsträckning än män är frånvarande från arbetsplatsen. De los Reyes (2008) och 

Alfredsson (1990) menar att anledningen är den strukturella diskrimineringen i samhället. Detta 

innebär att det är ett djuprotat tänkande i samhället och det finns förväntningar att kvinnor ska 

ta ett större ansvar när det kommer till hem samt familj och därmed spenderar mer tid ifrån 

arbetsplatsen.     

  

Två inkluderade variabler i regressionsanalys 1 var ej signifikanta på en enprocentig, 

femprocentig eller tioprocentig signifikansnivå: andelen rödgröna mandat i 

kommunfullmäktige(pol) samt interaktionsvariabeln mellan andelen utbildade kvinnor inom 

kommunen och andelen utbildade män inom kommunen(interaktionUtb). Att variabeln pol ej 

är signifikant innebär att inget signifikant samband visas mellan vilket parti som har flest 

mandat i kommunfullmäktige samt lönesättningen inom kommunen. I de statistiska testerna 

visas ingen påverkan av om det är en borgerlig styrd eller en rödgrön styrd kommun. Att 

interaktionUtb inte är signifikant indikerar att om andelen kvinnor som är högutbildade ökar 

påverkas inte ökningen av andelen högutbildade män. Som tidigare nämnts, utbildar sig kvinnor 

i större utsträckning efter att utbildningssystemet expanderade under 1970-talet för att stärka 

sin position på arbetsmarknaden. Enligt statistik och tidigare studier har inte män följt denna 

trend men har fortfarande en starkare position på arbetsmarknaden än kvinnor (Granqvist, 

Regnér. 2003).  

 

Ett oväntat estimat i första regressionsmodellen var att om arbetslösheten skulle öka så skulle 

lönegapet minska. Att finna en förklaring till att lönegapet skulle minska om arbetslösheten 

ökar är svår att hitta. Tidigare studier visar dock på att om arbetslösheten är hög försvagas 

arbetstagarens förhandlingskraft gällande lönesättning (Maitah u.å). En hypotes är att detta 

skulle kunna förklaras av att en högre konkurrens om arbetstillfällen leder till att arbetsgivaren 

anställer män som arbetar för en ”kvinnolön”.   

  

I regressionsanalys 2 var endast koefficienten för den oberoende variabeln könt-1 signifikant. 

Denna visade ett oväntat estimat där en ökning av anställda kvinnor inom primärkommunal 

sektor skulle leda till en minskning av lönegapet. Detta är motsatsen till vad variabeln visar i 
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regressionsanalys 1, där koefficienten för kön är positiv vilket visar en ökning av löneskillnaden 

mellan män och kvinnor. Resultatet i den andra regressionsmodellen var även motsägelsefull 

med hänsyn till tidigare studier där exempelvis Persson och Wadensjö (1997) hävdar att 

kvinnodominerade yrken har en lägre lönenivå. Syftet med regressionsmodell 2 var att 

observera om lönegapet förändrats över tid samt även hur kommunala faktorer påverkat denna 

förändring. Genom att genomföra regressionsmodell 2 uppfylldes syftet till viss del. Det går att 

observera en förändring i lönegapet mellan kvinnor och män under denna tidsperiod. Modellen 

skulle dock behövas specificeras om för att helt uppfylla sitt syfte. Att kommunala faktorer 

skulle ha påverkat denna förändring dementeras utifrån resultaten i modellen. Detta eftersom 

förklaringsnivån av variationen var låg, att endast ett värde var signifikant samt att det gav ett 

motsägelsefullt estimat som nämnts ovan. Dock visar modellen en minskning av lönegapet 

mellan år 2011 och år 2015. Att lönegapet har minskat inom primärkommunal sektor visar ett 

steg i rätt riktning för regeringen och dess uppsatta mål: förverkligandet av en ekonomisk 

jämställdhet mellan män och kvinnor (Regeringen, u.å).   

  

Resultatet i tabell 2 i avsnitt 5.1 visar att lönegapet har minskat mellan år 2011 och år 2015. 

Detta resultat visar den delen av syftet med studien som regressionsmodell 2 inte uppfyllde: en 

förändring i de kommunala faktorerna mellan årtalen. Övergripande visas hur fördelning mellan 

kvinnor och män blir mer jämlik år 2015 jämfört med år 2011. Exempelvis är fördelningen av 

antalet uttagna föräldrapenningdagar jämnare och fler män jobbar inom den primärkommunala 

sektorn. Följaktligen kan en förändring över åren av de kommunala faktorerna tydligt 

observeras. Fler män jobbar inom primärkommunal sektor år 2015 och fler män tog även ut 

föräldrapenningdagar. Detta skulle kunna förklaras av att ansvaret i hemmet fördelades mer lika 

år 2015 jämfört med år 2011 (Boye, 2008). År 2015 var andelen högutbildade kvinnor fler 

jämfört med år 2011, vilket visar en ökning med 1,58 procentenheter. Studiens resultat visar 

även att kvinnor i en större utsträckning har en eftergymnasial utbildning jämfört med män både 

år 2011 samt år 2015. Även detta kan kopplas till Boyes (2008) studie som visar att 

högutbildade kvinnor kräver ett mer jämställt förhållande. Likaså i figurerna 2 och 3 i avsnitt 

5.2 visas det en markant skillnad i lönegapet mellan de 10 kommuner med störst och minst 

löneskillnad. Övergripande kan det observeras att de 10 kommuner med minst löneskillnad även 

har en jämnare fördelning av anställda män och kvinnor i den primärkommunala sektorn och 

ett mindre gap mellan andelen högutbildade män och kvinnor. I de kommuner med störst 

löneskillnad arbetade färre män inom primärkommunal sektor och män var inte högutbildade i 

samma grad som kvinnor.   
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I Sverige är fler kvinnor högutbildade än män vilket visar på att män investerar mindre i sitt 

humankapital. Som tidigare nämnts leder kvinnans högre utbildningsnivå till att nya krav ställs 

i hemmet där männen förväntas ta ett ansvar som tidigare ansågs vara kvinnans ansvar. Detta 

visar på att den existerande löneskillnaden mellan kvinnor och män kan komma att förändras i 

framtiden. Det skulle följaktligen vara intressant att i framtiden undersöka hur 

samhällsstrukturen förändras och undersöka om, när och hur kvinnans position förändras i både 

samhället och hemmet. Kommer männen i framtiden att få en mer ofördelaktig roll?  

  

Studiens resultat visar dock på en tydlig problematik då kvinnor trots mer investering i sitt 

humankapital i nutid fortfarande utsätts för både en statistisk och strukturell diskriminering på 

arbetsmarknaden. Tidigare forskning har visat att denna typ av diskriminering i  

löneskillnaden har funnits sedan kvinnor kom in på arbetsmarknaden. Det finns därmed 

förklarade och oförklarade löneskillnader i dagens samhälle. Trots att framsteg gjorts när det 

kommer till att minska lönegapet som även denna studie visar på, är framtiden oviss eftersom 

det är svårt att bryta samhällets struktur som ligger till grund för diskrimineringen. Eftersom en 

minskning av lönegapet är beroende av att samhällets struktur förändras, krävs det en ändring i 

det mönster som alltid har varit och som försatt och försätter kvinnor i den ofördelaktiga roll de 

befinner sig i idag.    
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 APPENDIX  

 
 

  

Tabell 7: Det datamaterial studien baseras på 

Variabel  Variabelförklaring  

Lön  Genomsnittliga lönen för inom primärkommunal sektor, mellan år 2011–2015, 

uppdelat i kön  

Utbildning  Antal högutbildade inom kommunen, mellan år 2011–2015, uppdelat i kön  

Befolkning  Antal boende i kommunen mellan år 2011–2015, uppdelat i kön  

Anställda  Antal anställda inom primärkommunal sektor mellan år 2011–2015, uppdelat efter 

kommun och kön  

Arbetslös  Andelen öppet arbetslösa i åldern 20–64, mellan år 2011–2015, uppdelat i kommun   

Förvärvsarbetare  Andelen förvärvsarbetade, uppdelat i kommun, mellan år 2011–2015   

Mandat S  Antal mandat Socialdemokraterna har i kommunfullmäktige, uppdelat i kommun, 

mellan år 2011–2015  

Mandat V  Antal mandat Vänsterpartiet har i kommunfullmäktige, uppdelat i kommun, mellan år 

2011–2015  

Mandat MP  Antal mandat Miljöpartiet har i kommunfullmäktige, uppdelat i kommun, mellan år  

2011–2015  

Mandat M  Antal mandat Moderaterna har i kommunfullmäktige, uppdelat i kommun, mellan år  

2011–2015  

Mandat FP  Antal mandat Liberalerna (tidigare folkpartiet) har i kommunfullmäktige, uppdelat i 

kommun, mellan år 2011–2015  

Mandat C  Antal mandat Centerpartiet har i kommunfullmäktige, uppdelat i kommun, mellan år  

2011–2015  

Mandat KD  Antal mandat Kristdemokraterna har i kommunfullmäktige, uppdelat i kommun, 

mellan år 2011–2015  
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Mandat ÖP  Antal mandat övriga partier har i kommunfullmäktige, uppdelat i kommun, mellan år  

2011–2015  

Föräldraförsäkring  Föräldrapenning. Antalet utbetalade nettodagar, uppdelat i kommun och kön, mellan 

år 2011–2015. Bortfall: december 2015.  

  

  

  

 

Figur 4: De 10 kommuner med minst löneskillnader 2011 
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Figur 5: De 10 kommuner med störst löneskillnader 2011  

 
  

 

Tabell 8: Test för heteroskedasticitet 

 
Breush-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity   

 

Chi2(1) = 0,052  

Prob > chi2 = 0,4699  
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Tabell 9: Parameterestimat för regressionsanalys 1 när de oberoende variablerna interaktionUtb 

och pol uteslutits 

  

Oberoende variabler  
 Koefficient  Robusta 

standard fel  

kUtb  

  

0,4479                                                            0,0744  

mUtb  

  

-0,1875  0,0656  

kön  

  

-0,0065  0,0013  

förf  -0,0038  

  
0,0015  

u  

  

0,1192  0,0532  

                                                       761 observationer   R2 =0,3873  

  

  

  

  

 

Tabell 10: VIF-värden regressionsmodell 1 

Variabel  VIF  

kUtb  19,95  

  

mUtb  43,48  

  

interaktionUtb  29,56  

  

kön  1,69  

  

pol  1,67  

  

förf  1,14  

  

 u  1,50   
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Tabell 11: Korrelationsmatris regressionsmodell 1 

  Wshare  kUtb  mUtb  interaktionUtb  kön  pol  förf  u  

Wshare  1,000  

  

              

kUtb  
  

0,5682  1,0000              

mUtb  0,5349  

  

0,9817  1,0000            

interaktionUtb  0,5275  

  

-0,5820  0,9817  1,0000          

kön  -0,4673  

  

-0,5618  -0,5820  -0,5404  1,0000        

pol  -0,1347  

  

-0,3445  -0,3445  -0,3381  0,1013  1,0000      

förf  -0,3009  

  

-0,2142  0,2142  -0,2163  0,1984  0,0755  1,0000    

u  -0,1433  -0,3346  0,3346  -0,3472  0,0194  0,5045  0,2270  1,0000  

  

 
  

  

  

Tabell 12: VIF-värden regressionsmodell 2 

Variabel  VIF  

kUtbt-1  24,16  

  

mUtb t-1  42,80  

  

interaktionUtb t-1  24,16  

  

kön t-1  1,72  

  

pol t-1  1,70  

  

förf t-1  2,34  

  

                    u t-1         2,07  
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Tabell 13: korrelationsmatris tillväxtmodellen 

  ΔWshare  kUtb t-1  mUtb t-1  interaktionUtb  

t-1  
kön t-1  pol t-1  förf t-1  u t-1  

ΔWshare  1,000  

  

              

kUtbt-1  -0,0384  

  

1,0000              

mUtb t-1  -0,0424  

  

0,9715  1,0000            

interaktionUtb t-1  -0,0364  

  

0,9601  0,9803  1,0000          

kön t-1  -0,2778  

  

-0,5212  -0,5555  -0,5065  1,0000        

pol t-1  -0,0966  

  

-0,3474  -0,3776  -0,3685  0,0779  1,0000      

förf t-1  -0,3441  

  

-0,6414  -0,5654  -0,5512  0,2021  0,2335  1,0000    

u t-1  -0,0466  -0,3557  -0,3345  -0,3415  -0,0756  0,5766  0,5035  1,0000  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


