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Sammanfattning 

Huvudsyftet med denna uppsats är att studera eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män 

anställda av Umeå kommun. De aktuella frågeställningarna har besvarats genom en empirisk 

analys med hjälp av lönestatistik från lönekontoret vid Umeå kommun mellan åren 2003-2012. 

Regressionsanalysen är uppdelad i två modeller; den utvecklade standardlöneekvationen och 

en Oaxaca-Blinder dekomponering, där varje modell är skattad utifrån Umeå kommun totalt, 

2003 och 2012, samt för varje indelad yrkeskategori för respektive år. Dessutom har en 

differensmodell använts för att undersöka den procentuella reallöneökningen. Resultatet från 

regressionsanalysen år 2012 indikerar på att det existerar en löneskillnad på tre procent som 

kan härledas till individens kön. Oaxaca-Blinder dekomponeringen redovisar en total 

lönedifferens på 4,3 procent, där 1,4 procent anses som förklarad och 2,9 procent anses som 

oförklarad, det vill säga en indikation på lönediskriminering på grund av kön. Slutligen uppvisar 

uppsatsen på en positiv trend för kvinnors reallöneutveckling jämfört med män, vilket gör att 

löneskillnaderna har minskat över tid men fortfarande existerar. 

 

Nyckelord: Löneskillnad, diskrimineringsteori, humankapitalteorin, monopsonistisk teori, 

feministisk teori, Oaxaca-Blinder dekomponering, Umeå kommun. 
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1. Inledning 

Året är 2013 och kvinnor och män lever fortfarande under olika förhållanden och möjligheter 

att utvecklas, både inom det publika och det privata. Löneskillnader mellan kvinnor och män 

har länge varit ett aktuellt och omdebatterat område inom den arbetsmarknadsekonomiska 

forskningen, vilket stödjs av bland annat Charted Management Institute (2013), Manning 

(2006) och Lips (2003). Det är viktigt att poängtera att löneskillnader mellan kvinnor och män 

kan vara både sakliga och osakliga. Osakliga skillnader har ofta en historisk bakgrund där 

kvinnor tidigare medvetet könsdiskriminerats på arbetsmarknaden, vilket än idag kan vara en 

förklaring till hur kvinnors löner sätts (SOU, 1993:7). I Statistiska centralbyråns, SCB, rapport 

”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012” (2012), framkommer att kvinnor, 

i genomsnitt, tjänar 14 procent mindre än män. Den största löneskillnaden mellan kvinnor och 

män återfinns i yrken såsom företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän där 

kvinnor i genomsnitt tjänar 80 procent av mäns löner. Den enda yrkesgrupp där kvinnor tjänar 

100 procent av mäns löner är inom vård- och omsorgsyrket (Jacobsen, 2007:42).  

 

I diskrimineringslagen (2008:567) fastslås dess ändamål; att motverka diskriminering och 

främja lika möjligheter och rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, könsöverskridande 

identitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Diskriminering kan därmed 

delas in i direkt och indirekt diskriminering, där direkt diskriminering uppstår när en individ 

missgynnas genom särbehandling som beror på grund av dess kön. Indirekt diskriminering är 

när en individ missgynnas genom en tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller 

förfaringssätt som framstår som neutralt men anses missgynna individen på grund av dess 

könstillhörighet, exempelvis en fysisk förutsättning för en viss anställning. En central del i 

diskrimineringslagstiftningen fokuserar på lönefrågor med syfte att upptäcka, åtgärda och 

förhindra osakliga skillnader i lön och anställningsvillkor mellan könen. Arbetsgivaren skall 

därmed bedöma om det förekommer löneskillnader och om det finns en direkt eller indirekt 

diskriminering på grund av kön.  

 

Umeå kommun har i dokumentet ”Strategi för jämställdhetsarbete i Umeå kommun” (2011) 

fastslagit fyra fokusområden för jämställdhetsarbetet inom kommunen; makt och inflytande, 

hållbar utveckling, livsmiljö och medborgarservice. Detta med syfte att arbeta utifrån två 

centrala jämställdhetspolitiska mål; 
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 Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 

 Jämställdhet ska på ett konkret sätt finnas med och tillämpas i alla led i beslutsprocessen 

och i alla dokument som Umeå kommun står bakom. 

 

Strategin slår fast att Umeå kommun skall vara en pådrivande aktör i jämställdhetsarbetet inom 

organisationer och i samhället, samt erbjuda en jämställd samhällsservice som speglar 

individers behov oavsett kön (Umeå kommun, 2011:3). Trots visionen om ett jämställt samhälle 

på nationell- och kommunalnivå tenderar löneskillnader att existera i Sverige enligt bland annat 

Löfström (2005) och SCB (2012). Det är mot bakgrunden och insikten av detta som denna 

uppsats undersöker och analyserar eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män anställda 

av Umeå kommun. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med denna uppsats är att studera eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män 

anställda av Umeå kommun. Frågeställningar som behandlas i denna uppsats är; 

 

 Hur stor är den eventuella löneskillnaden mellan kvinnor och män anställda av Umeå 

kommun? 

 Inom vilka yrkesgrupper är de eventuella löneskillnaderna som störst respektive minst? 

 Vilka variabler påverkar heltidslönen för kvinnor och män? 

 Hur stor är den totala förklarade respektive oförklarade delen av den eventuella 

löneskillnaden mellan kvinnor och män? 

 Hur stor är den förklarade respektive oförklarade delen av de eventuella 

löneskillnaderna mellan kvinnor och män i respektive yrkeskategori? 

 Hur ser reallöneutvecklingen ut mellan år 2003-2012? 

 

1.2 Avgränsningar  

Denna uppsats är skriven på uppdrag av Umeå kommun med förhoppning att bidra med ett 

underlag beträffande lönestrukturen i Umeå kommun. För att besvara uppsatsens syfte 

undersöks frågeställningarna med hjälp av lönestatistik, som fanns att tillgå, från lönekontoret 

i Umeå kommun. De individer som är inkluderade i undersökningen är tillsvidareanställda av 

Umeå kommun mellan åren 2003-2012, därmed är anställningsformer som exempelvis vikariat 

och timanställda inom kommunen inte inkluderade i uppsatsen. En annan viktig aspekt är en 
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reflektion över generaliserbarheten med tanke på att det är en arbetsgivare i den offentliga 

sektorn som analyseras vilket problematiserar en jämförande analys med andra sektorer och 

arbetsgivare. Den feministiska teorin som presenteras i teoriavsnittet bidrar till en bredare 

analytisk utgångspunkt i diskussionsdelen men kan inte härledas utifrån de data som presenteras 

i uppsatsen. Slutligen begränsas analysen på grund av de fåtal förklaringsvariabler som är 

inkluderade i uppsatsen vilket leder till att vissa individspecifika karaktäristikor utelämnas i 

analysen.  

 

1.3 Tidigare forskning 

Den internationella forskningen kring löneskillnader mellan olika grupper på arbetsmarknaden 

är bred och har sitt ursprung i lönediskrimineringen mellan olika etniciteter. Forskningen har 

idag delvis förskjutits till att finna förklaringar och orsaker till löneskillnader mellan kvinnor 

och män på arbetsmarknaden, samt existerande normer och segregation på arbetsmarknaden. 

Nedan följer en kort presentation över relevanta studier kring löneskillnader mellan könen. En 

stor del av artiklarna använder sig av Mincer’s löneekvation, för att undersöka och analysera 

löneskillnader mellan kvinnor och män, exempelvis Illkkaracan & Selim (2007), Drolet & 

Mumford (2012) och Löfström (2005). Ett annat verktyg för att analysera och uppskatta 

löneskillnader på arbetsmarknaden är Oaxaca-Blinder dekomponeringen, efter Oaxaca (1973) 

och Blinder (1973) inspirerad av Becker’s (1971) arbete om diskriminering på 

arbetsmarknaden. I studierna undersöks löneskillnader genom att särskilja hur stor andel av 

löneskillnaderna som har observerbara egenskaper, det vill säga andel som kan förklaras utifrån 

kända attribut. Grunderna i dessa studier gav upphov till vad vi idag använder som Oaxaca-

Blinder dekomponeringen. Bland annat Brown et al. (2008) använder sig av dekomponeringen 

för att undersöka om det finns en oförklarad del av löneskillnaden mellan kvinnor och män. Ett 

annat tillvägagångssätt för att undersöka löneskillnader mellan kvinnor och män hittas i en 

studie av Barth & Dale-Olsen (2009) som argumenterar att en monopsonistisk situation på 

arbetsmarknaden bidrar till att löneskillnader kan existera.  

 

I en studie av Ilkkaracan & Selim (2007) analyseras löneskillnader mellan kvinnor och män på 

den turkiska arbetsmarknaden. För att få en förståelse beskriver Ilkkaracan & Selim den 

turkiska arbetsmarknaden där en tredjedel av den totala arbetskraften är anställda inom 

jordbruket. År 2003 tillhörde 70,4 procent av männen samt 26,6 procent av kvinnorna den 

turkiska arbetskraften. Studien lyfter fram och analyserar löneskillnaderna mellan könen genom 

en standardlöneekvation samt en Oaxaca-Blinder dekomponering med syfte att bidra till en 
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ökad förståelse för löneskillnader mellan kvinnor och män på den turkiska arbetsmarknaden. 

Oaxaca-Blinder dekomponeringen används för att analysera den förklarade respektive 

oförklarade delen av löneskillnaderna, där kvinnor och män separera till två grupper. Ilkkaracan 

& Selim poängterar att studien skiljer sig från tidigare studier i Turkiet där denna studie lyfter 

fram effekterna av företagsspecifikt data vilket möjliggör för en bredare variabelanalys. De 

variabler som är inkluderade i regressionsanalysen kan således fånga upp information om 

individers humankapital, segregation på arbetsmarknaden, sektorer samt lönepolitik. Studiens 

resultat tyder på att löneskillnaderna mellan kvinnor och män kan härledas till kvinnors avsevärt 

kortare arbetslivserfarenhet samt dess oförmåga att ta sig in på arbetsmarknaden. Dessutom 

tenderar kvinnor att arbeta inom sektorer som inte har en kollektiv lönesättning vilket resulterar 

i en lägre lön. Ilkkaracan & Selim kommer fram till att kvinnor tjänar 70,6 procent av mäns 

löner, vid ej standardavvägning, det vill säga utan hänsyn till andra variabler än kön. Vid 

standarvägning är skillnaden betydligt mindre där kvinnor tjänar 85,2 procent av mäns löner. 

Oaxaca-Blinder dekomponeringen visar på en oförklarad löneskillnad som ligger på 43 procent 

när hänsyn endast tas till humankapitalvariablerna. Vid hänsyn till studiens alla variabler är den 

oförklarade löneskillnaden 22 procent vilket kan härledas till lönediskriminering på grund av 

kön. 

 

Drolet & Mumford (2012) jämför löneskillnaderna mellan könen i den privata sektorn i 

Storbritannien och Kanada. Artikelns resultat baserars på arbetstagarens humankapital, 

jobbkarakteristikor och arbetsplatssegregering, och visar på att män tenderar att tjäna mer än 

kvinnor. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Kanadas privata sektor är cirka 26,2 

procent, vilket inte skiljer sig nämnvärt från Storbritannien. Drolet & Mumford visar också i en 

regressionsanalys att variabeln kön har en signifikant negativ effekt i både Kanada och 

Storbritannien. Slutsatsen är att när humankapital, arbetsplatsens egenskaper samt 

arbetsplatsens segregeringskvot resulterar i att kvinnor tjänar cirka 16 procent mindre än män 

inom den privata sektorn. Betydelsen av åtgärder är stor enligt Drolet & Mumford, och 

efterlyser en aktiv politik som syftar till att minska löneskillnaden mellan könen.  

 

I en artikel av Löfström (2005) belyses den svenska arbetsmarknaden, som oftast omnämns 

som världens mest könssegregerade arbetsmarknad. Huvudfrågan i artikeln är att undersöka hur 

och vilka åtgärder som finns för att minska könssegregationen på arbetsmarknaden. Löfström 

påpekar att ett problem som nästan inte har uppmärksammats är den könsbarriär som gör det 

svårt för kvinnor och män att röra sig fritt på den svenska arbetsmarknaden. Därmed menar 
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Löfström att hela arbetskraften inte tas tillvara på grund av de normer som existerar i samhället 

samt arbetsmarknadens faktiska struktur. Löfström poängterar att historiskt sett har 

arbetsmarknadspolitiken i Sverige inriktats på den yrkesmässiga mobiliteten vilket har 

resulterat i könsstereotypa mönster och föreställning om vad kvinnor respektive män bör arbeta 

med. Artikeln lyfter fram att det inte existerar några formella hinder för kvinnor på den svenska 

arbetsmarknaden, men att de centrala sorteringsinstrument som en gång etablerades på 

arbetsmarknaden fortfarande missgynnar kvinnor. Resultatet från denna studie visar på att 

könssegregeringen på arbetsmarknaden har minskat och att det skulle ta cirka 100 år innan den 

svenska arbetsmarknaden blir helt könsintegrerad. Slutligen understryker Löfström vikten av 

att inte basera rekryteringen på en förlegad uppfattning om vad kvinnor och män bör och ska 

syssla med då detta står i vägen för en effektiv användning av humankapitalinvesteringarna. 

 

I en studie (Barth & Dale-Olsen, 2009), baserad på 45 procent av alla anställda i Norge mellan 

åren 1989-1997, argumenteras att en monopsonistisk situation på arbetsmarknaden kan ses som 

en orsaksförklaring till löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Barth & Dale-Olsen 

estimerar kvinnor och mäns lönepremier separat med avseende på individspecifika fasta 

effekter. Studien visar på att kvinnor har ett mindre elastisk arbetskraftsutbud jämfört med män, 

vilket ger arbetsgivare incitament att bedriva en monopsonistisk diskriminerande 

anställningspolitik. Barth & Dale-Olsen slår fast att arbetsgivarna inte kan diskriminera mellan 

kvinnor och män inom samma arbete, vilket gör att de istället differentierar lönepolitiken mot 

olika typer av arbeten som kännetecknas av en stark könssegregation. Avslutningsvis kommer 

studien fram till att 70-90 procent av löneskillnaderna för lågutbildade samt 20-70 procent för 

högutbildade kan härledas till en möjlig monopsonistisk diskriminering. 

 

Brown et al. (2011) analyserar skillnader i kvinnor och mäns reservationslöner genom att 

separera dess löneekvation till en förklarad och oförklarad del och undersöka om 

lönediskriminering föreligger mellan könen. Studien bygger på paneldata från brittiska hushåll 

med 12 921 observationer som sträcker sig mellan åren 1991-2008. De variabler som inkluderas 

i studien är; antal barn, antal anställda i hushållet, ålder i kvadrat, civilstatus, utbildning, hälsa, 

arbetslöshetsgrad, etnicitet, år av arbetslöshet, inkomst samt hushållskostnader. Oaxaca-Blinder 

dekomponeringen visar på att det existerar, i större utsträckning, en oförklarad löneskillnad för 

kvinnor utan barn jämfört med kvinnor med barn. Dessa skillnader hänvisas således till en 

lönediskriminering mellan könen.  
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1.4 Disposition  

Uppsatsens nästa avsnitt består av en kort problembakgrund till könssegregeringen på 

arbetsmarknaden, löneskillnader mellan kvinnor och män i Sverige samt Umeå kommun. 

Avsnitt 3 presenterar uppsatsens teoretiska ramverk bestående av diskrimineringsteori, 

feministisk teori, monopsonistisk teori samt humankapitalteorin. I avsnitt 4 beskrivs uppsatsens 

empiriska tillvägagångsätt, variabel genomgång samt den deskriptiva statistiken. I Avsnitt 5 

redovisas resultatet från regressionsanalyserna för den utvecklade standardlöneekvationen, 

differensmodellen samt från Oacaxa-Blinder dekomponeringen. Avslutningsvis presenteras 

uppsatsens avslutande diskussion samt förslag på framtida forskning. 

 

2. Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras en kort problembakgrund till löneskillnader och segregationen på 

den svenska arbetsmarknaden. Vidare introduceras bakgrunden till Umeå kommun som 

arbetsgivare och dess lönepolitik. För en djupare förståelse för begrepp som används i uppsatsen 

hänvisas till bilaga A. 

 

2.1 Löneskillnader och segregationen på den svenska arbetsmarknaden 

Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas av starka fackföreningsrörelser, en stor andel 

kvinnliga förvärvsarbetare samt en stark segregation mellan könen (Gonäs & Spånt, 2004:24). 

Ibland förs argument att den svenska arbetsmarknaden är könsuppdelad, en för kvinnor och en 

för män, vilket påverkar lönesättningen på respektive marknad. År 2010 hade endast tre av de 

30 största yrkeskategorierna en jämn könsfördelning, som av SCB definieras som mellan 40 till 

60 procent (SCB, 2012:63). Den största variationen återfinns i det klassiskt stereotypa kvinnliga 

respektive manliga yrkena där kvinnor främst arbetar inom vård, omsorg och administration 

medan män arbetar inom verkstadsindustrin, byggnadssektorn och transportsektorn. En 

förklaring till detta är att den svenska staten har fokuserat på att öka den kvinnliga andelen i 

arbetskraften till skillnad från att möjliggöra för ytterligare karriärmöjligheter eller att bryta 

könsstereotypa mönster på arbetsmarknaden. Ytterligare ett bevis på den könssegregerade 

arbetsmarknaden är att kvinnor finns överrepresenterade i den offentliga sektorn, en sektor som 

ofta kännetecknas av en monopsonistisk situation. Detta kan därmed förklara kvinnors relativt 

lägre löner jämfört med mäns, på grund av överskottet av kvinnlig arbetskraft (Gonäs & Spånt, 

2004:21). I dagsläget tjänar kvinnor i genomsnitt 94 procent av mäns löner inom den offentliga 

sektorn (SCB, 2012:76). Det finns också en regional aspekt över könssegregeringen på 
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arbetsmarknaden, den statliga utredningen om ”den könssegregerade arbetsmarknaden” från 

2004 (SOU 2004:43) pekar på att segregationen är mindre inom storstadsregionerna i 

jämförelse med de två översta norrländska länen; Norrbotten och Västerbotten. Detta främst för 

att arbetsmarknaden anses bredare och större samt att arbetskraften uppmuntras att vara mer 

benägen att prova på något nytt när efterfrågan på arbetskraft är hög (SOU 2004:43, 77-78). 

 

Arbetsmarknadens organisation och utbildningssystem har idag en annan uppbyggnad jämfört 

med för hundra år sedan; kvinnor utgör hälften av arbetskraften och inga yrken anses stängda 

för något av könen. Trots detta existerar gamla strukturer och den manliga hegemonin över 

arbetsmarknaden är inte utraderade, vilket utmanas idag av strukturer som inte är 

mansimpregnerade. En viktig förklaring till hur de förlegade strukturerna har överlevt, trots den 

till stor del förändrade arbetsmarknaden, är maktfrågan. Konsekvensen av en könssegregerad 

arbetsmarknad resulterar i en ojämn fördelning av resurser såväl ekonomiskt, politiskt som 

organisatoriskt. Denna ojämna fördelning av resurser har under decennier förklarats med 

kvinnors lägre utbildningsgrad samt kortare arbetslivserfarenhet (SOU 2004:43, 11-12). Idag 

är verkligheten en annan, kvinnor har hunnit ikapp på många områden, exempelvis under läsåret 

2010/2011 var 60 procent av de studerande vid högskola/universitet kvinnor (SCB, 2012:35). 

Maktfrågan är en viktig och central del i problematiken till könssegregationen, men här visar 

det sig också att kvinnor, trots att de är lika välmeriterade som män, ändå inte anses besitta den 

kompetent som krävs inom arbetslivet. Normer och förutfattade meningar om vad kvinnor kan, 

vill, bör och ska göra är fortfarande starka och har stor betydelse för de strukturer som existerar 

på arbetsmarknaden (SOU 2004:43, 12).  

 

2.2 Umeå kommun 

Den aggregerade arbetsmarknaden i Umeå kommun anses vara könssegregerad där kvinnor och 

män ges skilda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Den manliga norm som anses existerar på 

arbetsmarknaden resulterar i att män generellt sett har högre löner och tillgångar till mer 

resurser jämfört med kvinnor (Umeå kommun, 2011). Mellan åren 2003-2012 har Umeå 

kommun haft en relativt oförändrad kvot mellan anställda män och kvinnor. År 2012 var antalet 

tillsvidareanställda av Umeå kommun 8371, av dessa var 6389 kvinnor (76 procent) och 1982 

män (24 procent), vilket kan ses i figur 1 (Umeå kommun, 2013a).  
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 Figur 1. Antal anställda av Umeå kommun tidsperioden 2003-2012. 

 

Umeå kommun har, likt alla svenska kommuner, enligt lag ansvar för viktiga obligatoriska 

samhällsfunktioner som exempelvis, vård, skola och omsorg. Detta utesluter dock inte att 

privata aktörer kan tillhandahålla dessa samhällsfunktioner, men på uppdrag av kommunerna. 

I Sverige finns det en variation mellan kommunerna i hur stor del av dessa samhällsfunktioner 

som bedrivs i kommunal- respektive privatregi. I Umeå kommun är andelen verksamhet i 

kommunalregi cirka 86 procent, vilket tyder på att Umeå kommun som arbetsgivare har en 

monopsonmakt inom dessa samhällsfunktioner. Detta eftersom andelen samhällsfunktioner i 

privatregi kan anses relativt låg och därmed är arbetsgivarna få och alternativen för 

arbetstagarna är begränsade (SKL, 2012:245-256).  

 

Vidare tillämpas en individuell lönesättning i Umeå kommun, där lönen baseras utifrån arbetets 

svårighetsgrad, ansvar, kompetens, duglighet och på vilket sätt man utför arbetet. Detta skall 

således innebära att individen själv kan påverka sin löneutveckling. Det slås även fast att en 

likabehandling mellan kvinnor och män skall tillämpas vid lönesättningen, därför görs en årlig 

löneöversyn för att upptäcka, kartlägga och förhindra eventuella löneskillnader mellan kvinnor 

och män vid lika utfört arbete (Umeå kommun, 2013b).  

 

3. Teori 

I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverket för den ekonometriska analysen där 

diskrimineringsteori, feministisk teori, monopsonistisk teori samt humankapitalteorin lyfts 
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fram. För den feministiska teorin finns begreppsförklaring i bilaga A. Vidare förs en teorikritisk 

analys i löpande texten för respektive område.  

 

3.1 Diskrimineringsteori 

En central del i diskrimineringsteorin är att den baseras på egenskaper som inte har med 

individens produktivitet att göra. Den baseras på egenskaper såsom kön, etnicitet och sexuell 

läggning, vilket kan anses vara ofördelaktigt på arbetsmarknaden. Ett fokusområde inom 

arbetsmarknadsekonomin har länge varit forskning kring diskrimineringen på arbetsmarknaden 

såsom löneskillnad, anställningsdiskriminering och diskriminering vid befordran, vilket 

kännetecknas av direkt diskriminering (Jacobsen, 2007:266).  Diskrimineringsteorin kan delas 

in i två delar: statistisk diskriminering och preferensbaserad diskriminering. Den statistiska 

diskrimineringen baseras främst på bristande information om individens produktivitetsförmåga, 

vilket således är ett informationsproblem, det vill säga, exempelvis kan kvinnor som grupp 

anses ta ett större familjeansvar och därmed ha en lägre produktivitetsförmåga. Arbetsgivaren 

kan därför utgå från att en individ tillhör en viss grupp och utifrån denna grupp diskriminera 

individen utifrån gruppens attribut. Ytterligare ett exempel kan vara att kvinnor som grupp antas 

arbeta deltid i större utsträckning jämfört med män på grund av normer om familjeansvar men 

även på grund av den rådande strukturen på arbetsmarknaden. Den preferensbaserade 

diskrimineringen tar sig i uttryck när exempelvis ledande beslutsfattare har givna preferenser 

som gör att vissa grupper av individer diskrimineras (Becker, 1971:19-24). 

 

3.2 Feministisk teori 

Den feministiska teorin är ingen sammanhållen teori, utan den förenar olika inriktningar 

beträffande synen på kvinnors underordning i samhället. Det som dock är centralt inom den 

feministiska teorin är ett jämlikhetskrav och ett frihetskrav, samt att den feministiska 

forskningen inte längre fokuserar på att undersöka om det finns en kvinnlig underordning i 

samhället, utan snarare, vad som orsakar den (Bryson, 2003:249-250).  

 

En viktig aspekt är synen på det publika och det privata, där det publika synsättet anses sakna 

vad som ligger bakom kvinnoförtryckets djupare mekanismer (Gemzöe, 2002:42-45). En annan 

central och viktig del inom den feministiska teorin är synen på likhet eller skillnad mellan 

könen. Det är en komplex frågeställning huruvida kvinnor skall eftersträva den manliga 

normen, eller om kvinnliga egenskaper skall uppvärderas. Eftersom kvinnor och män kan anses 
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vara lika i grunden bör samma demokratiska frihet och möjlighet ges. Frågor som syftar till att 

den kvinnliga skillnaden bör uppvärderas kan vara anknutna till biologiska skillnader eller 

skillnader som beror på särskilda ekonomiska och sociala villkor. Dock kan en fokusering på 

skillnaderna mellan kvinnor och män ytterligare befästa det som har rättfärdigat den kvinnliga 

underordningen i samhället (Freedman, 2003:17-18).  

 

Ytterligare en viktig aspekt är könets sociala konstruktion, det vill säga en människa föds inte 

till ett visst kön utan skapas och konstrueras till det. Kvinnors underordning kan därmed 

förklaras av patriarkala genusrelationer som befäster könsmaktsordningen vilket upprätthålls 

eftersom människor omedvetet tvingas forma sina liv efter föreställningar om vad som anses 

vara manligt och kvinnligt. Den sociala konstruktionen resulterar i en social och ekonomisk 

underordning, vilket gör att den kvinnliga frigörelsen är beroende av att frigöras från densamma 

(Freedman, 2003:23-31). Slutligen lyfter den feministiska teorin fram vikten av hur ett problem 

framställs. Kvinnans bristande möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden framställs som ett 

arbetsmarknadsproblem vilket leder till att samhället uppmuntras till att tro på en kvinnlig 

frigörelse när samma löne- och arbetsmöjligheter som män ges (Bacchi, 1999:67). 

 

3.3 Monopsonistisk teori 

Den centrala utgångspunkten i monopsonistisk teori bygger på att marknaden kännetecknas av 

att det finns en kund som flera säljare slåss om, exempelvis där staten kan ses som den enda 

köpare av vissa former av arbetskraft. Därmed anses monopsoni vara en form av imperfekt 

konkurrens på arbetsmarknaden som leder till diskriminering mot vissa kategorier av arbetare, 

utan en exkludering från arbetsmarknaden i sig. Monopsoni har en tendens att ge negativa 

effekter på löner och anställningar men även begränsa mobiliteten i arbetskraften. 

Monopsonisten möter en uppåtgående utbudskurva vilket gör att marginalkostnaden för att 

anställda ytterligare en individ leder till att marknadslönen kommer stiga och därmed öka lönen 

för samtliga anställda. Vinstmaximeringsvillkoret innebär att monopsonisten erbjuder en lägre 

lön jämfört med marknadslönen vid perfekt konkurrens, som i sin tur leder till färre anställda 

(Cahuc & Zylberberg, 2004:257-263, Jacobsen, 2007:279).  

 

Inom monopsonistisk diskriminering antas kvinnor ha en mindre elastisk arbetsutbudskurva 

jämfört med män. Detta kan förklaras genom att kvinnor exempelvis är mer benägna att flytta 

efter sin partner till ett geografiskt område där arbete erbjuds för partnern, vilket leder till 

antagandet om kvinnors relativt oelastiska arbetsutbud håller, om arbetsmarknaden är 
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geografiskt lokaliserad. Dessutom finns argumentet om att företag tar andra kostnader i 

beräkning utöver lön vid en nyrekrytering, vilket i sin tur leder till en löneskillnad mot den 

grupp individer med relativt oelastiskt arbetsutbud. Kritiken mot monopsonistisk teorin är att 

det är osannolikt att en monopsonist kan agera landsomfattande över en lång tidsperiod 

eftersom arbetsmobiliteten har ökat över tid (Jacobsen, 2007:279-280). Vidare har nationella 

studier visat på att kvinnor har en relativt mer elastiskt arbetsutbud än män, vilket torde resultera 

i att mäns löner skulle minska på en monopsonistisk marknad jämfört med kvinnornas löner 

(Ehrenberg & Smith, 1991:203-210). 

 

3.4 Humankapitalteorin 

Humankapitalteorin utvecklad av Jacob Mincer bygger på att löneskillnaderna mellan kvinnor 

och män till största del beror på faktorer på utbudssidan, så som utbildning, där kvinnors 

förväntade arbetsmönster leder till en mindre investering i dess humankapital (Mincer, 

1974:83-95). Den minskade investeringen i humankapital beror på att den förväntande 

avkastningen är lägre vilket resulterar i en löneskillnad mellan könen. Vidare uppstår en 

diskriminering av att arbetsgivarna är medvetna om kvinnors oregelbundna arbetsmönster och 

därmed erbjuder kvinnor som grupp en lägre lön på grund av att dess produktivitet antas vara 

lägre. Den feministiska kritiken riktad mot humankapitalteorin grundar sig i att den 

systematiska diskrimineringen av kvinnor är exkluderad i den neoklassiska teorin. Kritiken kan 

sammanfattas i tre punkter: 1) humankapitalteorin anses skuldbelägga kvinnan i den 

bemärkelsen att den förutsätter att besluten är fria och rationella, 2) modellen förutsätter att en 

ökad investering i humankapital skulle leda till minskade löneskillnader (vilket i realiteten inte 

har inträffat), och 3) diskriminering på efterfrågesidan exkluderas i modellen (Colander, 

1997:53-56). 

 

4. Empiriskt tillvägagångsätt  

I detta avsnitt presenteras de metodologiska utgångspunkterna som är uppdelade i två delar; 

den utökade standardlöneekvationen samt Oaxaca-Blinder modellen. Vidare förs en 

metodkritisk analys innan datamaterialet och variablerna presenteras. Avslutningsvis 

presenteras den deskriptiva statistiken för åren 2003 och 2012. 
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4.1 Den utvecklade standardlöneekvationen 

Den klassiska löneekvationen baseras på humankapitalteorin där lönen är en funktion av 

exempelvis utbildning och arbetslivserfarenhet vilket är en indikator på individens 

produktivitet.  Standardlöneekvation (ekvation 1) skattas genom OLS och ser ut enligt följande 

(Bazen, 2011:20-26); 

 

ln 𝑊𝑖 =  β0 + β1𝑈𝑖
𝐷 + β2𝐸𝑖 + β3𝐸𝑖

2 + β4𝐾𝑖
𝐷 + β5𝑆𝑖 + 𝜀𝑖 

 

Där ln W är den logaritmerade lönen, vilket står för individens månadslön som anges i brutto. 

UD avser individens kvalifikation, E avser individens arbetslivserfarenhet och E2 är individens 

arbetslivserfarenhet i kvadrat. KD anger individens kön och S anger individens 

sysselsättningsgrad i procent (Bazen, 2011:20-26). För att få den procentuella 

reallöneutvecklingen mellan år 2003-2012 tas differensen av den logaritmerade 

inflationsjusterade lönen per individ (där i=individ och t=tid) och skattas genom OLS (ekvation 

2); 

 

∆ln 𝑊𝑖𝑡 =  β0 +  β1𝑈𝑖𝑡
𝐷 + β2𝐸𝑖𝑡 + β3𝐸𝑖𝑡

2 + β4𝐾𝑖𝑡
𝐷 + β5𝑆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

4.2 Oaxaca-Blinder modellen 

Genom att skillnaderna i den logaritmerade lönen bryts ner, möjliggör Oaxaca-Blinder 

modellen för en djupare analys av komponenterna i löneskillnaden mellan kvinnor och män.  

Modellen delar upp löneskillnaderna i två delar; en förklarad och en oförklarad. Den förklarade 

delen består av produktivitetkaraktäristikor, exempelvis arbetslivserfarenhet och utbildning 

som kan förklara löneskillnaden mellan kvinnor och män medan den oförklarade delen oftast 

ses som ett mått på lönediskriminering. Det första steget i estimeringen i Oaxaca-Blinder 

modellen är att separera kvinnor och män i två grupper (ekvation 3) enligt följande (Bazen, 

2011:35-36):  

 

lnWmi = ∑ Xmiβm

n

i=1

+ εmi 

 

lnWki = ∑ Xkiβk

n

i=1

+ εki 

 

(Ekvation 1) 

(Ekvation 2) 

(Ekvation 3) 
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Där lnWm och lnWk anger mäns respektive kvinnors logaritmerade löner, vilket står för 

individens månadslön i brutto. Xm och Xk anger mäns respektive kvinnors kvalifikationer. βm 

och βk är koefficienterna från de separata regressionerna och εm och εk är respektive köns 

slumpterm. Löneskillnaden mellan kvinnor och män kan skrivas som (Bazen, 2011:35-36); 

 

lnW̅m − lnW̅k = X̅′mβ̂m − X̅′kβ̂k 

 

Där lnW̅m och lnW̅k är den logaritmerade genomsnittliga lönen, β̂m och β̂k är vektorer från den 

estimerade ekvationens koefficienter och X̅′m och X̅′k är matriser av det genomsnittliga värdet 

för manliga respektive kvinnliga karaktäristika. Därefter adderas och subtraheras den 

förväntade koefficienten för män multiplicerat med kvinnors genomsnittliga karaktäristika, 

β̂mX̅′k, vilket ger den aggregerade dekomponeringen (Cahuc & Zylberberg, 2004:281-282);  

 

lnW̅m − lnW̅k = (X̅m − X̅k)′β̂m + X̅′k(β̂m − β̂k) 

 

Den första termen i högerled i den aggregerade dekomponeringen (ekvation 5) är den förklarade 

delen vilket representerar den totala löneskillnaden baserat på skillnader i humankapital mellan 

kvinnor och män. Detta kan således ses som den löneökning som kvinnliga anställda skulle 

erhålla om de hade samma genomsnittliga karaktäristika som manliga anställda. Den andra 

termen i högerled representerar den oförklarade löneskillnaden mellan kvinnor och män vilket 

inte kan förklaras genom skillnader i humankapital och refereras därmed som 

lönediskriminering. Detta kan ses som ett mått på den löneökning kvinnliga anställda skulle 

erhålla, givet dess genomsnittliga karaktäristika, om samma lön som manliga anställda skulle 

erbjudas. Det finns även en interaktionsterm inkluderad i modellen som fångar upp simultana 

effekter mellan den förklarade och oförklarade delen, vilket redovisas i denna uppsats inom den 

förklarade delen (Ilkkaracan & Selim, 2007:573-574).  

 

4.3 Metodkritik 

Den kritik som har riktat mot Oaxaca-Blinder modellen gäller främst diskussionen gällande en 

över- och underestimering av lönediskrimineringens omfattning. Kritiken som är riktad mot att 

Oaxaca-Blinder modellen överskattar graden av lönediskriminering baseras på att relevanta 

variabler som mäter individuell produktivitet och färdighet saknas i modellen. Med saknade 

variabler i en analys finns alltid risk för problem, i detta fall riskerar analysen bli snedvriden 

eftersom relativt stora slutsatser i slutändan dras utifrån hur stor den oförklarade delen i Oaxaca-

(Ekvation 4) 

(Ekvation 5) 



14 

 

Blinder dekomponeringen är. Därför är en försiktighet och medvetenhet om detta viktigt vid 

tolkning av den oförklarade delens storlek. Den kritik som är riktad mot att modellen 

underestimerar graden av lönediskriminering baseras på skillnader i karaktäristikor och meriter 

mellan kvinnor och män på grund av exempelvis normer och segregationen på 

arbetsmarknaden. Vidare riktas kritik mot indexeringen, det vill säga utgångspunkten i 

lönestrukturen, där valet av referensgrupp (kvinna eller man) i modellen påverkar resultatet. 

Detta har resulterat i att litteraturen utgår från en manliga lönestrukturen vilket även denna 

uppsats gör för att möjliggöra för en jämförande analys (State Service Comission, 2010).  

 

En annan viktig aspekt är att modellen baseras på OLS och därmed redovisas genomsnittliga 

värden, det vill säga, löneskillnaden mellan den manliga och kvinnliga genomsnittslönen. Det 

genomsnittliga resultatet reflekterar således inte anställda med löner som skiljer sig markant 

från medelinkomsten. Ett alternativ till OLS skulle vara att använda en kvantilregression, vilket 

fångar upp effekten av förändringar i de förklarande variablerna med avseende på den beroende 

variabeln för olika punkter i fördelningen istället för genomsnittet. I denna uppsats kommer 

löneekvationerna estimeras med OLS, detta främst för att OLS estimatorn är ett bra verktyg för 

att uppfylla uppsatsens syfte och frågeställningar. Eftersom uppsatsen inte ämnar till att 

undersöka större sektorer, exempelvis privata kontra publika, utan istället yrkesgrupper inom 

Umeå kommun skulle en kvantilregression vara överflödig (Bazen, 2011:43-44). 

 

4.4 Datamaterial 

Datamaterialet till denna uppsats baseras på lönestatistik från lönekontoret i Umeå kommun 

och bygger på alla tillsvidareanställda inom Umeå kommun mellan åren 2003-2012. På grund 

av löneförhandlingar och avtalsrörelser har lönerna observerats i oktober varje år. Totalt består 

datamaterialet av 82 478 observationer med ett genomsnitt på 8248 unika tillsvidareanställda 

per år. Vidare är datamaterialet uppbyggt så att det går att urskilja olika individer genom ett 

unikt ID, vilket möjliggör för analys av löneutveckling över tid. För att minska antalet 

yrkesgrupper har individerna delats in i tio yrkeskategorier: Administration 

Chef/Handläggning, Administration Vård/Omsorg, Barnomsorg, Kontorspersonal, Kultur-

/Fritidspersonal, Skolpersonal, Teknisk handläggning, Teknisk personal, Vård-

/Omsorgspersonal, Vård/Omsorg Specialist. Indelningen har skett i likhet med 

befattningsklassificeringskodnummer för kommuner, vilket redovisas i bilaga B.  
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4.4.1 Variabler 

De variabler som är inkluderade i uppsatsen är; heltidslön, kön, potentiell arbetslivserfarenhet, 

sysselsättningsgrad och kvalifikation. Valet av variabler bygger på tidigare forskning (se avsnitt 

1.3) kring löneskillnader mellan olika grupper samt vad som fanns att tillgå i lönekontorets egen 

redovisning. Nedan kommer en samanställning av variablerna och koefficienternas förväntade 

tecken (se tabell 2).   

 

Heltidslön (beroende variabel): Individens heltidslöner baseras på bruttoinkomsten för en 

månads heltidssysselsättning. Heltidslönen är uttryckt i SEK och behandlas som en kontinuerlig 

variabel. För att stabilisera modellen och skatta löneekvationerna har heltidslönen 

transformeras till logaritmisk form. 

 

Kön (oberoende variabel): En dummyvariabel som beskriver individens kön, kvinna eller man 

(1=kvinna, 0=man). I enlighet med uppsatsens hypotes, att det existerar en löneskillnad mellan 

könen, förväntas variabeln kön ha en negativ påverkan på heltidslönen om individen är kvinna. 

 

Potentiell arbetslivserfarenhet (oberoende variabel): På grund av otillgängligheten av 

individens faktiska arbetslivserfarenhet används en proxyvariabel för arbetslivserfarenhet 

(potentiell arbetslivserfarenhet) som definieras av individens ålder minus antal år i skolan minus 

sju (Ilkkaracan & Selim, 2007:571). Antal år i skolan motsvaras av grundskolans 12 år samt 

om individen fullföljt en eftergymnasial utbildning på tre år. Därmed kommer den potentiella 

arbetslivserfarenheten behandlas som en kontinuerlig variabel där längre erfarenhet förväntas 

resultera i en högre lön. 

 

Sysselsättningsgrad (oberoende variabel): Denna kontinuerliga variabel beskriver individens 

sysselsättningsgrad, det vill säga hur många procent av en heltidstjänst som den specifika 

tjänsten består av. Den förväntade påverkan av sysselsättningsgraden är att den ger en positiv 

effekt på individens heltidslön. 

 

Kvalifikation (oberoende variabel): Individens utbildning kommer baseras på individens 

tillhörighet till yrkeskategori. Det blir således en proxyvariabel som beskriver om individen har 

en högre eftergymnasial utbildning eller inte (1=eftergymnasial utbildning, 0=gymnasial 

utbildning). Därmed kan den förväntade effekten vara positiv på individens heltidslön. Dock 
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kan effekten av utbildning variera mellan könen där kvinnors förtjänst att utbilda sig kan 

förväntas vara lägre än mäns förtjänst att utbilda sig (Colander, 1997:53-56).  

 

Chefsbefattning (oberoende variabel): Denna dummyvariabel beskriver anställdas 

arbetsposition, chefs-/arbetsledar-/föreståndarbefattning eller anställd 

(1=Chef/Arbetsledare/Föreståndare, 0=anställd). Därmed kan den förväntade effekten vara 

positiv på heltidslönen om individen har en chefs-/arbetsledar-/föreståndarbefattning.  

 

Vid samanställningen av variablerna kan kritik riktas mot variabeln kvalifikation där denna 

baserats på individers tillhörighet till yrkeskategori. Detta kan medföra att individer med 

utbildning kan kategoriseras som individer utan utbildning och tvärtom. Dessutom kan effekten 

av en längre eftergymnasial utbildning underestimeras på grund av att alla eftergymnasiala 

utbildningar behandlas inom samma grupp. Den potentiella arbetslivserfarenheten bygger 

delvis på individens yrkeskategorisering och kan delvis ha samma problematik som variabeln 

för kvalifikation. Det har lyfts fram att användandet av en proxyvariabel för arbetslivserfarenhet 

tenderar att öka den oförklarade delen i Oaxaca-Blinder modellen (State Service Comission, 

2010). Alternativet skulle kunna vara att inte ha med någon proxyvariabel och därmed låta 

slumptermen fånga upp dess effekt. Dock kommer dessa proxyvariabler användas i denna 

uppsats, men med den eventuella problematiken i beräkning.  

 

4.5 Deskriptiv statistik 

För att undersöka hur de eventuella löneskillnaderna ser ut mellan kvinnor och män har 

individerna i datamaterialet delats in i tio olika kategorier (sektorer), samt en total för sektorer 

i Umeå kommun och en total för individer i Umeå kommun. En sammanställning av den 

deskriptiva statistiken presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1. Lönefördelning, tillsvidareanställda kvinnor och män i Umeå kommun 2012. 

Yrkeskategori Antal 

Könsfördelning 

(%) Medellön (SEK) Medianlön (SEK) Maxlön (SEK) Minlön (SEK) 
Kvinnors lön i 

av mäns lön 

(%) K M K M K M K M K M K M 

Administration 

Chef/Handläggning 
199 124 62 38 

34530 35821 31700 32000 81700 95020 22500 21200 96 
323 100 

Administration 

Vård/Omsorg 
400 77 84 16 

29563 30472 28195 29300 54000 55000 21400 20980 97 
477 100 

Barnomsorg 
1493 176 89 11 

24409 24559 24050 24525 32600 31250 18400 18350 99 
1669 100 

Kontorspersonal 
231 42 85 15 

24114 23721 23700 22550 31800 48800 17700 17800 102 
273 100 

Kultur-/Fritidspersonal 
158 97 62 38 

26375 27799 26425 27300 43500 53200 17900 20400 95 
255 100 

Skolpersonal 
1137 494 70 30 

28562 29003 28250 28450 46225 55200 17900 18400 98 
1631 100 

Teknisk Handläggning 
137 190 42 58 

30338 31226 29700 30300 55200 51300 21000 20530 97 
327 100 

Teknisk Personal 
412 276 60 40 

21408 23011 21100 22845 29400 34200 17200 16900 93 
688 100 

Vård-/Omsorgspersonal 
2014 473 81 19 

22369 21770 22760 22100 32150 28250 16900 16950 103 
2487 100 

Vård-/Omsorg 

Specialister 
208 33 86 14 

28296 29004 28078 28520 62000 36400 18800 19799 98 
241 100 

Totalt sektorer Umeå 

kommun 

6389 1982 76 24 
26996 27639 . . . . . . 97,5 

8371 100 

Totalt individer Umeå 

kommun 
6389 1982 76 24 

25241 26574 24100 25300 81700 95020 16900 16900 95 
8371 100 

Ej standardavvägd modell. Deltidsanställdas löner är givna som heltidslöner. 
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Individers heltidslön är ej standardvägd, det vill säga, ingen hänsyn har tagits till att kvinnor 

och män har olika karaktäristikor. Av de tillsvidareanställda inom Umeå kommun är 

majoriteten kvinnor, 76 procent, medan 24 procent är män. Beroende på om totalt för Umeå 

kommun avser ”Totalt sektorer Umeå kommun” eller ”Totalt individer Umeå kommun” skiljer 

sig resultaten åt. För ”Totalt sektorer Umeå kommun” tjänar kvinnor i genomsnitt 97,5 procent 

av mäns löner, medan för ”Totalt individer Umeå kommun” tjänar kvinnor i genomsnitt 95 

procent av mäns löner. Anledningen till att resultaten skiljer sig åt beror på att alla medelvärden 

får samma betydelse (viktas inte) i det första fallet, vilket gör att framförallt kvinnors medellön 

blir högre. I det andra fallet, då skillnaden är större mellan könen, kommer den största vikten 

för kvinnors medellön att hamna i en sektor kännetecknad av låga löner, medan medelvärden 

för män får störst vikt i en sektor som kännetecknas av generellt högre löner. Detta är 

anledningen till varför en skillnad kan observeras. I tidigare studier har måttet över totalt antal 

individer använts i större utsträckning. SCB:s observation att kvinnor i genomsnitt tjänar 94 

procent av mäns löner totalt i Sveriges kommuner, ligger nära resultatet i denna studie som 

pekar på att kvinnor i genomsnitt tjänar 95 procent av mäns löner inom Umeå kommun (SCB, 

2012:76). 

 

Alla yrkeskategorier visar på en ojämn könsfördelning, där framförallt ”Barnomsorg” och 

”Vård/Omsorg Specialist” har en markant överrepresentation av kvinnor.  Den enda 

yrkeskategori där kvinnor är något underrepresenterade är ”Teknisk handläggning” där 58 

procent är män. Inom yrkeskategorin ”Teknisk personal” finns den största skillnaden mellan 

kvinnor och mäns heltidslöner, där kvinnor tjänar 93 procent av mäns löner, med en 

könsfördelning på 60 procent kvinnor och 40 procent män. De yrkeskategorierna där kvinnor 

tjänar lika mycket, eller någon procent mer än män, är ”Kontorspersonal” samt ”Vård-

/Omsorgspersonal”. Dock finns en skillnad i yrkeskategorin ”Vård/Omsorg Specialist” jämfört 

med ”Vård-/Omsorgspersonal” där kvinnor tjänar 98 procent av mäns löner. Yrkeskategorin 

”Administration Chef/Handläggning” har en framträdande skillnad beträffande medel- och 

medianlönen, detta på grund av att yrkeskategorin innehåller de högsta chefsbefattningar för 

kvinnor och män inom kommunen vilket resulterar i en högre medellön. 

 

Den totala genomsnittliga reallöneutvecklingen mellan kvinnor och män i Umeå kommun 

mellan åren 2003-2012 kan ses i figur 2. Tydligt är att det under denna period existerar en 

löneskillnad mellan kvinnor och mäns reallöner, där kvinnor missgynnas i relation till män.  
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  Figur 2. Reallöneutvecklingen mellan 2003-2012 för tillsvidareanställda i Umeå.  

 

I figur 3 presenteras den procentuella reallöneökningen för kvinnor respektive män mellan åren 

2004-2012 (med år 2003 som start). Under denna period har kvinnor haft en högre procentuell 

reallöneökning jämfört med män. Det som dock återigen bör poängteras är att kvinnor i 

monetära termer har en lägre reallön jämfört med män, trots att reallöneutvecklingen under 

denna period har varit starkare för kvinnor. 

 

 

 Figur 3. Den procentuella reallöneutvecklingen mellan 2004-2012 för tillsvidare- 

  anställda i Umeå kommun 

 

Totalt sett arbetar män i större utsträckning heltid jämfört med kvinnor. 84 procent av alla 

tillsvidareanställda män arbetar 100 procent, medan endast 75 procent av alla 

tillsvidareanställda kvinnor arbetar 100 procent. I figur 4 presenteras den genomsnittliga 
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sysselsättningsgraden för kvinnor och män i Umeå kommun år 2012 uppdelat i respektive 

yrkeskategori. 

 
 

 

 Figur 4. Sysselsättningsgrad i procent för män och kvinnor i Umeå kommun 2012. 

   

Inom alla yrkeskategorier förutom ”Kontorspersonal” har män en högre sysselsättningsgrad 

jämfört med kvinnor. Den största skillnaden återfinns i kategorin ”Teknisk personal” där män 

har en fem-procentig högre sysselsättningsgrad. Den lägsta sysselsättningen finns inom 

kategorin ”Vård-/Omsorgspersonal” där både kvinnor och män arbetar strax under/över 90 

procent. I tabell 2 presenteras den deskriptiva statistiken totalt för Umeå kommun samt en 

sammanfattning av de förväntade tecknen på variablerna. 

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik, totalt Umeå kommun år 2003 och 2012. 

Variabler 

2003 2012 
Förväntat 

tecken Observ. Medel Max Min Stnd.av. Observ. Medel Max Min Stnd.av. 

Heltidslön* i SEK 8280 
19 159 

71 950 12 620 4043,3 8371 
25 557 

95 020 16 900 5158,9 
  

(17600) (24300)   

Chef/Arbetsledare/ 

Föreståndare 
8280 0,05 1 0 0,228 8371 0,048 1 0 0,214 + 

Kön  8280 0,78 1 0 0,425 8371 0,76 1 0 0,425 - 

Potentiell 

arbetslivserfarenhet 
8280 24,6 47 0 10,96 8371 25,5 48 1 11,12 + 

Sysselsättnings-

grad 
8280 92,9 100 10 13,57 8371 93,9 100 10 13,57 + 

Kvalifikation 8280 0,45 1 0 0,416 8371 0,46 1 0 0,498 + 

0%

25%

50%

75%

100%

Sysselsättningsgrad medelvärde (%) Kvinnor Sysselsättningsgrad medelvärde (%) Män
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*) Omräknat i 2012 års penningvärde för år 2003 med KPI; medel: 21 644, median: 19 882, max: 81 282, min: 14 256.  

(Medianlönen) 

 

Totalt sett finns 8371 observationer från år 2012. Medellönen i Umeå kommun är 25 557 SEK, 

med en maxlön på 95 020 SEK och en minlön på 16 900 SEK för kvinnor och män. År 2003 

finns 8280 observationer med en medellön på 21 644 SEK och en maxlön på 81 282 SEK samt 

en minlön på 14 256 SEK (omräknat till 2012 års penningvärde). Variabeln 

Chef/Arbetsledare/Föreståndare har ett medelvärde på 0,048, det vill säga 4,8 procent av de 

anställda inom Umeå kommun innehar en chefs-/arbetsledare-/föreståndarbefattning vilket 

visar på en knapp förändring från år 2003 där 5 procent hade en chefs-/arbetsledare-

/föreståndarbefattning. Det förväntade tecknet är således att en anställd med en chefs-

/arbetsledare-/föreståndarbefattning kan förväntas erhålla en högre lön jämfört med anställda 

utan samma befattningsform. Dummyvariabeln kön förväntas påverka heltidslönen negativt. 

Den potentiella arbetslivserfarenheten har ett medelvärde på 25,5 år och varierar mellan 1 och 

48 år (år 2012). Den genomsnittliga sysselsättningsgraden i kommunen år 2012 är 93,9 procent 

med en lägsta nivå på tio procent. För år 2003 var sysselsättningsgraden i genomsnitt 92,9 

procent med en lägsta nivå i likhet med år 2012. En högre sysselsättningsgrad förväntas ha en 

positiv påverkan på heltidslönen. Vidare förväntas dummyvariabeln kvalifikation ha en positiv 

påverkan på heltidslönen där 46 procent av kommunens anställda antas ha en högre 

eftergymnasialutbildning år 2012, vilket är i princip samma som för år 2003. 

 

I bilaga C återfinns den deskriptiva statistiken per yrkeskategori för år 2012 samt år 2003 

sammanställd i tabell C1 respektive C2. År 2012 har yrkeskategorin ”Teknisk personal” den 

lägsta medellönen på 22 051 SEK vilket även gäller för år 2003 (16 250 SEK eller 18 357 SEK 

i 2012-års penningvärde). Den högsta medellönen år 2012, 35 206 SEK, återfinns i 

yrkeskategorin ”Administration Chef/Handläggning”. För 2003 ligger medellönen på 28 428 

SEK eller på 32 115 SEK i 2012-års penningvärde. Medianlönen skiljer sig markant från 

medellönen för år 2003 och 2012 där ett antal individer med en högre lön höjer medellönen. 

Inom yrkeskategorierna ”Kontorspersonal”, ”Teknisk personal” och ”Vård-/Omsorgspersonal” 

återfinns inga anställda med en högre eftergymnasial utbildning. Detta kan tydligt ses i 

medellönen för yrkesgruppen ”Vård/Omsorg Specialist” som har en medellön på 28 393 SEK 

år 2012 (21 241 SEK år 2003 eller 23 996 SEK i 2012-års penningvärde) jämfört med ”Vård-

/Omsorgspersonal” där medellönen ligger på 22 256 SEK år 2012 (16 527 SEK år 2003 eller 

18 670 SEK i 2012-års penningvärde). 
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5. Regressionsanalys och resultat 

I detta avsnitt presenteras regressionsanalysernas resultat vilket är uppdelat i två delar; den 

första delen redovisar den utökade standardlöneekvationen där en djupare analys för respektive 

variabel presenteras, medan den andra delen består av resultaten från Oaxaca-Blinder modellen. 

I de skattade modellerna visar VIF-värdena att det inte finns problem med multikollinearitet 

och inte heller att seriell korrelation leder till inkonsistenta estimat av koefficienterna. 

 

5.1  Den utvecklade standardlöneekvationen 

I tabell 3 presenteras regressionsanalysen för den utvecklade standardlöneekvationen totalt i 

Umeå kommun, år 2003 och 2012. F-testet för Umeå kommun totalt, samt för kvinnor och män 

år 2003 och 2012 indikerar på att de oberoende variablerna tillsammans kan förklara den 

beroende variabeln. Modellerna för respektive år har relativt höga förklaringsgrader, mellan 

0,62 och 0,68 år 2003 och mellan 0,55 och 0,59 år 2012 (vilket är densamma för den justerade 

förklaringsgraden för respektive år). Alla variabler är signifikanta på en 1-procentig nivå för 

båda åren. För att utesluta okänd heteroskedasticitet har OLS estimerats genom Whites 

estimator, vilket ger robusta standardavvikelser (Greene, 2012:319). Vid tolkning av 

regressionsanalysen för den utvecklade standardlöneekvationen för Umeå kommun 2003 och 

2012 bör aktsamhet vidtas vid en jämförelse mellan mätpunkterna. Detta på grund av att 

individer år 2003 kan återkomma i 2012 års regressionsanalys. Den procentuella andelen 

återkommande individer år 2012 är 29,8 procent, vilket skulle kunna resultera i att de 

existerande löneskillnaderna år 2003 kan återkomma år 2012 och därmed ge ett biast resultat.  

 

Tabell 3. Regressionsanalys av den utvecklade standardlöneekvationen för Umeå 

kommun år 2003 och 2012.   

Variabler 
År 2003 År 2012 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Konstant 
9.4886** 9.4323** 9.5161** 9.708** 9.6816** 9.7264** 

(0.0078) (0.0254) (0.0085) (0.0108) (0.0235) (0.0104) 

Kön 
. . -0.046** . . -0.030** 

. . (0.003) . . (0.003) 

Sysselsättningsgrad 
0.001** 0.001** 0.0009** 0.001** 0.002** 0.0013** 

(0.000) (0.000) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) 

Chef/Arbetsledare/ 

Föreståndare 

0.1432** 0.2027** 0.1647** 0.2213** 0.2512** 0.2313** 

(0.0105) (0.0163) (0.009) (0.0112) (0.0163) (0.0093) 

Kvalifikation 
0.2446** 0.2783** 0.2522** 0.1985** 0.2318** 0.2063** 

(0.0026) (0.0064) (0.0025) (0.0028) (0.0063) (0.0026) 

Potentiell arbets- 0.0088** 0.0108** 0.0092** 0.0122** 0.0123** 0.0122** 
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livserfarenhet (0.0004) (0.0013) (0.0004) (0.0005) (0.0013) (0.0005) 

Potentiell arbets-

livserfarenhet^2 

-0.0001** -0.0001** -0.0001** -0.0002** -0.0001** -0.00015** 

(9.33e-06) (0.0001) (9.28e-06) (0.0001) (0.0001) (0.0001) 

R^2 0.6807 0.6229 0.6687 0.5999 0.5592 0.5886 

Justerat R^2 0.6805 0.6218 0.6684 0.5996 0.5581 0.5884 

F-test 2280.43 545.71 2313.84 1755.7 438.61 1765.77 

Observationer 6437 1843 8280 6389 1982 8371 

Signifikansnivå: *=0.05, **=0.01. (White robust standardavvikelse). 

 

Regressionsanalysen för den utvecklade standarslöneekvationen för respektive yrkeskategori i 

Umeå kommun år 2012 presenteras i bilaga D, tabell D1. F-testet indikerar på att de oberoende 

variablerna tillsammans kan förklara den beroende variabeln. Skattningarna utifrån 

yrkeskategorierna har både låga och hög förklaringsgrader som varierar mellan 0,14 till 0,73. 

Yrkeskategorierna ”Barnomsorg” och ”Skolpersonal” har, precis som år 2003, den högsta 

förklaringsgraden. Inom yrkeskategorierna ”Kontorspersonal”, ”Teknisk personal” samt 

”Vård/Omsorg Specialist” är förklaringsgraden som lägst, vilket antas bero på att två av sex 

variabler har blivit utelämnade.  

 

I bilaga D, tabell D2, presenteras regressionsanalysen för den utvecklade 

standardlöneekvationen för respektive yrkeskategori i Umeå kommun år 2003. F-testet 

indikerar på att de oberoende variablerna tillsammans kan förklara den beroende variabeln. 

Skattningarna utifrån yrkeskategorierna har förklaringsgrader som varierar mellan 0,14 till 0,8. 

Yrkeskategorierna ”Barnomsorg” och ”Skolpersonal” har den högsta förklaringsgraden på 0,73 

respektive 0,65. Förklaringen till detta kan bero på att dessa yrkeskategorier innefattar många 

individer. Inom grupperna ”Vård/Omsorg Specialist”, ”Kontorspersonal” samt ”Administration 

Vård/Omsorg” är förklaringsgraden som lägst, vilket kan bero på att två av sex variabler har 

blivit utelämnade i de två förstnämnda yrkeskategorierna. Detta förklaras av att det inte finns 

någon variation inom dessa variabler i respektive yrkeskategori. Fortsättningsvis förs en 

diskussion om respektive variabel och dess signifikansnivå för hela Umeå kommun samt för 

respektive yrkeskategori år 2003 och 2012. 

 

Kön 

I tabell 3 framgår det att det finns en negativ korrelation mellan kön och den beroende variabeln, 

där variabeln kön påverkar lönen negativt med 4,6 procent om du är kvinna år 2003 samt med 

3 procent år 2012. Löneskillnaden mellan könen tycks därmed ha minskat över tid vilket även 

stöds och illustreras i figur 3. Inom alla yrkeskategorier förutom ”Barnomsorg”, 

”Kontorspersonal” samt ”Vård-/Omsorgspersonal” tenderar variabeln kön att ha en negativ 
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påverkan på lönen för de två givna åren, vilket kan ses i tabell D1. Men endast fyra kategorier 

var signifikanta år 2003 och två kategorier år 2012. Den yrkeskategori där den största negativa 

påverkan finns är ”Teknisk personal” med -7,5 procent år 2003 och -6,5 procent år 2012, vilket 

är signifikant på en 1-procentig nivå i båda fallen. I yrkeskategorierna ”Barnomsorg”, 

”Kontorspersonal” samt ”Vård-/Omsorgspersonal” har kvinnor som grupp, för båda åren, en 

högre lön jämfört med män som grupp. Yrkeskategorin ”Vård-/Omsorgspersonal” är signifikant 

på en 1-procentig nivå, där kön har den största positiva påverkan på lönen med 1,9 procent för 

kvinnor år 2003 samt 2,6 procent för kvinnor år 2012. Mellan år 2003-2012 har den negativa 

korrelationen mellan kön och den beroende variabeln minskat vilket kan tyda på att 

utvecklingen går i rätt riktning.  

 

Sysselsättningsgrad 

I tabell 3 framgår det att sysselsättningsgraden har en liten men signifikant påverkan på den 

beroende variabeln för år 2003 och 2012. De yrkeskategorier som inte är signifikanta för år 

2003 är ”Vård/Omsorg Specialist”, ”Administration Vård/Omsorg” samt ”Teknisk 

handläggning”, vilket kan ses i tabell D2. För år 2012 är det endast yrkeskategorin 

”Vård/Omsorg Specialist” som inte är signifikant, vilket kan ses i tabell D1. Resultatet indikerar 

på att en högre sysselsättningsgrad resulterar i en högre lön vilket stämmer överens med 

uppsatsens hypotes och förväntande tecken. Vidare är det centralt att reflektera över denna 

variabel då kvinnor i större utsträckning arbetar deltid jämfört med män i Umeå kommun vilket 

kan ses i figur 4 för år 2012. En viktig aspekt är att kvinnor och mäns sysselsättningsgrad kan 

kopplas till statistisk diskriminering där en bristande information om individens 

produktivitetsförmåga kan påverka lönen. Därmed kan ett informationsproblem uppstå där 

grupper av individer diskrimineras på grund av att de tillskrivs ett specifikt attribut som kan 

anses ofördelaktigt. 

 

Chef/Arbetsledare/Föreståndare 

I tabell 3 framgår det att variabeln ”Chef/Arbetsledare/Föreståndare” har en positiv korrelation 

med den beroende variabeln på en 1-procentig signifikansnivå för båda åren, där kvinnor och 

män har en statistiskt säkerställd högre lön vid en högre befattning. Dock är koefficienten för 

män större jämfört med koefficienten för kvinnor för år 2003 och år 2012, skillnaderna har 

reducerats under denna tidsperiod. Inom fem av tio yrkeskategorier utelämnas variabeln 

”Chef/Arbetsledare/Föreståndare” på grund av att det inte finns någon variation i kategorin, 

vilket kan ses i tabell D1 och D2. Inom yrkeskategorin ”Administration Chef/Handläggning” 
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påverkas lönen som mest med en koefficient på 0,49 (2003) och 0,4 (2012). Det finns en viss 

problematik i att tolka denna variabel, dock går det att slå fast att en högre befattning korrelerar 

med en högre lön förutom inom yrkeskategorin ”Teknisk handläggning” för båda åren. En 

förklaring till detta kan vara yrkeskategorins sammansättning som bland annat innehåller 

yrkesgruppen ingenjörer som generellt har en högre lön men inte nödvändigtvis en högre 

befattning i uppsatsens data. Dock tyder även denna variabel på att det är mer lönsamt på 

marginalen för män som grupp att inneha en högre befattning jämfört med kvinnor som grupp.   

 

Kvalifikation 

I tabell 3 framgår det att variabeln ”Kvalifikation” har en positiv korrelation med den beroende 

variabeln för år 2003 och 2012. Regressionsanalysen tyder på att individer med en uppskattad 

eftergymnasial utbildning tenderar att ha en 25,2 procentig högre lön jämfört med individer 

som inte har en uppskattad eftergymnasial utbildning för år 2003. År 2012 tenderar individer 

som har en uppskattad eftergymnasial utbildning att ha en 20,6 procentig högre lön jämfört med 

individer som inte har en likande utbildning. Resultatet visar även att det är mindre lönsamt för 

kvinnor som grupp (24,5 procent år 2003 och 19,9 procent år 2012) att utbilda sig jämfört med 

män som grupp (27,8 procent år 2003 och 23,2 procent år 2012), vilket kan ses i tabell D1 och 

D2. Detta tyder därmed på att det har blivit mindre lönsamt att utbilda sig i Umeå kommun vid 

en jämförelse av åren 2003 och 2012. I tabell D1 och D2 har variabeln ”Kvalifikation” 

utelämnats inom fem yrkeskategorier på grund av att ingen eller alla individer inom grupperna 

har en utbildning. ”Administration Vård/Omsorg” är den enda yrkeskategori där en uppskattad 

eftergymnasial utbildning har en negativ korrelation med den beroende variabeln för båda åren. 

Det generella resultatet tyder ändå på att en högre uppskattad eftergymnasial utbildning leder 

till en högre lön vilket stämmer överens med uppsatsens hypotes och förväntade tecken. Denna 

variabel kan därmed kopplas till humankapitalteorin, där individens utbildningsbeslut resulterar 

i en högre lön (Colander, 1997:53-56). Dock kan teorin ifrågasättas med antagandet att en ökad 

investering i humankapital skulle leda till minskade löneskillnader mellan kvinnor och män. 

Detta kan tydligt ses i Umeå kommun där män som grupp, enligt resultaten i studien, har en 

högre vinning i att utbilda sig jämfört med kvinnor som grupp.  

 

Potentiell arbetslivserfarenhet  

I tabell 3 framgår det att variabeln ”Potentiell arbetslivserfarenhet” har en positiv korrelation 

med den beroende variabeln för år 2003 och 2012. Regressionsanalysen för år 2003 tyder på att 

individer med en längre arbetslivserfarenhet erhåller en högre lön med 0,9 procent, vilket för år 
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2012 är 1,2 procent. Variabeln visar en signifikant högre lön inom alla yrkesområden år 2003 

förutom i yrkeskategorierna ”Kultur-/Fritidspersonal”, ”Vård/Omsorg Specialist”, ”Teknisk 

handläggning” samt ”Administration Chef/Handläggning”, vilket kan ses i tabell D2. De 

yrkeskategorier som inte är signifikanta år 2012 är ”Kultur-/Fritidspersonal” samt 

”Vård/Omsorg Specialist”, vilket redovisas i tabell D1. Resultatet indikerar således på att en 

längre arbetslivserfarenhet leder till en högre lön vilket stämmer överens med uppsatsens 

hypotes och förväntade tecken. Något som är nämnvärt är att Umeå kommuns 

lönesättningspolicy betonar att en individs arbetslivserfarenhet inte är en avgörande faktor vid 

lönesättning. Dock visar inte uppsatsens resultat på någon större ökning i lön beroende på 

arbetslivserfarenhet. Variabeln ”Potentiell arbetslivserfarenhet i kvadrat” påverkar inte den 

beroende variabeln, men har rätt förväntat tecken, med undantag för yrkeskategorin 

”Kontorspersonal”.  

 

I tabell 4 redovisas regressionsanalysen av den utvecklade standardlöneekvationen för 

reallöneutvecklingen år 2003-2012 totalt i Umeå kommun. F-testet för Umeå kommun totalt 

mellan år 2003 till 2012 indikerar på att de oberoende variablerna tillsammans kan förklara den 

beroende variabeln. Modellen har en förklaringsgrad på 0,575 vilket är densamma för den 

justerade förklaringsgraden. 

 

Tabell 4. Regressionsanalys av den utvecklade 

standardlöneekvationen för reallöneutveckling år 

2003-2012 totalt Umeå kommun. 

Variabler Koefficienter 

Konstant 
0.042** 

(0.0001 

Kön 
0.001** 

(0.001) 

Sysselsättningsgrad 
0.0001* 

(7.93e-06) 

Chef/Arbetsledare/Föreståndare 
0.0117** 

(0.0007) 

Kvalifikation 
-0.0019** 

(0.0002) 

Potentiell arbetslivserfarenhet 
-0.0005** 

(0.0001) 

Potentiell arbetslivserfarenhet^2 
2.84e-06** 

(9.84e-07) 

Tid 
-0.002** 

(0.0001) 
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R-squared 0.575 

Adj R-squared 0.574 

F-test 604.4 

Observationer 69305 

Signifikansnivå: *=0.05, **=0.01, (White robust standardavvikelse). 

 

Alla oberoende variabler har en signifikant påverkan på procentuella reallöneutvecklingen över 

tid. Reallöneutvecklingen för kvinnor (0,1 procent) tenderar att vara något större jämfört med 

mäns reallöneutveckling. Den variabel som har störst påverkan på den procentuella 

reallöneutvecklingen är ”Chef/Arbetsledare/Föreståndare” medan den variabel som har minst 

påverkan på den procentuella reallöneutvecklingen är ”Potentiell arbetslivserfarenhet i 

kvadrat”. I bilaga D, tabell D3, redovisas regressionsanalysen av den utvecklade 

standarslöneekvation för löneutvecklingen år 2003-2012 för respektive yrkeskategori i Umeå 

kommun. Den yrkeskategori som ha den högsta procentuella reallöneutvecklingen över tid är 

”Administration Vård/Omsorg” med 0,5 procent (vilket är signifikant på en 1-procentig nivå). 

Variabeln ”Kvalifikation” påverkar den procentuella reallöneutvecklingen över tid negativt för 

de yrkeskategorier som är signifikanta. Variabeln ”Chef/Arbetsledare/Föreståndare” påverkar 

den procentuella reallöneutvecklingen över tid positivt för alla berörda yrkeskategorier. 

 

5.2 Oaxaca-Blinder modellen 

I tabell 5 redovisas resultaten från skattningen av Oaxaca-Blinder modellen i termer av 

förklarade löneskillnader samt oförklarade löneskillnader i Umeå kommun år 2003 och år 2012. 

För att utesluta okänd heteroskedasticitet har OLS estimerats genom Whites estimator, vilket 

ger robusta standardavvikelser (Greene, 2012:319).  

 

Tabell 5. Oaxaca-Blinder modellen, Totalt Umeå kommun år 2003 och 

2012. 

  2003 2012 

Variabler 
Förklarad Oförklarad 

Total 

differens 
Förklarad Oförklarad 

Total 

differens 

Sysselsättningsgrad 
0.004** 0.032 0.036 0.003** 0.030 0.033 

(0.000) (0.023) . (0.000) (0.023) . 

Chef/Arbetsledare/Föreståndare 
0.006** 0.003** 0.009 0.007** 0.001 0.008 

(0.001) (0.001) . (0.001) (0.001) . 

Utbildning 
0.024** 0.014** 0.038 0.001 0.015** 0.016 

(0.003) (0.003) . (0.003) (0.003) . 

Potentiell arbetslivserfarenhet 
0.005* 0.051 0.056 0.005 0.002 0.007 

(0.003) (0.033) . (0.003) (0.036) . 

-0.002 -0.004 -0.006 -0.003 0.007 0.004 
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Potentiell arbets-

livserfarenhet^2 
(0.001) (0.021) . (0.002) (0.022) . 

Konstant 
. -0.056* -0.056 . -0.026 -0.026 

. (0.027) . . (0.026) . 

Interaktion 
0.009** . 0.009 0.002*  . 0.002 

. . . (0.001) . . 

Total differens 
0.046** 0.040** 0.086** 0.014** 0.029** 0.043** 

53% 47% 100% 33% 67% 100% 

Signifikansnivå: *=0.05, **=0.01, (White robust standardavvikelse). Observationer år 2003; 8280, år 

2012; 8371. Notera att den totala skillnaden är den genomsnittliga skillnaden av den logaritmerade 

månadslönen mellan kvinnor och män. 

 

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män för år 2012 enligt resultaten från Oaxaca-Blinder 

modellen är 4,3 procent, vilket är hälften av den totala differensen år 2003, 8,6 procent. Den 

förklarade delen av löneskillnaden består av observerade karaktäristikor baserat på 

humankapitalteorin samt andra variabler såsom ”Sysselsättningsgrad”, 

”Chef/Arbetsledare/Föreståndare”, ”Kvalifikation”, ”Potentiell arbetslivserfarenhet” och 

”Potentiell arbetslivserfarenhet i kvadrat”. Den förklarade löneskillnaden uppgår till 1,4 procent 

medan den oförklarade delen svarar för 2,9 procent år 2012. År 2003 är den förklarade 

löneskillnaden mellan kvinnor och män 4,6 procent medan den oförklarade delen svarar för 4 

procent. Den oförklarade delen refererar till den oförklarade löneskillnad som existerar mellan 

kvinnor och män i Umeå kommun. Den procentuella delen av förklarade löneskillnader ligger 

på 33 procent år 2012 (53 procent år 2003) vilket härleds till skillnader i individers 

humankapital, det vill säga individens utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet. Den 

procentuella delen av den oförklarade löneskillnaden är 67 procent (47 procent år 2003), vilket 

tyder på en löneskillnad på grund av kön. Däremot kan den oförklarade löneskillnaden även 

bero på variabler som inte har inkluderats i modellen och bör därför tolkas med försiktighet. I 

tidigare studier har den oförklarade delen i löneskillnaderna minskat då fler variabler har 

inkluderats i modellen. Vid en jämförelse av år 2003 och 2012 är det intressant att reflektera 

över den förklarade respektive oförklarade delen, där den oförklarade delen har minskat vilket 

kan tyda på att löneskillnaden mellan könen har minskat (det vill säga, lönediskrimineringen 

utifrån en individs kön har minskat).  

 

I bilaga E, tabell E1 respektive E2, redovisas resultaten från skattningen av Oaxaca-Blinder 

modellen i termer av förklarade löneskillnader samt oförklarade löneskillnader per 

yrkeskategori i Umeå kommun år 2012 samt år 2003. År 2012 finns den största löneskillnaden 

mellan kvinnor och män i yrkeskategorin ”Teknisk personal” med en total differens på 0,07. År 
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2003 finns den största löneskillnaden mellan könen i yrkeskategorin ”Teknisk handläggning” 

med en total differens på 0,145. Båda resultaten är signifikanta på en 1-procentig nivå. Den 

minsta totala differensen år 2012 återfinns i yrkeskategorin ”Barnomsorg”, 0,006 medan den år 

2003 observeras i yrkeskategorin ”Administration Chef/Handläggning”, med 0,011. De 

yrkeskategorier som är signifikanta år 2012 är ”Kultur-/Fritidspersonal”, ”Teknisk 

handläggning”, ”Teknisk personal” och ”Vård-/Omsorgspersonal” och för år 2003 

”Administration Chef/Handläggning”, ”Barnomsorg”, ”Skolpersonal”, ”Teknisk 

handläggning”, ”Teknisk personal” samt ”Vård-/Omsorgspersonal”. I likhet med den utökade 

standardlöneekvationen visar yrkeskategorierna ”Kontorspersonal” och ”Vård-

/Omsorgspersonal” en negativ totaldifferens, det vill säga kvinnor som grupp har en högre lön 

jämfört med män som grupp år 2003 och 2012. Den förklarade delen kan återkopplas till 

humankapitalteorin och individens utbildningsbeslut, där löneskillnader mellan kvinnor och 

män kan förklaras genom produktivitetsfaktorer. På grund av att den könssegregeringen som 

existerar i Umeå kommun samt normer på arbetsmarknaden kan skillnader finnas i kvinnor och 

mäns karaktäristikor, vilket kan leda till att modellen underestimera graden av löneskillnaden. 

Det är däremot troligare att denna uppsats saknar variabler som gör att modellen underestimerar 

den förklarade delen och därmed förstorar den oförklarade delen. 

 

6. Avslutande diskussion 

Debatten kring löneskillnaden mellan kvinnor och män är idag ett aktuellt och omdebatterat 

ämne både internationellt och nationellt. Löfström (2005) menar att den svenska 

arbetsmarknaden kan anses som en av de mest segregerade i världen, och att den än idag 

befäster stereotypa könsroller. Den offentliga sektorn kännetecknas av en stark segregation, 

vilket syns i att majoriteten av yrkesgrupperna är starkt kvinnodominerade (se avsnitt 2.1). 

Könssegregationen inom Umeå kommun är inget undantag från den offentliga sektorn som 

helhet i Sverige, där 76 procent av antalet tillsvidareanställda är kvinnor. Vidare kan Umeå 

kommun som arbetsgivare genom sin särställning inom många yrkesområden anses vara en 

monopsonistisk arbetsgivare vilket kan ses som en förklaring till den löneskillnad som existerar, 

vilket stöds av tidigare forskning samt teori. Fortsättningsvis har Umeå kommun som 

arbetsgivare två övergripande jämställdhetspolitiska mål som syftar till att kvinnor och män 

skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv samt att jämställdhet skall vara en 

genomgående del i alla beslutsprocesser och led för att motverka lönediskriminering mellan 

kvinnor och män (Umeå kommun, 2011).  
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Uppsatsens deskriptiva statistik visar på att kvinnor tjänar 95 procent av mäns löner totalt sett i 

Umeå kommun år 2012, något som också har observerats i tidigare empiriska studier för 

anställda inom offentlig sektor samt i teorier för löneskillnader mellan kvinnor och män. 

Kvinnors generellt lägre löner i Umeå kommun kan förklaras ur det feministiska perspektivet 

som lyfter fram patriarkala genusrelationer som förklaring till en könsmaktsordning som antas 

existera. Den sociala konstruktionen anses låsa fast individer i föreställningar och normer om 

vad som anses vara kvinnligt respektive manligt, vilket i sin tur kan resulterar i en social och 

ekonomisk underordning. Denna underordning kan ta sig i uttryck på olika sätt, som exempelvis 

löneskillnader, segregation, samt normer och föreställningar om respektive kön på 

arbetsmarknaden (se avsnitt 3.2). Vidare visar regressionsanalysen för 2012 att variabeln kön 

har en negativ påverkan med tre procent om individen är en kvinna. De yrkeskategorier som 

har den största respektive minsta löneskillnaderna mellan kvinnor och män är ”Teknisk 

personal” där kvinnor tjänar 6,5 procent mindre än män och ”Vård-/Omsorgspersonal” där 

kvinnor tjänar 2,6 procent mer än män. Detta kan möjligen förklaras genom att yrkeskategorin 

”Vård-/Omsorgspersonal” är ett kvinnodominerat yrke och därmed tjänar kvinnor något mer 

jämfört med män. I likhet med de föreställningar om vad som anses vara kvinnligt är det lika 

centralt med det som anses vara manligt. Detta kan leda till att män som kommer in på en 

kvinnlig arena kan missgynnas på grund av de redan existerande strukturer och normer, vilket 

lyfts fram i den feministiska teorin. Från variabelanalysen går det tydligt att se, i likhet med 

tidigare forskning, att uppsatsens inkluderade variabler har en signifikant påverkan på 

heltidslönen. Sysselsättningsgraden påverkar lönen positivt inom alla yrkeskategorier, dock 

tenderar kvinnor att arbete deltid i större utsträckning jämfört med män, vilket i den feministiska 

teorin härleds från normer och könsroller i arbetslivet men även i det privata där kvinnor 

förväntas bära familjeansvaret. Detta resultat tyder således på att Umeå kommun som 

arbetsgivare bör beakta sysselsättningsgraden som en viktig del i sitt jämställdhetsarbete för att 

komma till rätta med löneskillnaderna mellan kvinnor och män. En central del är att arbeta för 

fler heltidsanställningar för kvinnor. Detta kan exempelvis komma från att kvinnor uppmuntras 

att arbeta heltid i större utsträckning, samtidigt som ett arbete med normer inom det publika och 

det privata kan vara av stor vikt för att uppnå resultat. När det kommer till individens 

utbildningsbeslut så stämmer resultaten överens med humankapitalteorins tes om en högre lön 

vid utbildning.  
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För att få en förståelse för hur stor del den oförklarade respektive förklarade delen av 

löneskillnaderna mellan kvinnor och män har en Oaxaca-Blinder dekomponering genomförts. 

Resultatet från dekomponeringen visar att den totala differensen mellan kvinnor och män år 

2012 är 4,3 procent, där de förklarade delen är 1,4 procent och den oförklarade delen 2,9 

procent. Vid tolkning av detta resultat bör försiktighet vidtas då det är möjligt att den 

oförklarade delen är överestimerad på grund av fåtalet förklaringsvariabler. Dock tyder 

resultatet på att det kan föreligga en lönediskriminering på grund av en individs 

könstillhörighet. I likhet med den utökade standardlöneekvationen är det återigen ”Vård-

/Omsorgspersonal” samt ”Teknisk personal” som har de lägsta respektive högsta 

löneskillnaderna mellan kvinnor och män. 

 

Fortsättningsvis har reallöneutvecklingen mellan åren 2003-2012 varit starkare för kvinnor som 

grupp jämfört med män som grupp, vilket även jämförelsen mellan den utvecklade 

standardlöneekvationsanalysen från 2003 och 2012 visar på. Oaxaca-Blinder modellen från år 

2003 redovisar en total differens på 8,6 procent medan år 2012 är den endast 4,3 procent vilket 

ger en indikation på att löneskillnaderna inom denna tio-års period har minskat. Dock existerar 

fortfarande en löneskillnad mellan kvinnor och män, där en del kan anses som osaklig eller 

oförklarad. Därmed finns det ett behov av större och mer omfattande insatser för att komma till 

rätta med den observerbart oförklarade delen. Något som bör reflekteras över i större 

utsträckning är de normer som existerar i samhället som kan leda till olika 

utvecklingsmöjligheter för män och kvinnor. Denna förståelse är en viktig del för att bland 

annat kunna arbeta fram jämställda löner på arbetsmarknaden, både i Sverige men även inom 

Umeå kommun. Slutligen är det även viktigt att förstå innebörden av hur ett problem framställs 

och tillskrivs. Kvinnans bristande möjlighet att ta sig in på arbetsmarknadens alla områden samt 

den löneskillnad som existerar mellan könen framställs oftast som ett arbetsmarknadsproblem, 

vilket uppmuntrar samhället att tro på en kvinnlig frigörelse när samma löne- och 

arbetsmöjligheter som män ges, vilket kan anses som en förenkling av problematiken kring 

kvinnors underordning i samhället.  

 

6.1 Framtida forskning 

En alternativ utformning till framtida forskning gällande löneskillnaden i Umeå kommun skulle 

vara att inkludera mer förklaringsvariabler i en liknande studie. Detta skulle således ge en mer 

detaljerad bild av vad som påverkar en individs lön, men även en mer rättvis oförklarad del, det 

vill säga, vad som är lönediskriminering på grund individens könstillhörighet.  Fortsättningsvis 
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skulle en paneldata estimering bidra med individspecifika effekter där individers 

löneutveckling över tid skulle kunna analyseras i större utsträckning. Slutligen skulle ett 

intersektionalitetsperspektiv kunna appliceras vid utvärderingen av löneskillnaderna då 

exempelvis denna uppsats har antagit ett heteronormativt synsätt. Därmed skulle det vara 

intressant att se effekter av individers sexuella läggning, etnicitet, social tillhörighet, religion 

samt funktionshinder för att få en djupare förståelse för diskriminering och löneskillnader på 

arbetsmarknaden. 
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Bilaga A – Begreppsspecifikation 
 

Feminism 

Ett kritiskt samhällsperspektiv som syftar till att belysa och förändra maktobalansen som existerar 

mellan kvinnor och män i samhället.  

 

Jämlikhet 

Jämlikhetsbegreppet är ett vidare begrepp av jämställdhetsbegreppet med syfte att problematisera 

innebörden av att alla människor skall ha samma rättigheter och skyldigheter i samhället oavsett kön, 

religion, sexuell läggning, etnicitet, social tillhörighet och funktionshinder. 

 

Jämställdhet 

Jämställdhet är en central del i jämlikhetsbegreppet, där jämställdhet syftar till att kvinnor och män skall 

ha samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter inom alla samhällsområden. Således skall kvinnor 

och män ha samma makt och förutsättningar att forma samhället och sina egna liv.  

 

Kön och genus 

Begreppet kön är en omskrivning av det biologiska könet, medan begreppet genus är en omskrivning av 

det socialt konstruerade könet. Begreppet kön används dock både för det sociala och biologiska könet 

eftersom det är svårt att urskilja vad som är socialt och biologiskt konstruerat när individer påverkas av 

sitt biologiska kön från födseln.  

 

Könsmaktsordning 

Könsmaktsordningen eller genusordningen är den ordning i samhället som innebär att män som grupp 

systematiskt överordnar kvinnor som grupp, vilket leder till att det som anses vara manligt värderas 

högre än det som anses vara kvinnligt. 

 

Könsroll 

Könsroller baseras på stereotypa föreställningar om kön och förväntningar på hur kvinnors och mäns 

roller i samhället bör se ut. Vidare bygger könsroller på socialt konstruerade skillnader mellan kvinnor 

och män som exempelvis intressen, värderingar och status samt en föreställning om hur relationen 

mellan könen bör vara. 

 

Könsuppdelad arbetsmarknad 

Den könsuppdelade arbetsmarknaden hänvisas till stereotypa könsroller, det vill säga, föreställningar 

om vad kvinnor och män bör och ska arbeta med. De ”kvinnliga” egenskaperna värderas således lägre 

på arbetsmarknaden jämfört med de ”manliga” egenskaperna. 
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Bilaga B – Yrkeskategoriernas indelning

Administration Chef/Handläggning 

Annan administrativ chef 

Annan administrativ handläggare 

Arkivarie 

Bitr förvaltningschef,Avdelnings-

/KontorsOmrådeschef/Byråinspektör 

Distrikts-/Kommundelschef 

Ekonomichef 

Ekonomisekreterare/Ekonom/Kamrer 

Fritids-/Turistchef/Fritids-/Turistintendent 

Informationssekreterare 

Inköpare 

Kommun-/Kanslisekreterare 

Kommun-/Stadsdirektör/Kanslichef 

Kommunjurist 

Kultur-/Biblioteks-/Museichef/Länsbibliotekarie 

Miljö- och Hälsoskyddschef 

Personal- och 

Förhandlingssekreterare/Personalman/ 

Personalchef 

Personalkonsulent 

Planerings-/Organisations-/Utrednings-

/Näringslivschef 

Planerings-/Utrednings-/Organisations-

/Näringslivs-/Skolsekreterare 

Räddnings-/Brandchef 

Skolchef/Chef för barn och utbildning 

Socialchef/Chef för omvårdnad 

Teknisk chef/Teknisk direktör (akadem utb) 

 

Administration Vård/Omsorg 

Annan föreståndare inom vård och omsorg 

Annan handläggare inom vård och omsorg 

Barnomsorgsinspektör/Barnomsorgsassistent 

Förståndare barnomsorg 

Förståndare hälso- och sjukvård 

Förståndare omsorgen 

Förståndare äldreomsorg 

Hemtjänstinspektör/Hemtjänstassistent 

Konsumentsekreterare 

Kurator/Flyktinghandläggare 

Socialinspektör/1:e Socialsekreterare/ 

Socialsekreterare 

 

Barnomsorg 

Barnskötare 

Dagbarnvårdare 

Fritidspedagog 

Förskolelärare 

 

Kontorspersonal 

Annan administrativ kontorspersonal 

Assistent (soc) 

Assistent (även Informations-/Arkiv-/Inköps-) 

Biblioteksassistent 

Ekonomiassistent 

Kontorsvaktmästare 

Löneassistent 

Personalassistent 

Receptionist/Telefonist 

Skolassistent 

Teknisk assistent 

 

Kultur-/Fritidspersonal 

1:e Bibliotekarie 

Annan arbetsledare inom bildning/fritid 

Annan fritidspersonal 

Annan handläggare inom bildning/fritid 

Annan kulturpersonal 

Bad- och idrottshallsarbetare 

Bibliotekarie 

Fritids-/Turistassistent 

Fritids-/Turistkonsulent/Fritids-/Turistintendent 

Fritidsledare 

Kultursekreterare 

Musik-/Danslärare 

Musikledare 

 

Skolpersonal 

Annan lärarpersonal 

Annan skolpersonal 

Elevassistent 

Grundskolelärare 1-7 

Grundskolelärare 4-9 

Gymnasielärare 

Hemspråkslärare 

Hemspråkstränare 

Lektor 
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Lärare i bild/musik/idrott 

Lärare i slöjd/hemkunsk/barnkunsk/maskinskrivn 

SFI-lärare 

Skolledare 

Särskole-/Speciallärare 

Ungdoms-/Syo-konsulent/SSA-sekreterare 

Yrkeslärare 

 

Teknisk handläggning 

Annan teknisk arbetsledare 

Annan teknisk handläggare 

Arbetsledare 

Arkitekt 

Brandingenjör 

Brandinspektör 

Brandmästare 

Byggnadsingenjör 

Byggnadsinspektör 

Byråingenjör 

Ekonomiföreståndare/Dietist/Internatföreståndare 

Fastighetsingenjör 

Första kokerska/Kokerska tillika husmor (KTH) 

Gatuingenjör 

Ingenjör 

Maskinbefäl/Drifttekniker 

Miljö- och Hälsoskyddsinspektör 

Mätningsingenjör 

Städinspektör 

Städledare 

 

Teknisk personal 

Anläggare 

Annan ekonomipersonal 

Annan teknisk personal 

Brandförman 

Brandman 

Ekonomi-/Skolmåltidsbiträde 

Förare av tyngre fordon och tyngre maskiner 

Förrådsarbetare 

Instruktionsstädare 

Kartteknisk personal 

Kokerska 

Maskinist (värme/VA/FANL) 

Park- och Trädgårdsarbetare (inkl 

Fastighetsskötare) 

Städare 

Tekniker (trädgårds-, mätnings-, institutions-) 

Vaktmästare (inkl Bilförare) 

Yrkesarbetare/Hantverkare 

 

Vård-/Omsorgspersonal 

Annan vård och omsorgspersonal 

Anställda enligt PAN 

Arbetsterapibiträde 

Behandlingsassistent/Hemterapeut 

Fotvårdsspecialist 

Personlig assistent 

Sjukvårds-/Laboratoriebiträde 

Skötare 

Undersköterska 

Vårdare 

Vårdbiträde 

 

Vård/Omsorg Specialist 

Annan specialist inom vård och omsorg 

Arbetsterapeut 

Distriktssjuksköterska/Företagssköterska 

Läkare 

Medicinskt ansv sjuksköterska (MAS) 

Psykolog 

Sjukgymnast 

Sjuksköterska/barnmorska 

Skolsköterska 
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Bilaga C – Deskriptiv statistik 

Tabell C1. Deskriptiv statistik per yrkeskategori i Umeå kommun år 

2012. 

Administration Chef/Handläggning Observ. Medel Max Min Median Stnd.av. 

Heltidslön* 323 35206 95020 21200 31900 10286 

Chefsbefattning 323 0,12 1 0 . 0,33 

Kön 323 0,62 1 0 . 0,49 

Potentiell arbetslivserfarenhet 323 25,8 44 1 . 10,4 

Sysselsättningsgrad 323 96 100 25 . 13,2 

Kvalifikation 323 1 1 0 . 0 

Administration Vård/Omsorg Observ. Medel Max Min Median Stnd.av. 

Heltidslön* 477 29710 55000 20980 28300 4817,9 

Chefsbefattning 477 0,28 1 0 . 0,45 

Kön 477 0,84 1 0 . 0,37 

Potentiell arbetslivserfarenhet 477 24,4 45 3 . 10,5 

Sysselsättningsgrad 477 97,9 100 32,9 . 8,8 

Kvalifikation 477 0,9 1 0 . 0,3 

Barnomsorg Observ. Medel Max Min Median Stnd.av. 

Heltidslön* 1669 24425 32600 18350 24100 2246 

Chefsbefattning 1669 0 0 0 . 0 

Kön 1669 0,89 1 0 . 0,3 

Potentiell arbetslivserfarenhet 1669 23,1 47 1 . 10,8 

Sysselsättningsgrad 1669 96,7 100 20 . 11,3 

Kvalifikation 1669 0,67 1 0 . 0,47 

Kontorspersonal Observ. Medel Max Min Median Stnd.av. 

Heltidslön* 273 24054 48800 17700 23500 3261,2 

Chefsbefattning 273 0 0 0 . 0 

Kön 273 0,85 1 0 . 0,36 

Potentiell arbetslivserfarenhet 273 33,9 48 12 . 8,9 

Sysselsättningsgrad 273 91,3 100 25 . 17,1 

Kvalifikation 273 0 0 0 . 0 

Kultur-/Fritidspersonal Observ. Medel Max Min Median Stnd.av. 

Heltidslön* 255 26916 53200 17900 26700 4947,1 

Chefsbefattning 255 0,13 1 0 . 0,34 

Kön 255 0,62 1 0 . 0,49 

Potentiell arbetslivserfarenhet 255 26,7 45 7 . 10,4 

Sysselsättningsgrad 255 92,2 100 10 . 18 

Kvalifikation 255 0,52 1 0 . 0,5 

       



39 

 

Skolpersonal Observ. Medel Max Min Median Stnd.av. 

Heltidslön* 1631 28696 55200 17900 28250 4042 

Chefsbefattning 1631 0,06 1 0  0,23 

Kön 1631 0,7 1 0   0,46 

Potentiell arbetslivserfarenhet 1631 26,6 45 3  9,88 

Sysselsättningsgrad 1631 96,1 100 10   12,8 

Kvalifikation 1631 0,91 1 0  0,29 

Teknisk handläggning Observ. Medel Max Min Median Stnd.av. 

Heltidslön* 327 30854 55200 20530 30100 6094,2 

Chefsbefattning 327 0,31 1 0 . 0,46 

Kön 327 0,42 1 0 . 0,49 

Potentiell arbetslivserfarenhet 327 27,5 46 3 . 11,18 

Sysselsättningsgrad 327 97,97 100 50 . 8,31 

Kvalifikation 327 0,44 1 0 . 0,49 

Teknisk personal Observ. Medel Max Min Median Stnd.av. 

Heltidslön* 688 22051 34200 16900 21700 2284 

Chefsbefattning 688 0 0 0 . 0 

Kön 688 0,6 1 0 . 0,49 

Potentiell arbetslivserfarenhet 688 28,8 48 2 . 11,64 

Sysselsättningsgrad 688 93,7 100 25 . 14,28 

Kvalifikation 688 0 0 0 . 0 

Vård-/Omsorgspersonal Observ. Medel Max Min Median Stnd.av. 

Heltidslön* 2487 22256 32150 16900 22660 2002,2 

Chefsbefattning 2487 0 0 0 . 0 

Kön 2487 0,81 1 0 . 0,39 

Potentiell arbetslivserfarenhet 2487 24,32 48 1 . 11,69 

Sysselsättningsgrad 2487 89,6 100 17,11 . 14,44 

Kvalifikation 2487 0 0 0 . 0 

Vård/Omsorg Specialist Observ. Medel Max Min Median Stnd.av. 

Heltidslön* 241 28393 62000 18800 28200 4413,8 

Chefsbefattning 241 0 0 0 . 0 

Kön 241 0,86 1 0 . 0,34 

Potentiell arbetslivserfarenhet 241 26,6 44 2 . 10,07 

Sysselsättningsgrad 241 93,6 100 50 . 13,53 

Kvalifikation 241 1 1 1 . 0 

*) Anges i SEK. 

        

Tabell C2. Deskriptiv statistik per yrkeskategori i Umeå kommun år 

2003.  

Administration Chef/Handläggning Observ. Medel Max Min Median Stnd.av. 
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Heltidslön* 184 28428 71950 15000 31900 9416,5 

Chefsbefattning 184 0,2 1 0 . 0,4 

Kön 184 0,49 1 0 . 0,5 

Potentiell arbetslivserfarenhet 184 27,1 42 4 . 9,1 

Sysselsättningsgrad 184 98 100 50 . 9,7 

Kvalifikation 184 1 1 1 . 0 

Administration Vård/Omsorg Observ. Medel Max Min Median Stnd.av. 

Heltidslön* 386 22373 38500 16030 21605 2935 

Chefsbefattning 386 0,37 1 0 . 0,48 

Kön 386 0,81 1 0 . 0,39 

Potentiell arbetslivserfarenhet 386 23,3 43 4 . 10,3 

Sysselsättningsgrad 386 97,9 100 50 . 9,1 

Kvalifikation 386 0,9 1 0 . 0,3 

Barnomsorg Observ. Medel Max Min Median Stnd.av. 

Heltidslön* 1552 17854 26300 13280 17700 1696 

Chefsbefattning 1552 0 0 0 . 0 

Kön 1552 0,9 1 0 . 0,29 

Potentiell arbetslivserfarenhet 1552 21,6 45 1 . 10 

Sysselsättningsgrad 1552 96,9 100 25 . 11,1 

Kvalifikation 1552 0,6 1 0 . 0,49 

Kontorspersonal Observ. Medel Max Min Median Stnd.av. 

Heltidslön* 346 17218 22100 12620 16580 1665,7 

Chefsbefattning 346 0 0 0 . 0 

Kön 346 0,91 1 0 . 0,27 

Potentiell arbetslivserfarenhet 346 32,1 46 5 . 8,7 

Sysselsättningsgrad 346 90,9 100 25 . 17,8 

Kvalifikation 346 0 0 0 . 0 

Kultur-/Fritidspersonal Observ. Medel Max Min Median Stnd.av. 

Heltidslön* 203 20003 37250 13620 20200 3340 

Chefsbefattning 203 0,17 1 0 . 0,37 

Kön 203 0,58 1 0 . 0,5 

Potentiell arbetslivserfarenhet 203 24,8 44 4 . 9 

Sysselsättningsgrad 203 93,1 100 25 . 15,9 

Kvalifikation 203 0,56 1 0 . 0,5 

Skolpersonal Observ. Medel Max Min Median Stnd.av. 

Heltidslön* 1911 22729 40000 13160 20950 3342,9 

Chefsbefattning 1911 0,06 1 0  0,24 

Kön 1911 0,69 1 0   0,46 

Potentiell arbetslivserfarenhet 1911 25,6 45 1  10,5 

Sysselsättningsgrad 1911 96,6 100 20   11,5 
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Kvalifikation 1911 0,94 1 0   0,25 

Teknisk-handläggning Observ. Medel Max Min Median Stnd.av. 

Heltidslön* 297 21809 44300 15360 21200 4641,7 

Chefsbefattning 297 0,4 1 0 . 0,49 

Kön 297 0,38 1 0 . 0,49 

Potentiell arbetslivserfarenhet 297 29,2 46 5 . 10 

Sysselsättningsgrad 297 98 100 50 . 8,2 

Kvalifikation 297 0,36 1 0 . 0,48 

Teknisk personal Observ. Medel Max Min Median Stnd.av. 

Heltidslön* 806 16250 25100 13200 16000 1354 

Chefsbefattning 806 0 0 0 . 0 

Kön 806 0,64 1 0 . 0,48 

Potentiell arbetslivserfarenhet 806 28,4 45 0 . 10,4 

Sysselsättningsgrad 806 90,6 100 10 . 17,4 

Kvalifikation 806 0 0 0 . 0 

Vård-/Omsorgspersonal Observ. Medel Max Min Median Stnd.av. 

Heltidslön* 2354 16527 22500 13200 16800 1013 

Chefsbefattning 2354 0 0 0 . 0 

Kön 2354 0,86 1 0 . 0,35 

Potentiell arbetslivserfarenhet 2354 22,7 47 0 . 11,7 

Sysselsättningsgrad 2354 86,6 100 10,81 . 16,5 

Kvalifikation 2354 0 0 0 . 0 

Vård/Omsorg Specialist Observ. Medel Max Min Median Stnd.av. 

Heltidslön* 241 21241 47000 16800 21050 2892 

Chefsbefattning 241 0 0 0 . 0 

Kön 241 0,9 1 0 . 0,29 

Potentiell arbetslivserfarenhet 241 25,2 43 4 . 10,1 

Sysselsättningsgrad 241 91,7 100 20 . 15,7 

Kvalifikation 241 1 1 1 . 0 

*) Anges i SEK i 2003-års penningvärde 
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Bilaga D – Regressionsanalys 

Tabell D1. Regressionsanalys av den utvecklade standardlöneekvationen per yrkeskategori år 2012.   

Variabler 

Adm. 

Chef/Hand-

läggning 

Adm. 

Vård/ 

Omsorg 

Barn-

omsorg    

Kontors-

personal    

Kultur-

/Fritids-

personal 

Skol-

personal    

Teknisk-

hand-

läggning    

Teknisk-

personal    

Vård-

/Omsorgs-

personal    

Vård-

/Omsorg-

Specialist 

Konstant 
9.9919** 9.9977** 9.7584** 9.9593** 9.792** 9.8385** 9.8442** 9.8245** 9.682** 10.1227** 

(0.0837) (0.0526) (0.0149) (0.0711) (0.0486) (0.0278) (0.1196) (0.0266) (0.0114) (0.1201) 

Kön 
-0.006 -0.010 0.004 0.041 -0.029 -0.015** -0.005 -0.065** 0.026** -0.033 

(0.023) (0.016) (0.004) (0.031) (0.015) (0.004) (0.018) (0.007) (0.004) (0.027) 

Sysselsättningsgrad 
0.0016* 0.001* 0.0007** 0.0022** 0.002** 0.001** 0.0032** 0.0011** 0.0013** 0.0002 

(0.0007) (0.0004) (0.0001) (0.0004) (0.0005) (0.0002) (0.0011) (0.0002) (0.0001) (0.001) 

Chef/Arbetsledare/Föreståndare 
0.4032** 0.1575** . . 0.234** 0.3115** -0.1766** . . . 

(0.0429) (0.0089) . . (0.0266) (0.0093) (0.0222) . . . 

Kvalifikation 
. -0.1148** 0.1457** . 0.1324** 0.1606** 0.0647** . . . 

. (0.0298) (0.0025) . (0.0153) (0.0118) (0.0222) . . . 

Potentiell arbetslivserfarenhet 
0.0128** 0.0172** 0.0116** -0.0119** 0.0056 0.008** 0.0138** 0.0062** 0.0131** 0.0049 

(0.0044) (0.0019) (0.0004) (0.004) (0.004) (0.0011) (0.0032) (0.0014) (0.0005) (0.0046) 

Potentiell arbets-

livserfarenhet^2 

-0.0001 -0.0002** -0.0001** 0.0002** -0.0001 -0.0001* -0.0002** -0.0001** -0.0002** 4.31e-07 

(0.0001) (0.0001) (9.31e-06) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) 

R^2 0.4083 0.4719 0.7306 0.1563 0.5466 0.6513 0.3379 0.2123 0.4017 0.1401 

Justerat R^2 0.3989 0.4652 0.7298 0.144 0.5356 0.6501 0.3255 0.2077 0.4007 0.1255 

F-test 37.51 148.47 867.74 15.99 53.48 447.67 26.79 45.92 417.15 8.15 

Observationer 323 477 1669 273 255 1631 327 688 2487 241 

Signifikansnivå: *=0.05, **=0.01. (White robust standardavvikelse). 
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Tabell D2. Regressionsanalys av den utvecklade standardlöneekvationen per yrkeskategori år 2003.   

Variabler 

Adm. 

Chef/Hand-

läggning 

Adm. 

Vård/ 

Omsorg 

Barn-

omsorg    

Kontors-

personal    

Kultur-

/Fritids-

personal 

Skol-

personal    

Teknisk-

hand-

läggning    

Teknisk-

personal    

Vård-

/Omsorgs-

personal    

Vård-

/Omsorg-

Specialist 

Konstant 
9.623** 9.8828** 9.4745** 9.4215** 9.571** 9.4876** 9.8597** 9.543** 9.5301** 9.9022** 

(0.1588) (0.0636) (0.0141) (0.0495) (0.0637) (0.0208) (0.2003) (0.0164) (0.0083) (0.0612) 

Kön 
-0.033 -0.039*  0.010*  0.023   -0.024   -0.015** -0.068** -0.075** 0.019** -0.015   

(0.029)   (0.018)   (0.004)   (0.019)   (0.016)   (0.004)   (0.019)   (0.005)   (0.004)   (0.039)   

Sysselsättningsgrad 
0.0044** 0.0003 0.0008** 0.0017** 0.0012*  0.0008** 0.0014 0.0008** 0.0006** -0.0005 

(0.0014) (0.0006) (0.0002) (0.0003) (0.0005) (0.0002) (0.0019) (0.0001) (0.0001) (0.0004) 

Chef/Arbetsledare/Föreståndare 
0.4905** 0.0753** . . 0.1713** 0.2057** -0.1935** . . . 

(0.0417)   (0.0106)   . . (0.0244)   (0.0094)   (0.0238)   . . . 

Kvalifikation 
. -0.0863** 0.1652** . 0.2039** 0.2609** 0.0678** . . . 

. (0.0245)   (0.0023)   . (0.0146)   (0.0131)   (0.0261)   . . . 

Potentiell arbets-livserfarenhet 
0.0011 0.0126** 0.0082** 0.0088** 0.0018 0.0081** 0.0041 0.0076** 0.0089** 0.0047 

(0.0069) (0.0024) (0.0004) (0.0028) (0.0041) (0.0008) (0.0039) (0.0009) (0.0004) (0.0031) 

Potentiell arbets-

livserfarenhet^2 

-0.0001 -0.0002** -0.0001** -0.0001* 0.0001 -8.88e-07 -0.0001 -0.0001** -0.0001** -6.10e-06 

(0.0001) (0.0001) (9.14e-06) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (7.89e-06) (0.0001) 

R^2 0.5534 0.2646 0.7989 0.1356 0.6352 0.7294 0.4472 0.4001 0.3322 0.1657 

Justerat R^2 0.5409 0.253 0.7982 0.1255 0.624 0.7286 0.4357 0.3973 0.331 0.1516 

F-test 37.75 30.77 1165.2 13.82 52.73 885.64 49.11 144.2 231.44 19.08 

Observationer 184 386 1552 346 203 1911 297 806 2354 241 

Signifikansnivå: *=0.05, **=0.01. (White robust standardavvikelse). 
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Tabell D3. Regressionsanalys av den utvecklade standardlöneekvationen för löneutveckling 2003-2012 per yrkeskategori. 

Variabler 

Adm. 

Chef/Hand-

läggning 

Adm. 

Vård/ 

Omsorg 

Barn-

omsorg    

Kontors-

personal    

Kultur-

/Fritids-

personal 

Skol-

personal    

Teknisk-

hand-

läggning    

Teknisk-

personal    

Vård-

/Omsorgs-

personal    

Vård-

/Omsorg-

Specialist 

Konstant 
0.0359** 0.0383** 0.0306** 0.0229** 0.0297** 0.0334** 0.0199* 0.0289** 0.0311** 0.0329** 

(0.0101) (0.0066) (0.0024) (0.0082) (0.0056) (0.0025) (0.0085) (0.0029) (0.0016) (0.0073) 

Kön 
 0.0001 0.005** 0.001 0.003 0.0003 0.0008 0.0013 -0.0003 0.0008 0.0011 

 0.0019 (0.002) (0.001) (0.002) 0.0014 (0.0004) 0.0014 0.0007 0.0006 0.0018 

Sysselsättningsgrad 
2.48e-06 -6.31e-06 0.0001 0.0001 0.0001 -0.0001 0.0002* 8.62e-06 0.0001 9.00e-07 

(0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) 

Chef/Arbetsledare/Föreståndare 
0.0129** 0.0095** . . 0.0053* 0.0201** 0.0081** . . . 

(0.0038) (0.0015) . . (0.0025) (0.0017) (0.0018) . . . 

Kvalifikation 
. -0.0049* -0.0016** . -0.001 -0.0044** 0.0027 . . . 

. (0.0022) (0.0005) . (0.0014) (0.0009) (0.0016) . . . 

Potentiell arbets-livserfarenhet 
0.0001 -0.0005 -0.0005** -0.0004 -0.0006 -0.0001 -0.0002 -0.0004* -0.0006** -0.0007 

(0.0005) (0.0003) (0.0001) (0.0005) (0.0004) (0.0001) (0.0004) (0.0002) (0.0001) (0.0004) 

Potentiell arbets-

livserfarenhet^2 

-0.0001 -2.41e-06 2.92e-06 5.46e-06 4.71e-06 -6.12e-06** -5.25e-06 2.78e-06 8.22e-06** 8.71e-06 

(9.70e-06) (7.09e-06) (2.10e-06) (7.50e-06) (7.01e-06) (2.22e-06) (6.36e-06) (2.93e-06) (1.69e-06) (8.38e-06) 

R^2 0.0344 0.0484 0.0191 0.0022 0.017 0.0594 0.0295 0.0087 0.012 0.0118 

Justerat R^2 0.0321 0.0467 0.0187 0.0007 0.014 0.059 0.0273 0.0081 0.0118 0.0098 

F-test 14.2 26.5 49.25 1.4 4.14 99.71 12.67 12.51 53.05 5.05 

Observationer 2083 3513 13261 2653 2010 15330 2578 6212 19737 1927 

Signifikansnivå: *=0.05, **=0.01. (White robust standardavvikelse). 
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Bilaga E – Oaxaca-Blinder modellen 

Tabell E1. Oaxaca-Blinder modellen per yrkeskategori år 2012. 

Yrkeskategori Förklarad Oförklarad Total differens 

Administration Chef/Handläggning 
0.023 0.005 0.028 

(0.019) (0.024) (0.030) 

Administration Vård/Omsorg 
0.030 -0.003 0.027 

(0.012) (0.019) (0.021) 

Barnomsorg 
0.008 -0.002 0.006 

(0.006) (0.004) (0.007) 

Kontorspersonal 
0.004 -0.040 -0.036 

(0.009) (0.034) (0.034) 

Kultur-/Fritidspersonal 
0.008 0.040* 0.048* 

(0.018) (0.018) (0.023) 

Skolpersonal 
-0.003 0.015** 0.012 

(0.006) (0.004) (0.008) 

Teknisk handläggning 
0.018** 0.020 0.039 

(0.020) (0.020) (0.022) 

Teknisk personal 
0.065** 0.006 0.070** 

(0.008) (0.003) (0.008) 

Vård-/Omsorgspersonal 
-0.002 -0.026** -0.028** 

(0.003) (0.004) (0.005) 

Vård/Omsorg Specialist 
0.005 0.019 0.024 

(0.011) (0.031) (0.028) 

Signifikansnivå: *=0.05, **=0.01, (White robust standardavvikelse). Notera att den totala 

skillnaden är den genomsnittliga skillnaden av den logaritmerade månadslönen mellan 

kvinnor och män. 

    

Tabell E2. Oaxaca-Blinder modellen per yrkeskategori år 2003. 

Yrkeskategori Förklarad Oförklarad Total differens 

Administration Chef/Handläggning 
0.09 0.021 0.011** 

(0.035) (0.029) (0.043) 

Administration Vård/Omsorg 
-0.01 0.035* 0.03 

(0.007) (0.017) (0.02) 

Barnomsorg 
0.035** -0.019* 0.016* 

(0.007) (0.008) (0.008) 

Kontorspersonal 
-0.001 -0.026 -0.027   

(0.007) (0.028) (0.023) 

Kultur-/Fritidspersonal 
-0.039 0.034* -0.05 

(0.018) (0.016) (0.024) 

Skolpersonal 
0.009 0.015** 0.024** 

(0.007) (0.007) (0.008) 

Teknisk handläggning 
0.046** 0.099** 0.145** 

(0.02) (0.028) (0.022) 

Teknisk personal 0.017** 0.069** 0.086** 
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(0.002) (0.006) (0.006) 

Vård-/Omsorgspersonal 
-0.003 -0.018** -0.021** 

(0.002) (0.004) (0.004) 

Vård/Omsorg Specialist 
-0.028 0.041 0.013 

(0.008) (0.06) (0.043) 

Signifikansnivå: *=0.05, **=0.01, (White robust standardavvikelse). Notera att den totala 

skillnaden är den genomsnittliga skillnaden av den logaritmerade månadslönen mellan 

kvinnor och män. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


