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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka svenska kommunanställdas lönegap mellan 

regioner och över åren 2001 till 2013. Lönegapet definieras som medianlön per månad för 

kvinnor dividerat med motsvarande lön för män. Två paneldataset har samlats in från 

Statistiska Centralbyrån och Kommun- och Landstingsdatabasen, den första för alla län och 

den andra för 77 utvalda kommuner. Linjär regression används för att skatta två modeller, en 

där endast dummyvariabler över regioner och tid används, och en andra där även 

kontrollvariabler för skillnader mellan regionerna och över tid inkluderas. Resultaten 

indikerar tydligt att lönegapet minskar med åren. Däremot är resultaten inte lika klara när det 

gäller regionala skillnader. Resultaten baserat på länsdata tyder på att norra och mellersta 

Sverige har mindre lönegap än södra delarna av landet. Analysen på kommunnivå visar 

liknande mönster och även att regioner kring Sveriges tre största städer har mindre lönegap.  
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1 Inledning 

Jämställdhet mellan könen är ett uppmärksammat och aktuellt ämne. Det kan tyckas en 

självklarhet att individer med liknande egenskaper ska ha lika lön oavsett kön, tyvärr ser 

verkligheten inte ut så. I en intervju den 15 maj i år för Sveriges Radio meddelar 

justitieminister Morgan Johannson att ett lagförslag om kvotering i bolagsstyrelser börjat 

utarbetas. I lagförslaget finns ett krav om att bolagsstyrelser måste bestå av minst 40 procent 

kvinnor annars hotar vite för bolagen, detta för att riva glastaket
1
 (Repitsch 2015). Ett annat 

förslag är propositionen om att utöka de öronmärkta dagarna i föräldrapenningen från 60 till 

90 dagar. Syftet enligt regeringen är att försöka göra fördelningen av hushållsansvaret mer 

jämställt och därmed förbättra läget för kvinnor på arbetsmarknaden (Prop. 2014/15:124).  

Sverige hamnar på fjärdeplats i World Economic Forums Global Gender Gap Index 2014, 

vilket gör Sverige till ett av världens mest jämställda länder tillsammans med Island, Finland 

och Norge (WEF 2015). Indexet undersöker gapet mellan män och kvinnor i fyra 

grundläggande kategorier: ekonomiskt deltagande och möjligheter, utbildningsnivå, hälsa och 

överlevnad, och politiskt inflytande (WEF 2015). Därför kan en anledning till att Sverige 

hamnar så högt upp på listan vara kvinnors traditionellt höga arbetsdeltagande, med 62,6 

procent 1973 och 76,9 procent 2003, vilket kan jämföras med USAs 51,1 procent 1973 och 

69,7 procent 2003 (Björklund et al. 2006, 59). Oavsett anledning är jämställhet en viktig fråga 

för svenskar. 98 procent håller med om att jämlikhet mellan män och kvinnor är en 

grundläggande rättighet och 85 procent tycker att ojämlikheten mellan könen minskat sedan 

tio år tillbaka (European Commision 2015, 7-9).  

Trots att jämställdhet anses vara viktigt finns det fortfarande löneskillnader mellan könen i 

Sverige. Den statliga myndigheten Medlingsinstitutet kommer årligen ut med en rapport om 

löneskillnader mellan kvinnor och män. Deras rapport från 2014 visar att kvinnor i Sverige, år 

2013, tjänar i genomsnitt 86,6 procent av mäns lön. Används standardvägning och skillnader i 

yrke, sektor, utbildning och arbetstid tas i beaktande blir denna siffra istället 94,2 procent. 

Storleken på lönegapet skiljer sig mycket mellan sektorer. Den största oförklarade 

löneskillnaden, alltså när hänsyn tagits till andra ovan nämnda förklaringsfaktorer, finns bland 

tjänstemän i privat sektor med 8,6 procent. Kommunanställda har den minsta oförklarade 

löneskillnaden på 0,6 procent (Medlingsinstitutet 2014, 6).  

                                                             
1 Ett osynligt hinder för kvinnor att nå de högsta lönenivåerna 
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Eftersom kommunsektorn har den minsta skillnaden är det intressant att göra en undersökning 

av lönegapet i den sektorn, om än med mindre avancerade metoder än de Medlingsinstitutet 

har använt. Syftet med studien är att undersöka kommunanställdas lönegap mellan könen, 

specifikt hur löneskillnaderna förändras över tid och regionala skillnader i lönegapet. 

Analysen kommer utföras med data över regionala indelningar på två nivåer. Ett på länsnivå 

och ett med 77 kommuner vilket kommer beskrivas mer utförligt under metoddelen.  
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2 Tidigare studier och teori 

Lönegapet mellan män och kvinnor är ett ämne som studerats mycket och under lång tid. 

Många studier genomförs över regioner och med olika infallsvinklar. De flesta studier 

indikerar att det finns ett lönegap mellan män och kvinnor, till kvinnors nackdel. Däremot 

skiljer det mycket i hur mycket lönegapet kan förklaras med olika faktorer och om det beror 

på diskriminering eller inte. Nedan kommer tidigare studier avseende olika länder och med 

olika perspektiv sammanfattas. Därefter presenteras olika teorier som kan förklara 

löneskillnaden mellan män och kvinnor. 

2.1 Tidigare studier 

Den studie som liknar mest den jag önskar genomföra är gjord av Hirsch, König, och Möller 

(2013). De undersöker regionala skillnader i lönegapet mellan män och kvinnor i 

Västtyskland baserat på monopsonistisk konkurrens. Författarna använder 

socialförsäkringsdata 1975-2004 för Västtyskland och begränsar analysen till dem som är i 

åldrarna 25-34 år och exkluderar dem med högre utbildning. Författarna ställer upp ett flertal 

hypoteser, bland annat att anställda förväntas tjäna mer i städer än landsbygd eftersom 

städerna har tätare arbetsmarknad. De förväntar sig även att det könsmässiga lönegapet är 

tydligare på landsbygden än städerna, eftersom städerna har en mer konkurrensutsatt 

arbetsmarknad. Vidare antas skillnaden i lönegap mellan stad och landsbygd minska över tid 

vartefter kvinnor blir mer rörliga. Deras huvudsakliga resultat pekar mot att det oförklarade 

lönegapet är runt 10 procentenheter större i landsbygd än i städer och att det minskar i båda 

regiontyperna över tid. Däremot visar resultaten att skillnaden mellan stad och landsbygd inte 

minskade med tiden utan har hållit sig stabil över åren. 

Lönegapet mellan könen över tid har även studerats i Storbritannien däribland av Harkness 

(1996). Hon använder bland annat brittiska data från hushållsundersökningar för att beskriva 

hur kvinnans inkomster förändrats under 1970 till tidigt 1990-tal. Författarens resultat visar att 

heltidsarbetande kvinnors inkomster ökade i relation till männens, från 59 procent 1973 till 77 

procent 1993. Kvinnor som arbetade deltid ökade sina inkomster gentemot männen med 

endast två procentenheter. Kvinnor överhuvudtaget fortsätter vara samlade i lägre halvan av 

männens lönefördelning men börjar röra sig uppåt. Det mest slående resultatet enligt 

författaren är att kvinnor segregeras in i två grupper av arbetskraft. Deltidsarbetande kvinnor 

gick från att ha varit lika kvalificerade som heltidsarbetande år 1970 till att i början av 1990 

talet ligga efter både i avlöning och i kunskap. Författaren jämför deltidsarbetande män och 
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kvinnor som visar att skillnader i egenskaper förklarar upp till två tredjedelar av lönegapet 

1992-1993 medan det knappt förklarar något för heltidsarbetande. Detta tyder enligt 

författaren på att även om deltidsarbetande kvinnor är lågbetalda på grund av lägre skicklighet 

så möter de mindre diskriminering än heltidsarbetande kvinnor. 

Med datamaterial för USA under åren 1970 till 2010 undersöker Mandel och Semyonov 

(2014) trender i lönegapet mellan män och kvinnor både i privat och i offentlig sektor. Med 

variabler som kön, ålder, civilstatus, utrikesfödd, antal barn, utbildningsnivå, och arbetade 

timmar per vecka delar författarna upp lönegapet i en förklarad del och en oförklarad del. 

Deras resultat visar att arbetade timmar är den starkaste faktorn för att förklara lönegapet följd 

av yrkessegregering. Personliga egenskaper och humankapital förklarar lite av gapet speciellt 

under de senare av de observerade åren. Löneskillnaden och den oförklarade delen av denna 

är avsevärt större i privat än offentlig sektor och minskningen av lönegapet över åren är större 

i privat sektor. Dessutom har minskningen av lönegapet fortsatt fram till 2010 i privat sektor 

medan den stannat av helt i offentlig sektor vid år 2000. Författarna resonerar att 

könssegregeringen mellan yrken troligtvis är den största utmaningen för att minska lönegapet 

mellan män och kvinnor. De menar att den yrkesmässiga segregeringen bevarar uppdelningen 

av hushållsarbete mellan könen och skapar en barriär för övertid som är avgörande för att 

bryta glastaket.  

Löneskillnader mellan män och kvinnor i Sverige har studerats mycket där många avser 

jämförelser mellan länder. Exempelvis jämför Meyersson Milgrom, Petersen och Snartland 

(2001) Sverige med Norge och USA.  De analyserar privatanställdas lönegap från 1970 till 

1990. De särskiljer perioderna före och efter införandet av lag (1979:1118) om jämställhet 

mellan kvinnor och män i arbetslivet från 1979 för att se om denna har någon effekt. De 

försöker besvara ett flertal frågor: hur stort är lönegapet mellan könen hos de inom samma 

yrke och verksamhet, kan lönegapet förklaras bättre med segregation mellan verksamheter 

eller mellan yrken, och hur stor är segregeringen inom verksamheter och yrken. Dessutom vill 

de undersöka vad som har förändrats över en tjugoårsperiod och hur dessa frågor skiljer sig 

mellan Sverige, Norge, och USA. För att analysera de svenska löneskillnaderna används ett 

detaljerat datamaterial sammanställt av Svenska Arbetsgivareföreningen (nuvarande Svenskt 

Näringsliv) och som är mer informativt än de data som används för de norska och 

amerikanska analyserna.  
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När författarna jämför kvinnor och män inom samma yrke och arbetsgivare visar resultatet att 

lönegapet varit litet de senaste 20 åren. Inom samma yrke och verksamhet är lönegapet mellan 

könen 5 procent för tjänstemän och 1,4 procent för arbetare. Över hela den privata sektorn år 

1990 tjänade kvinnor i genomsnitt 27,03 procent mindre i tjänstemannayrken och kvinnliga 

arbetare tjänade 12,84 procent mindre än deras manliga motsvarigheter. För tjänstemän är 

könssegregeringen mellan yrken mycket viktigare än mellan verksamheter för att förklara 

lönegapet. Däremot för arbetare kunde de olika uppdelningarna förklara ungefär lika mycket. 

Införandet av lagen om jämställhet mellan kvinnor och män i arbetslivet visade sig inte 

märkbart förändra lönegapet. De svenska resultaten visar sig vara relativt lika de norska och 

amerikanska. Den norska visade att löneskillnaderna mellan könen var 11,6 procent för 

arbetare och 26,9 procent för tjänstemän, och den amerikanska att lönegapet var 19,2 procent 

för arbetare och 15 procent för tjänstemän. Författarna menar att resultatet kan tolkas som att 

lönegapet inte speglar ojämlika löner för lika arbete. De spekulerar att det i stället är ett tecken 

på en ojämlik användning av lika kvalificerade personalresurser till eventuellt en stor kostnad 

för ekonomin (Meyersson Milgrom, Petersen och Snartland 2001, 579). 

En naturlig del i diskussionen om löneskillnader mellan könen är glastaket som hindrar 

kvinnor att nå de högsta lönenivåerna. Även i mitt arbete är glastaket relevant. Om kvinnor 

hindras från att bli chefer i kommunal sektor kommer detta leda till löneskillnader i mitt 

datamaterial eftersom jag använder skillnaden i medianlön mellan kommunanställda kvinnor 

och män som beroendevariabel.  

Albrecht, Björklund och Vroman (2001) undersökte glastaket dels med svenskt individdata 

från 1992 till 1998 samt med data från USA från år 1999 för att se liknande mönster. 

Resultatet visar att det finns signifikanta löneskillnader mellan könen i toppen av 

lönefördelningen i Sverige. Detta är särskilt slående eftersom löneskillnader mellan könen är 

litet i Sverige internationellt sett. Glastaket blir dessutom mer framträdande under 1990 än 

tidigare och är mer framstående i Sverige än i USA som har större generellt lönegap. 

Författarna diskuterar även orsaker till glastaket och menar att familjepolitiken som påverkar 

samspelet mellan arbete och familjeliv kan vara en tänkbar förklaring. Föräldrapenningen och 

tillgången till barnomsorg, som baseras på förälderns arbetsliv, ger föräldrar uppmuntran att 

delta i arbetskraften. Kvinnor har därför starka incitament att delta i arbetskraften men inte 

lika intensivt som män. Detta menar författarna kan leda till arbetsgivare förväntar sig mindre 

fokus på karriär från deras anställda kvinnor.  
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Glastaket har även undersökts över fler länder. Arulampalam, Booth och Bryan (2007) 

undersöker glastaket för elva Europeiska länder över 1995 till 2001 baserat på Europeiska 

gemenskapens hushållsundersökning. Resultatet visar att kvinnor är lägre betalda än män 

även när hänsyn tas till olika bakgrundsfaktorer. Storleken på lönegapet varierade mellan 

länderna och mellan de olika lönefördelningarna. Författarna visar att länder som har mer 

generös familjepolitik har mindre löneskillnader mellan könen på botten av lönefördelningen 

men större skillnader på toppen. De menar att familjevänlig politik kan ses som dubbeleggade 

svärd som kan öka kvinnans inkomst genom att hålla denna nära företaget och därmed öka 

viljan att investera i humankapital. Däremot kan det också öka tiden utanför arbetskraften och 

därmed öka det totala lönegapet. Även nivån som löneförhandlingarna sker verkar ha effekt 

på lönegapet där länder med centrala löneförhandlingar har mindre lönespridning. När 

författarna estimerar könslönegapet visar det sig att även om kvinnor och män hade lika 

egenskaper så skulle könen få olika avkastning över lönefördelningen.  

2.2 Teori 

Det finns flertalet teorier som används för att förklara löneskillnader mellan olika grupper och 

nedan presenteras några av de vanligare teorierna.  

2.2.1 Teorier över löneskillnader mellan grupper 

Det finns olika slags diskriminering beroende på vem som diskriminerar. När 

arbetsgivardiskriminering sker är det arbetsgivaren som betalar lägre löner till en grupp, till 

exempel kvinnor för att denna ogillar att anställa kvinnor. Vill anställda inte arbeta 

tillsammans med kvinnor är detta arbetstagardiskriminering och är det kunden som inte vill ha 

service från kvinnor faller detta under konsumentdiskriminering (Björklund et al. 2006, 148). 

Det finns kritik mot att arbetsgivardiskriminering skulle kunna hålla i längden, däribland 

Hirsch, König, och Möller (2009, 4) som argumenterar att det är kostsamt och företag som 

utövar denna diskriminering skulle konkurreras ut om marknaden är förhållandevis 

konkurrensutsatt.  

Statistisk diskriminering är en annan del av diskrimineringsteori. Den uppkommer när 

information om arbetssökandes produktivitet inte är lättåtkomlig och arbetsgivaren gör därför 

antaganden baserade på yttre faktorer såsom kön (Björklund et al. 2006, 150). Jacobsen 

(2007, 282) argumenterar för att denna typ av diskriminering är förenlig med företagens 

vinstmaximering och därför kan fortsätta under marknadens långsiktiga jämviktsläge. 

Eftersom den arbetssökande inte kan visa sin faktiska produktivitet för arbetsgivaren tar 
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arbetsgivaren gruppegenskaper i beaktande för att bedöma produktiveten. En kvinna med 

liknande egenskaper som en man skulle därför få sämre lön och möjlighet till karriär eftersom 

arbetsgivaren kan anta att kvinnan i framtiden kommer vara barnledig och därför bli mindre 

lönsam för arbetsgivaren (Björklund et al. 2006, 150).  

Det finns även indikationer för att löneskillnader mellan kvinnor och män uppkommer på 

grund av att kvinnor inte ber om löneförhöjningar och befordringar. Enligt Jacobsen (2007) 

visar tidigare forskning att kvinnor är mindre benägna än män att förhandla om 

löneförhöjningar och befordringar (287). Dessutom ber kvinnor om lägre ingångslön än män 

när sådan förhandling sker (Jacobsen 2007, 287). Detta skulle leda till växande lönegap 

eftersom effekterna av lägre ingångslön och mindre löneförhandlingar ackumuleras över tid. 

Denna låga förhandlingsvilja kan även påverka kvinnor negativt på andra sätt.  Babcock och 

Laschever (2003, 8) menar att arbetsgivare kan se det som tecken på lägre prestationsförmåga 

när arbetssökande inte förhandlar om högre ingångslön och kan därför tveka till att anställa 

personen.     

2.2.2 Produktivitetsskillnader 

Skillnader i löner mellan män och kvinnor kan bero på produktivitetsskillnader mellan könen. 

Detta studerade Petersen, Snartland, och Milgrom (2007) med fokus på arbetare. De jämförde 

arbetare med timlön och med resultatbaserad lön för att kunna se om det finns 

produktivitetsskillnader mellan könen. Baserat på data från USA, Norge och Sverige under 

flera tidsperioder visade resultaten att i alla tre länder är kvinnor något mindre produktiva än 

män. Däremot är skillnaden så liten att de inte kan förklara de stora löneskillnaderna mellan 

könen (23). Deras resultat för Sverige visar att individer i åldrarna 31-40 år och 41-50 år har 

det största lönegapet efter hänsyn tagits till yrke och verksamhet. För många i dessa åldrar är 

familjeförpliktelserna störst och detta syns både för de med timlön och resultatbaserad lön, 

vilket kan vara bevis för att familjeförpliktelser straffar kvinnliga arbetare (24). För de inom 

samma yrke och verksamhet är lönegapet mellan könen mindre under resultatbaserad lön än 

under timlön i alla tre länder (31). Författarna diskuterar de stora svårigheterna att bedöma om 

lönegapet mellan könen speglar diskriminering eller skillnader i produktivitet. Slutsatsen de 

kan dra är att i de yrken som ingick i studien är män och kvinnor praktiskt taget lika 

produktiva (32).  
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2.2.3 Monopsoni 

Kommunen skulle kunna ses som en monopson arbetsgivare eftersom vissa yrken till största 

del anställds av kommuner, till exempel undersköterskor på äldreboenden och lärare på 

skolor, verksamheter som traditionellt leds av kommuner (Ekonomifakta 2009). I den 

kommunala sektorn är de flesta anställda kvinnor. Som nämnts ovan i avsnittet om tidigare 

studier kan kvinnor antas ha lägre rörlighet på grund av familjeåtaganden vilket kan ge 

arbetsgivare mer monopsonimakt över kvinnorna (Björklund et al. 2006, 98-99; Hirsch, 

König och Möller 2009, 5). Därför skulle monopsoni kunna vara en anledning till att kvinnor 

har lägre lön i kommunsektorn eftersom de har färre arbetsgivare att välja mellan och kan 

därför tvingas acceptera lönen de får som kommunanställd.  
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3 Empirisk analys 

Jag använder Stata 13 för att utföra linjär regressionsanalys och deskriptiv statistik. Ett 

Hausman test med modellerna, se avsnitt 3.3, visar att slumpeffekt (random effects) föredras 

framför en fast effekts modell (fixed effects). I en slumpeffekts modell antas de icke-

observerade effekterna inte vara korrelerade med de förklarande variablerna under varje 

tidsperiod (Wooldridge 2012, 856). Modellerna estimeras med Generalized Least Squares 

(GLS) som tar hänsyn till seriell korrelation
2
 och för att minska effekten av 

heteroskedasticitet
3
 används robusta standard fel (Wooldridge 2012, 353, 849).  

3.1 Data 

Allt data kommer från Statistiska centralbyrån och Kommun- och Landstingsdatabasen. 

Stockholms län har utelämnats från länsdata och Stockholms kommun från kommundata. 

Detta eftersom jag anser att Stockholm är en unik region, bland annat finns många av företag 

och myndigheters huvudkontor där vilket gör det till en speciell arbetsmarknad. Dessutom är 

Stockholm befolkningsmässigt största kommunen och länet (SCB 2015).  

I länsdata har resterande 20 län inkluderats och i kommundata inkluderas 77 kommuner. 

Dessa 77 kommunerna har valts ut baserat på att de räknas som lokala centra i lokala 

arbetsmarknader över flertal år under de 13 år som observeras. Dessa kommuner kan i 

tillräckligt hög grad försörja sin arbetande befolkning med arbete (SCB 2010). I tabell 7 finns 

alla inkluderade kommuner. Observera att förutom Uppsala län finns alla län representerade i 

kommundata. Dataseten är starkt balanserade eftersom data finns för alla variabler och år.  

Det finns vissa problem med datamaterialet. Andel män anställda i kommunens omsorg och 

sociala tjänster mäts i början i exakta tal men från 2006 och framåt avrundas talen till närmsta 

hundratal alternativt tiotal om antalet är litet. En annan variabel som också ändrats under de 

observerade åren är andel kvinnliga chefer kommunsektor som ändrade termförteckning 

mellan 2007 och 2008.4 Dessa variabler presenteras mer utförligt under 3.2 och diagram över 

hur dessa variabler förändras under åren finns i appendix, figur 4 och 5.  

                                                             
2
 feltermen korrelerar över tid 

3
 feltermens varians, givet de förklarande variablerna, är inte konstant 

4 Mer kan läsas på http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0208/Jamforelse-07-08.pdf 
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3.2 Empirisk modell 

Beroende variabeln jag kommer använda är kommunanställda kvinnor och mäns median 

månadslön i kronor. Kvinnans lön har dividerats med mannens för att få kvinnors lön i 

procent av mäns lön och detta kommer benämnas lönegap. Om lönegapet ökar betyder det att 

kvoten minskar, alltså att kvinnor tjänar mindre än män, och vice versa.  

Nedan presenteras de förklarande variabler som kommer användas i regressionerna. I tabell 

13 i appendix finns information om varje variabel. Alla variabler har multiplicerats för att 

vara i procent, till exempel 10 procent och inte 0,1 för att variablerna ska vara i liknande 

skala.  

Dummyvariabler över län och tid. Eftersom jag vill undersöka hur lönegapet ser ut över 

regioner och tid har dummy variabler för år och län skapats. Med dummyvariabel menas en 

variabel som tar värde 1 eller 0, till exempel om en observation tillhör Norrbottens län 

kommer den få värdet 1 annars 0. Dessa dummyvariabler ger regressionslinjen annan 

skärningspunkt i vertikala axeln (Wooldridge 2012, 236). I kommundata används de 

geografiska län som kommunerna tillhör.  

Arbetslöshet (%) kan ses som mått på konkurrenen på arbetsmarknaden. En låg arbetslöshet 

kan antas leda till ett mindre lönegap eftersom färre konkurrerar om samma jobb och därför 

kan arbetssökande ställa högre krav.  

Andel anställda i privat sektor (%) och kvot mellan kvinnor och män anställda i privat sektor. 

Två variabler används för att mäta hur stor privata sektorn är i en region. Den totala andelen 

används för att mäta offentliga arbetsgivares eventuella monopson-makt gentemot 

arbetskraften. Kvoten mellan kvinnor och män finns med för att ta skillnaden mellan könen i 

beräknande. Om kvoten är liten arbetar många kvinnor hos offentlig arbetsgivare vilket kan 

betyda att kvinnor har färre arbetsgivare att välja bland. Om andelen anställda i privat sektor 

ökar borde lönegapet minska. Om kvoten blir större borde lönegapet också minska eftersom 

kvinnor och män jobbar i privat sektor i liknande utsträckning.  

Kvot mellan andel kvinnor och andel män med eftergymnasial utbildning. Mandel och 

Semyonov (2014), och flertalet andra studier, använder individdata och en variabel för 

utbildning för att förklara löneskillnader. Eftersom jag använder aggregerad data på kommun- 

och länsnivå resonerar jag att andel av befolkning som har eftergymnasial utbildning kan 

agera som utbildningsvariabel. Om kvoten blir större ökar andelen kvinnor gentemot män 
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med eftergymnasial utbildning vilket borde minska lönegapet eftersom fler kvinnor kan arbeta 

inom yrken med högre utbildningskrav.  

Andel dagar av föräldrapenningen som kvinnan tar ut (%). I en rapport för IFAU
5
, 

undersöker Albrecht et al. (2015) glastaket på den svenska arbetsmarknaden mellan 1998 och 

2008 och föräldraförsäkringens påverkan. Deras resultat visar att glastaket ökar med åldern 

och efter första barnets födelse. Den negativa effekten som uttag av föräldraledighet har på 

lönen är dessutom större för fäder än mödrar (14). Detta skulle betyda att om uttaget av 

föräldrapenningen blir mer jämställt minskar lönegapet. Dels på grund av att kvinnan är borta 

från arbetslivet under kortare period och dels eftersom glastaket skulle minska. Om antal 

dagar av föräldrapenningen som kvinnan tar ut ökar borde lönegapet öka eftersom kvinnan är 

frånvarande längre från arbetsmarknaden.  

Andel män anställda i kommunens omsorg och sociala tjänster (%). Le Grand (1997, 79) 

argumenterar att könssammansättningen i ett yrke kan vara en viktig del av förklaringen 

varför kvinnors genomsnittliga lön är mycket lägre än mäns. Sektorn omsorg och sociala 

tjänster valdes ut eftersom den största delen av de kommunalt anställda arbetar i den sektorn 

(SCB 2014). Om andelen män anställda i omsorg och sociala tjänster ökar borde lönegapet 

minska.   

Av liknande anledning som ovan inkluderas andel kommunanställda kvinnor (%). Denna 

variabel mäter andel kvinnor i hela kommunala sektorn och här antas lönegapet öka om andel 

kommunanställda kvinnor ökar eftersom sektorn blir mer kvinnodominerad.  

Andel kvinnliga chefer inom primärkommunal sektor (%). Chefers könssammansättning bör 

ha betydelse för lönen och detta har undersökts av bland annat Hultin och Szulkin (1997). De 

argumenterar för att om löneskillnader uppkommer på grund av diskriminering borde chefer 

som tar beslut om anställningar påverka processen som ger kvinnor lägre löner. Resultatet av 

deras analys stödjer idén att chefers könssammansättning har betydelse för anställdas löner, 

däremot verkar den inte ha större effekt på mäns löner (171).  Om andelen kvinnliga chefer 

ökar borde detta leda till ett mindre lönegap.  

Andel av befolkningen i åldrarna 20-24 och 45-49 (%). Åldersstrukturen i en region borde ha 

en effekt på lönerna och därmed lönegapet. Under argumentationen kring föräldrapenningen 

visades att glastaket ökar med åldern (Albrecht et al. 2015, 14). Dessa två åldersgrupper 

                                                             
5
 Institutet För Arbetsmarknads- och utbildningspolitisk Utvärdering 
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valdes ut dels för deras olika livsstadier och dels för att spara tid eftersom det är tidskrävande 

att hämta ned data för flera åldersgrupper och över regioner. Den yngre åldersgruppen valdes 

för att det är i början av en persons arbetsliv och troligtvis har ännu inget lönegap utvecklats 

mellan könen. Den äldre åldersgruppen är i medelåldern och löneskillnader har troligtvis 

börjat uppkomma bland annat på grund av att skillnader i arbetstid och löneutveckling hunnit 

växa. I en rapport av IFAU visas att ”… inkomstskillnaden inom par har ökat med 35 

procenteter 15 år efter första barnets födelse…” (Angelov, Johansson och Lindahl 2013, 15). 

Eftersom medelålder vid första barn år 2014 är 29 år för kvinnor och 31,5 år för män, blir 15 

år senare under senare delen av medelåldern (SCB 2014). Baserat på detta resonemang borde 

lönegapet öka om andel i åldrarna 45-49 år ökar, och minska om andel i åldrarna 20-24 år 

ökar.  

3.3 Regressionsmodeller 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1−12𝑇𝑖 +  𝛽13−32𝑅𝑡 + 𝑣𝑖𝑡  

 Modell 1: Endast dummyvariabler över tid och regioner 

I modell 1 används endast dummyvariabler för att kunna analysera hur lönegapet förändras 

över tid och mellan regioner. 𝑇 är dummyvariabler för varje år som observeras och där år 

2001 inte används i regressionen och benämns referensvariabel. 𝑅 är dummyvariabler för alla 

län som används och även här exkluderas ett län ur regressionen, det län som exkluderas 

skrivs längst ned i tabell 3 i resultatet. Att inte inkludera referensvariablerna i regressionen 

gör att dummyvariabelfällan undviks (Wooldridge 2012, 236). 𝑣𝑖𝑡 i slutet av modellerna är 

feltermen för slumpeffektsmodellen med GLS och mer om feltermen kan läsas i Wooldridge 

(2012, 492). 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1−3𝑇𝑖 +  𝛽4−22𝑅𝑡 + 𝛽23−32𝑋𝑖𝑡 + 𝑣𝑖𝑡  

 Modell 2: Dummyvariabler och kontrollvariabler 

I modell 2 används dummyvariabler och kontrollvariabler för att undersöka hur lönegapet 

förändras över tid och mellan regioner där skillnader mellan regioner tas med i beräknande. 𝑇 

är dummyvariabler för perioder om 4 respektive 3 år där första gruppen är åren 2001-2004, 

2005-2007 är grupp två och så vidare. Att perioder används istället för år beror på att det 

skulle det bli många variabler, 42 stycken, och eftersom länsdata består av endast 260 

observationer ville jag att minska antalet variabler. 𝑅 är även här dummyvariabler för alla län 
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de olika kommunerna ingår i. Grupp ett är referensvariabel här och längst ned i tabellerna för 

regressionsresultaten står vilket län som är referensvariabel. X innehåller alla 

kontrollvariabler som presenterades under empirisk modell.  

Korrelationsmatriser med kontrollvariablerna finns i appendix, tabell 11 och 12. I länsdata 

finns två korrelationer över 0,75. Andel anställda i privat sektor (%) och kvot mellan kvinnor 

och män anställda i privat sektor har en korrelation på 0,78 och Andel kvinnliga chefer inom 

primärkommunal sektor och Andel dagar av föräldrapenningen som kvinnan tar ut har en 

korrelation på -0,75. I kommundata finns en korrelation på -0,76 mellan andel män anställda i 

kommunens omsorg och sociala tjänster och andel kommunanställda kvinnor. De höga 

korrelationerna kan påverka estimaten i regressionerna och bör tas i åtanke när resultaten 

utvärderas.  
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4 Deskriptiv statistik 

Beskrivande statistik har sammanställts för alla variabler förutom dummyvariablerna eftersom 

de endast har värden mellan noll och ett. För att enklast kunna se hur variablerna förändrats 

över åren har det första och sista årets statistik sammanställts. Kolumnen längst till höger 

visar förväntat tecken för variabeln. Tabell 8 och 9 i appendix visar vilka län/kommuner som 

har minsta respektive största värde i varje variabel.  

4.1 Län 

Lönegapet och variationen mellan länen har minskat över åren och i inget län har kvinnor 

högre medianlön än män. Övergripande kan ses att alla variabler förändras i någon grad över 

åren. Jämförs medelvärdena håller sig andelen i åldrarna 45-49 år och andel kvinnor inom 

kommunsektorn rätt stabila. Andel kvinnliga chefer har ökat med nästan 12 procentenheter 

mellan åren. Andel dagar av föräldrapenningen som kvinnan tar ut har minskat med nästan 10 

procentenheter. Baserat på kvoten mellan kvinnor och män med eftergymnasial utbildning har 

fler kvinnor än män eftergymnasial utbildning och kvoten ökar över tid. Fler arbetar i privat 

sektor 2013 och något fler kvinnor arbetar i sektorn.  

Tabell 1: Deskriptiv statistik för län  

20 län 2001 2013  

Variabel  Min Medel Max 
Standard 

avvikelse 
Min Medel Max 

Standard 

avvikelse 

 

Lönegap, %, kvinnors medianlön i 

relation till mäns medianlön 
87,29 90,50 94,34 2,16 93,43 95,81 98,66 1,52  

Arbetslöshet, % 3,18 6,25 11,61 1,96 5,94 7,98 10,35 1,23 - 

Andel i kommun som är anställda inom 

privat sektor, % 
51,33 62,39 69,30 5,00 59,98 66,12 70,71 3,00 + 

Kvot av andel kvinnor och andel män 

anställda privat sektor  
40,49 50,63 58,17 4,90 45,49 54,77 61,73 0,04 + 

Kvot mellan andel kvinnor och andel 

män med eftergymnasial utbildning i 

kommun 

118,5 130,4 146,7 8,12 135,8 152,8 171,9 11,08 + 

Andel dagar kvinnor tar ut av 

föräldrapenning, % 
84,28 85,95 87,65 0,96 72,63 76,14 77,92 1,40 - 

Andel män anställda av kommunen inom 

omsorg och sociala tjänster, % 
7,09 9,53 13,48 2,00 9,27 11,64 16,18 1,96 + 

Andel kvinnliga chefer kommunsektor, 

% 
47,56 57,36 66,50 4,93 64,78 69,01 74,84 2,62 + 

Andel kvinnor inom kommunsektor, % 75,27 78,58 81,36 2,18 77,56 79,44 80,80 1,12 - 

Andel av befolkningen i åldrarna 20-24 

år, % 
5,03 5,68 7,15 0,63 6,18 7,03 8,51 0,60 + 

Andel av befolkningen i åldrarna 45-49 

år, % 
6,38 6,66 7,14 0,22 6,52 6,98 7,27 0,17 - 
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4.2 Kommuner 

I kommundata är variationen större inom variablerna vilket inte är förvånande eftersom länen 

visar genomsnitt för ett antal kommuner. Lönegapet har minskat även i kommunerna och i 

vissa kommuner har kvinnor högre medianlön än män. Variationen mellan kommunerna har 

däremot inte minskat i samma grad som mellan länen. Även här förändras andel kvinnor 

anställda i kommunalsektor och andel i åldrarna 45-49 år lite över åren. Flera variabler följer 

liknande mönster som i länsdata. Kvinnans uttag av föräldrapenning har minskat med drygt 

10 procentenheter och andel kvinnliga chefer har ökat med över 13 procentenheter och 

majoriteten av chefer är kvinnor vid 2013. Förutom att arbetslösheten är högre och färre 

arbetar i privat sektor i kommunerna än i länen är dataseten relativt lika.   

Tabell 2: Deskriptiv statistik för kommuner 

77 kommuner 2001 2013  

Variabel  Min Medel Max 
Standard 
avvikelse 

Min Medel Max 
Standard 
avvikelse 

Lönegap, %, kvinnors 

medianlön i relation till 

mäns medianlön 

84,32 91,56 100,28 3,13 90,65 96,90 105,80 2,88 

Arbetslöshet, % 2,29 7,49 18,69 3,17 3,80 8,18 13,11 2,11 - 

Andel i kommun som är 

anställda inom privat sektor, 

% 

47,17 59,99 75,71 6,60 54,29 64,31 77,45 5,09 + 

Kvot av andel kvinnor och 

andel män anställda privat 

sektor  

32,97 49,66 76,98 7,86 40,29 54,59 81,23 7,29 + 

Kvot mellan andel kvinnor 

och andel män med 

eftergymnasial utbildning i 

kommun 

95,09 131,04 178,28 19,76 101,84 154,95 241,83 30,53 + 

Andel dagar kvinnor tar ut 

av föräldrapenning, % 
81,02 86,32 90,60 1,74 70,46 76,54 84,43 2,92 - 

Andel män anställda av 

kommunen inom omsorg 

och sociala tjänster, % 

3,08 9,88 21,07 3,36 5,63 12,01 21,00 3,37 + 

Andel kvinnliga chefer 

kommunsektor, % 
21,43 56,22 74,55 9,47 55,17 69,57 85,71 6,27 + 

Andel kvinnor inom 

kommunsektor, % 
70,44 78,40 84,29 2,64 70,59 79,08 86,36 3,25 - 

Andel av befolkningen i 

åldrarna 20-24 år, % 
3,28 5,31 11,33 1,55 4,87 6,76 12,13 1,30 + 

Andel av befolkningen i 

åldrarna 45-49 år, % 
5,83 6,70 7,94 0,43 5,19 6,81 8,05 0,49 - 
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4.3 Variation över tid och region 

Baserat på täthetshistogram, figur 1, över lönegapet i både länsdata och kommundata ser 

beroendevariabeln relativt normalfördelad ut. Täthetshistogrammen baseras på alla 

observationer över alla år. 

 

Figur 1: Täthetshistogram för lönegapet. Län till vänster och kommuner till höger.
6
 

När lönegapet analyserats grafiskt syns tydliga mönster. I figur 2 på nästa sida syns 

lönegapets utveckling över åren och mellan länen som ingår i länsdata. I början av 

tidsperioden är spridingen i lönegapets storlek större mellan länen och i slutet har spridningen 

minskat. Övergripande ser det ut som att lönegapet minskat fram till drygt 2006 för att öka 

markant under 2007 till att minska från 2008 och framåt. De flesta län gör ett hopp nedåt 

förutom Jämtlands län (mörkröd). En förklaring till det kan vara att arbetslösheten minskade 

ordentligt från 2006 till 2007 i Jämtland, se figur 5 i appendix. De flesta län verkar följa 

liknande utveckling, de med minsta löneskillnaderna 2001 ser ut att ha minsta 

löneskillnaderna 2013.   

                                                             
6
 I högra histogramet syns två observationer med lönegap över 110 procent. Dessa tillhör Fagersta kommun och i 

en regression med datamaterial där Fagersta tagits ur visade inga större skillnader. 
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Figur 2: Linjediagram över lönegapets utveckling över länen. 

En orsak till varför utvecklingen av lönegapet följer detta mönster kan vara löneutvecklingen 

för de olika könen. I tabell 5 visas genomsnittliga månadslönen för båda könen och hur 

utvecklingen sett ut. År 2007 hade männen större förändring medan kvinnors lön hade mycket 

större förändring år 2008 och större löneutveckling de flesta år fram till 2013.  

Tabell 3: Löneutveckling kommunal sektor. Källa: SCB 
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6 Resultat 

Resultaten av regressionerna med båda modellerna och för län respektive kommuner 

presenteras nedan. Robusta standard fel används i alla regressioner och referenskategori till 

dummyvariablerna anges längst ned i alla tabeller. Referenskategorierna valdes ut baserat på 

att de hade minsta estimaten när Gävleborg var referensvariabel. Estimat som är i fetstil är 

signifikanta på minst femprocentsnivån. Återigen menas med lönegap kvinnors lön i relation 

till männens lön, det vill säga om kvoten mellan lönerna minskar betyder det att lönegapet 

ökar och vice versa.  

6.1 Regressionsresultat modell 1 

I tabell 4 finns resultaten av regressionerna från modell 1. Dummyvariablernas koefficienter 

tolkas som skillnad i procentenheter jämfört med referenskategorin. När länsdata används är 

alla koefficienter för dummyvariabler som indikerar år signifikanta. När data för kommuner 

används är koefficientestimaten för dummyvariabeln som indikerar år 2002 och sex av 

länsdummyvariablerna inte signifikanta. Av koefficienterna bedöms lönegapet minskar varje 

år i båda datamaterialen. Minskningarna är små de första åren och blir mer betydande 2008 

och framåt.  

När länsdata används är Halland referenskategori som estimaten ska jämföras med. 

Västernorrlands län har minsta lönegapet och Kronoberg det största. Tretton län har mindre 

lönegap än Hallands län, däremot har Uppsala och Gävleborg väldigt små estimat. Halland 

och de län som har större lönegap är geografiskt samlade i södra Sverige. Länen med minsta 

lönegapen i jämförelse med Halland är samlade i norra och mellersta delarna av Sverige. 

Modellen förklarar 93,6 procent av variationen i data.   

Alla estimat för länsdummyvariablerna är inte signifikanta i kommundata. Gotlands län är 

referenskategori och inget län har signifikant negativt estimat. Stockholms län, som endast 

består av Solna kommun, har det minsta lönegapet i jämförelse med Gotland och estimatet för 

Hallands län ligger närmast. Här finns ingen tydlig geografisk indelning på de med minsta och 

största lönegap. Länen med minsta skattade lönegap är ungefär samma län som när länsdata 

används. Här tillkommer Stockholm, Skåne, och Västmanland med stora estimat.  För 

kommundata kan modellen förklara 57,1 procent av variationen i data.   
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Tabell 4: Regressionsresultat med modell 1 för länsdata och kommundata. 

 
Län  Kommuner 

Lönegap 
Koefficient 

Robusta 

Standard fel Lönegap 
Koefficient 

Robusta 

Standard fel 

2002 0,23 0,16 2002 0,27 0,15 

2003 1,04 0,17 2003 1,46 0,18 

2004 1,61 0,19 2004 1,87 0,20 

2005 2,12 0,21 2005 2,35 0,24 

2006 1,99 0,23 2006 2,39 0,23 

2007 0,66 0,28 2007 1,40 0,26 

2008 3,00 0,31 2008 3,41 0,25 

2009 4,31 0,31 2009 4,66 0,39 

2010 5,07 0,30 2010 5,11 0,32 

2011 5,46 0,27 2011 5,52 0,34 

2012 5,14 0,28 2012 4,98 0,29 

2013 5,31 0,29 2013 5,34 0,31 

Blekinge 1,01 0,00 Blekinge -0,53 2,56 

Dalarna 1,94 0,00 Dalarna 1,80 0,72 

Gotland -0,26 0,00 Halland 0,11 0,00 

Gävleborg 0,03 0,00 Gävleborg 1,20 0,91 

Jönköping -0,85 0,00 Jönköping 0,52 0,44 

Jämtland 3,84 0,00 Jämtland 5,38 1,39 

Kalmar 0,89 0,00 Kalmar -0,51 0,56 

Kronoberg -1,40 0,00 Kronoberg -0,14 1,14 

Norrbotten 4,47 0,00 Norrbotten 4,94 0,75 

Skåne 1,51 0,00 Skåne 4,10 0,67 

Södermanland 1,71 0,00 Södermanland 1,68 0,66 

Uppsala 0,05 0,00 Stockholm 7,43 0,00 

Värmland 2,25 0,00 Värmland 3,02 0,79 

Västerbotten 3,92 0,00 Västerbotten 5,36 0,62 

Västernorrland 4,61 0,00 Västernorrland 4,06 0,59 

Västmanland 1,12 0,00 Västmanland 5,07 1,74 

Västra Götaland -0,05 0,00 Västra Götaland 2,34 0,68 

Örebro 2,81 0,00 Örebro 3,50 0,24 

Östergötland -0,73 0,00 Östergötland 2,70 0,23 

Konstant 89,16 0,18 Konstant 88,68 0,19 

 260 obs R
2
 overall 0,936  1001 obs R

2
 overall 0,571 

Referenskategori: 2001 och Halland Referenskategori: 2001 och Gotland 
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6.2 Regressionsresultat modell 2 

I tabell 5 finns resultatet av regressionerna med modell 2 och som nämnts tidigare används 

perioder istället för enstaka år.  I denna modell är skillnaderna mellan länsdata och 

kommundata mycket större. Koefficientestimaten för perioderna visar på att lönegapet 

minskar under de två senare perioderna jämfört med 2001-2004. För länsdata är Halland 

referenskategori och i jämförelse har Norrbottens största koefficientestimat och Uppsala 

minsta. Länen med signifikant större lönegap än Halland ligger båda på östkusten och relativt 

nära varandra. Länen med minsta lönegap befinner sig även här i norra och mellersta Sverige 

och är i stort sett samma län som under modell 1. Kontrollvariablerna har små estimat och 

utbildningskvoten och arbetslöshet fick oväntat tecken, en högre utbildningskvot förväntades 

minska lönegapet och en högre arbetslöshet öka gapet. Estimatet tyder på att om antalet 

kvinnor med eftergymnasial utbildning ökar gentemot män ökar också lönegapet och att om 

arbetslösheten ökar så minskar lönegapet. De övriga signifikanta koefficientestimaten fick 

väntat tecken. Om kvinnor ökar sitt uttag av föräldrapenning ökar lönegapet och om andel i 

åldrarna 45-49 år ökar då ökar också lönegapet. I modell 2 förklarar variablerna 94,46 procent 

av variationen. 

 

I estimationen där kommundata används är Gotland referenskategori och där Stockholms läns 

estimat är störst och liksom när kommundata i modell 1 används har inget län större lönegap 

än referenslänet. Mönstret ser liknande ut som för modell 1 med att län i norra och mellersta 

Sverige har stora positiva estimat liksom estimaten för Stockholm, Skåne och Västmanland 

län. Estimatet för arbetslöshet fick även här oväntat tecken och andelen dagar av 

föräldrapenningen som kvinnan tar ut har ett väntat negativt estimat. Koefficientestimaten för 

utbildningskvoten och andel i åldrarna 45-49 år är inte signifikanta i kommundata. Andel män 

i omsorg och sociala tjänster och andel kvinnliga chefer har signifikanta estimat här med 

väntade tecken. Om andelen män i omsorg och sociala tjänster ökar minskar lönegapet och 

om andelen kvinnliga chefer ökar minskar också lönegapet. Här kan variablerna förklara drygt 

59 procent av variationen av beroende variabeln.  
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 Tabell 5: Regressionsresultat med modell 2 för länsdata och kommundata. 

 Län Kommuner 

Lönegap 
Koefficient 

Robusta 

Standard fel 
Koefficient 

Robusta 

Standard fel 

 År 2005-2007 -0,03 0,14 0,63 0,24 

År 2008-2010 2,19 0,28 2,57 0,30 

År 2011-2013 2,74 0,36 2,75 0,44 

Blekinge -0,42 0,58 0,85 2,28 

Dalarna 3,46 0,87 2,90 0,82 

Gotland/Halland -2,08 1,23 1,40 0,53 

Gävleborg 2,72 1,49 1,46 0,98 

Jämtland 4,39 1,32 5,33 1,55 

Jönköping 0,60 0,56 2,64 0,70 

Kalmar 2,40 0,81 1,29 0,58 

Kronoberg -0,34 0,72 1,76 0,87 

Norrbotten 5,56 1,24 3,96 0,80 

Skåne -1,00 0,85 3,83 0,61 

Stockholm - - 7,31 1,06 

Södermanland 0,84 0,25 2,38 0,72 

Uppsala -4,32 1,61 - - 

Värmland 4,98 1,18 4,24 0,92 

Västerbotten 1,96 1,73 4,17 0,98 

Västernorrland 3,33 0,68 3,15 1,02 

Västmanland 1,63 0,59 5,96 2,02 

Västra Götaland -0,34 0,52 3,36 0,74 

Örebro 2,32 0,82 3,44 0,70 

Östergötland -2,60 0,93 2,89 0,70 

Arbetslöshet, % 0,45 0,06 0,21 0,04 

Andel anställda privat sektor, % 0,09 0,13 0,01 0,07 

Kvot kvinnor och män privat sektor -0,0003 0,12 -0,04 0,05 

Kvot kvinnor och män eftergymnasial 

utbildning 
-0,16 0,05 0,003 0,01 

Andel dagar av föräldrapenning 

kvinnor, % 
-0,28 0,05 -0,08 0,04 

Andel män anställda omsorg och  

sociala tjänster i kommunal sektor, % 
0,41 0,25 0,32 0,07 

Andel kvinnliga chefer kommunal 

sektor, % 
0,06 0,04 0,04 0,02 

Andel kvinnor anställda kommunal 

sektor, % 
-0,004 0,02 0,04 0,05 

Andel i åldrarna 20-24 år, % 0,87 0,58 0,14 0,22 

Andel i åldrarna 45-49 år, % -1,45 0,65 0,02 0,32 

Konstant 123,34 9,63 86,45 7,84 

 260 obs R
2
 overall 0,9446  1001 obs R

2
 overall 0,5931  

Referenskategori:  2001-2004 och Halland 2001-2004 och Gotland 
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En förklaring till varför estimat över kommundata kan förklara så mycket mindre av 

lönegapet kan bero på variationen inom variablerna.  

I tabell 6 presenteras variationskoefficienterna för de kontinuerliga variablerna som används. 

Variationskoefficienter beräknas genom att dividera standard avvikelsen med medelvärdet för 

variabeln och är därför ett mått oberoende av skala. 

Variationskoefficienterna för lönegapet över länen är relativt små och indikerar att den 

regionala variationen minskar mellan tidpunkterna. Variationen för arbetslöshet och kvinnliga 

chefer har nästan halverats från första till sista året i båda datamaterialen. Variationen har ökat 

i andel dagar kvinnan tar ut föräldrapenning i båda dataseten och variationen i andel kvinnor 

inom kommunsektor har ökat i kommundata.  

Tabell 6: Variationskoefficienter för båda dataseten. 

Variationskoefficient Län 
Kommuner 

Variabel  2001 2013 
2001 2013 

Kvinnors medianlön i relation till mäns medianlön, % 0,024 0,016 0,034 0,030 

Arbetslöshet, % 0,313 0,154 0,423 0,258 

Andel i kommun som är anställda inom privat sektor, % 0,062 0,072 0,151 0,197 

Kvot av andel kvinnor och andel män anställda privat 

sektor  
0,080 0,045 0,110 0,079 

Kvot mellan andel kvinnor och andel män med 

eftergymnasial utbildning i kommun 
0,075 0,077 0,369 0,319 

Andel dagar kvinnor tar ut av föräldrapenning, % 0,011 0,018 0,020 0,038 

Andel män anställda av kommunen inom omsorg och 

sociala tjänster, % 
0,210 0,168 0,340 0,280 

Andel kvinnliga chefer kommunsektor, % 0,086 0,038 0,169 0,090 

Andel kvinnor inom kommunsektor, % 0,028 0,014 0,034 0,041 

Andel av befolkningen i åldrarna 20-24 år, % 0,097 0,074 0,155 0,133 

Andel av befolkningen i åldrarna 45-49 år, % 0,111 0,086 0,293 0,193 
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7 Analys  

Stockholms län och Stockholms kommun exkluderades ur respektive datamaterial vilket bör 

finnas i åtanke när regressionerna analyseras. 

Alla regressioner antyder att lönegapet minskar över åren som observerats och att det finns 

regionala skillnader. Lönegapet minskar mer från år 2008 och framåt och en anledning kan 

vara skillnaderna löneutvecklingen mellan könen som visas i tabell 3. Resultatet från 

regressionerna med länsdata indikerade att lönegapet är mindre i norra och mellersta Sverige 

medan det är större i södra delarna. Regressionerna med kommundata gav liknande resultat 

förutom att lönegapet också är mindre i storstadregionerna. Detta följer delvis Hirsch, König 

och Möller (2009) slutsatser om att lönegapet är mindre i städer än i landsbygden. 

En orsak till att lönegapet mellan könen minskat över åren kan bero på införandet av 

diskrimineringslag (2008:567) som trädde i kraft 1 januari 2009. Enligt lagen avses med 

diskriminering till exempel att någon missgynnas direkt på grund av sitt kön eller indirekt 

genom bestämmelser som skapar orättvis behandling. Eftersom denna lag också omfattar 

arbetslivet borde diskriminering under de olika formerna som diskuterades under avsnitt 2.2.1 

ha minskat. 

Att koppla teorierna presenterade i 2.2 med resultatet från regressionerna är svårt. Många av 

teorierna utgår från personliga egenskaper och attribut vilket är svårt att fånga upp med det 

aggregerade data som använts här. Teorin om skillnaderna i förhandlingsvilja mellan könen 

kan bland annat vara förklaringen till varför median månadslönen för kvinnor är mindre än 

männens i nästan alla regioner, trots att majoriteten av anställda och chefer är kvinnor. Det är 

färre män anställda i kommunala sektorn och om de förhandlar upp sina ingångslöner och 

löneökningar mer än de kvinnliga anställda gör, leder detta till stora löneskillnader med tiden. 

En annan orsak till detta kan vara att de män som arbetar i kommunal sektor arbetar på 

positioner med högre löner vilket gör medianen skev.  

Monopsoni makten som kommuner haft gentemot sina undersköterskor och lärare har 

troligtvis minskat med åren. Tillgången på privata alternativ till kommunens verksamhet 

borde ha ökat sedan den tidigare borgerliga regeringens tillträde 2006 på grund av deras mer 

positiva inställning till privatisering. Arbetstagare som arbetar i dessa nu mer 

konkurrensutsatta verksamheter kan förhandla om högre löner och bättre villkor vilket borde 

minska löneskillnaderna.   
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Två av variablernas estimat fick oväntat tecken, arbetslöshet och utbildningskvoten. Vid 

närmare undersökningar om kvinnors utbildningsnivå visar det sig att kvinnor ofta är 

överutbildade medan män är underutbildade för yrkena de arbetar i Johansson och Katz 

(2007). Detta skulle kunna förklara varför lönegapet blir större om kvinnor blir mer utbildade 

än män. Ingen riktig förklaring till varför lönegapet blir mindre om arbetslösheten ökar har 

kunnat hittas.  
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8 Slutsats och diskussion 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lönegapet mellan kommunanställda kvinnor 

och män förändras mellan regioner och över tid. Med hjälp av linjär regressionsanalys och två 

datamaterial, ett på länsnivå och ett på kommunnivå, skattas modeller. Resultaten antyder att 

lönegapet minskat över åren, främst 2008 och framåt. Baserat på länsdata skiljer sig lönegapet 

också mellan länen där mellersta och norra Sverige har mindre lönegap och där län i södra 

delarna har större lönegap. Variablerna kunde förklara mer på länsnivå än på kommunnivå 

vilket troligvis beror på den stora variationen mellan kommunerna som analyserats. Även när 

bakgrundsvariabler som regionala skillnader i arbetslöshet och utbildning används finns 

signifikanta skillnader mellan länen.  

Framtida studier bör använda data på individnivå för att analysera vad som påverkar lönerna 

mellan individer och för att kunna jämföra liknande individers löner. En mer avancerad metod 

behöver troligtvis också användas. Oaxaca-Blinder dekompositionen är en populär metod för 

att analysera skillnader mellan grupper. Metoden använder könsuppdelat data och delar upp 

löneskillnaderna i en del som kan förklaras av skillnader mellan grupperna och en oförklarad 

del som ofta tolkas som diskriminering (Jann 2008, 453). Metoden fungerar bäst med 

individdata för att till exempel kunna se effekter på löneskillnader av observerade skillnader i 

arbetslivserfarenhet och familjeliv. 

Med det aggregerade data som använts i denna studie är det svårt att bedöma om det faktiskt 

finns orättvisa löneskillnader mellan könen eller om det finns andra orsaker. De teorier som 

diskuterats i tidigare avsnitt är svåra att knyta samman med resultaten i denna studie. Många 

estimat blev inte signifikanta och anledningen kan dels vara att en mer avancerad metod 

behövts, dels att relevanta variabler saknas. Några variabler som jag önskat kunna använda i 

min analys är först och främst den faktiska lönen de anställda har. Lönerna jag använt för att 

mäta lönegapet baseras på medianen av kommunanställdas månadslön som räknats upp till 

heltid. Detta betyder att om många kvinnor arbetar deltid syns det inte i datamaterialet och 

påverkar inte resultaten. Andra variabler jag skulle vilja använda är bland annat fackligt 

medlemskap i regionen, närvaro av stora industrier och löneutvecklingen för kommunalt 

anställda på regional nivå. Dessa tror jag hade kunnat bidra till att förklara lönegapets 

utveckling mellan regioner och över tid.   
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10 Appendix 

 

Tabell 7: Utvalda kommuner i kommundata. 

Arjeplog Haparanda Malung-Sälen Vansbro 

Arvidsjaur Hudiksvall Mora Vetlanda 

Arvika Hällefors Norrköping Vilhelmina 

Avesta Härjedalen Nyköping Vimmerby 

Bengtsfors Jönköping Olofström Vänersborg 

Bollnäs Karlskoga Oskarshamn Värnamo 

Borlänge Karlskrona Oxelösund Västervik 

Borås Karlstad Pajala Västerås 

Dorotea Kiruna Skellefteå Växjö 

Eskilstuna Kramfors Skövde Årjäng 

Fagersta Kristianstad Sollefteå Åsele 

Falun Lidköping Solna Älmhult 

Filipstad Linköping Storuman Örebro 

Gotland Ljungby Strömstad Örnsköldsvik 

Gällivare Ljusdal Strömsund Östersund 

Gävle Ludvika Sundsvall Överkalix 

Göteborg Luleå Söderhamn Övertorneå 

Götene Lund Torsby  

Hagfors Lycksele Trollhättan  

Halmstad Malmö Umeå  

 

Tabell 8: Län i länsdata med minsta och största värde.  

20 län 2001 2013 

Variabel Minsta Största Minsta Största 

Lönegap, %, kvinnors medianlön i 

relation till mäns medianlön 
Kronoberg Norrbotten Halland Västerbotten 

Arbetslöshet, % Jönköping Norrbotten Uppsala Blekinge 

Andel i kommun som är anställda 

inom privat sektor, % 
Norrbotten Kronoberg Västerbotten Halland 

Kvot av andel kvinnor och andel män 

anställda privat sektor  
Västerbotten Skåne Västerbotten Halland 

Kvot mellan andel kvinnor och andel 

män med eftergymnasial utbildning i 

kommun 

Blekinge Gävleborg Skåne Jämtland 

Andel dagar kvinnor tar ut av 

föräldrapenning, % 
Västerbotten Jönköping Gotland Blekinge 

Andel män anställda av kommunen 

inom omsorg och sociala tjänster, % 
Blekinge Västerbotten Värmland Västerbotten 

Andel kvinnliga chefer 

kommunsektor, % 
Kronoberg Uppsala Gotland Gävleborg 

Andel kvinnor inom kommunsektor, 

% 
Skåne Gotland Gävleborg Uppsala 

Andel av befolkningen i åldrarna  

20-24 år, % 
Dalarna Uppsala Västernorrland Uppsala 

Andel av befolkningen i åldrarna  

45-49 år, % 
Östergötland Gotland Västerbotten Västmanland 
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Tabell 9: Kommuner i kommundata med minsta och största värde  

77 kommuner 2001 2013 

Variabel Minsta Största Minsta Största 

Lönegap, %, kvinnors lön i relation 

till männens 
Älmhult Överkalix Älmhult Åsele 

Arbetslöshet, % Värnamo Pajala Strömstad Trollhättan 

Andel män anställda av kommunen 

inom omsorg och sociala tjänster, % 
Älmhult Lycksele Oskarshamn Lycksele 

Andel dagar kvinnor tar ut av 

föräldrapenning, % 
Umeå Vansbro Umeå Strömstad 

Andel kvinnliga chefer 

kommunsektor, % 
Åsele Ljusdal Bengtsfors Dorotea 

Andel kvinnor inom kommunsektor, 

% 
Lycksele Årjäng Lycksele Kiruna 

Kvot mellan andel kvinnor och andel 

män med eftergymnasial utbildning i 

kommun 

Linköping Pajala Solna Överkalix 

Andel i kommun som är anställda 

inom privat sektor, % 
Pajala Älmhult Lycksele Älmhult 

Kvot av andel kvinnor och andel män 

anställda privat sektor  
Pajala Solna Åsele Solna 

Andel av befolkningen i åldrarna  

20-24 år, % 
Överkalix Lund Arjeplog Lund 

Andel av befolkningen i åldrarna  

45-49 år, % 
Solna Arjeplog Pajala Olofström 

 

 

Figur 3: Andel kvinnliga chefer i kommunsektor, baserat på medelvärdet för alla län i 

länsdata 
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Figur 4: Andel män anställda inom omsorg och sociala tjänster i kommunsektor, baserat på 

medelvärdet för alla län i länsdata.  

 

 

Figur 5: Arbetslöshetens utveckling i Jämtlands län 
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Tabell 10: Benämning för variabler i korrelationsmatrisen 

X1 Andel anställda privat sektor 

X2 Kvot kvinnor och män anställda privat sektor 

X3 Arbetslöshet 

X4 Andel män anställda omsorg och sociala tjänster av kommunen 

X5 Andel i åldrarna 20-24 år  

X6 Andel i åldrarna 45-49 år 

X7 Kvot kvinnor och män med eftergymnasial utbildning 

X8 Andel dagar av föräldrapenning som kvinnan tar ut 

X9 Andel kvinnliga chefer kommunal sektor 

X10 Andel kvinnor kommunalsektor 

 

Tabell 11: Korrelationsmatris Län 

 Lönegap X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

Lönegap 1,00           

X1 -0,18 1,00          

X2 -0,19 0,78 1,00         

X3 0,64 -0,43 -0,37 1,00        

X4 0,48 -0,48 -0,20 0,27 1,00       

X5 0,35 0,26 0,21 0,02 0,44 1,00      

X6 0,40 -0,08 0,17 0,53 0,20 0,15 1,00     

X7 0,61 -0,06 -0,29 0,47 0,31 0,32 0,30 1,00    

X8 -0,70 -0,16 -0,22 -0,32 -0,50 -0,62 -0,28 -0,57 1,00   

X9 0,61 0,20 0,14 0,32 0,34 0,54 0,28 0,49 -0,75 1,00  

X10 0,00 0,00 0,00 -0,06 0,03 0,01 -0,09 -0,04 -0,05 0,06 1,00 
 

 

Tabell 12: Korrelationsmatris Kommuner 

 Lönegap X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

Lönegap 1,00           

X1 -0,15 1,00          

X2 -0,05 0,72 1,00         

X3 0,28 -0,41 -0,46 1,00        

X4 0,46 -0,52 -0,08 0,22 1,00       

X5 0,20 0,03 0,45 -0,25 0,35 1,00      

X6 -0,01 -0,05 -0,19 0,29 -0,11 -0,23 1,00     

X7 0,23 -0,06 -0,48 0,32 -0,09 -0,49 0,21 1,00    

X8 -0,49 -0,07 -0,15 -0,02 -0,29 -0,41 -0,04 -0,05 1,00   

X9 0,37 0,26 0,20 0,01 0,04 0,27 -0,01 0,05 -0,48 1,00  

X10 -0,19 0,60 0,15 -0,12 -0,76 -0,23 0,14 0,16 0,04 0,20 1,00 
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Tabell 13: Variabelinformation och källor 

Variabel Information Källa 

Lönegap 

Kvinnors medianlön dividerat med mäns medianlön. 

Med kommunanställda menas de som arbetar i 

kommunen de bor i eller annan, anställda i 

kommunala bolag eller kommunalförbund 

exkluderas, och all lön är uppräknad i heltid där 

grundlön och rörliga tillägg och förmåner ingår.   

Kolada 

Arbetslöshet 

Antalet öppet arbetslösa och personer i program med 

aktivitetsstöd i åldern 18-64 år dividerat med antal 

invånare 18-64 år.  

Kolada 

Andel kvinnliga chefer 

inom primärkommunal 

sektor (%) 

Här ingår de chefsyrken med yrkeskoder 121, 122, 

123, 131. Kvinnliga chefer dividerat med totala 

antalet chefer i primärkommunal förvaltning. 

SCB 

Andel kommunanställda 

kvinnor (%) 

Antal kvinnliga anställda dividerat med totalt antal 

anställda. Kvinnliga anställda inom alla olika 

verksamhetsområden inom primärkommunal sektor 

där samtliga anställda förutom tjänstlediga ingår. 

2006 och framåt avrundas antalsuppgifterna. 

SCB 

Andel män anställda i 

kommunens omsorg och 

sociala tjänster (%) 

Andel män anställda inom omsorg och sociala 

tjänster i primärkommunal sektor dividerat på totalt 

antal anställa i det verksamhetsområdet, samtliga 

anställda förutom tjänstlediga. 2006 och framåt 

avrundas antalsuppgifterna.  

SCB 

Kvot mellan kvinnor och 

män med eftergymnasial 

utbildning. 

Andel kvinnor med eftergymnasial utbildning 

dividerat med antal män med eftergymnasial 

utbildning. Befolkning 25-64 år. Avser 

eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, längre än 3 

år samt forskarutbildning. 

Kolada 

Andel dagar av 

föräldrapenningen som 

kvinnan tar ut (%) 

Andel av föräldrapenning, sett till andel nettodagar, 

som kvinnor tar ut.  
Kolada 

Andel anställda i privat 

sektor (%) och kvot 

mellan kvinnor och män 

anställda i privat sektor. 

Antal förvärvsarbetare i näringslivet dividerat med 

antal förvärvsarbetare totalt. Förvärvsarbetare avses 

personer med löneinkomst av anställning under 

november månad och personer med inkomst av aktiv 

näringsverksamhet.  

Kolada 

Andel av befolkningen i 

åldrarna 20-24 och 45-49 

(%) 

Andel i åldrarna dividerat med totalt antal i regionen.  SCB 

 


