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SAMMANDRAG 

Detaljhandeln har dominerats av kvinnor sedan 1950-talet. Trots detta så är det än idag männen 

som styr handeln. Statistik visar att kvinnliga handelsanställda tjänar mindre än sina manliga 

kollegor. År 2005 utgjorde kvinnornas löner 93,5 % av männens (Carlén 2005:14-15). Om det 

stora antalet deltidsarbetande kvinnor tas med i beräkningen blir kvinnornas löner istället 77,3 

% av männens (Carlén 2005:22).  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka olika orsaker till löneskillnaderna mellan könen 

inom detaljhandeln. Genom detta kommer kvinnors situation inom området att belysas. Yvonne 

Hirdmans teori om genussystemets inverkan på detta utgör uppsatsens grund. Analysen utgår 

från Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1998:4 vilken skrivits av Elisabeth Sundin, samt 

Stefan Carléns utredning av löneskillnaderna inom samma område. Utöver detta är ytterligare 

information hämtad ur två av Handelns Utredningsinstituts (HUI) egna utredningar.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den största orsaken till löneskillnaderna mellan 

män och kvinnor inom handeln är att deras arbetsinsatser värderas olika. Kvinnors insatser 

värderas sämre än mäns och de får därför sämre ersättning.  

Gamla stereotyper om manligt och kvinnligt lever kvar än idag. Detta orsakar en segregering 

av handeln där kvinnor i många fall tilldelas lågavlönat arbete och utesluts från högavlönade 

arbeten. 
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1. INLEDNING OCH PROBLEMFORMULERING 

Kvinnor började bli aktiva inom handeln under slutet av 1800-talet och antalet kvinnliga 

anställda har ökat kraftigt sedan dess. År 1955 bekräftade tidningen Handelsnytt att Handels 

hade fler kvinnliga medarbetare än manliga, vilket är något som håller i sig än idag (SOU 

Sundin 1998:41).  

Med sin starka kvinnodominans utgör detaljhandeln ett undantag inom den privata sektorn av 

näringslivet som i övrigt sysselsätter mestadels män. År 1995 var 64 % av kvinnorna inom den 

privata sektorn anställda inom handeln, mot 36 % av männen (SOU Sundin 1998:9).  

 

1.1 Löneskillnader – en överblicksbild av situationen inom detaljhandeln 

Kvinnolönerna avskaffades i Sverige mellan åren 1961-1965. Efter år 1965 när kvinnolönerna 

helt avskaffats så utgjorde ändå kvinnornas löner inom detaljhandeln endast 81 % av männens 

(Carlén 2005:13). Nedanstående tabell är hämtad från sid 13 i Carléns studie av 

löneskillnaderna inom handeln. Den visar tydligt hur kvinnornas löner, i jämförelse med 

männens, har ändrats genom åren. 

 
               Figur:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt tabellen framgår det att lönegapet minskade under 1970-talet men har sedan dess 

stagnerat något. Under 2000-talet syns dock en viss förbättring. År 1983 utgjorde kvinnors 

löner 91,3 % av männens, vilket var fallet även år 2000. Det faktum att kvinnor står för största 

delen av deltidsarbetet inom detaljhandeln innebär dock att deras lön i jämförelse med männens 



 5

blir ännu sämre. Deltidsarbetet medräknat leder till att kvinnors medelinkomst utgör 77,3 % av 

männens (Carlén 2005:22). 

Den individuella lönesättningen, som infördes under 1980- och 1990-talet, har till viss del ökat 

inkomstskillnaderna (Gidehag & Olsson 2003:6). Dessa gör det samtidigt ännu svårare att 

förklara löneskillnaderna mellan könen.  

 

Sundin genomförde undersökningar inom detaljhandeln under 1998, där det bl.a. visade sig att i 

ett av Sveriges större detaljhandelsföretag hade männen i studien 8000 kr mer i lön per månad 

än kvinnorna. Sundin räknade ut att i detta fall påverkade personernas kön med 99% säkerhet 

deras lön (SOU Sundin 1998:64-65).  

Ett annat företag tillhör ett av de tre block som dominerar svensk dagligvaruhandel. 

Genomsnittligt låg kvinnornas lön i detta företag på 91,5 % av männens, vilket innebär en 

skillnad på 6 kr i timmen (SOU Sundin 1998:99-100).  

”Av de skattade löneekvationerna framgår att den erhållna och utbetalade timlönen har ett 

statistiskt säkerställt samband med kön. Män betalas bättre än kvinnor.” (SOU Sundin 

1998:100). 

 

Vad kan dessa löneskillnader mellan män och kvinnor inom handeln bero på? Kan det vara så 

att kvinnor inom detta område är sämre utbildade än sina manliga kollegor eller att de är 

mindre lämpade för yrket? Eller är det så att kvinnor inte har lika lång arbetslivserfarenhet som 

sina manliga kollegor? I detaljhandelsavtalet mellan handelsarbetsgivarna (HAO) och 

Handelsanställdas förbund framgår det att ålder och anställningstid spelar in i bestämmandet av 

lön. Det finns även andra saker som kan komma med i förhandlingarna på det lokala planet 

såsom; ansvar i befattningen, arbetsresultat, erfarenhet, mångkunnighet, flexibilitet samt 

utbildning (SOU Sundin 1998:55).   

 

1.1.1 Mina iakttagelser av segregeringen inom detaljhandeln 

Detaljhandeln, liksom arbetsmarknaden i övrigt, är segregerad efter de anställdas kön. Den här 

segregeringen återfinns i såväl horisontella - som vertikala led.  

Jag har själv jobbat inom handeln under många år där jag bl.a. varit anställd vid ett av Sveriges 

största detaljhandelsföretag. Under anställningstiden framgick det tydligt för mig att det fanns 

vissa områden som ansågs mer kvinnliga än andra. Kvinnorna satt i kassorna och  

tog hand om bröd- och fruktavdelningen medan i synnerhet charkavdelningen sysselsatte 

mestadels män.  
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Även den vertikala segregeringen inom detaljhandelsföretaget jag jobbade för var mycket 

synbar närsom samtliga chefer var män.  

 

1.1.2 Sundins beskrivning av den horisontella segregeringen inom handeln 

I ett av de detaljhandelsföretag som Sundin undersökte var det långt mellan männen i butiken. 

De som emellertid återfanns var koncentrerade i vissa områden som exempelvis 

charkavdelningen. Vidare konstaterar författaren att det är ytterst sällan som männen i 

detaljhandelsbutikerna sitter i kassorna (SOU Sundin 1998:114), vilket stämmer med min egen 

erfarenhet.   

Enligt Sundins betraktelser och min egen erfarenhet framgår det att kvinnligt och manligt inte 

endast rör sig om biologiska aspekter, utan även om en rollfördelning som finns i såväl vår 

hemmiljö som ute i näringslivet. Vissa arbeten och uppdrag anses vara kvinnliga medan andra 

är av mer manlig karaktär. 

 

”Löner är viktiga och tydliga utslag av de värderingar och bedömningar som görs av 

beslutsfattare verksamma i företag och organisationer varför temat lönesättning och 

löneskillnader mellan kvinnor och män bör beröras då syftet är att studera och analysera 

segregerings- och hierarkiseringsprocesser.” (SOU Sundin 1998:14).  

Sundin menar alltså att det är viktigt att jämföra kvinnors lägre löner med värderingar av olika 

sysselsättningar. Eftersom kvinnorna oftast tjänar sämre än männen inom handeln kan lönerna 

utgöra ett tydligt bevis på en diskriminering av kvinnor och en nedvärdering av uppgifter som 

oftast utförs av dessa. 

Enligt flera statliga utredningar framgår det att aktiviteter som huvudsakligen utförs av kvinnor 

både har lägre ekonomisk ersättning och lägre status än de som utförs av män (SOU Sundin 

1998:14-15, SOU Persson & Wadensjö 1997:1).  

 

1.1.3 Sundins beskrivning av den vertikala segregeringen inom handeln 

Tack vare intervjuer med personer verksamma inom detaljhandeln kunde Sundin bekräfta att 

den vertikala segregeringen av könen som jag upplevde under min tid som anställd är något 

som förekommer i handeln som helhet. I SOU 1998 slår hon fast att butikscheferna så gott som 

alltid är män (SOU Sundin 1998:114). Inom ett av företagen som Sundin undersökte var 

förhållandet anställda butikschefer 175 kvinnor, mot 205 män (SOU Sundin 1998:150). Även 

inom företagets ledning var merparten män.  
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Det finns dock kvinnor inom detaljhandeln som lyckas avancera i sina karriärer, men 

någonstans verkar det ändå ta stopp. Med min egen erfarenhet och Sundins undersökning i 

åtanke så framgår det att kvinnorna står för den större delen av golvarbetet i butikerna, medan 

männen styr organisationerna. Av någon anledning tycks det alltså som att kvinnor inte lyckas 

komma över en viss nivå i handelsföretagens hierarkier, de når det s.k. glastaket. Sundin 

beskriver glastaket som en symbolisering av det ”ogenomträngliga och rigida” (SOU Sundin 

1998:30). Detta skulle kunna förklara en del av löneskillnaderna mellan män och kvinnor inom 

detaljhandeln, närsom högre positioner inom företagens hierarkier oftast innebär högre lön. 

Samtidigt väcker det nya tankar och funderingar kring varför kvinnor inte avancerar i lika stor 

utsträckning som män. Väljer kvinnor detta själva, eller utesluts de medvetet från de högre 

hierarkierna och fastnar därmed i roller som både har lägre status och sämre lön? Är detta en 

tillräcklig förklaring till att kvinnor inom handeln inte tjänar lika mycket som männen eller 

finns det andra bakomliggande skäl? 

 

1.2 UPPSATSENS SYFTE 

Syftet med denna studie är att utreda och tydliggöra olika orsaker till de löneskillnader som 

finns mellan kvinnor och män inom detaljhandeln. Genom detta ämnar jag ge en överblick av 

kvinnors situation inom detaljhandeln.  

Jag kommer att analysera Stefan Carléns studie av kvinnors löner och arbetsvillkor inom 

detaljhandeln, samt två av HUI:s egna utredningar. Genom att jämföra statistik från dessa 

studier med resultat från Sundins undersökningar i frågan ämnar jag komma fram till vilka 

orsaker som bidrar till att kvinnor än idag har lägre lön än männen inom handeln.  

 

Huvudfrågor: 

• Hur ser lönesituationen ut för kvinnliga detaljhandelsanställda? 

• Vad tror Carlén och Sundin att dessa löneskillnader beror på?  

 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Lönefrågan inom detaljhandeln utgör fokus i denna uppsats närsom löner är en mycket påtaglig 

indikering av den diskriminering av kvinnor som finns i näringslivet idag. Det finns mycket 

artiklar och olika åsikter inom detta område vilket underlättar undersökningsarbetet, speciellt 

med tanke på att analysen bygger på sekundärdata. För att avgränsa området har jag därför valt 

att främst koncentrera mig på Carléns artikel och Sundins undersökningar. Utöver detta 
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kommer ytterliggare information och statistik hämtad ur två av HUI:s utredningar i frågan 

användas.  

 

Samtidigt som det finns mycket information att hämta inom området så finns det ett stort behov 

av fler undersökningar av kvinnors situation inom handeln. Informationen som återfinns 

kommer ofta från samma källor vilket kan ses som ett tecken på att det endast är ett fåtal 

personer som är intresserade av att forska inom området. Detta innebär att informationen 

stundom är begränsad och ytterliggare en anledning till att detta är ett viktigt område att studera 

vidare.  

 

1.4 UPPSATSENS DISPOSITION 

Uppsatsen inleds med ett teoriavsnitt i vilket presenterar den teori som ligger till grund för 

analysen. Denna del ger ett historiskt perspektiv på förhållandet mellan män och kvinnor 

genom tiderna vilket än idag styr vårt sätt att tänka och agera. Efter detta avsnitt följer den 

metod jag använt för att analysera utvalt material. Därefter kommer själva analysen vilken är 

strukturerad efter de faktorer vilka Carlén tar upp som orsaker till den olika lönesättningen. 

Samtliga faktorer presenteras under egna rubriker och diskuteras huruvida de kan tänkas vara 

knutna till Sundins fyra aspekter. Som avslutning av uppsatsen kommer jag summera Carléns 

och Sundins slutsatser samt även dra mina egna.  

 

2. TEORI  

Yvonne Hirdman beskriver genussystemet som ett samhällsbärande maktsystem. Begreppet 

som sådant har vuxit fram under de senaste 20 årens kvinnoforskning. Det ses som;  

”…en social, strukturell ordning av könen, vilket föder såväl avsedda som oavsedda 

konsekvenser”. (Hirdman 1987:196). 

 

Genussystemet är uppbyggt av två balkar:  

• könens isärhållande, och  

• mannens normprimat 

 

Dessa två balkar kan även benämnas segregering och hierarkisering där den första balken 

innebär att kvinnor och män inte bör beblandas utan istället hållas isär. Kvinnor och män är 

födda med olika biologiska egenskaper och förutsättningar och är därför mer eller mindre 

lämpade för olika arbeten och uppgifter. De bör segregeras. Den andra balken består av den 
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manliga normens logik vilken innebär att det män gör och tänker värderas högre. 

Kvinnoområden värderas sämre och allt som sker inom dessa; arbete eller tankar, tilldelas 

sämre kvalitet (Hirdman 1987:198). Alltså kan man säga att kvinnorna är underställda mannen 

i och med att det de gör värderas sämre. De befinner sig på en nivå under männen i 

hierarkiseringen av könen i samhället.  

Hirdman trycker på det faktum att genussystemet är ett system mellan två parter; män och 

kvinnor, vilket beskriver och förklarar dessas sätt att interagera med varandra. Vidare påstår 

hon att det är kvinnornas sätt att reagera och svara på genusordningen som har bidragit till att 

forma och kvarhålla denna speciella maktrelation (Hirdman 1987:199). 

”Den största vikten med detta begrepp är det faktum att det styr in tanken på relationerna 

mellan kvinnor och män, inte på en ensidig maktrelation som patriarkat begreppet kan leda 

till” (Hirdman 1987:197).  

Segregeringen och hierarkiseringen av könen är således en slags tyst överenskommelse mellan 

könen. Båda parter accepterar att detta är en naturlig ordning och verkar därför mer eller 

mindre medvetet för att vidmakthålla detta system.  

Genom användning av genussystemet är det således möjligt att ge en vidare och mer rättvis 

bild av de förhållanden kvinnor och män lever med såväl ute i arbetslivet som i hemmet. Att 

den kan beskrivas som en mer rättvis bild beror på att den inte utmålar någon av parterna som 

ett passivt offer. Den tar upp stereotyper av vad som anses vara manligt, respektive kvinnligt 

vilket ger forskaren en uppfattning om det långa historiska perspektivet som kan tänkas ligga 

bakom uppdelningen och värderingen av kvinno- och manssysslor.  Det är mycket viktigt att 

komma ihåg vår historia i alla analyser som berör könen, Även om samhället har förändrats 

mycket under en kort tid så betyder inte det att vi människor har hunnit förändras i samma 

hastighet.  

 

2.1 Analysmodell 

I min analys kommer jag att utgå från de faktorer vilka Carlén framlägger som bidragande 

orsaker till löneskillnader inom handeln. De orsaker som han tar upp är följande; 

• Ålder  

• Deltidsjobb 

• Befattning och befordran 

• Utbildning 

• Värdediskriminering 
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Ålder menar Carlén kan bidra till löneskillnaderna närsom det enligt hans egna undersökningar 

framgår att män och kvinnor som är yngre än 18 år tjänar lika mycket. Det är först efter denna 

ålder som skillnader uppstår.  

Carlén ägnar mycket tid till att analysera varför kvinnor tycks stå för den största delen 

deltidsanställningar och hur detta påverkar deras position och status inom handeln. Jag kommer 

att diskutera dessa frågor utifrån Carléns studie, Sundins iakttagelser och även min egen 

erfarenhet.  

Det är vid rekryteringen som de anställdas befattning bestäms och det är således under denna 

process som en del av segregeringen mellan könen uppstår. Eftersom olika befattningar innebär 

olika ersättning är detta mycket viktigt att diskutera i samband med löneskillnaderna mellan 

könen. Under denna rubrik kommer jag att diskutera segregeringen av kvinnor och män i såväl 

horisontella - som vertikala led och hur detta bidrar till stundom drastiska löneskillnader. Jag 

kommer även att diskutera mäns respektive kvinnors befordringsmöjligheter och hur detta kan 

tänkas påverka deras möjligheter till högre lön och ökad status.   

Utbildning är ofta en faktor som bidrar till olika lönesättning. En anställd med högre utbildning 

får ofta tillgång till bättre positioner och därmed även högre lön. Jag kommer att diskutera om 

detta är fallet även inom handeln. 

Såväl Sundin som Carlén framför värdediskriminering som en viktig orsak till kvinnors och 

mäns olika löner inom handeln vilket även jag kommer att diskutera i min analys. Författarna 

menar att mycket av de yrken och arbetsuppgifter som utförs av kvinnor värderas sämre än de 

som utförs av män. Värderingen av kvinnors och mäns arbetsinsatser medför att jobb som 

utförs av kvinnor får lägre status och sämre ersättning.  

 

De faktorer som Carlén presenterar som bidragande orsaker till kvinnors och mäns olika löner 

inom handeln kan i praktiken ge olika utslag. Enligt Sundin finns det fyra olika, mer eller 

mindre, vanligt förekommande fenomen vilka kan tänkas bidra till löneskillnaderna mellan 

könen;   

• Kvinnor väljer lågavlönat arbete 

• Kvinnor tilldelas lågavlönat arbete 

• Kvinnor utesluts från högavlönat arbete 

• Kvinnors arbete nedvärderas (SOU Sundin:15) 
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Målet med analysen är att med hjälp av dessa fyra fenomen, samt Sundins beskrivning av 

genderiseringen av våra organisationer, studera Carléns utredning om olika orsaker till 

skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner inom detaljhandeln. För att kunna ge en korrekt 

slutsats har jag även valt ut två av HUI:s egna utredningar vilka ger en tydlig överblicksbild av 

lönesituationen inom handeln.  

 

3. METOD 

 

3.1 Ämnesval och arbetsprocess 

Eftersom jag själv arbetat inom handeln under flera år har jag en viss inblick i dess struktur och 

uppbyggnad vilket jag kände kunde utgöra en fördel i en analys av just detta område. Under 

min tid inom detaljhandeln framgick det för mig att det fanns vissa områden som dominerades 

av kvinnor medan andra sysselsatte mestadels män. Detta väckte vissa tankar och funderingar 

där jag ifrågasatte varför denna uppdelning fanns och vad den innebar. Efter att ha läst mer i 

ämnet fick jag vissa av mina egna iakttagelser bekräftade medan andra frågor kvarstod. När jag 

skulle välja ämne för min C-uppsats tog jag detta som ett tillfälle att göra vidareforskningar i 

ämnet för att få svar på dessa kvarstående frågor.  

Mitt sökande efter lämpligt forskningsmaterial utgick således ifrån uppsatsens syfte och 

frågeställning vilka jag utformade på ett tidigt stadium. För att begränsa mitt område valde jag 

att studera skillnader mellan mäns och kvinnors situation inom handeln genom att studera 

lönefrågan. Siffror i form av lön utgör tydliga och opartiska medel för att undersöka mitt 

ämnesområde.  

 

Genom konsultation med min handledare Christina Hultbom som är mycket intresserad av och 

insatt i detta ämne fick jag förslaget att använda mig av SOU:s undersökningar. Jag valde att 

utgå ifrån Sundins studieresultat närsom dessa gav en mycket lättöverskådlig bild av olika 

bidragande faktorer till löneskillnaderna inom handeln. Hennes resultat gjorde mig intresserad 

av att undersöka löneskillnaderna vidare med hjälp av ytterliggare statistik.  

 

I min sökning efter lämpliga artiklar använde jag mig först av Uppsala Universitets 

artikelbibliotek. Sökorden jag använde var; kvinnor i detaljhandeln, kvinnliga chefer inom 

handeln, samt löneskillnader inom detaljhandeln. Dock återfanns inga lämpliga artiklar i denna 

sökning. Istället sökte jag vidare via nätet med hjälp av Google och Alta Vista, vilka är två av 

de största och mest välkända sökmotorerna, eftersom det är lätt att hitta länkar genom dessa. 
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Med hjälp av tidigare nämnda sökord fann jag Stefan Carléns studie, vilken han genomfört å 

Handels utredningsgrupps vägnar. Anledningen till att jag valde just denna rapport var att den 

mycket tydligt illustrerade lönesituationen inom handeln med hjälp av tabeller. Carlén tog upp 

de olika faktorer vilka jag tidigare läst i Sundins artikel och gav dem ytterliggare uppbackning 

med hjälp av statistik.  

För att kunna dra så korrekta slutsatser som möjligt ansåg jag det dock nödvändigt att även 

använda mig av statistik hämtad ur andra källor, varpå jag fortsatte mitt sökande. Genom HUI:s 

egen hemsida hittade jag de två sista artiklarna vilka nästan uteslutande bygger på statistik.  

 

3.2 Material 

Min studie av löner inom handeln bygger på sekundärdata hämtat dels från HUI via Internet 

och dels från genomförda studier nedskrivna i SOU 1998. Analysen stödjer sig på Elisabeth 

Sundins bok; ”Män passar alltid?”. I denna presenterar Sundin tre undersökningar av mäns och 

kvinnors olika villkor inom detaljhandeln. Dessa utredningar genomförde Sundin som en del av 

SOU, 1998.  Förutom att presentera sina undersökningsresultat diskuterar författaren även olika 

förklaringar till varför situationen ser ut som den gör vilka jag kommer att redogöra för även i 

min analys.   

Materialet jag valt att analysera består mestadels av statistik och undersökningar varav två 

genomförts av HUI. Största delen av informationen är dock hämtad ur Stefan Carléns studie av 

arbetsförhållanden och löneskillnader inom handeln. Carlén är anställd vid Handels.   

 

3.3 Källkritik 

Det faktum att jag valt att använda mig av sekundärdata innebär att min analys är en förnyad 

analys av ett redan studerat område.   

Vid all användning av andrahandsmaterial är det viktigt att vara medveten om att även om 

författarens intention är att ge en opartisk och objektiv skildring av sitt valda område, så finns 

ändå risken att informationen som lyfts fram kan vinklas efter författarens eget intresse. 

Författarens slutsatser och egna tolkningar ska även de behandlas kritiskt eftersom de inte 

behöver vara hundraprocentigt korrekta. Även forskare som utrett sitt område grundligt under 

många år har olika åsikter och tolkningar, vilket måste tas i övervägande.  

Emellertid kan trovärdigheten av sekundärdata förstärkas då empirin bygger på vetenskapliga 

artiklar (Ejvegård 1996:15), vilket är fallet i denna undersökning. 

Källorna anses även som tillförlitliga närsom huvuddelen är hämtad ur SOU vilka är 

undersökningar genomförda och godkända av staten. Information hämtad från nätet består av 
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utredningar vilka är genomförda av HUI. Bl.a. tack vare deras väldesignade hemsida är det 

relativt enkelt att spåra upphovsmännen till dessa undersökningar.   

Samtlig information kan räknas som relativt färsk närsom den äldsta källan är från år 1997, 

men huvuddelen av statistiken är från år 2004 och 2005.  

 

3.4 Val av metod 

Eftersom att mycket av den information jag valt ut bygger på statistik har jag valt att använda 

mig av en kvantitativ ansats. Emellertid har jag även, till viss del, brukat en kvalitativ 

undersökningsmetod närsom jag även studerat och jämfört de olika författarnas egna åsikter 

och slutsatser. Fördelen med en kvalitativ ansats är att helheten kan beskrivas på ett tydligare 

sätt så att en hög grad av förståelse för den allmänna situationen inom handeln ska kunna 

uppnås (Holme & Solvang 1997:79). Den kvalitativa metoden innebär även att jag, i egenskap 

av författare, gör min egen tolkning av den insamlade informationen (Holme & Solvang 

1997:85).     

 

4. RESULTAT AV UNDERSÖKNING 

 

4.1 Ålder – en orsak till olika lön? 

Detaljhandeln sysselsätter många unga människor. För mig, liksom för många andra, är det den 

första kontakten med arbetslivet. År 2002 var det flesta antalet anställda inom handeln mellan 

25-34 år (Wengström & Bergström 2002:12).  

Innan 18 års ålder är mäns och kvinnors timlön ungefär densamma. Efter det kan en förändring 

till kvinnors nackdel börja skönjas (Carlén 2005:17). Samtidigt som de flesta anställda inom 

handeln är mellan 25-34 år, så är det just mellan åldrarna 20-34 år som kvinnornas löner är som 

sämst. Denna period sammanfaller med den tidsperiod då många män och kvinnor startar 

familj. Detta medför att när en stadig inkomst är som allra viktigast ligger kvinnornas löner på 

93-94 % av männens. Skillnaden mellan kvinnors och mäns löner fortsätter att öka även efter 

34 års ålder om än inte lika markant (Carlén 2005:18).  

 

De yngre anställda återfinns oftast på de lägre nivåerna inom handelsföretagen. Ju högre upp i 

företagens hierarkier man tittar desto högre är de anställdas genomsnittsålder. Samtidigt 

framgick det i en av SOU:s utredningar från 1997 att de flesta kvinnorna i de högre 

hierarkierna hade lägre genomsnittsålder än männen. Meyerson och Petersen, vilka utförde 

utredningen, tog detta som en indikation till att yngre kvinnor kan vara relativt bättre utbildade 
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än äldre kvinnor. Eftersom det finns fler äldre män än äldre kvinnor att rekrytera till 

chefsbefattningar kan detta vara en möjlig förklaring till varför fler män återfinns i de övre 

skikten av detaljhandelsföretagen. Enligt denna studie kan alltså kvinnors lägre befattningar 

och därmed lägre inkomster till viss del förklaras av att de äldre kvinnorna inom detaljhandeln 

inte är lika utbildade som männen. Detta skulle i sin tur innebära att om arbetsgivare vill 

anställa kvinnor som chefer så krävs det att de rekryterar yngre personer än vad som är fallet 

när män rekryteras (SOU Meyerson & Petersen 1997:18-119). 

 

4.1.1 Sundin diskuterar ålderns betydelse för löneskillnaderna 

Enligt Sundin sker segregeringen av våra organisationer i flera processer varav en av dessa är 

den organisationsspecifika. Här framgår det att man inom handeln föredrar äldre personer som 

chefer och därför uppstår således en segregering av åldersgrupper där de äldre styr 

organisationerna medan de yngre återfinns på lägre nivåer inom företagens hierarkier. Det 

faktum att de äldre kvinnorna i allmänhet inte är lika högt utbildade som männen framförs som 

orsak till varför kvinnor utesluts från högavlönade befattningar. Enligt denna teori är det 

således inte endast kvinnor som diskrimineras vid val av chefer, utan alla som tillhör en viss 

åldersgrupp. Eftersom det finns många äldre kvinnor inom handeln, såväl utbildade som 

outbildade, så går alltså inte löneskillnaderna mellan män och kvinnor förklaras enbart med 

hjälp av åldersfaktorn.  

Sundins tredje förklaring till kvinnors lägre lön inom handeln är att de utesluts från 

högavlönade jobb (SOU Sundin 1998:15). Hon menar alltså att kvinnor diskrimineras p.g.a. av 

grupptillhörighet snarare än ålder.   

 

4.2 Deltidsjobb – en orsak till lägre lön? 

För den som arbetade heltid inom detaljhandeln år 2004 låg genomsnittslönen på 105,67 kr för 

de som jobbade 35 timmar per vecka, medan de som arbetade 20-34 timmar per vecka fick 

99,92 kr och de som jobbade mellan 1-19 timmar fick 91,51 kr. Av dessa siffror framgår 

skillnaderna mellan deltids- respektive heltidsanställdas löner tydligt, där den som arbetar 

heltid tjänar ungefär 13 kr mer i timmen än den som jobbar mindre än 20 timmar (Carlén 

2005:18).   

 

Fler kvinnor än män arbetar deltid på varje befattningsnivå, vilket även gäller på de högsta 

nivåerna inom företagens hierarkier (SOU Meyerson & Petersen 1997:119). Detta påverkar inte 

endast kvinnornas lön utan även deras möjligheter att göra karriär (Nyström, 2005).  
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Nedanstående tabell är hämtad ur Carléns undersökning s 17. Den visar skillnaderna mellan 

antalet deltidsarbetande män och kvinnor.  

 

                 Figur:2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figur:3 

Andel kvinnor och män i olika arbetstidsmått 2004 

 Män Kvinnor 

1-19 tim 20 % 24 % 

20-34 tim 13 % 40 % 

35 tim 68 % 36 % 
    Statistik hämtad ur Stefan Carléns studie; Varför har kvinnor lägre lön och kortare arbetstid?, 2005, s 19 

 

Enligt statistiken i Figur 2 och 3 framgår det att det finns en stark norm inom detaljhandeln 

vilken innebär att män ska arbeta heltid och kvinnor deltid. Ovanstående tabell visar tydligt 

detta fenomen. I denna framgår det att 40 % av kvinnliga handelsanställda arbetade 20-34 

timmar per vecka år 2004, medan 13 % av männen återfanns inom denna grupp. Detta 

samtidigt som 68 % av männen arbetade 35 timmar per vecka, medan endast 36 % av 

kvinnorna återfinns inom denna grupp, visar att fler kvinnor arbetar mindre antal timmar än 

män. Det syns dock tydligt i Figur 2 att denna norm inte finns innan 18-års ålder. Det är först 

efter 18 år som det uppstår en skillnad mellan könen och precis som med lönen är det 

kvinnorna som tycks dra det kortaste strået (Carlén 2005:17-18).  
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Bland deltidsarbetare var sannolikheten att nå toppositioner, speciellt för kvinnor, i det 

närmaste noll. År 1990 jobbade 41,95 % av kvinnorna inom handeln deltid på de två lägsta 

nivåerna, medan endast 11,8 % av männen var deltidsanställda (SOU Meyerson & Petersen 

1997:119). År 2004 var hela 68 % av männen heltidsanställda, medan endast 36 % av 

kvinnorna arbetade heltid (Carlén 2005:18).  

Även Sundins undersökningar visar att kvinnorna står för den största andelen 

deltidsanställningar. I ett av de stora företag som Sundin undersökte 1998, stod kvinnorna för 

80 % av deltidsanställningarna. Detta var vid undersökningstillfället ett av Nordens största 

företag (SOU Sundin:61).  

  

4.2.1 Deltidsjobb och föräldraskap 

Enligt statistiken vilken finns illustrerad i Figur 2 syns det att skillnaden mellan mäns och 

kvinnors löner ökar kraftigt från 20 årsålder vilket skulle kunna förklaras med hjälp av Jämos 

nya kunskaps- och nulägesrapport om föräldraskap och förvärvsarbete. I denna framgår det att 

kvinnor förväntas anpassa sig till föräldraskapet på ett helt annat sätt än män, vilket gör det 

lättare för män än för kvinnor att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete 

(www.webfinanser.com 2005).  

Detta beror på gamla traditioner och normer som lever kvar i samhället, vilka bl.a. innebär att 

kvinnor fortfarande är de som tar huvudansvaret i hemmet. Det tycks alltså finnas en 

förutfattad mening i stora delar av samhället att kvinnan väljer deltidsarbete närsom hon anser 

familjen viktigare. Det faktum att handeln domineras av kvinnor skulle kunna ses som en 

bekräftelse på att detta stämmer, närsom det inom detaljhandeln finns stora möjligheter till 

deltidsarbete. För att kunna kombinera jobb med mamma- och hustruroll väljer kvinnorna 

utbildningar och yrken där det finns möjlighet till deltidsanställning (SOU Jonsson 1997:21).  

 

4.2.2 Carlén om deltidsarbete som orsak till löneskillnaderna  

Carlén menar att deltidsarbete är en klass- och könsfråga, men även en generationsfråga. Det 

faktum att arbetstiderna är relativt jämna innan 18-års ålder visar att även åldern påverkar 

antalet arbetstimmar. 

Carlén tror att löneskillnaderna kan ha att göra med att deltidsarbete oftast inte är lika 

ansvarsfyllt som heltidsarbete (Carlén 2005:18).  

 

Carlén ställer sig frågande till den förutfattade meningen att kvinnor som arbetar deltid gör 

detta av sin egen fria vilja. Istället menar han att vissa kvinnor kan tänkas välja deltidsjobb för 
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att de känner sig tvingade till det. En undersökning från 2005 visar att det inte går att konstatera 

att alla deltidsanställda kvinnor inom handeln själva valt sin anställningsform. I denna 

undersökning angav nämligen många kvinnor inom detaljhandeln att de behövde mer arbete 

(Nyström 2005). Carlén sa i en intervju år 2005 att av de 20000 personer som uppgav att de 

inte själva valt att arbeta deltid var majoriteten kvinnor (Tillberg 2005). Eftersom så många 

kvinnor inom handeln uppger att de vill jobba mer kan man fundera över varför de inte ges den 

möjligheten.  

”I ett institutionellt perspektiv speglar statistiken en cementerad och traditionellt könsuppdelad 

arbetsfördelning, vilket i sin tur oreflekterat påverkar vår mentala värdering av kvinnors 

arbetskraftsdeltagande i relation till mäns.” (Carlén 2005:9). 

Carlén uttrycker att den gamla arbetsuppdelningen mellan män och kvinnor kvarstår och 

illustrerar ett traditionellt beteende och interagerande mellan könen. När det är dags att starta 

familj är det mannen som tar ansvaret för det ekonomiska medan kvinnan letar efter ett mer 

flexibelt jobb. 

 

4.2.3 Sundin om deltidsarbete som orsak till löneskillnaderna 

Sundin menar att arbetsfördelningen styrs av föreställningar om manligt och kvinnligt beteende 

(SOU Sundin 1998:27). Det faktum att kvinnor och män föds med olika biologiska egenskaper 

medför vissa förväntningar på hur de bör bete sig. De båda könens olika sätt att bete sig styr 

mäns och kvinnors val, eller tilldelning, av arbetsuppgifter.  

Sundin menar att kvinnor ofta tilldelas lågavlönat arbete och utesluts från högavlönat arbete 

(SOU Sundin 1998:15). Detta tyder på en diskriminering av kvinnor i och med att de p.g.a. av 

sin grupptillhörighet tilldelas jobb med mindre ansvar, sämre arbetstider och lägre lön.  

En annan del i segregeringsprocessen har att göra med interaktionen mellan kvinnor och män, 

och på vilka villkor denna sker (SOU Sundin 1998:27). Att kvinnorna står för det mesta 

deltidsarbetet skulle alltså kunna förklaras av att mäns och kvinnors sätt att interagera inte har 

förändrats särskilt mycket sedan den tid då vi var samlare och jägare. Det upplevs naturligt och 

självklart av båda könen att kvinnan är den som bör stanna hemma med barnen medan mannen 

står för försörjningen. 

 

4.3 Befattning och befordran – en orsak till högre lön?  

Det är inte svårt att förstå att en deltidsanställd tjänar mindre än en som är heltidsanställd. Dels 

arbetar de ofta mindre antal timmar och dels har de oftast ett mindre ansvar än de som är 

anställda på heltid. Detta förklarar dock inte statistiken i Figur 4 vilken är hämtad ur Carléns 
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studie. Här framgår det att kvinnor som arbetar 1-19 timmar och 20-34 timmar per vecka tjänar 

mer än männen inom samma grupper.  

 

Figur:4  

Timlön vid olika arbetstidsmått i detaljhandeln 2004 

 Alla Män Kvinnor 

1-19 tim/vecka 91,51 90,94 91,72 

20-34 tim/vecka 99,92 98,08 100,18 

35 tim/vecka 105,67 108,92 102,42 
Statistik hämtad ur Stefan Carléns studie; Varför har kvinnor lägre lön och kortare arbetstid?, 2005, s 18 

 

Detta fenomen kan förklaras med hjälp av en noggrannare analys av åldersspridningen, vilken 

presenteras i Figur 5.  

 

Figur:5 

Genomsnittlig ålder och timlön vid olika arbetstidsmått 

Detaljhandeln 2004 

 Alla Män Kvinnor 

Timmar/vecka Timlön Ålder Timlön Ålder Timlön Ålder 

1-4 tim 90,23 25 91,07 24 89,84 25 

5-9 tim 90,39 25 90,30 24 90,43 25 

15-19 tim 97,30 34 96,88 26 97,37 36 

20-24 tim 96,93 34 95,67 29 97,16 35 

35 tim 105,67 33 108,92 33 102,42 34 
Statistik hämtad ur Stefan Carléns studie; Varför har kvinnor lägre lön och kortare arbetstid?, 2005, s 19 

 

Figur 5 visar att när det kommer till deltidsanställningar så är männens genomsnittsålder lägre 

än kvinnornas inom samtliga åldersgrupper. Kvinnornas högre medelålder inom dessa grupper 

skulle följaktligen kunna förklara varför de i detta fall tjänar mer än männen inom samma 

grupp.   

Det framgår även tydligt, i denna figur, hur kortare arbetstid korrelerar med lägre ersättning.  
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”Likväl kvarstår ett stort genomsnittligt lönegap mellan gruppen kvinnor och gruppen män i 

Sverige. Detta lönegap har sin grund i befattningssegregeringen på arbetsmarknaden: kvinnor 

arbetar på lågbetalda befattningar och män på välbetalda.” (SOU Meyerson & Petersen 

1997:109). I SOU från 1998 står det bl.a. att en stor del av löneskillnaderna mellan kvinnor och 

män kan förklaras av att kvinnor har en lägre befordringssannolikhet. Detta skulle bero på att 

kvinnor antas värdera aktiviteter utanför jobbet som viktigare och därför måste kvinnors 

intjäningsförmåga vara högre än männens för att de ska befordras (SOU Granqvist & Persson 

1997:170). De aktiviteter utanför jobbet som åsyftas är sysslor kopplade till hus och hem. Det 

är än idag kvinnorna som tar huvudansvaret för barnuppfostran och hem. Detta leder till den 

förutfattade meningen att kvinnor i allmänhet sätter familjen som första prioritet och därför inte 

är lika hängivna sitt arbete som män. Det, i sin tur, innebär att kvinnor måste bevisa att de är 

beredda att satsa på sitt yrke för att vinna sin chefs förtroende.  

 

Detta förklarar dock inte de löneskillnader som finns mellan män och kvinnor som jobbar 

samma antal timmar och med liknande arbetsuppgifter.    

Grundlönerna inom handeln är relativt jämna, det är tillägg av olika slag som gör att de blir 

ojämna. Dessa tillägg kan röra sig om OB-tillägg, ansvarstillägg, jourtillägg och personliga 

tillägg vilka motiveras av personens egenskaper eller av arbetsuppgifternas karaktär. Tilläggen 

kan avgöras beroende på en persons yrkeserfarenhet, vidareutbildning, extra ansvar eller 

beroende på individens flexibilitet och noggrannhet (SOU Sundin 1998:100).  

Kvinnor och män borde alltså ha samma möjlighet till högre lön eftersom tilläggen avgörs 

beroende på individens kapacitet och ansvarsområde. Det faktum att kvinnorna ändå tjänar 

sämre kan istället förklaras med hjälp av den segregering av kvinnliga respektive manliga 

arbetsuppgifter som finns inom handeln.  

 

I ett av företagen som Sundin undersökte 1998 räknades kassatjänst som ett typiskt 

kvinnoområde, medan styckmästare kunde klassas som ett mansjobb. Det fanns dock kvinnliga 

styckare med dem var inte lika vanligt förekommande som de manliga.  

Kassatjänst var ett område som hade mycket låg status och för de som arbetade inom detta 

område fanns det inte tillgång till lönetillägg. Styckningsarbetet ansågs emellertid vara ett 

område som krävde en form av kvalificering och hade därför såväl högre status som högre 

ersättning. Förutom speciell erfarenhet och kvalifikation så är även arbetets krav på fysisk 

förmåga avgörande i bedömandet av lönetillägg. Arbetsuppgifter som kräver styrka eller långa 

stunder tillbringade i kyla ger individer rätt till tillägg (SOU Sundin 1998:102- 103).  
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4.3.1 Carlén om horisontell- och vertikal segregering 

Kvinnorna inom detaljhandeln väljer ofta inte sina uppgifter själva. Istället styrs detta av 

övergripande processer som gör att kvinnor och män fördelas till olika arbetsplatser och ges 

olika uppgifter. Carlén menar att detta är en form av fördelningsdiskriminering, då det ofta görs 

till kvinnors nackdel. Denna typ av kvinnodiskriminering kan förekomma vid 

rekryteringstillfället, vid befordran eller vid uppsägning (Carlén 2005:7). 

”Män och kvinnor fördelas till olika typer av befattningar och arbetsuppgifter. Det som sedan 

en majoritet av männen gör värderas högre än det som en majoritet av kvinnor gör. Det 

innebär att det finns en stor värdediskriminering som leder till att kvinnor har lägre löner.” 

(Tillberg 2005).  

Carlén menar alltså att kvinnor och män inte bara fördelas till skilda befattningar, utan att de 

olika uppgifterna som de tilldelas även värderas olika. Värdediskriminering kommer att 

diskuteras närmare i senare avsnitt. 

 

4.3.2 Sundin om horisontell segregering 

Den första delen av segregeringsprocessen inom dagens organisationer börjar med en 

uppdelning av manligt och kvinnligt arbete, beteende osv. (SOU Sundin 1998:27). Sundin och 

Carlén pekar båda på den tydliga arbetsfördelning som förekommer inom handeln där kvinnor 

tilldelas, eller väljer, andra yrken och uppgifter än männen.   

Den andra delen i segregeringsprocessen har att göra med symboler och föreställningar som är 

relaterade till uppdelningen av manliga respektive kvinnliga aktiviteter (SOU Sundin 1998:27). 

Den här uppdelningen avgör i sin tur hur kvinnor och män interagerar och hur deras 

arbetsinsatser värderas. Det som orsakar löneskillnaderna är att de utdelade arbetsuppgifterna 

värderas olika. Alltså menar Sundin att en stor bidragande faktor till löneskillnaderna inom 

handeln bottnar i en värdediskriminering där kvinnornas uppgifter värderas sämre än männens.  

 

Den olika värderingen av arbetsuppgifter framgår i Sundins undersökning av ett av Nordens 

största handelsföretag. Grundlönerna inom detta företag är relativt jämna innan viss personal 

tilldelas speciella lönetillägg. Kvinnors lägre lön skulle därför bl.a. kunna förklaras genom att 

de inte ges lika ansvarsfyllt arbete. I och med att kvinnor inte tilldelas uppgifter som kräver 

speciell kunskap eller utbildning så får de heller inget tillägg på sin lön.  

Att kvinnor tilldelas lågavlönat arbete är en av Sundins förklaringar till löneskillnaderna. En 

annan av hennes förklaringar är att kvinnor utestängs från högavlönade jobb vilket hon bl.a. 

visar genom ett exempel. I ett av företagen som Sundin undersökte hade de manliga styckarna 
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frånsagt sig hjälpmedel för att underlätta de tunga lyften. Detta kan ses som ett försök att 

utestänga de kvinnliga styckmästarna från dessa arbetsuppgifter. En av de personer som Sundin 

intervjuade från företaget i fråga sa att även om det fanns två sökande av olika kön så skulle 

denna person ändå välja mannen närsom styckningsarbetet är mycket tungt (SOU Sundin 

1998:103). Detta är ett annat tydligt tecken på att kvinnor utesluts från denna arbetsuppgift.  

Det finns dock även andra uppgifter, förutom charkjobben, vilka kräver styrka. Sundin menar 

att de intervjuade från företaget var medvetna om att även deras jobb var fysiskt krävande men 

av någon anledning frågade de inte efter tillägg. Påläggen tycks istället kopplas samman med 

de tunga arbeten som utförs av män (SOU Sundin 1998:103).  

Här rör det sig således om en form av värdediskriminering, vilken både Sundin och Carlén 

nämner. Kvinnorna tilldelas arbetsuppgifter som värderas sämre än de uppgifter som utförs av 

män och får därför mindre lön. Samtidigt utesluts möjligheter för dem att tjäna mer i och med 

att männen i vissa fall motarbetar dem, som i exemplet med hjälpmedel för att underlätta 

arbetet i charken. 

Sundin menar på att vissa män i hennes studie var av åsikten att kvinnor är mer rädda för att gå 

utanför sitt kompetensområde än männen (SOU Sundin 1998:65). Detta kan få som påföljd att 

kvinnor går miste om viktiga möjligheter till befordran eller påökning av lön i och med att de 

inte aktivt söker utöka sitt ansvarsområde.  

Även i andra fall tycks det som att kvinnorna själva är orsaken till sin lägre lön eftersom de inte 

lika aktivt söker löneförhöjning. En del män och kvinnor anser att män är mer fokuserade på 

lön, medan kvinnorna tenderar att vara nöjda med sin och driver därför inte på sina lönefrågor 

(SOU Sundin 1998:65).  

”Den personliga skickligheten i att utföra arbetsuppgifterna kan glida över i personlig 

skicklighet att genomföra förhandlingar” (SOU Sundin 1998:102). 

Det framkom i Sundins enkätsvar att kvinnorna är mer försiktiga och vill gärna bli tillfrågade 

(SOU Sundin 1998:84).  

”Att de manliga anställda skulle vara skickligare förhandlare är en allmän åsikt bland de 

personer som givit underlag till detta fall, precis som det var i de båda tidigare refererade” 

(SOU Sundin 1998:102). 

 

4.3.3 Sundin om vertikal segregering 

Ett av detaljhandelsföretagen som Sundin studerade 1998 var vid undersökningstillfället ett av 

Nordens största handelsföretag. Av koncernens anställda var drygt 70 % kvinnor aktiva inom 

företagets detaljhandelsdel. Trots kvinnodominansen så styrdes företaget ändå av män, mer än 
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80 % på de tre översta nivåerna bestod av manliga tjänstemän (SOU Sundin 1998:61). Detta 

kan ses som ett tecken på en form av statistisk diskriminering där kvinnor som grupp anses 

vara mindre kvalificerad att inneha chefspositioner och bedöms därför inte individuellt (SOU 

Meyerson & Petersen 1997:111). Den tydliga mansdominansen på de högre nivåerna inom 

företaget kan ses som ett bevis på att kvinnor utesluts från högavlönade befattningar, vilket är 

en av Sundins förklaringar till kvinnors lägre lön. 

Samtidigt som denna koncern styrdes av män så visade det sig att de kvinnor som lyckades 

avancera till chefsbefattningar inte fick en lika markant löneförhöjning som sina manliga 

kollegor. Det skilde 11000 kr i månaden mellan kvinnliga och manliga chefers lön inom 

företaget. Alltså kvarstod en löneskillnad mellan könen även på de högre nivåerna (SOU 

Sundin 1998:67).  

I ett annat företag som Sundin undersökte hade kvinnorna högre utbildning och längre 

anställningstid inom företaget. Trots detta hade kvinnorna sämre lön. Slutsatsen kan då endast 

bli att lönesättningen inom detta företag ofta bedöms beroende på den anställdes kön (SOU 

Sundin 1998:95). 

”Ett uttryck för den gamla traditionen är att chefer likställs med män och att dessa män lever i 

traditionella karriärfamiljer med en hemarbetande hustru” (SOU Sundin 1998:70).  

I dagens samhälle är det fortfarande kvinnorna som förväntas vara hemma medan deras män 

står för försörjningen. Den kvinnliga stereotypen förknippas ofta med svaghet, 

omhändertagande och känslosamhet. Den manliga stereotypen i sin tur symboliserar styrka och 

makt, vilket vi ofta förknippar med ledarskap. Anledningen till denna gamla strukturering av 

könen lever kvar än idag kan diskuteras.  

Sundin menar att två möjliga förklaringar är att kvinnor utesluts från högavlönade yrken, eller 

att de väljer lågavlönade yrken. Den första förklaringen tyder på en diskriminering av kvinnor 

som grupp vilken skulle kunna bottna i just de gamla stereotypa bilderna av könen.  

Den senare förklaringen kan även den tänkas bottna i mäns och kvinnors könsroller. Men 

istället för att utmåla kvinnorna som offer för sin situation uttrycker denna förklaring en slags 

ömsesidig förståelse mellan könen och deras rollförväntningar. Kvinnorna accepterar att det är 

de som bör vara hemma med barnen och väljer därmed jobb där det är möjligt att kombinera 

jobb och familj. De jobb som erbjuder denna möjlighet är ofta av lägre status och är därför 

även sämre betalda 
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4.3.4 Min egen erfarenhet av horisontell- och vertikal segregering 

Jag har självt jobbat för ett av Sveriges största detaljhandelsföretag och kan konstatera att min 

egen erfarenhet stämmer överens med Sundins iakttagelser. De flesta styckmästare i det företag 

jag jobbade för var män. Det fanns dock två kvinnor som arbetade i affärens charkavdelning, 

men de utförde ofta andra uppgifter än just styckningen. Samtliga kassor bemannades av 

kvinnor.  

Mina arbetsuppgifter var mycket fysiskt krävande då jag bl.a. fick lyfta tunga frukt- och 

grönsakskartonger, mjölbalar, hundmatssäckar etc. Detta gör att jag har svårt att förstå varför 

anställda i charken har rätt till lönetillägg medan de som jobbar i andra delar av butiken inte har 

det. Detta var något som även Sundin ställde sig frågande till. Hon konstaterade att de anställda 

i det företag hon undersökte var medvetna om att även andra arbetsuppgifter förutom 

styckningsarbetet var mycket fysiskt krävande men av någon anledning accepterade personalen 

att endast detta område gav rätt till lönetillägg.    

 

4.4 Utbildning – en orsak till olika lön? 

Utbildningsnivå och tidigare arbetslivserfarenhet påverkar som regel lönens storlek. Ju högre 

utbildning och ju mer erfarenhet en anställd har, desto högre lön kan denna person få. Även 

arbetets krav på utbildning och erfarenhet är avgörande (SOU Sundin 1998:14).  

Inom detaljhanden är utbildningsnivån emellertid låg i jämförelse med övriga näringslivet. Det 

beror mycket på det faktum att handelsarbetet är ett service- och försäljningsyrke vilket ofta 

inte ställer så höga krav på formell utbildning (Wengström & Bergström 2002:13). Yrken som 

inte kräver speciell utbildning får ofta lägre status och ersättningen för dessa arbeten är därför 

lägre än för många andra yrkeskategorier. 

Det är endast de högre nivåerna inom detaljhandelsföretagens hierarkier som kräver teoretisk 

specialistkompetens (Wengström & Bergström 2002:26). Detta gör det svårt att se något 

samband mellan den olika lönesättningen och personalens utbildningsnivå. 

 

4.4.1 Sundin om utbildning som orsak till löneskillnaderna 

Sundin konstaterar att löneskillnaderna på de högre nivåerna inte kan förklaras med hjälp av 

utbildningsnivå. I ett av de handelsföretag som Sundin undersökte 1998, framgick det att mer 

än 90 % av de yngre kvinnliga butikscheferna hade förhållandevis hög utbildning, dvs. treårigt 

gymnasium, eller högre. Endast 70 % av männen hade motsvarande utbildning, vilket leder 

Sundin till slutsatsen att i detta företag är inte lägre utbildning en tillräcklig förklaring till 

kvinnors sämre löner (SOU Sundin 1998:82). 
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4.4.2 Carlén om utbildning som orsak till löneskillnaderna  

Även Carlén menar att det inte går att konstatera att kvinnor har lägre kompetens eller 

utbildning än männen inom handeln. Han menar följaktligen att förklaringen till 

löneskillnaderna mellan män och kvinnor måste finnas någon annanstans.  

 

Även Gidehag och Olsson drar slutsatsen att olika utbildningsnivå inte kan förklara de 

skillnader som finns mellan mäns och kvinnors löner inom handeln (Gidehag & Olsson 

2003:41). I SOU från 1998 framgår det tvärtom att kvinnorna i de tre högsta 

befattningsnivåerna i genomsnitt har högre utbildning än männen. Trots detta så är kvinnor 

placerade lägre än männen, upp till en halv befattningsnivå lägre (SOU Meyerson & Petersen 

1997:121).  

 

4.4.3 Min egen erfarenhet av utbildningens betydelse för lönesättning 

Inom det detaljhandelsföretag jag jobbade för fick de anställda den utbildning de behövde på 

arbetsplatsen. För heltidsanställda erbjöds vidareutbildning bl.a. genom kurser. Dessa 

möjligheter fanns dock inte för dem som jobbade deltid. Eftersom de flesta i detta företag var 

deltidsanställda innebar det att möjligheterna för utveckling inom arbetet inte var särskilt stora. 

De som jobbade deltid blev ofta fast i vissa sysselsättningar och chanserna till att erhålla 

heltidsanställning och därmed högre lön var inte särskilt stora.  

 

4.5 Värdediskriminering – en orsak till olika lön beroende på kön? 

Eftersom löneskillnaderna inte kan förklaras genom att kvinnor skulle vara mindre kompetenta 

än män, eller vara mindre utbildade, eller ha mindre arbetslivserfarenhet, så måste förklaringen 

vara någon annan.  

 

4.5.1 Carlén om värdediskriminering som orsak till löneskillnaderna 

Carlén är av åsikten att löneskillnaderna beror på; 

”…en i samhället inbyggd norm eller snarare system där kvinnors arbete uppfattas och värderas 

lägre än mäns…” (Carlén 2005:24).  

Löneskillnaderna grundar sig enligt denna teori på en värdediskriminering i samhället där 

kvinnors insatser värderas sämre än mäns. En av yttringarna av denna samhällsordning visar 

sig genom att männen fortfarande förväntas ha huvudansvaret för familjens försörjning, medan 

kvinnorna sköter barn och hem. Vår uppfattning och värdering av manligt respektive kvinnligt 

är så fastnaglat i oss att det påverkar vår bild av världen (Carlén 2005:24). Det är således inte 
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endast arbetsfördelningen i hemmet som är underförstådd, utan våra roller som man/kvinna, 

make/hustru, färgar av sig även i arbetslivet.  

 

4.5.2 Sundin om värdediskriminering som orsak till löneskillnaderna  

Även Sundin konstaterar att kvinnors och mäns insatser och färdigheter värderas olika och att 

detta följaktligen påverkar deras löner (SOU Sundin 1998:14). 

”Ett speciellt fenomen är att yrken och sektorer med stor andel kvinnor tenderar att ha låga 

löner” (SOU Sundin 1998:15).  

I tidigare avsnitt konstaterades att handelsarbetenas relativt låga utbildningskrav bidrar till den 

jämförelsevis låga ersättningen. Enligt detta citat framgår det att även värderingen av olika 

yrken kan påverka lönerna. Handeln ansågs tidigare vara ett jobb av hög social status, medan 

det idag genomgått en total förändring och istället betraktas som ett lågstatusyrke (SOU Sundin 

1998:43). Eftersom handeln numera domineras av kvinnor har detta blivit ett kvinnoyrke vilket 

därmed kan utgöra en förklaring till varför yrket på senare tid fått lägre status och lägre 

löneersättning.  

 

5. AVSLUTANDE DISKUSSION 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för Sundins och Carléns slutsatser med samma 

upplägg som gäller i analysen. Som avslutning kommer jag summera kontentan av det hela och 

ge min egen tolkning av kvinnors situation inom detaljhandeln.  

 

5.1 Ålder 

I analysen framgår att det finns många yngre människor inom detaljhandeln men att de oftast 

återfinns på de lägre nivåerna av företagens hierarkier. Vid val av chefer väljs istället äldre 

människor närsom de antas ha mer erfarenhet och vara högre utbildade än de yngre anställda. 

Eftersom det finns fler män än kvinnor inom handeln som är av högre ålder så framförs detta 

som en anledning till varför kvinnor inte ernår högre befattningar i lika stor utsträckning.  

Det framgår enligt statistik illustrerad i Figur 4 och 5 att ålder till viss del korrelerar med lägre 

ersättning.  

 

5.1.1 Carléns slutsatser om ålderns påverkan av löneskillnaderna 

Efter sin undersökning kunde Carlén konstatera att löneskillnaderna mellan könen inom 

handeln uppstår efter 18 års ålder. Alltså tycks det som att åldern påverkar kvinnors lägre 

inkomst. Enligt statistiken hämtad ur Carléns studie vilken visas i Figur 4 och 5 tjänar kvinnor 
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mer än män i de grupper av anställda vilka arbetar minst antal timmar per vecka. Detta 

förklarar Carlén med det faktum att kvinnorna inom dessa grupper är av högre 

genomsnittsålder än männen. 

Carlén menar dock att detta hänger samman med deltidsarbete närsom han konstaterar att 

deltidsanställningar är såväl en köns - som generationsfråga. Yngre anställda jobbar överlag 

mer deltid. Efter 18 års ålder sker dock en förändring då männen, i större utsträckning än 

kvinnorna, övergår till heltidsanställningar. Detta, i sin tur, medför att männen får högre lön. 

 

5.1.2 Sundins slutsatser om ålderns påverkan av löneskillnaderna 

Sundin menar att det inte går att konstatera att åldern skulle vara särskilt avgörande i valet av 

chefer eftersom det även finns många välutbildade och erfarna, såväl yngre som äldre, kvinnor 

inom handeln. Istället menar författaren att kvinnor utesluts från högavlönade befattningar. 

Alltså förekommer det enligt henne en statistisk diskriminering av kvinnor där de istället för att 

bedömas individuellt, bedöms p.g.a. sin grupptillhörighet.   

 

5.2 Deltidsanställning 

Ytterliggare en aspekt som kan förklara kvinnors sämre lön inom handeln är det faktum att de 

står för den största andelen deltidsanställningar. Deltidsarbete har sämre status än heltidsarbete 

vilket medför sämre lön och chanser till avancemang  

Det höga antalet deltidsarbetande kvinnor förklaras bl.a. med att de anses prioritera andra 

aktiviteter högre än sina jobb. De aktiviteter som åsyftas är familj och hem.  

  

5.2.1 Carléns slutsatser om deltidsanställningars påverkan av löneskillnaderna 

Carlén konstaterar att deltidsanställningar har lägre status än heltidsanställningar vilket medför 

sämre lön. Den sämre löneersättningen beror alltså på att deltidsjobb värderas sämre. En annan 

bidragande orsak är att deltidsjobb ofta inte innebär lika stort ansvar som heltidsjobb.  

Carlén ifrågasätter den allmänna uppfattningen att samtliga deltidsarbetande kvinnor själva valt 

sin anställningsform. Han menar att kvinnor än idag förväntas ta huvudansvaret för hemmet. 

Alltså är Carlén av uppfattningen att kvinnor i vissa fall känner sig tvingade att avstå från 

möjligheten till heltidsjobb och därmed öka sina chanser till avancemang.  

 

5.2.2 Sundins slutsatser om deltidsanställningars påverkan av löneskillnaderna 

Sundin menar att kvinnor och män tilldelas olika arbetsuppgifter p.g.a. föreställningar om 

manligt och kvinnligt beteende. I denna segregering av könen är det kvinnorna som ofta drar 
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det kortaste strået. De tilldelas lågavlönat arbete och utesluts från högavlönat arbete. Enligt 

Sundin finns det således en utbredd diskriminering av kvinnor som innebär att de inte erbjuds 

samma möjligheter till högre lön och större ansvar som män.  

En annan av Sundins förklaringar är att kvinnor väljer lågavlönat arbete. Den gamla 

könsordningen lever kvar i samhället tack vare att den upprätthållits av såväl män som kvinnor. 

Kvinnornas modersroll leder till förväntningar att de bör ta huvudansvaret för barn och hushåll 

medan mannen står för brödfödan. I ett försök att kombinera familj och jobb väljer därför 

kvinnor i vissa fall en yrkesinriktning som medför möjligheter till deltidsjobb.  

 

5.3 Befattning/Befordran 

Detaljhandeln är såväl horisontellt- som vertikalt segregerad där den första innebär att kvinnor 

och män återfinns inom olika arbetsområden. Den vertikala segregeringen innebär att kvinnor 

inte i lika stor utsträckning innehar chefspositioner.  

Olika befattningar värderas mer eller mindre högt och de som arbetar får därför bättre eller 

sämre lön.  

 

5.3.1 Carléns slutsatser om befattning/befordran som orsak till löneskillnaderna 

Carlén menar att det finns en övergripande process som innebär att kvinnor och män tilldelas 

olika uppgifter. Det som kvinnorna tilldelas värderas sämre än männens uppgifter och de får 

därför sämre ersättning.  

 

5.3.2 Sundins slutsatser om befattning/befordran som orsak till löneskillnaderna 

Sundin trycker på det faktum att lönerna inom handeln är relativt jämna innan speciella 

lönetillägg beviljas för personal med vissa typer av uppgifter. Hon konstaterar att kvinnor 

tilldelas uppgifter vilka ofta inte berättigar dessa tillägg och de får därför sämre betalt än sina 

manliga kollegor.   

Sundin menar att kvinnor i många fall utesluts från högavlönade befattningar. Den vertikala 

segregering som då uppstår beror på den gamla traditionen där chefer likställs med män och att 

dessa män har en hemarbetande hustru.  

  

5.4 Utbildning 

En av anledningarna som anges till att så få kvinnor lyckas tränga igenom de övre skikten inom 

handeln är att de flesta kvinnliga anställda har lägre utbildning än män i samma ålder.  
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5.4.1 Carléns slutsatser om utbildningens påverkan av löneskillnaderna 

Carlén, liksom Sundin, trycker på det faktum att löneskillnaderna inom handeln inte kan sägas 

bero på att kvinnor är sämre utbildade än män.  

 

5.4.2 Sundins slutsatser om utbildningens påverkan av löneskillnaderna 

Sundin drar slutsatsen att det inte går att konstatera att kvinnor skulle vara sämre utbildade eller 

mindre erfarna än sina manliga kollegor. Istället menar hon att förklaringen till 

löneskillnaderna måste vara någon annan än just denna.  

 

5.5 Värdediskriminering 

Värderingen av olika arbetsuppgifter blir som mest påtaglig i studerandet av lönesättning, 

vilket gör detta till ett mycket viktigt och intressant område att studera. 

Yrkeskategorier och arbetsuppgifter inom handeln värderas olika bl.a. beroende på arbetets 

kompetenskrav i form av teoretisk utbildning eller erfarenhet. Det framgår i analysen att det 

förekommer en värdediskriminering av uppgifter som utförs av kvinnor. Deras arbetsinsatser 

nedvärderas vilket leder till att de både får sämre möjligheter till avancemang och mindre betalt 

än männen. Ett tecken på detta är att kvinnor som lyckas ernå högre positioner fortfarande 

tjänar mindre än sina manliga kollegor 

Det framgår att löneskillnader mellan könen återfinns på alla nivåer inom handelsföretagens 

hierarkier. På de lägre nivåerna avgörs lönernas storlek bl.a. beroende på hur fysikt krävande 

individernas arbetsuppgifter är.  

 

5.5.1 Carléns slutsatser om värdediskriminering som orsak till löneskillnaderna 

Carlén menar att löneskillnaderna beror på ett i samhället inbyggt system vilket innebär att 

kvinnors arbete värderas sämre än mäns. Det är gamla uppfattningar om vad som är manligt 

respektive kvinnligt som ligger till grund för den segregering som finns av handeln. Det är än 

idag kvinnorna som i de allra flesta fall stannar hemma med barnen medan mannen gör karriär. 

Carlén menar alltså att gamla stereotyper lever kvar i dagens samhälle och orsakar att kvinnors 

egenskaper anses vara mindre värda ute i näringslivet.   

 

5.5.2 Sundins slutsatser om värdediskriminering som orsak till löneskillnaderna 

Sundin menar att den horisontella segregeringen i vissa fall beror på att kvinnor väljer andra 

befattningar än män. Hon konstaterar dock att det ofta handlar om att kvinnor tilldelas andra 

uppgifter. Det kvinnorna gör värderas sämre och de får därför mindre ersättning.  
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Detta visar Sundin bl.a. genom en undersökning av ett av Nordens största dagligvaruhandels 

företag. I den butik som besöktes framgick segregeringen av könen mycket tydligt.  

Sundin menar att lönerna inom det undersökta företaget var relativt jämna. Det som sedan 

orsakade att de blev ojämna var de speciella tillägg som delades ut om personalen levde upp till 

vissa krav. Eftersom de områden som domineras av kvinnor inte berättigar personal till 

lönetillägg trots det att även dessa är fysiskt krävande ser författaren som ett tydligt tecken på 

att kvinnors jobb nedvärderas. Istället för att kopplas samman med tunga arbeten, vilket de 

borde, så tycks lönetilläggen avgöras om det är tunga arbeten som utförs av män eller kvinnor. 

Sundin menar att detta är ett fenomen som accepteras av båda könen.  

 

5.6 Huvudslutsatser 

I studien av mäns och kvinnors löner inom handeln blir det synbart att vi än idag är mer eller 

mindre fast i våra könsroller och att detta påverkar såväl våra vardagliga liv som 

arbetssituation. Trots att det numera är möjligt för både män och kvinnor att försörja sin familj 

är det fortfarande männen som förväntas ta huvudansvaret för den ekonomiska biten. Det 

framgår av analyserad statistik att skillnader i kvinnors och mäns löner inom handeln uppstår 

efter 18-års ålder. Därefter ökar skillnaderna kraftigt för att sedan jämnas ut något. Detta ser 

jag som ett bevis på att den gamla könsordningen fortfarande lever kvar. Om anledningen till 

att fler kvinnor än män arbetar deltid beror på deras egen fria vilja, eller en outtalad förväntning 

och tvångskänsla, framgår inte riktigt av den information jag hittat. Istället framför författarna 

misstankar om att kvinnor ofta upplever att det förväntas att de bör avstå från karriär till förmån 

för sin mäns jobb. Min personliga åsikt är att det skiljer sig mellan olika individer. Vissa 

kvinnor vill vara hemma med sina barn, medan andra värdesätter karriär högre. Jag tror dock 

att det finns ett inlärt beteendemönster hos oss kvinnor som vi lärt oss av våra mödrar, vilka lärt 

sig av sina mödrar o.s.v. som är mycket svårt att undkomma. En kvinna som hellre spenderar 

tid på sitt jobb än med sina barn ses som onaturlig och okvinnlig.  

 

Av den information jag samlat in att döma tycks faktorer såsom; utbildning, ålder, erfarenhet, 

befattning och skicklighet, i många fall, vara av mindre betydelse i bestämmandet av lön än 

personens kön. Sundin konstaterade att lönetillägg beviljas personer med fysiskt krävande 

arbeten eller uppgifter som kräver speciell kompetens. Samtidigt noterade hon att uppgifter 

som sköttes av kvinnor inte gav rätt till lönetillägg trots det att även de innebar tunga lyft. 

Under min tid inom detaljhandeln fick jag lyfta tunga hundmatsäckar, grönsakslådor och annat. 

Detta gör det svårt för mig att tro att mansdominerade områden, såsom charkavdelningen, 
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skulle vara så mycket mer fysiskt krävande att det ena områdets personal har rätt till tillägg 

men inte det andra. Detta är för mig ett tydligt tecken på att kvinnors arbetsinsats nedvärderas.  

 

Det spelar ingen roll hur vi försöker rationalisera eller förklara kvinnors situation inom 

detaljhandeln (och inom näringslivet i övrigt). Statistiken och undersökningar inom området 

vilka presenterats i analysen talar sitt tydliga språk. Kvinnor diskrimineras p.g.a. sin 

grupptillhörighet vilket får följande resultat;  

 Kvinnor utesluts från högavlönade arbeten 

 Kvinnor tilldelas lågavlönade arbeten 

 Kvinnors arbetsinsatser nedvärderas 

Dessa av Sundins punkter framgår som mycket trovärdiga i jämförelse med den statistik som 

finns presenterad i Carléns artikel. Den sista punkten; 

 Kvinnor väljer lågavlönade arbeten 

 

Denna punkt är svårare att finna stöd för närsom kvinnor kan tänkas välja lågavlönade arbeten 

för att de känner sig tvingade till det. De väljer själva, men ändå inte. Vi lever kvar i könsroller 

som bestämt vårt beteende och sätt att umgås med varandra sedan tidernas begynnelse. Denna 

uppdelning av manligt och kvinnligt var förr nödvändig för vår överlevnad, men i dag är det ett 

förlegat system. Det är ett system som håller kvinnor tillbaka trots att det idag inte längre är 

nödvändigt.    

 

Den förklaring av löneskillnaderna mellan könen inom handeln som kvarstår är således att 

kvinnor tjänar mindre än män för att de är kvinnor.   
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