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Sammanfattning 

Skillnaden mellan kvinnor och män i det svenska arbetslivet har förändrats sedan början 

på 60-talet. Jämställdhetspolitiken har haft som mål att minska dessa skillnader och 

flera insatser som stärker jämställdheten mellan män och kvinnor har genomförts. Ett 

antal studier visar att jämställdheten mellan män och kvinnor har förbättrats dock att det 

fortfarande finns en del kvar att göra. Den här studien syftar till att undersöka hur 

skillnaderna mellan män och kvinnor på den svenska arbetsmarknaden ser ut, framför 

allt avseende inkomst. Skillnaderna i det svenska arbetslivet är ett såväl brett som 

komplext ämne och är möjligt att förklara från en rad olika teoretiska perspektiv. I den 

här studien presenteras Humankapitalteorin, som föreslår att människors kunskaper, 

färdigheter och andra erfarenheter antas höja produktionsförmågan som förvärvats 

genom investering i utbildning. Humankapitalteorin kompletteras med 

genuskonstruktivistiskt perspektiv som tar sin utgångspunkt i genusstrukturer som vi 

socialiseras in i. Vi presenterar även strukturell diskriminering som inbegriper negativ 

särbehandling som beror på regelverk, maktstrukturer eller normer i samhället som 

helhet. Den könssegregation vi ser på arbetsmarknaden inbegriper att kvinnor och män 

avancerar sig till positioner med större ansvar och högre lön i olika utsträckning. Denna 

studie kan med hjälp av International Social Survey Program 2017 visa att det finns en 

skillnad mellan män och kvinnor och att skillnaden kvarstår även fast de har samma 

ålder, yrke, utbildning och arbetstid. En oförklarad skillnad som inte humankapital, 

könssegregation och genuskonstruktivism har givit svar på. Analysen består dels av 

tabeller, hypotesprövning med chi2- test och signifikansnivåtestning. Resultatet 

diskuteras i relation till ovan nämnda teorier, teoretiska begrepp, tidigare forskning och 

val av metod.  

 

Nyckelord 

Jämställdhet, politik, humankapital, könssegregation, genus



 

 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ....................................................................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND ..................................................................................................................................................... 1 

1.2 SYFTESFÖRKLARING MED TILLHÖRANDE FRÅGESTÄLLNINGAR ...................................................................... 3 

1.3 UPPSATSENS DISPOSITION ............................................................................................................................... 3 

2. TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................................................. 4 

2.1 POLITIK FÖR JÄMSTÄLLDHET .......................................................................................................................... 4 

2.2 SVERIGE SOM EN VÄLFÄRDSPARADOX ............................................................................................................ 5 

2.3 STUDIER OM KÖNSSKILLNADERNA PÅ ARBETSMARKNADEN PÅ INDIVIDNIVÅ................................................. 6 

2.4 KÖNSSEGREGERING PÅ DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN .......................................................................... 7 

2.4 KÖNSDISKRIMINERING PÅ ARBETSMARKNADEN.............................................................................................. 9 

2.5 SUMMERING OCH TILLÄMPNING ................................................................................................................... 10 

3. TEORETISKT RAMVERK ............................................................................................................................ 11 

3.1 HUMANKAPITALTEORIN................................................................................................................................ 12 

3.2 GENUSKONSTRUKTIVISM .............................................................................................................................. 13 

3.3 STRUKTURELL DISKRIMINERING ................................................................................................................... 14 

4. HYPOTESER.................................................................................................................................................... 15 

5. METOD OCH MATERIAL ............................................................................................................................ 17 

5. 1 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN ............................................................................................................. 17 

5.2 ANSATS ......................................................................................................................................................... 17 

5.3 MATERIAL .................................................................................................................................................... 19 

5.4 EXTERNT BORTFALL ..................................................................................................................................... 20 

5.5 INTERNT BORTFALL ...................................................................................................................................... 20 

5.6 VARIABLER ................................................................................................................................................... 21 

5.6 ANALYSFÖRFARANDE ................................................................................................................................... 22 

5.7 VALIDITET .................................................................................................................................................... 27 

5.8 RELIABILITET ................................................................................................................................................ 27 

5.9 ETISKA ÖVERVÄGANDEN .............................................................................................................................. 28 

6. RESULTAT ....................................................................................................................................................... 29 

6.1 DESKRIPTIV STATISTIK ................................................................................................................................. 29 

Tabell 1.1 ...................................................................................................................................................... 30 

Tabell 1.4 ...................................................................................................................................................... 30



 

 

 

Tabell 1.5 ...................................................................................................................................................... 31 

Tabell 1.6 ...................................................................................................................................................... 31 

Tabell 1.7 ...................................................................................................................................................... 32 

Tabell 1.8 ...................................................................................................................................................... 32 

6.2 BIVARIAT KORSTABULERING ........................................................................................................................ 33 

Tabell 2 ......................................................................................................................................................... 33 

Tabell 2.1 ...................................................................................................................................................... 33 

Tabell 2.2 ...................................................................................................................................................... 34 

6.3 BIVARIAT REGRESSIONSANALYS................................................................................................................... 34 

TABELL 3 ............................................................................................................................................................ 34 

Tabell 3.1 ...................................................................................................................................................... 35 

6.4 MULTIPEL REGRESSIONSANALYS .................................................................................................................. 36 

Tabell 3.2 ...................................................................................................................................................... 36 

6.6 Sammanfattning av resultatet.................................................................................................................. 38 

7. DISKUSSION.................................................................................................................................................... 38 

7.1 SUMMERING .................................................................................................................................................. 38 

7.2 RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING .............................................................. 39 

7.3 METODOLOGISK PÅVERKAN PÅ RESULTATET ............................................................................................... 45 

8. VIDARE FORSKNING ................................................................................................................................... 46 

9. AVSLUTNING.................................................................................................................................................. 46 



 

1 

1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Sverige har sedan början på 60-talet haft en jämställdhetspolitik, en politik för att skapa 

rättvisa mellan kön i det svenska arbetslivet. År 1946 infördes det första förbudet mot 

kvinnolöner inom statlig verksamhet. Kvinnolönen som ett begrepp innebar att kvinnor skulle 

ha särskilda ”kvinnolöner” som i praktiken betydde en lägre lön än männens. I början på 60-

talet togs “kvinnolönen” ur kollektivavtalen och systemet med särskilda kvinnolöner 

avskaffades (Hirdman, 2014:12). 

 

År 1972 annonserade det socialdemokratiska partiet sin avsikt att tillsätta en delegation för 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Delegationen syftade till att främja kvinnors lika rätt i 

fråga om arbete, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Det nya politikområdet innebar att 

samhället aktivt skulle stödja dessa strävanden till jämställdhet. Samhällslivets olika områden 

skulle genomföra åtgärder som skulle skapa ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. 

Arbetet för jämställdhet skulle inte bedrivas isolerat utan förenas med en strävan till social 

utjämning i hela samhället (Hirdman, 2014:20). På slutet av 70-talet drev regeringen igenom 

lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor och tillsatte en jämnställhetsombudman, 

JämO. JämO förordnades för att tillse att lagen beaktades och med syfte att bryta 

könssegregeringen på arbetsmarknaden startades brytprojektet1 (Hirdman, 2014:30–32). 

Under 1900-talet utvidgades fokusen till frågor om makt ute på arbetsmarknaden. 

Jämställdhet ur ett maktperspektiv blev centralt och den svenska regeringen tillsatte en 

maktutredning. Maktutredningen ökade medvetenheten om att det fanns ett problem och 

maktbegreppet låg till grund för många jämställdhetspolitiska frågor på 90-talet (Hirdman, 

2014:35). ”Delad makt – delat ansvar” kom att vara den nya synen på jämställdhet. Det blev 

tydligt under 90-talet att jämställdhet i betydande utsträckning handlar om hur makten och 

inflytandet i samhället är fördelat mellan könen (Hirdman 2014:43). År 1994 tillsattes en ny 

maktutredning, en kvinnoutredning för att kartlägga och analysera fördelningen av 

 

1 Brytprojektet verkade mellan 1985–1989, projektet skulle bryta segregeringen på arbetsmarknaden parallellt med projektet studerades 

fenomenet alltmer (Hirdman, 2014) 
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ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan män och kvinnor. Utredningen resulterade 

bland annat i inrättandet av könsneutral lönesättning samt förtydligandet av 

jämställdhetslagen avseende löner (Hirdman, 2014:44). 

Runt millennieskiftet blev det reformpolitiska tänkandet som styrt jämställdhetspolitiken 

sedan 70-talet ett mer juridiskt, individualiserat diskrimineringstänkande. Jämställdhetslagen 

och jämställdhetsombudsmannen ersattes med en diskrimineringslag och en 

diskrimineringsombudsman (Hirdman, 2014:60). Den nyinförda diskrimineringslagen gick ut 

på att en arbetsgivare inte fick diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare på grund av 

kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet eller ålder (Del Sante et al, 2019:111). 

Det är således tydligt att situationen för kvinnor i det svenska arbetslivet har förändrats sedan 

början på 60-talet.  

År 2019 hamnade Sverige på första plats som det mest jämställda landet i EU när European 

Institute for Gender Equality (EIGE) kartlagt jämställdhet bland EU-länderna. Såväl 

historiskt som i nutid är Sverige ett land som aktivt drivit en jämställdhetspolitik. Regeringen 

överlämnade i november 2019 skrivelsen ”Makt mål och myndighet – feministisk politik för 

en jämställd framtid” till riksdagen. I skrivelsen presenteras de övergripande målen för 

jämställdhetspolitiken, där några är särskilt relevanta för arbetsliv och arbetsmarknad. De 

första fyra målen avser en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, 

jämställd utbildning och en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. I 

skrivelsen sammanställer regeringen överskådligt för den jämställdhetspolitiska utvecklingen 

under de senaste tio åren. Regeringen bedömer att det har gjorts framsteg i 

jämställdhetsutvecklingen i vissa avseenden, men långt ifrån alla (Socialdepartementet, 

2016).  

Den dominerande förklaringen till könssegregering, särskilt skillnader i inkomst, på 

arbetsmarknaden är humankapitalteorin. Enligt humankapitalteorin ökar en individs 

produktivitet desto högre utbildning och mer erfarenhet personen har (Becker, 1964). Innebär 

denna förklaring att kvinnor sammantaget har mindre erfarenhet och utbildning än män? Eller 

finns förklaringen istället i vilken typ av yrken, branscher och sektorer kvinnor respektive 

män väljer till följd av genusstrukturer (West & Zimmerman, 1987)? Eller är förklaringen 

rentav diskriminering (Phelps, 1972; England et al, 1988)? Det är därför intressant att 

analysera hur skillnader i det svenska arbetslivet ser ut i form av inkomst och hur inkomsten 

påverkas av kön, yrke, sektor, arbetsledande funktion.   
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Skillnaden mellan kvinnor och män i det svenska arbetslivet är en komplex fråga som 

påverkas av olika faktorer. Den svenska politikens föreställningar om vad jämställdhet på 

arbetsmarknaden är skapar möjlighet för vissa former av förändringar samtidigt som andra 

utesluts. Det är av den anledningen likaledes relevant att undersöka hur dessa tänkbara 

skillnader kan förklaras. Denna studie ämnar komplettera tidigare studier med en fördjupning 

i frågan och på så sätt ge ett tillskott till den forskning som redan finns. Då detta är ett 

välstuderat ämne så är det vår studie tillför en bild av hur situationen ser ut i dagsläget, detta 

då den baseras på ett material som är mycket aktuellt. 

1.2 Syftesförklaring med tillhörande frågeställningar 

Studien syftar till att analysera könsskillnaderna i det svenska arbetslivet. Studien ämnar 

undersöka hur könsskillnaderna ser ut, framförallt avseende inkomst. Syftet är att undersöka 

hur skillnaderna ser ut, samt hur de skiljer sig inom den offentliga respektive privata sektorn 

och slutligen hur dessa skillnader kan förklaras. Detta syfte konkretiseras genom följande 

frågeställningar: 

 

1. Hur ser löneskillnaderna mellan män och kvinnor ut på den svenska arbetsmarknaden?  

2. Hur skiljer det sig mellan den offentliga respektive privata sektorn? 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen delas in i nio kapitel och börjar med en inledande del som belyser 

forskningsfrågans sociologiska leverans och avslutas med en diskussion. Efter den inledande 

delen med tillhörande bakgrund följer ett kapitel som avhandlar tidigare forskning. Vi 

kommer kort presentera tidigare studier om politikens inverkan på könsskillnaderna på den 

svenska arbetsmarknaden. Vi kommer dock främst att fokusera på tidigare studier om 

könssegregeringen och diskriminering på arbetsmarknaden i Sverige. I teorikapitlet kommer 

vi att presentera tre olika teoretiska perspektiv, humankapitalteorin (Becker, 1964), ett 

genuskonstruktivistiskt perspektiv (West & Zimmerman, 1987) samt två typer av strukturell 

diskriminering (Phelps, 1971; England et al, 1988). Med dessa kompletterande teoretiska 

perspektiv är vår förhoppning att ge en så heltäckande förklaring som möjligt till 

könsskillnaderna på arbetsmarknaden. Vi kommer därefter att presentera det material vi 

kommer att använda oss av samt metodologiska överväganden. I uppsatsens huvudkapitel, 
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resultatdelen, presenteras våra statistiska resultat i tabellform. Till sist avslutas uppsatsen med 

en diskussion där resultatet kopplas till teori samt tidigare forskning. Problematiska punkter 

belyses och förslag på vidare forskning kommer slutligen att ges.  

2. Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras utvalda delar av vad som tidigare undersökts inom 

jämställdhetsområdet och könsskillnader i det svenska arbetslivet. Inledningsvis presenteras 

tidigare studier om hur jämställdhetspolitiken och dess insatser har påverkat könsskillnaderna 

i det svenska arbetslivet. Därefter presenteras tidigare studier om könsskillnader i det svenska 

arbetslivet på individnivå och avslutningsvis presenteras tidigare studier om könsskillnader 

på strukturell nivå. 

 2.1 Politik för jämställdhet 

Diskussionen kring jämställdhet på arbetsmarknaden har präglat svensk politik sedan 60-

talet. Tidigare studier visar att forskare har studerat politikens insatser och dess effekt på den 

svenska arbetsmarknaden utifrån olika perspektiv (Hirdman, 2014; Rönnblom, 2011; 

Rönnblom, 2008).  Malin Rönnblom (2011) diskuterar hur jämställdhet görs genom att 

studera vilka problem som jämställdhetspolitiken avser lösa. Hon studerar även vilka 

politiska konsekvenser dessa konstruktioner får. Hon menar att görandet av jämställdhet blir 

tydligare när politiken på något sätt måste konkretiseras. Hon skriver att denna konkretisering 

också görs i policydokument, insatser projekt. Enligt Rönnblom reproducerar 

jämställdhetspolitik heteronormativa föreställningar om hur samhället bör se ut (Rönnblom, 

2011:36).  

 

I Rönnbloms artikel visar hon på att jämställdhet oftast betraktas som en självklar och 

gemensam politisk målsättning. Hon menar dock att begreppet jämställdhet sällan definieras 

det vill säga vad de menar att jämställdhet ”är”. Utgångspunkten är istället att detta är något 

som ”vi alla vet” och som ”vi alla vill ha”(Ibid:36).  

  

Enligt Rönnblom är det sättet att artikulera jämställdhet i sig ett görande som har politisk 

betydelse. Hon menar att det ”självklara jämställdhetspolitiska projektet” rymmer flera och 
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konkurrerande föreställningar om vad jämställdhet ”är”. Föreställningar som Rönnblom anser 

skapar möjlighet för vissa former av förändringar samtidigt som andra utesluts. Att inte tala 

om detta “görande” tenderar att dölja att jämställdhet är ett politiskt fält. Ett politiskt fält som 

fylls med olika innehåll beroende på relationer mellan olika aktörer där samhälleliga 

maktrelationer spelar avgörande roll. Vidare förklarar Rönnblom att den politiska 

diskussionen om jämställdhet tenderar exempelvis ofta att handla om kvinnor. I diskussionen 

betraktas kvinnor som en homogen politisk kategori med ”samma vilja” eller ”samma 

intressen” (Rönnblom, 2011:37). 

 

I en tidigare studie förklarar Rönnblom (2008) att jämställdhet i många sammanhang används 

som ett begrepp för att beskriva ett skeende. Jämställdhet görs till en normativ skala på vilken 

exempelvis, olika aktörer allt från organisationer till stater kan placeras in. Hon anser att det 

politiska begreppet jämställdhet liknas vid begrepp som frihet och demokrati. Samtidigt som 

begreppet innefattar en mängd komplexa maktdimensioner, inte minst konstruerar kön på 

flera och motstridiga sätt. I artikeln visar hon på att jämställdhet i sig är ett av de framstående 

sätten som kön reproduceras. Alltså är jämställdhetspolitik i sig ett sätt att reproducera 

föreställningar om kön (Rönnblom, 2008:33-34). 

2.2 Sverige som en välfärdsparadox 

Tidigare studier visar att den svenska välfärdsstaten har bidragit till att skapa ett specifikt 

system för kvinnors etablering på arbetsmarknaden (Peterson, 2017; Ellingsceter, 2017). 

Detta visar forskning har lett till en mycket hög sysselsättningsgrad för kvinnor men också till 

en ny form av kvinnlig underordning på arbetsmarknaden. Den möjlighet som givits många 

kvinnor att förena yrkesarbete med familjeansvar har sina konsekvenser. Forskning visar att 

den svenska välfärdsstaten har underhållit och förstärkt mekanismer för diskriminering på 

arbetsmarknaden som drabbar kvinnor i allmänhet (Ellingsceter, 2017; Bergqvist, 1990).  

  

Christina Bergqvist (1990) beskriver att den svenska välfärdsstaten utvecklat motstridiga 

tendenser vad gäller kvinnorna. Hon förklarar att kvinnors inträde på arbetsmarknaden 

underlättas genom offentlig barnomsorg, föräldraledighet etcetera. Hon förklarar att det 

reproduktiva arbetet överförts från familjen till den offentliga sektorn och reglerats 

(Bergqvist, 1990:225). På liknande sätt beskriver Anne Lise Ellingsceter (2017) Sverige som 

en välfärdsparadox. Hon menar att den svenska välfärdsstaten har uppfattats som ett 
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främjande av den jämställda kvinnliga lönearbetaren (Ellingsceter 2017:45). Tidigare 

forskning visar att välfärdsstaten har förvrängda effekter på kvinnors preferenser och val, 

vilket bidrar till könsskillnader på arbetsmarknaden. Välfärdsstaten ses alltså som bidragande 

till cementering av könsskillnader (Ellingsceter, 2017; Blomberg & Niskanen, 2017). 

Ellingsceter förklarar att en kvinnlig lönearbetar inte får incitament att nå arbetslivets 

toppositioner. Hon menar att välfärdsstaten formar kvinnors preferenser, den underlättar för 

kvinnor att komma in på arbetsmarknaden (Ellingsceter, 2017:45).  

 

Enligt Ellingsceter skapar den offentliga sektorn jobb för kvinnor men selekterar in kvinnor 

på lågavlönade typiska ”kvinnojobb” (Ellingsceter, 2017:36). Eva Blomberg och Kristi 

Niskan (2017) förklarar att den svenska välfärdsstaten har ett system som stödjer kvinnors 

lönearbete: offentligt subventionerade daghem, lång föräldraledighet, rätt till minskad 

arbetstid etcetera. De menar att dessa åtgärder leder till stora kostnader för kvinnors karriärer 

exempelvis kvinnors underrepresentation på chefspositioner. Arbetsgivarna förväntar sig att 

kvinnor är föräldralediga under längre tid, det ökar arbetsgivarens motivation att tillämpa 

statistisk diskriminering av kvinnor. Lång föräldraledighet och offentlig anställning begränsar 

yrkes och lönemässiga rörlighet, särskilt bland kvinnor med hög utbildning (Blomberg & 

Niskan, 2017:46). 

  

Mats Alvesson (2011) studerar också välfärdssystemet och förklarar att systemet har en 

könsarbetsdelning där de flesta kvinnor arbetar inom offentlig sektor. Detta menar han kan 

för kvinnor innebära lägre status, sämre möjligheter till befordran och lägre löner än för män, 

som i större utsträckning arbetar i den privata sektorn (Alvesson, 2011:89). Likväl förklarar 

Helena Peterson (2017) Sverige som ett ”relativt jämställt paradis”. Hon förklarar att de 

välfärdsstatliga institutionerna inom den offentlig sektorn utgör en viktig arbetsmarknad för 

kvinnor. Hon menar dock att de välfärdsstatliga institutionerna erhåller oönskade 

konsekvenser. Konsekvenserna är att kvinnor blir inlåsta i kvinnodominerade ”getton” på 

arbetsmarknaden med låga löner och sämre villkor (Peterson, 2017:359). 

2.3 Studier om könsskillnaderna på arbetsmarknaden på individnivå 

Lennart G. Svensson (2017) förklarar i sin studie att en stor del av könssegregationen på 

arbetsmarknaden kan förklaras med humankapital. Humankapital innefattar en individs 

utbildning och kompetenser som antas höja produktionsförmågan (Becker, 1964). Svensson 
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betonar att utbildningssystemet fortfarande är en viktig sorteringsmekanism för de yrken och 

positioner som människor erhåller på arbetsmarknaden. Han förklarar att variationer av lön 

och position mellan olika kategorier av arbetskraften (till exempel män och kvinnor) är en 

huvudsaklig effekt av skillnader i individers ”humankapital”. Det vill säga att skillnaderna i 

arbetsmarknadsrelaterade utfall mellan olika individer beror på att människor investerar olika 

i utbildning och yrkesfärdigheter (Svensson, 2017:99,106). Mats Alvesson (2011) förklarar 

att en individuellt orienterad förklaring till skillnaderna i det svenska arbetslivet är 

humankapitalteorin. Investering i bland annat utbildning förklaras vara nyckelfaktorn bakom 

karriärer och att kvinnor missgynnas förklarar Alvesson beror på att de har lägre eller mindre 

relevanta former av utbildning och att de inte har så kvalificerade erfarenheter (Alvesson, 

2011:207). Andra studier visar dock att skillnader i behandling av manliga och kvinnliga 

anställda vad gäller meriterande uppgifter som en avgörande faktor i de processer som 

missgynnar kvinnor (Ibid:207). 

2.4 Könssegregering på den svenska arbetsmarknaden 

I huvudsak handlar studier kring könssegregering på den svenska arbetsmarknaden om att 

kvinnor och män avancerar sig till positioner med större ansvar och högre lön i olika 

utsträckning (Peterson, 2017; Ellingsceter. 2017). Forskare menar även att den svenska 

arbetsmarknaden kännetecknas av olika dimensioner av könssegregation: den horisontella, 

vertikala och primära könssegregationen (Peterson, 2017; Alvesson, 1999). Den horisontella 

könssegregationen innebär att kvinnor och män arbetar inom olika sektorer, branscher, yrken 

och jobb. Horisontell könssegregation innefattar att de flesta enskilda yrken antingen är 

mansdominerade eller kvinnodominerade. Den vertikala könssegregationen innebär att 

kvinnor och män befinner sig på olika hierarkiska nivåer i arbetslivet. Kvinnor och män inte 

avancerar till arbetsledande positioner i samma utsträckning. I praktiken innebär det att män 

tenderar att ha kvalificerade, ledande och beslutfattande positioner i högre grad än kvinnor 

(Peterson, 2017; Ulfsdotter Eriksson, 2006; Ellingsceter, 2017; Alvesson 2011). 

  

Den primära könssegregationen påverkar mäns och kvinnors olika positioner på 

arbetsmarknaden. Den primära könssegregationen innefattar uppdelningen i betalt och obetalt 

arbete och hur detta fördelas mellan män och kvinnor (Peterson, 2017; Ulfsdotter Eriksson, 

2006). De könssegregerade mönstren är inte unika för Sverige. Tidigare forskning visar att 

den svenska arbetsmarknaden emellertid var en av Europas mest könssegregerade, samtidigt 
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som landet har beskrivits som världsledande vad gäller jämställdhet. Den skenbart 

motsägelsefulla bilden menar forskare beror på att när Sverige lyfts fram som ett ”jämställt 

paradis”, är det framför allt den primära könsintegrationen och svenska kvinnors höga 

arbetskraftsdeltagande som uppmärksammas (Peterson, 2017:359). 

  

Helena Peterson (2017) förklarar att en stor del av ojämställdheten i inkomst beror på att den 

svenska arbetsmarknaden är könssegregerad. I hennes studie undersöker hon hur arbetslivet 

kan förstås ur ett könsperspektiv. Det Peterson fokuserar på är att lyfta fram de 

könssegregerade mönster som utmärker sig på arbetsmarknaden. Hon skriver att de 

strukturella mönster som synliggörs i arbetsmarknadsstatistiken, handlar om att kvinnor och 

män fördelar sig inom olika sektorer, yrken och befattningsnivåer (Peterson, 2017:356). 

Enligt Peterson samvarierar den vertikala könssegregationen med den horisontella då vissa 

chefskategorier är kvinnodominerade. Hon förklarar att kvinnor framförallt blir chefer inom 

den kvinnodominerade offentliga sektorn dock att män är överrepresenterade som chefer i 

relation till andelen manliga anställda även inom den offentliga sektorn. Det totala antalet 

kvinnor i chefsyrken är betydligt lägre än antalet män eftersom män dominerar i de 

antalsmässigt större chefskategorierna (Ibid:356). I Peterson analys av den primära 

segregationen på arbetsmarknaden ser hon att kvinnor tar alltjämt ett större ansvar för det 

obetalda arbetet. Peterson förklarar att detta har pekats ut som en förklaring till den vertikala 

könssegregationen. Hon menar att arbetsgivaren har en benägenhet att betrakta kvinnor som i 

första hand föräldrar med svagare anknytning till arbetsmarknaden än män. Följden blir att 

kvinnor väljs bort vid rekrytering, inte ses som kandidater för befordran, missar chanser till 

fortbildning och får lägre lön (Peterson, 2017:357).  

  

Ylva Ulfsdotter Eriksson anser också att den svenska arbetsmarknaden är starkt 

könssegregerad. Hon förklarar att en majoritet av de anställda arbetar inom yrken som 

domineras av ettdera könet och menar att kvinnor och män arbetar i stort sätt inom helt olika 

yrken (Ulfsdotter Eriksson, 2012:6-7). I en tidigare studie skriver Ulfsdotter Erikssons (2006) 

att reformerna på 80-talet bröt det traditionella åtskiljandet mellan könen. Åtskiljandet där 

kvinnor hänvisades till den privata sfären i hemmet och män till den offentlig 

arbetsmarknaden (Ulfsdotter Eriksson, 2006:19). Ulfsdotter Eriksson menar att den isär 

hållande principen kom till uttryck på ett annat sätt: genom den könssegregerade 

arbetsmarknaden. Enligt Ulfsdotter Eriksson bidrog expansionen av den offentliga sektorn 
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inte bara till ett ökat antal arbetsplatser utan även till en betydande könsmässig arbetsdelning 

(Ulfsdotter Eriksson, 2006:20). 

  

I en liknande studie frågar Mats Alvesson (2011) sig varför könssegregation fortfarande är så 

vanligt förekommande, samt varför så få kvinnor når toppositioner? Alvesson förklarar att ett 

stigande antal lönearbetande kvinnor motsvaras inte av minskad könssegregation. Han menar 

att en stor del av det avlönade arbete som kvinnor utför idag är knutet till att ta hand om barn, 

sjuka, äldre etcetera. Dessa arbeten menar han har professionaliserats, institutionaliseras och 

industrialiserats. Enligt Alvesson har den traditionella arbetsfördelningen lagt grunden till 

dagens könssegregation inom arbetslivet. Kvinnor spelar en dominerande roll inom 

socialvård, sjukvård, utbildning och detaljhandel medan män dominerar på de tekniska 

områdena. Han menar att de kvinnodominerade yrkena direkt speglar funktionerna i hemmet 

och att kvinnoyrken ofta är lågavlönade samt strider mot kvinnors intressen (Alvesson, 

2011:231).  

2.4 könsdiskriminering på arbetsmarknaden 

Då vår historia vilar på tusentals år av könsdiskriminering (Thoursie, 2004:14) finns det 

många forskare som har studerat olika aspekter kring likabehandling på arbetsmarknaden. 

Den huvudsakliga aspekten är frånvaron av likabehandling och förekomsten av 

diskriminering (Rydgren, 2004; Johansson et al, 2011; De los reyes, 2014; Höglund, 2007; 

Thoursie, 2004). Många forskare har visat att diskriminering förekommer gentemot kvinnor 

på arbetsmarknaden (Lundgren & von Schantz Lundgren, 2007; Isaksson, 2010; Heilman, 

2001). 

  

Jens Rydgren (2004) visar i sin studie att det finns tre identifierade diskriminerings typer som 

utestänger personer. Statistisk diskriminering baserad på föreställningen om grupper och 

gruppegenskaper som ligger till grund för hur man behandlar enskilda personer. 

Nätverkseffekter kopplade till existensen av homogena nätverk som utestänger personer som 

inte har tillgång till dessa nätverk samt institutionell diskriminering. Institutionell 

diskriminering förklarar Rydgren är strukturell diskriminering. Strukturell diskriminering 

inbegriper negativ särbehandling som beror på regelverk, maktstrukturer eller normer i 

samhället som helhet (Rydgren, 2004:698). Paulina De Los Reyes (2005) beskriver på samma 

sätt att strukturell diskriminering skapar och reproducerar ojämlikhet och förekommer i 
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arbetslivets organisationer. Hon förklarar att eftersom grunden till strukturell diskriminering 

finns i regelverk och strukturer utgör det en del av hur arbetslivet är utformat (De Los Reyes, 

2005:105). 

  

Mats Lundberg och Ina von Schantz Lundgren (2007) använder sig bland annat av 

genderiseringsprocesser. De hävdar att de skapar skillnader mellan könen och i sin tur leder 

till diskriminering på arbetsmarknaden. Lundberg och von Schantz Lundberg förklarar att 

genderiseringsprocesser exempelvis är att det sker en arbetsdelning efter kön och att det 

skapas symboler för att legitimera denna arbetsdelning. De förklarar att när kvinnor och män 

har olika lön, trots att de har lika eller likvärdiga jobb, så förekommer könsdiskriminering. 

Till sist lyfter de fram att könssegregation och könsdiskrimineringen som förekommer i 

arbetslivet är komplex (Lundberg & von Schantz Lundberg, 2007:130). Madeline Heilman 

(2001) diskuterar diskriminering i form av mansdominerade arbetstyper som ledarskap knyts 

till manstereotypa egenskaper. Hon förklarar att kvinnor inte knyts till mansstereotypa 

egenskaper och hindras därmed från mansstereotypa arbetsuppgifter (Heilman, 2001:659).  

  

Magnus Carlsson (2011) hävdar i sin studie att könsskillnaderna på arbetsplatsen inte 

entydigt kan ses som ett resultat av diskriminering. Han kom fram till att det endast fanns 

små skillnader mellan om män eller kvinnor blev kallade på intervju. Carlssons slutsats i 

studien är att diskriminering inte kan förklara de generella könsskillnaderna på 

arbetsmarknaden. Han hävdar dock att diskriminering fortfarande kan förklara skillnader i 

vissa specifika yrken (Carlsson, 2011:72). 

2.5 Summering och tillämpning 

Tidigare studier visar att jämställdhetspolitikens insatser har resulterat i stora förändringar i 

det svenska arbetslivet. Studierna visar dock också att genusordningen är så stark att politiken 

är lika aktuell nu som för 50 år sen. Det framkommer att självaste politiken har haft en roll i 

att reproducera de föreställningar om kön som politiken motarbetar. Den svenska 

välfärdsstaten har exempelvis bidragit till att skapa ett specifikt system för kvinnor på 

arbetsmarknaden. Detta har i sig underhållit och förstärkt mekanismer för diskriminering på 

arbetsmarknaden som drabbar kvinnor i allmänhet. Studierna visar att välfärdsstaten 

utvecklat motstridiga tendenser och förvrängda effekter på kvinnors preferenser och val 

vilket bidrar till cementering av könsskillnader. Kvinnor får exempelvis inte incitament att nå 
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arbetslivets toppositioner. Tidigare studier visar att välfärdsstaten formar kvinnors 

preferenser och underlättar för kvinnor att komma in på arbetsmarknaden. Samtidigt skapar 

de välfärdspolitiska åtgärderna jobb åt kvinnor på den offentliga sektorn och selekterar in 

kvinnor på lågavlönade typiska ”kvinnojobb”. 

  

Tidigare studier visar även att könssegregering förklaras en stor del med humankapital det 

vill säga att det är människors humankapital som styr vilken lön och position de har.  

Tidigare studier visar dessutom att det förekommer könsdiskriminering på den svenska 

arbetsmarknaden. Det vill säga att det förekommer diskriminering gentemot kvinnor på 

arbetsmarknaden. Forskare har identifierat tre typer av diskriminering. Statistisk 

diskriminering, nätverkseffekter och institutionell diskriminering. Likaledes visar tidigare 

studier att diskriminering inte kan förklara de generella könsskillnaderna på 

arbetsmarknaden. Diskriminering kan dock fortfarande förklara skillnader i vissa specifika 

yrken. 

  

Studien syftar till att analysera hur könsskillnaderna i det svenska arbetslivet ser ut. Studiens 

huvudsakliga mål är att komplettera tidigare studier med en fördjupning i ämnet och på så 

sätt ge ett tillskott till forskningen som redan finns. 

3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel kommer de teoretiska perspektiv som studien utgår ifrån att presenteras. 

Jämställdheten i det svenska arbetslivet är ett såväl brett som komplext ämne och är möjligt 

att förklara från en rad olika teoretiska perspektiv. Förklaringarna till den könssegregering 

som finns på arbetsmarknaden tror vi kan vara såväl strukturella som individuella. Först 

presenterar vi humankapitalteorin (Becker, 1964), som är en förklaringsmodell på 

individnivå. Därefter presenteras ett genuskonstruktivistiskt perspektiv (West & Zimmerman, 

1987), vilken tar sin utgångspunkt i genusstrukturer som vi socialiserats in i. Slutligen 

presenteras strukturell diskriminering (Phelps, 1972 & England et al, 1988), som antas ha 

effekter på såväl den horisontella som vertikala könssegregeringen. Dessa teorier och 

perspektiv ska inte betraktas som varandras motsatser, då det är en ömsesidig process där 

många olika faktorer gemensamt kan förklara könsskillnader i arbetslivet. Vi betraktar dessa 
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som kompletterande, men vill understryka att det är näst intill omöjlig att ge en heltäckande 

förklaring. 

3.1 Humankapitalteorin 

Humankapitalteorin är en dominerande förklaring till inkomstskillnader mellan människor 

och därmed segregering på arbetsmarknaden. Med humankapital avses människors 

kunskaper, färdigheter och andra egenskaper som antas höja produktionsförmågan som 

förvärvats genom investeringar i utbildning, praktisk träning och hälsa. Begreppet användes 

redan av 1700-tals filosofen och nationalekonomen Adam Smith men det var först under 

1960-talet som innebörden utvecklades och definierades närmare (NE, 2020). 

Becker (1964) var en av de första forskarna att tala om humankapital som begrepp samt 

effekten det har på en individs inkomst.  Enligt humankapitalteorin betraktas människors 

beslut att öka sin kunskapsnivå som ett investeringsbeslut. Ett sätt att investera i 

humankapital kan vara genom utbildning eller genom arbetsrelaterad erfarenhet, det Becker 

kallar för on-the-job training (Becker, 1964:16). Högre utbildning och on-the-job training 

antas ge avkastning i form av högre framtida inkomst, då högutbildade individer tenderar att 

tjäna mer än lågutbildade till följd av mer kvalificerade arbetsuppgifter. Företagen efterfrågar 

högre utbildning eftersom det antas öka individens produktivitet, det vill säga att individen 

kommer att tillföra mer till arbetsgivaren eller företaget. Det är alltså ett rationellt beslut för 

såväl arbetstagare som arbetsgivare, eftersom företag strävar efter att vara vinstmaximerande 

(Becker 1964:19). 

Becker gör i sin teori en uppdelning mellan allmän kunskap, det vill säga sådan som är 

användbar oavsett utbildning, samt specifik kunskap som innebär yrkes- eller 

arbetsplatsspecifik kunskap. Även att göra ett välinformerat yrkesval är ett sätt för individen 

att påverka sin framtida inkomst, vilket gör det till en relevant del av teorin (Becker, 

1964:17). 

Även om utbildningssystemet, det vill säga tillgången till utbildning, formellt sett är 

densamma för kvinnor och män innebär det en sorteringsprocess. Varierande lön mellan olika 

kategorier på arbetsmarknaden, till exempel kön, är en effekt av olika typer av humankapital. 

Skillnaderna kan alltså ha effekter både på den vertikala könsegregeringen, eftersom män och 

kvinnor återfinns inom olika yrken, samt den horisontella sett till skillnader i 
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arbetsplatsspecifikt humankapital (Svensson, 2017:99). Men är det verkligen så enkelt som 

att förklaringen till könsskillnader på arbetsmarknaden finns i olika typer av utbildning? 

3.2 Genuskonstruktivism  

Det finns en rad olika teoretiska perspektiv och tidigare forskning som stödjer tesen att män 

och kvinnor väljer olika när det kommer till arbete, men inte fullt så många som förklarar 

varför. En teori som kan förklara detta är det genuskonstruktivistiska perspektivet Doing 

gender (1987) som etablerades genom Candace West och Don H. Zimmermans artikel i den 

amerikanska tidskriften Gender & society. Enligt perspektivet skapas genus i symbolisk 

bemärkelse. Vi tillskrivs skillnader som varken är biologiska eller naturliga utan som är 

konstruerade, som skapas i social interaktion med andra individer.  Den hierarkiska 

ordningen som existerar i samhället, där män anses vara överordnade och kvinnor 

underordnade grundar sig i föreställningen om att det finns naturliga skillnader mellan kön 

som påverkar våra förmågor eller färdigheter (West & Zimmerman, 1987:146). Att välja ett 

yrke som är typiskt kvinnligt kan vara ett omedvetet sätt att bekräfta eller förstärka 

genusskillnader. Att göra kön innebär inte bara att forma sig efter normativa förväntningar, 

utan även att förhålla sig till beteenden som avviker från det ”normala” (West & Zimmerman, 

1987:136). I tidigare forskning presenteras Blomberg och Niskan (2017) som diskuterar 

genuskonstruktivism och hur den svenska välfärdsstaten bygger på ett system som stödjer 

kvinnors lönearbete, till exempel genom statligt subventionerade förskolor och i en 

internationell jämförelse lång föräldraledighet. Könssegregeringen, till följd av de strukturella 

förutsättningarna, tar sig uttryck i såväl den horisontella könssegregeringen på 

arbetsmarknaden som den vertikala, där män och kvinnor till stor del återfinns inom olika 

yrken och branscher men även på olika positioner (Blomberg & Niskan, 2017). 

Genuskonstruktivismen talar alltså för att den könssegregering som existerar på 

arbetsmarknaden kan vara ett resultat av individuella val som grundar sig i normativa 

förväntningar och genusstrukturer (West & Zimmerman, 1987:136). Men finns det skillnader 

som inte går att förklara med grund i detta? 
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3.3 Strukturell diskriminering 

Även om vi i Sverige kontrollerar för direkt lönediskriminering genom lagstiftning återstår ett 

gap mellan vad kvinnor och män tjänar2 Det den strukturella diskrimineringen kan tillföra till 

vår studie är att förklara den skillnaden som vi inte kan förklara på något annat sätt. 

Strukturell diskriminering inbegriper negativ särbehandling som beror på regelverk, 

maktstrukturer eller normer i samhället som helhet (Rydgren, 2004:698). Som tidigare 

presenterat i kapitlet som avhandlar tidigare forskning menar Jens Rydgren (2004) i sin studie 

att det finns flera typer av identifierade diskrimineringstyper som utestänger personer från 

delar av arbetsmarknaden. Vi kommer därför att lyfta fram två typer av indirekt 

könsdiskriminering, statistisk diskriminering (Phelps, 1972) samt värdediskriminering 

(England et al, 1988). Båda kan antas ha effekter på såväl den horisontella som den vertikala 

könsegregeringen på arbetsmarknaden. I sammanhanget är den strukturella diskrimineringen 

en relevant teoretisk ram för att förklara de genomsnittliga könslöneskillnaderna och den 

könssegregerade arbetsmarknaden (Hultin et al, 1997:160).   

Den statistiska diskrimineringen beror på att arbetsgivaren saknar fullständig information om 

den som söker ett jobb eller befordran. Det innebär att en grupp individer tillskrivs en viss 

egenskap, en stereotyp bild. Om en arbetsgivare vet att en viss grupp oftare har brister i ett 

visst hänseende, men saknar information om varje individ, väljer arbetsgivaren bort alla i 

gruppen. Det leder till negativ särbehandling av arbetssökande. En arbetsgivare som väljer 

bort kvinnor på grund av att de antas vara mindre kvalificerade, pålitliga, långsiktiga 

tillskriver hela gruppen negativa egenskaper (Phelps, 1972:659). Om vi utgår från att kvinnor 

oftare är föräldralediga, oftare är hemma med sjuka barn och går ner i arbetstid är det en 

rationell strategi för arbetsgivaren att istället välja en man eftersom arbetsstyrkan i snitt är 

mer produktiv. Den statistiska diskrimineringen är framförallt relevant i samband med beslut 

om anställning eller själva sorteringsprocessen och befordran av kvinnor respektive män. 

Detta eftersom kvinnor antas vara mindre produktiva som grupp jämfört med män eftersom 

gruppen förväntas göra fler avbrott i karriären (Phelps, 1972:659). Förutom att det finns 

 

2 Diskrimineringslagen har till syfte att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder. I diskrimineringslagen definieras två olika typer av diskriminering, direkt och indirekt. Den direkta diskrimineringen innebär i korthet 

att en individ missgynnas och behandlas sämre än någon annan till följd av diskrimineringsgrunderna. Den indirekta diskrimineringen 

innebär enligt lagen att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett kriterium som kan komma att missgynna personer 

med ett visst kön eller annan diskrimineringsgrund (Del Sante et al, 2019:111).  
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osäkerhet kring individens förväntade produktivitet kan det vara kostsamt eller tidskrävande 

för arbetsgivaren att införskaffa information om varje enskild individ eller potentiella 

produktivitet. Blomberg och Niskan (2017) menar att om arbetsgivaren förväntar sig att 

kvinnor kommer att göra uppehåll för föräldraledighet under en längre tid eller oftare gå ner i 

omfattning ökar det arbetsgivarens benägenhet att tillämpa statistisk diskriminering 

(Blomberg och Niskan, 2017:46). 

Peterson (2017) beskriver Sverige som ett ”relativt jämställt paradis”. Hon menar att den 

offentliga sektorn utgör en viktig arbetsmarknad för kvinnor men att konsekvensen blir att 

kvinnor blir begränsade till kvinnodominerade yrken eller branscher på arbetsmarknaden där 

lönerna generellt är lägre och villkoren är sämre (Peterson, 2017:357). Det Peterson talar om 

är värdediskriminering. Värdediskriminering innebär kulturell diskriminering på 

arbetsmarknaden där yrken som traditionellt innehas av kvinnor nedvärderas lönemässigt 

(England et al, 1988:544). Det skulle innebära att kvinnodominerade yrken har generellt lägre 

löner och kan förklara den horisontella könssegregeringen på arbetsmarknaden, exempelvis 

om kvinnor är överrepresenterade inom offentlig sektor. Värdediskriminering riktas alltså 

inte mot enskilda individer, utan har en mer strukturell karaktär (Hultin et al, 1997:156). 

4. Hypoteser 

För att kunna svara på studiens två frågeställningar har vi utifrån den tidigare forskning som 

finns till förfogande samt i studiens teoretiska ramverk formulerat sex hypoteser som kommer 

att prövas i analysdelen. 

 

1.  Män tenderar att i högre utsträckning än kvinnor ha arbetsledande funktioner 

2.  Kvinnor tenderar att i högre utsträckning än män arbeta inom offentlig sektor 

3.  Kvinnor tenderar att i högre utsträckning än män arbeta inom ”typiska 

kvinnojobb”3 (skola/vård och omsorg) 

4.  Män tenderar att ha högre månadsinkomst än kvinnor 

5.  Män tenderar att ha högre utbildning än kvinnor 

 

3 Tidigare forskning visar att typiska kvinnojobb är skola/vård/omsorg och detaljhandel enligt Mats Alvesson (2011) så speglar 

kvinnodominerade yrkena direkt funktionerna i hemmet och att kvinnoyrken ofta är lågavlönade samt strider mot kvinnornas intressen. 
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6.  Inkomstskillnaden kan till viss del förklaras av vilken sektor, yrke de jobbar i och 

inkomsten korrelerar positivt med utbildningsår, arbetstid och ålder. 

 

Den första, andra och tredje hypotesen grundar vi i teori och tidigare forskning som visar att 

kvinnor och män arbetar inom olika sektorer, branscher, yrken och jobb. Det innebär att de 

flesta enskilda yrken antingen är mansdominerade eller kvinnodominerade. Tidigare studier 

visar också att kvinnor och män inte avancerar till arbetsledande positioner i samma 

utsträckning vilket i praktiken innebär att män tenderar att ha ledande positioner i högre grad 

än kvinnor (Peterson, 2017; Ulfsdotter Eriksson, 2006; Ellingsceter, 2017; Alvesson 2011). 

Utifrån den genuskonstruktivistiska teorin är grundantagandet att kvinnor och män 

socialiseras in i typiska könsroller vilket efterlevs i flera delar av individernas liv (West & 

Zimmerman, 1987:146).  

 

Den fjärde hypotesen grundar sig i teori och tidigare studier om att kvinnor blir begränsade 

till kvinnodominerade yrken eller branscher som resulterar i en lägre lön då 

kvinnodominerade yrken generellt har lägre löner. Utifrån teorin om strukturell 

diskriminering är grundantagandet att kvinnor “förvisas” till delar av arbetsmarknaden samt 

erhåller lägre lön eftersom typiska kvinnoyrken nedvärderas lönemässigt (Phelps, 1972; 

England et al, 1988). 

  

Den femte och sjätte hypotesen kan främst kopplas till humankapitalteorin, där utbildning 

och erfarenhet ses som ett investeringsbeslut för att påverka framtida inkomst (Becker, 1964). 

Det belyser även Lennart G. Svensson (2017) som förklarar att en stor del av 

könssegregationen på arbetsmarknaden kan förklaras med humankapital. Även Mats 

Alvesson (2011) förklarar att en individuellt orienterad förklaring till skillnaderna i det 

svenska arbetslivet är humankapitalet. Då tidigare studier visar att könsskillnaderna i det 

svenska arbetslivet är till kvinnors nackdel antar vi utifrån teori och tidigare forskning att 

män har högre utbildning än kvinnor. 
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5. Metod och material 

I följande kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga för att analysera det materialet 

undersökningen baseras på. Kapitlet inleds med metodologiska överväganden där val av 

ansats motiveras och fortsätter med en beskrivning av det empiriska materialet studien bygger 

på. Därefter anges de studerade variablerna och en redovisning görs över hur de 

operationaliserats därefter redogörs de analytiska verktyg som används sedan beskrivs 

eventuella omkodningar. Till sist presenteras en del synpunkter ur validitets- och 

reliabilitetsperspektiv samt etiska överväganden.  

5. 1 Metodologiska överväganden 

Frågeställningarna som tas upp i inledningen är 1. Hur ser könsskillnaderna ut i det svenska 

arbetslivet? Hur skiljer det sig mellan den offentliga respektive privata sektorn 2. Hur kan de 

skillnader vi ser i det svenska arbetslivet förklaras? För att svara på studiens frågeställningar 

har sex hypoteser skapats med syftet att analysera könsskillnaderna i det svenska arbetslivet.  

Studiens mål är inte att förklara enskilda individers upplevelser av fenomenet, utan ämnar 

förklara på en övergripande nivå utifrån en representativ relevant enkätundersökning. En 

kvalitativ metod hade begränsat möjligheten till den stora mängd data som är nödvändig för 

att ge en tillförlitlig förklaring. Därför är metoden som valts i denna studie en kvantitativ 

metod. 

5.2 Ansats 

De metodologiska metoder vi har valt för uppsatsen är bivariat analys och regressionsanalys 

detta då uppsatsen innefattar olika variabler med olika mätnivåer. Det vi avser att undersöka i 

denna uppsats är könsskillnaderna i det svenska arbetslivet. Det som kommer analyseras är 

könsskillnader i lön, sektor, yrken, arbetsledande funktion. Det vill säga vilka yrken som har 

störst andel män och kvinnor, könsskillnader i offentlig respektive privat sektor, hur många 

män respektive kvinnor som har arbetsledande funktioner samt skillnader i lön mellan könen. 

Vi kommer även att analysera skillnader i utbildning mellan män och kvinnor. Kön kommer 

då att vara den oberoende variabeln och lön, yrke, arbetsledande funktion och sektor de 

beroende variablerna. För att analysera könsskillnader i yrke, sektor och arbetsledande 

funktion används en bivariat analys. En bivariat analys är en analys av relationen mellan två 
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variabler dvs. studeras sambandet mellan variablerna. Ett samband4 innefattar att det finns ett 

orsak-verkan förhållande mellan två fenomen (Edling & Hedström, 2003:51).  

 

Kön är en variabel på nominalnivå likaledes variablerna yrke, sektor, arbetsledande funktion 

på nominalnivå. Då samtliga variabler är kvalitativa variabler passar den bivariata 

korstabuleringen. Grundprincipen i korstabulering är att man kombinerar 

frekvensfördelningarna för två kvalitativa variabler för att se hur många observationer man 

får av samtidigt förekommande värden (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010:142). Den 

bivariata analysen är lämplig då vi kommer att få en överskådlig bild av könsfördelningen 

inom de olika yrken, sektorer och arbetsledande funktioner. 

 

Vidare kommer även könsskillnaderna i form av månadsinkomst och könsskillnaderna i form 

av utbildning analyseras, då månadsinkomst i kronor och utbildning i år är kontinuerliga 

variabler på kvotnivå kommer vi att använda oss av en regressionsanalys. En 

regressionsanalys används då man har en kontinuerlig beroende variabel och vill undersöka 

dess samband med en eller fler oberoende variabler (Edling & Hedström, 2003:87). 

Regressionsanalys som ansats är lämplig då vi vill veta om kön och månadsinkomst 

korrelerar. Vi vill dessutom veta om kön och utbildning korrelerar. Med en regressionsanalys 

kan man oftast säga lite mer om ett samband än att det bara förekommer. Man kan 

exempelvis se hur mycket den beroende variabeln förändras i genomsnitt vid en 

enhetsförändring i den oberoende variabeln (Edling & Hedström, 2003:88). I vårt fall hur stor 

den genomsnittliga skillnaden i inkomst per månad mellan män och kvinnor. Samt hur stor 

den genomsnittliga skillnaden i utbildning per år mellan män och kvinnor.  

 

Slutligen kommer vi att använda oss av en multipel regressionsanalys för att se om utbildning 

i år, ålder och arbetstid påverkar månadsinkomsten samt om kvinnojobb påverkar och om det 

skiljer sig mellan sektorerna. Denna multipel regressionsanalysen är lämplig då det är fler 

oberoende variabler som ska analyseras samtidigt samt att den beroende variabeln är på 

kvotskalenivå och kontinuerlig används en multipel regressionsanalys. Den multipla 

regressionsanalysens styrka är verktygets förmåga att hantera flera oberoende variabler på en 

gång. Det innebär att den beroende variabeln ses som en funktion av en konstant och två eller 

 

4  Inom samhällsvetenskaplig forskning behöver ett samband nödvändigtvis inte innebära att en förändring i den 

ena variabeln orsakar förändring i den andra. Det handlar istället om ett s.k. statistiskt samband. 
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fler oberoende variabler (Djurfeldt & Barkman, 2009:105). Multipel regressionsanalys 

bygger på att de ingående variablerna är kvantitativa dock är den multipel 

regressionsanalysens styrka är att binära variabler kan ingå som oberoende variabler 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010:355). 

5.3 Material  

För att genomföra studien har vi genomfört en sekundäranalys, det vill säga använt oss av  

data insamlad av andra forskare (Bryman 2002:385). Materialet för studien består av en 

delstudie för International Social Survey Program, ISSP, från 2017 – ” Hur ser människors 

sociala nätverk ut i Sverige”. ISSP är ett etablerat forskningsprogram som påbörjades 1985 

och genomförs i 39 olika länder. Temat för studien varierar men många av frågorna är 

återkommande oberoende av årets tema (SND, 2020). 

 

ISSP är alltså ett globalt forskningsprojekt som syftar till att konstruera och genomföra 

internationellt jämförbara attitydstudier. Det är Sociologiska institutionen vid Umeå 

universitet som är huvudman för den svenska delen av undersökningen och Sifo som samlat 

in uppgifterna (ISSP, 2017). Det är alltså etablerade forskare som har genomfört studien 

sedan 1985, vilket ökar chansen att studien är genomförd på ett professionellt sätt vilket ökar 

studiens validitet.  

 

Surveyundersökningarna som genomförs för ISSP är konstruerade för att möjliggöra 

komparativa studier mellan olika länder samt studera förändringar över tid. Urvalsmetoden är 

ett obundet slumpmässigt urval, vilket innebär att varje individ i en population har samma 

möjlighet att delta i en undersökning. Datamaterialet och tillhörande dokumentation är fritt 

tillgängligt för forskarsamhället (ISSP, 2017). Frågeformuläret har postats ut till urvalet, och 

de medverkande har fått svara på 73 frågor. I den undersökningen som vi har använt oss av är 

det 1125 personer i åldern 18-80 år som deltagit och svarsfrekvensen är 38,4%. Urvalet för 

detta dataset avgränsas till personer som är bosatta i Sverige (ISSP, 2017). Eftersom vi 

undersöker olika aspekter av arbetslivet i vår studie med variabler så som inkomst och 

nuvarande yrke har vi valt att enbart titta på individer i arbetsför ålder, det vill säga 

respondenter i åldern 18-65. När vi har filtrerat ut individer mellan 66-80 år kvarstår 797 

individer i urvalet. För att besvara studiens syfte och frågeställning kommer vi att undersöka 
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hur den ekonomiska jämställdheten påverkas av kön samt testa våra hypoteser utifrån 

studiens teoretiska referensram samt tidigare forskning. 

 

En klar fördel med materialet, i relation till studiens syfte och frågeställning, är dess ålder. 

ISSP 2017 är den senast tillgängliga undersökningen. Då jämställdhet är ett ständigt 

högaktuellt ämne som engagerar i såväl politiken som på arbetsmarknaden är det även till 

viss del föränderligt och vi har därför sökt så aktuellt material som möjligt. Men även om det 

är osannolikt, kan inkomster och sammansättningen i respektive sektor sett något annorlunda 

ut då än idag. Det kan även framstå som ett uppenbart problem med materialet att det är 

specifikt inriktat på åsikter om sociala nätverk, vilket är ett vanligt förekommande problem 

vid sekundäranalys att materialet ofta är framtaget för andra syften (Bryman 2002:389). 

Majoriteten av alla frågor som ställs i ISSP:s undersökningar är återkommande varje år och 

enbart ett fåtal byts ut för att matcha den aktuella studiens syfte. (ISSP, 2017). Sociala 

nätverk är alltså enbart ett subtema. Just de variabler vi använt oss av för att besvara studiens 

syfte och frågeställning är inte specifika för sociala nätverk utan avser mer generella frågor 

kring respondenternas livssituation och vi bedömer därför att de är relevanta för studien.  

5.4 Externt bortfall 

Det externa bortfallet under insamlingstillfället är 61,6% vilket innebär att över hälften av de 

tillfrågade valde att inte skicka in svarsenkäten. Vad det beror på är svårt att sia om, men det 

finns tidigare studier som styrker att svenskar generellt är mindre benägna att besvara enkäter 

idag än tidigare (Quistgaard, 2015). Könsfördelningen bland respondenterna 2017 var 44,9% 

män och 55,1% kvinnor, vilket innebär att det är fler kvinnor än män som har besvarat 

enkäten (ISSP, 2017). Urvalsmetoden är ett obundet slumpmässigt urval vilket innebär att 

varje enhet i en population har lika stor möjlighet att komma med i urvalet (Bryman 

2011:231). Populationen för ISSP 2017 består av samtliga individer folkbokförda i Sverige i 

åldrarna 18-80 år (ISSP, 2017).  

5.5 Internt bortfall  

Som nämnts i tidigare avsnitt så består urvalet för datasetet av individer i ålder 18–80 år. Då 

vi i vår studie undersöker en aspekt av arbetsmarknaden har vi valt att enbart titta på de 

individer som kan antas vara en del av arbetskraften, alltså respondenter i åldern 18–65, för 

att ge en så rättvis bild som möjligt i statistiken. Dock så kan det förekomma individer i 
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åldersspannet 18–65 år som av olika anledningar inte arbetar för närvarande. till exempel kan 

det förekomma individer som är föräldralediga, långtidssjukskrivna, förtidspensionärer, 

tjänstlediga, arbetslösa eller studenter så då inte erhåller full lön under perioden enkäten 

besvarades. Dessa kan ha uppgett en yrkestillhörighet men ingen full inkomst eller en 

inkomst som består av olika socialförsäkringar eller studiebidrag men som inte har en 

yrkestillhörighet. Såväl det externa som interna bortfallet kan påverka generaliserbarheten i 

studien, eftersom vi inte kan kontrollera för att varje individ är en del av arbetskraften. 

Däremot har vi i största möjliga mån avgränsat urvalet till de som är i arbetsför ålder och 

därmed är relevanta i studien. 

5.6 Variabler 

För att kunna pröva studiens hypoteser behövs variablerna kön, yrke, sektor, arbetsledande 

funktion. För vidare undersökning används även variablerna sektor, ålder, utbildning i år, 

arbetstid, arbetsledande funktion som oberoende variabler och månadsinkomst beroende 

variabeln. Studiens huvudsakliga syfte är att analysera könsskillnaderna i det svenska 

arbetslivet. Detta kommer att implementeras genom att analysera könsskillnaderna på den 

svenska arbetsmarknaden. Studiens hypoteser är 1. Män tenderar att i högre utsträckning än 

kvinnor ha ledande funktioner 2. Kvinnor tenderar att i högre utsträckning än män arbeta 

inom offentlig sektor 3. Kvinnor i högre utsträckning än män arbetar inom ”typiska 

kvinnojobb” 4. Män tenderar att ha högre inkomst än kvinnor 5. Män tenderar att ha högre 

utbildning än kvinnor 6. (om den fjärde hypotesen stämmer mellan män och kvinnors 

inkomster) så förklaras till viss del i vilken sektor de jobbar i, utbildningsår, arbetstid.  

Operationalisering inbegriper en utformning av mått för de begrepp som forskaren är 

intresserad av. Det går ut på att man översätter det abstrakta och omätbara begreppet till 

något konkret och mätbart (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010:104).  

 

Studiens första del som operationaliseras är hypotes 1, 3 och 4. För att operationalisera 

hypotesernas abstrakta begrepp “kvinnor och män” används det konkreta och mätbara 

begreppet kön. I materialet har respondenterna fått svara på frågan om de är en man eller en 

kvinna. Det andra begreppet som operationaliseras är ”kvinnojobb” samt “mansjobb” enligt 

Mats Alvesson (2011) så speglar kvinnodominerade yrkena direkt funktionerna i hemmet och 

att kvinnoyrken ofta är lågavlönade samt strider mot kvinnornas intressen. Han förklarar att 

jobben är direkt kopplade till att ta hand om barn, sjuka och äldre. “Mansjobb” förklarar 
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Alvesson är tekniska områden, transport etcetera (Alvesson, 2011:288). För att göra 

begreppen kvinnojobb/mansjobb mätbara används variabeln yrke som i materialet svarar på 

fråga 41: Vilket yrke har du?5 Variabeln månadsinkomst som svarar på fråga 45: Vilken är 

din ungefärliga månadsinkomst före skatt? Variabeln arbetsledande funktion som svarar på 

fråga 38: Har du någon arbetsledande funktion? Variabeln utbildningsår svarar på fråga 33: 

Hur många år har du sammanlagt gått i heltidsutbildning? De ovannämnda variablerna det 

vill säga kön, yrke, arbetsledande funktion, utbildningsår och månadsinkomst är konkreta och 

mätbara indikatorer för hypoteserna 1, 3, 4 och 5. 

 

För att testa hypotes 2. Kvinnor tenderar att i högre utsträckning än män arbeta inom 

offentlig sektor har de abstrakta begreppet offentlig sektor operationaliserats. Då offentlig 

sektor är omätbar så har denna variabel operationaliserats genom en intervjufråga som löd: 

Arbetar du för en offentlig eller privat arbetsgivare? Frågan erbjöd två svarsalternativ 

offentlig arbetsgivare och privat arbetsgivare. Enligt nationalencyklopedin är en offentlig 

sektor är den skattefinansierade verksamhet som drivs åt det allmänna, den omfattar 

verksamheter inom stat, kommun och landsting som till största delen finansieras med 

skattemedel. Privat sektor är motsatsen till offentlig sektor och omfattar företag med privata 

ägare. Variabeln döptes om till sektor och de två svarsalternativen ändrades till offentlig 

(offentlig arbetsgivare) och privat (privat arbetsgivare). För vidare undersökning har det 

abstrakta teoretiska begreppet humankapital operationaliserats. För att göra begreppet 

humankapital mätbart används variabeln ålder6 som indikation på erfarenhet samt variabeln 

utbildning som svarar på fråga 33: Hur många år har du sammanlagt gått i heltidsutbildning? 

Till sist används respondenternas arbetstid som svarar på Fråga 36: Vilken är din normala 

veckoarbetstid?   

5.6 Analysförfarande  

För att uppfylla studiens syfte omfattar studiens empiriska material av åtta olika variabler, 

beroende på ansats har variablerna använts på olika sätt. Materialet består ursprungligen av 

respondenter mellan åldern 18–80, men i vår studie begränsat till 18–65 år. Då studiens syfte 

är att undersöka könsskillnader i det svenska arbetslivet har vi bara valt att undersöka de till 

 

5 I avsnitt 5.6 beskrivs kodningen av variabeln mer utförligt 

6 I frågeformulären kunde fanns ingen frågeställning för ålder dock fanns variabeln i materialet i SPSS  
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och med 65 år och under det vill säga de som förmodas fortfarande vara aktiva i arbetslivet. I 

den bivariata analysens korstabulering är kön den oberoende variabeln och yrke, sektor och 

arbetsledande funktion de beroende variablerna. En bivariat analys innefattar en oberoende 

och en beroende variabel. Den oberoende variabeln kan ofta tolkas som en betingelse medan 

den beroende variabeln är den händelse som utlöses av en kausal mekanism aktiverad av 

“betingelsen”. Vanligen används beteckningen x för den oberoende variabeln och y för den 

beroende variabeln. Man studerar alltså effekten av x på y (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2010:142). I vårt fall studerar vi effekten av kön (x) på yrke(y), sektor (y) och arbetsledande 

funktion (y). Utifrån det som framkom i avsnittet tidigare forskning så förekommer 

könssegregering på den svenska arbetsmarknaden. Detta förklaras med horisontell och 

vertikala könssegregationen den förstnämnda innebär att män och kvinnor arbetar inom olika 

sektor/yrken. Det andra begreppet innebär att kvinnor och män inte avancerar till 

arbetsledande positioner i samma utsträckning. Detta innebär att män tenderar att ha ledande 

positioner i högre grad än kvinnor. 

  

Utifrån dessa premisser är första steget i analysen att analysera könsskillnaderna i det svenska 

arbetslivet i form av yrke. De variablerna som inkluderas i den analysen är kön som 

oberoende variabel och yrke som beroende variabel. Variabeln kön har två värden 1 och 2 i 

frågeformulären går det att se att 1 står för man och 2 står för kvinna. Första steget är att döpa 

om 1 till man och 2 till kvinna för att kunna få en tydligare bild i korstabuleringen. Den 

beroende variabeln yrke svarar på fråga 41: vilket yrke har du? Där respondenterna själva har 

skrivit in vilket yrke de har. Variabeln har cirka 600 variabelvärden som kodas om till 3 

kategorier. Kvinnojobb som innefattar butik/sälj/handel samt vård/skola/omsorg och 

mansjobb som innefattar hantverkaryrken, IT, tekniska roller, transport. Till sist kategorin 

övriga som innefattar hotell/restaurang, övriga tjänstemän. Detta för att kunna få en 

överskådlig bild av resultatet. 

  

Andra steget i analysen är att analysera könsskillnaderna i den offentliga respektive privata 

sektorn. Det vill säga hur många män respektive kvinnor i materialet jobbar i offentlig 

respektive privat sektor. Variabeln kön är i denna analys fortfarande den oberoende variabeln 

dock är sektor den beroende variabeln. Den beroende variabeln sektor heter Q40 i materialet 

och svarar på fråga 40: Arbetar du för en offentlig eller privat arbetsgivare? I SPSS har 

variabeln två värden 1 och 2 i materialets frågeformulär kan vi se att svarsalternativen är 1 
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offentlig arbetsgivare och 2 privat arbetsgivare. Vi döper om variabeln till sektor och kodar 

om värdena till 1 offentlig och 2 privat. 

  

Tredje steget i analysen är att analysera könsskillnaderna i arbetsledande funktion det vill 

säga hur många män respektive kvinnor i materialet har en arbetsledande funktion. Även här 

är variabeln kön fortfarande den oberoende variabeln dock är arbetsledande funktion den 

beroende variabeln. Den beroende variabeln arbetsledande funktion heter Q38 och svarar på 

fråga 38: Har du någon arbetsledande funktion? I SPSS har variabeln två värden 1 och 2 i 

materialets frågeformulär kan vi se att 1 är ja och 2 är nej. Vi döper om variabeln till 

arbetsledande funktion och kodar om värdena till 1 = ja och 2= nej. 

 

Den ansats som har använts för att analysera kön -> yrke, kön->sektor, kön-> arbetsledande 

funktion är den bivariata korstabuleringen. Tekniken för bivariat analys beror huvudsakligen 

på vilka kombinationer av mätnivåer variablerna har (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2010:137). Kön är den oberoende variabeln i diverse analyser och är en kvalitativ variabel på 

nominalskalenivå. De beroende variablerna yrke, sektor och arbetsledande funktion är 

kvalitativa variabler på ordinalskalenivå. När x och y är kvalitativa variabler passar 

korstabulering. Grundprincipen i korstabulering är att man kombinerar 

frekvensfördelningarna för två kvalitativa variabler för att se hur många observationer vi får 

av samtidigt förekommande värden (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010:142). Med 

korstabulering kan vi se hur fördelningen av män och kvinnor ser ut mellan de olika 

yrkeskategorierna. Likaledes kan vi se hur fördelningen av män och kvinnor ser ut i den 

offentliga/privata sektorn. Samt hur många män respektive kvinnor i materialet som har en 

arbetsledande funktion. 

 

Det slutliga steget i den bivariata korstabuleringen är att använda sambandsmått och 

signifikansmått för att se hur pass förlitliga resultaten är. Med hjälp av olika sambandsmått 

kan vi se samvariationen mellan x och y samt uttala oss om sambandets styrka. 

Sambandsmått sträcker sig från -1 till + 1 alternativt 0–1 ju starkare samband desto närmare 1 

alternativt -1 eller +1. Sambandets riktning kan antingen vara positivt (+) eller negativt (-) 

(Djurfeldt et al, 2010:137). Då respektive variabler är på nominalskalenivå används 

sambandsmåtten Phi (-1 till +1) och Cramer´s V (0 till 1). Cramer´s V anger inte riktning 

dock så är det egentligen felaktigt att tala om riktning när variablerna befinner sig på 

nominalskalenivå. Både Cramer´s V och Phi bygger på Chi2-fördelningen som används för 
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att utröna om ett observerat samband kan skiljas från slumpen. Tolkningen av sambandsmått 

är inte alltid glasklar dock fungerar det som ett komplement till procentavläsning i tabell. Phi 

kan bara mäta samband om båda variablerna är dikotoma och Cramers’s V kan mäta samband 

i större tabeller (Djurfeldt et al, 2010:149).  

 

Med signifikansmått kan vi vill ta reda på hur pass säkra vi kan vara på att våra resultat kan 

generaliseras till populationen (Bryman, 2011:334). Med andra ord vill vi med det urval vi 

har veta om det observerade sambandet återspeglar hur det ser ut i populationen eller om det 

beror på slumpfaktorer och därmed kan förkastas. Hypotesprövning är ett statistiskt 

signifikant hjälpmedel som används för att ta reda på om resultatet går att generalisera till 

populationen eller beror på slumpen. Med nollhypotes utgår man från att sambandet saknas i 

populationen och den ställs mot en hypotes om att ett samband finns (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010:184). Chi2-test är en hypotesprövning som används inom den bivariata 

korstabuleringen. Chi2 testet innebär att man beräknar det förväntade värdet alternativt den 

förväntade frekvensen för de olika cellerna i tabellen med andra ord det värde som det skulle 

vara om slumpen påverkat resultaten. För att kunna göra ett Chi2-test på våra resultat har vi 

formulerat hypoteser utifrån vår frågeställning samt teori och tidigare forskning. Exempel på 

hur en vår hypotesprövning har utformats:  

 

H0: Det finns inget samband mellan kön och arbetsledande funktion 

H1: Det finns ett samband mellan kön och arbetsledande funktion  

H1(specifik): Män tenderar att i högre utsträckning än kvinnor ha arbetsledande funktioner. 

  

I andra delen av analysen börjar vi med en enkel bivariat regressionsanalys för att analysera 

kön (x) och månadsinkomst (y). Enkel syftar här på att vi bara rör oss med en oberoende 

variabel till skillnad från i en multipel regressionsanalys då man analyserar flera oberoende 

variabler samtidigt. Regressionsanalys är det verktyg vi använder för att kunna analysera och 

förklara den observerade variationen i y när y är en variabel på intervall eller kvotskala 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010:157). Den beroende variabeln månadsinkomst heter 

Q45 i SPSS och svarar på fråga 45: vilken är din ungefärliga månadsinkomst före skatt? 

Svarsalternativet är inkomst före skatt i kronor då månadsinkomst går att rangordna, har 

ekvidistans och en absolut nollpunkt är variabeln på kvotnivå (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010:41). I SPSS döper variabeln från Q45 till månadsinkomst. Den oberoende 

variabeln kön är en dikotom variabel på nominalskalenivå och för att den skulle kunna 
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användas i regressionsanalysen kodar vi om den till en dummyvariabel. I en 

regressionsanalys kan binära variabler användas som oberoende variabler dock kodas de om 

till dummyvariabler. 

 

En dummyvariabel är en binär variabel med värdena 0 och 1 som i en regressionsanalys 

används som mätinstrument på en kvalitativ variabel (Djurfeldt & Barkman, 2009:110). För 

att kunna använda variabeln kön i analysen kodas värdena 1= man och 2= kvinna om till 1= 

man och 0=kvinna. I en regressionsanalys utelämnar man alltid en kategori den kategorin 

kallas för referenskategori och är den som de övriga kategorierna jämförs med (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010:320). Den kategorin som utelämnades i variabeln kön var 

kvinna vilket innebär att det är referenskategorin därför döptes dummyvariabeln till man. 

 

Vidare analyseras även sambandet mellan kön och utbildningsår. Den beroende variabeln 

utbildningsår svarar på Q33: Hur många år har du sammanlagt gått i heltidsutbildning? 

Svarsalternativ är utbildning i år då utbildningsår går att rangordna, har ekvidistans och en 

absolut nollpunkt är variabeln på kvotnivå (Djurfeldt et al, 2010:41). I SPSS döps variabeln 

om från Q33 till utbildningsår. 

 

I tredje delen av analysen används en multipel regressionsanalys. Den multipla 

regressionsanalysens styrka är verktygets förmåga att hantera flera oberoende variabler på en 

gång. Det innebär att den beroende variabeln ses som en funktion av en konstant och två eller 

fler oberoende variabler (Djurfeldt & Barkman, 2009:105). I den multipla 

regressionsanalysen är variablerna kön, sektor, yrke, arbetsledande funktion, utbildning i år, 

arbetstid i timmar oberoende variabler och månadsinkomst den beroende variabeln. En 

multipel regressionsanalys bygger på att de ingående variablerna är kvantitativa dock är den 

multipel regressionsanalysens styrka är att binära variabler kan ingå som oberoende variabler 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010:356). Då kön7, sektor, arbetsledande funktion är 

binära variabler kodas de om till dummyvariabler. Arbetsledande funktion kodas om till 1= 

chef och 0=inte chef vilket innebär att inte chef blev referenskategorin och variabeln döps till 

chef. Sektor kodas om till 1= offentligsektor och 0=privatsektor vilket innebär att privatsektor 

blir referenskategorin och variabeln döps till offentligsektor. Yrke kodas om från 

1=kvinnojobb, 2=mansjobb och 3=övrigt till 1=kvinnojobb och 0=mansjobb och övrigt vilket 

 

7 (kön kodades redan i andra delen av analysen) 
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innebär att mansjobb och övrigt är referenskategorin. De oberoende variablerna utbildning i 

år, ålder och arbetstid i timmar är kvantitativa på kvotnivå och lämnas följaktligen intakt. 

 

Hypotesprövning och sambandstest i en regressionsanalys sker genom att vi undersöker b-

koefficienten i det bivariata fallet och fler b-koefficienter i det multipel fallet. I den multipel 

regressionsanalysen där fler oberoende variabler därmed flera b-koefficienter undersöks 

innebär R2 att vi undersöker om den totala variationen i y, som de olika x sammantaget står 

för, kan skiljas från slumpen. Signifikansprövning av b innebär i sin tur att vi prövar vilka 

enskilda x som har en statistisk påverkan på y (Djurfeldt et al, 2010:262).  

5.7 Validitet 

Validitet avser undersökningens begreppsmässiga och teoretiska relevans, det vill säga om 

man har lyckats överföra sina begrepp och antaganden till mätbara frågor som speglar det 

man är ute efter att undersöka (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2009:104). Validiteten i 

denna studien handlar om ifall de valda indikatorerna mäter det studien avser att ska 

undersöka. Studien avser att undersöka hur könssegregeringen ser ut i den offentliga 

respektive privata sektorn. De valda indikatorerna är kön(man/kvinna), inkomst (i kr) och 

offentlig/privat arbetsgivare. Dessa mått är mätbara frågor och svaren på dessa mått kommer 

att spegla det studien avser att undersöka. Vi kan däremot inte vara säkra på att det 

respondenterna har svarat stämmer överens med verkligheten. Några av studiens variabler, 

t.ex. arbetstid per vecka, lämnar utrymme för subjektiva tolkningar då vi inte vet om det 

respondenterna svarat avser förvärvsarbetstid (lönearbete) eller om hemarbete är inräknat, det 

vill säga den tid en individ lägger på hushållsarbete. Även utbildningsår lämnar utrymme till 

olika tolkningar, då exempelvis gymnasieutbildningar gått från 2 åriga till 3 åriga i vissa fall 

(Skolverket, 2011) vilket kan innebära att en individ som har lika många utbildningsår som 

en annan kan ha högre utbildning vilket möjliggör för mer kvalificerade tjänster och därmed 

ge effekt på inkomst. Nämnvärt i sammanhanget är även att bortfallet kan påverka validiteten 

(Bryman 2011:227).  

5.8 Reliabilitet  

Reliabilitet (tillförlitlighet) rör frågan om huruvida resultaten från en studie blir detsamma om 

undersökningen genomförs på nytt eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

betingelser. Begreppet används i samband med frågan om de mått som utvecklas för 
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samhällsvetenskapliga begrepp är konsistenta och följdriktiga. Reliabilitet handlar i grunden 

om frågor som rör måttens och mätningarnas pålitlighet. Det används oftast inom kvantitativ 

forskning och behandlar frågan om huruvida ett mått är stabilt eller inte (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2009:104). Vad gäller reliabilitet har alla respondenter fyllt i samma enkät, 

däremot kan vi inte kontrollera att den information respondenterna fyller i är korrekt och 

självskattningsfrågor kan tolkas olika av olika individer. De finns även en risk att individer 

väljer att fylla i den information man tror är “rätt”.  

5.9 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt fyra huvudsakliga forskningsetiska principer för att 

öka medvetenheten om etisk problematik vid forskning i Sverige. Dessa huvudkrav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Då vi genomför en sekundäranalys är våra möjligheter att förhålla 

oss till dessa mer begränsade, men med grund i att ISSP är ett etablerat forskningsprogram 

kan vi anta att forskningsetiken är av högsta prioritet. 

 

Informationskravet innebär i korthet att forskaren ska informera de som berörs av studien om 

vad forskningen handlar om och vad resultatet kommer att användas till. Det innebär även att 

den som deltar i studien ska vara medveten om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas 

(Vetenskapsrådet, 2002:7). Då den data vi använt oss av är fritt tillgänglig för hela 

forskarsamhället, finns en uppenbar risk för informationskravet. Varken de forskare eller 

respondenter som deltagit i ISSP:s undersökningar vet säkert vad datan kommer att användas 

till. Det framgår inte i informationsbrevet som skickades ut till respondenterna att deras svar 

kan komma att användas i andra syften, men sannolikt har deltagarna har fått ta del av ett 

missivbrev som informerar om syftet med studien samt att svaren kan komma att användas 

för andra ändamål. 

 

Samtyckeskravet innebär att den som deltar i en undersökning har rätt att bestämma över sin 

egen medverkan (Vetenskapsrådet, 2002:9). I det frågeformulär som skickats ut till 

respondenterna framgår att svaren givetvis är uppskattade, men att deltagande är frivilligt 

(ISSP, 2017). Dock så kan det tidigare nämnda informationskravet påverka även 

samtyckeskravet, då respondenterna inte vet vad deras svar kan komma att användas till. 
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Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de som deltar i en undersökning ska ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska inte delas med obehöriga 

(Vetenskapsrådet, 2002:12). I det frågeformulär som respondenterna besvarar garanteras 

anonymitet, inga svar ska kunna kopplas till en individ (ISSP, 2017). I det dataset som 

studien bygger på finns inga som helst personuppgifter eller andra känsliga uppgifter som kan 

användas för att identifiera en deltagare. 

 

Nyttjandekravet innebär att de svar och uppgifter som insamlas om enskilda personer endast 

får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002:14) Den problematik som finns 

gällande att materialet är fritt tillgängligt återkommer även här. ISSP:s material är avsett att 

användas av forskarsamhället, vilket naturligtvis är svårkontrollerat. 

6. Resultat  

I detta kapitel kommer materialet i bearbetad form redovisas både i tabellform och i grafiska 

figurer.  Resultaten presenteras på så sätt att det går från de mer allmänna frågeställningarna 

mot de mer specifika hypoteserna. Inledningsvis beskrivs studiens studerade variabler vidare 

ordnade efter respektive hypoteser.    

6.1 Deskriptiv statistik 

En univariat analys är den beskrivande statistiken studiet av variationen och andra egenskaper 

hos en variabel. Det som redovisas är variabelns fördelning, centraltendens och spridning 

(Djurfeldt et al, 2010:39). Nedan redovisas uppsatsens variabler. Tabellerna 1.1–1.4 omfattar 

variabler på nominalnivå spridningen redovisas inte då variabler på nominalnivå saknar 

spridningsmått (Djurfeldt et al, 2010:42). Tabellerna 1.5 - 1.8 omfattas av variabler på 

kvotnivå vilket innebär att medelvärdet kommer att redovisas samt kommer spridningsmåttet 

standardavvikelse. Standardavvikelsen anger spridningen och variansen runt medelvärdet ju 

mindre värde på standardavvikelsen desto mer koncentrerade är observationerna kring 

medelvärdet. Desto högre värde ju mer spridda är observationerna (Djurfeldt et al, 2010:51).  
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Tabell 1.1 Frekvenstabell för variablerna kön, sektor och arbetsledande funktion 

 

Tabell 1.1 svarar på hur könsfördelningen, fördelningen mellan privat och offentlig sektor ser 

ut samt hur fördelningen mellan de som har och inte har arbetsledande funktion ser ut i 

materialet. Tabellen visar att det är fler kvinnor än män i materialet, att det är fler som jobbar 

inom den privata sektorn än den offentliga. Samt att det är flesta i materialet inte har en 

arbetsledande funktion.  

Tabell 1.4 Frekvenstabell yrke 

 

Tabell 1.4 svarar på hur yrkesfördelningen mellan respondenterna ser ut. Det går att se att de 

flesta jobbar inom kategorin övrigt dock är kategorin “kvinnojobb” det näst vanligaste.  
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Tabell 1.5 Histogram månadsinkomst i kronor  

 

n=741 bortfall=56 

Medelvärde= 31 145      Standardavvikelsen=14 302  

Tabell 1.5 svarar på hur inkomstfördelningen ser ut för respondenterna. Medelvärdet är 

31145. Det innebär att de undersökta personerna i genomsnitt tjänar 31145 kr i månaden. 

Standardavvikelsen är 14302 värdet tyder på att observationerna är spridda från medelvärdet. 

Det går även att utifrån tabellen se att observationerna är symmetriskt fördelade runt 

mittpunkten. Det innebär att inkomstfördelningen är normalfördelad. 

 

Tabell 1.6 Stapeldiagram heltidsutbildning  

 

n=782 bortfall=15 

Medelvärde=14                            Standardavvikelsen= 2,920        

Tabell 1.6 visar att medelvärdet visar att de undersökta personerna i genomsnitt har lagt 14 år 

på utbildning. Standardavvikelsen är 2,920 vilket tyder på att observationerna är 

koncentrerade kring medelvärdet.  
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Tabell 1.7 Histogram arbetstid per vecka 

 

 

 

n=618 bortfall= 179 

 

Medelvärde= 39,9693                    Standardavvikelsen= 8,74790 

Tabell 1.7 visar att medelvärdet är de undersökta personerna i genomsnitt arbetar 39 timmar 

per vecka. Standardavvikelsen är 8,74790 vilket tyder på att observationerna är koncentrerade 

kring medelvärdet.   

 

Tabell 1.8 Histogram av respondenternas ålder  

 

n=797  

Medelvärde= 45,6913                   standardavvikelsen= 13,18519 
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Tabell 1.8 visar en snedfördelning. Medelvärdet innebär att den genomsnittliga åldern hos 

undersökta personerna är 45 år. Standardavvikelsen är 13,18519 vilket tyder på att 

observationerna är spridda från medelvärdet.   

6.2 Bivariat korstabulering  

Tabell 2 testar hypotesen Kvinnor i högre utsträckning än män arbetar med typiska 

kvinnojobb 

 

Tabell 2 visar vilken påverkan variabeln kön har på yrken det går att se att kvinnor i högre 

utsträckning än män arbetar med de jobb som vi har kodat som kvinnojobb. Chi2 testet visar 

att chi2-värdet är 89,832 antalet frihetsgrader är 2 och att p är <.001. Med ch2-tabellen kan vi 

se att det kritiska chi2-värdet för 5% och 2 frihetsgrader är 5,991 vilket innebär att vårt chi2-

värde är synnerligen högre än det kritiska värdet. P<.001 indikerar att resultatet är statistiskt 

signifikant och att vi kan förkasta nollhypotesen (Djurfeldt et al, 2010:183).  

 

Tabell 2.1 testar hypotesen män tenderar att i högre utsträckning än kvinnor ha 

arbetsledande funktioner 
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Tabell 2.1 visar att män i högre utsträckningen än kvinnor tenderar att ha arbetsledande 

funktioner. Chi2 testet visar att chi2-värdet är 9,087 antalet frihetsgrader är 1 och att p är 

<.001. Med ch2-tabellen kan vi se att det kritiska chi2-värdet för 5% och 1 frihetsgrader är 

3,841 vilket innebär att vårt chi2-värde är synnerligen högre än det kritiska värdet. P<.01 

indikerar att resultatet är statistiskt signifikant och att vi kan förkasta nollhypotesen (Djurfeldt 

et al, 2010:183).  

 

Tabell 2.2 tester hypotesen kvinnor tenderar att i högre utsträckning än män arbeta inom 

offentlig sektor 

 

Tabell 2.2 visar att kvinnor i högre utsträckning än män tenderar att arbeta inom offentlig 

sektor.  Chi2 testet visar att chi2-värdet är 52,382 antalet frihetsgrader är 1 och att p är <.001. 

Med ch2-tabellen kan vi se att det kritiska chi2-värdet för 5% och 1 frihetsgrader är 3,841 

vilket innebär att vårt chi2-värde är synnerligen högre än det kritiska värdet. P<.001 indikerar 

att resultatet är statistiskt signifikant och att vi kan förkasta nollhypotesen (Djurfeldt et al, 

2010:182). 

6.3 Bivariat regressionsanalys  

Tabell 3 Regressionsanalys av köns påverkan på månadsinkomst i kronor. Beroende variabel: 

månadsinkomst i kronor.  
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Tabell 3 testar hypotesen män tenderar att ha högre inkomst än kvinnor. Tabellen visar en 

signifikansnivå på >0,05 vilket understiger det kritiska värdet p=0.05(Djurfeldt et al 2009, 

234). Det innebär att samtliga variabler är signifikanta och att vi med åtminstone 95% 

säkerhet kan uttala oss om β i populationen (N) (Djurfeldt et al 2009:311). Det innebär även 

att det är relevant att undersöka övriga delar av tabellen. Konstanten, a, kallas även för 

interceptet och visar Y när X=0 (Djurfeldt et al 2009, 159). Här ser vi att a=28 416 vilket 

betyder att en kvinnas medelinkomst ligger på 28 416 kr. Vi kan även läsa av utifrån B-

koefficienten att en man tjänar 6398 mer i snitt per månad. R² = 0.049. 

Determinationskoefficienten R² anger hur mycket bättre vår gissning av Y blir när vi vet X, 

jämfört med att enbart gissa med hjälp av Y:s medelvärde. Talet ligger mellan 0 och 1. Om 

R² är 1 så ligger alla observationer på prediktionslinjen. Detta innebär att vi kan förklara 100 

% av variansen i Y. Om R² däremot är 0 ligger observationerna slumpmässigt 10 runt 

prediktionslinjen, därmed förklarar X inte variansen i Y. Enligt tabellen ovan så ser vi att R² 

enbart förklarar 4,2 % av variansen i Y (Djurfeldt et al 2009:160). 

 

Tabell 3.1 Regressionsanalys av köns påverkan på utbildning i år. Beroende variabel: 

utbildning i år 

 

 

Tabell 3 testar hypotesen Män tenderar att ha högre utbildning än kvinnor. Tabellen visar en 

signifikansnivå på >0,05 vilket understiger det kritiska värdet p=0.05 (Djurfeldt et al 
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2009:234). Det innebär att samtliga variabler är signifikanta och att vi med åtminstone 95% 

säkerhet kan uttala oss om β i populationen (N) (Djurfeldt et al 2009:311). Det innebär även 

att det är relevant att undersöka övriga delar av tabellen. Konstanten, a, kallas även för 

interceptet och visar Y när X=0 (Djurfeldt et al 2009:159).  I tabellen ser vi att en kvinna i 

genomsnitt lägger 14 år på heltidsutbildning. Vi kan även läsa av utifrån B-koefficienten att 

män i genomsnitt lägger 0,733 år mindre på heltidsutbildning än kvinnor. R² = 0.015. 

Determinationskoefficienten R² anger hur mycket bättre vår gissning av Y blir när vi vet X, 

jämfört med att enbart gissa med hjälp av Y:s medelvärde. Talet ligger mellan 0 och 1. Om 

R² är 1 så ligger alla observationer på prediktionslinjen. Detta innebär att vi kan förklara 100 

% av variansen i Y. Om R² däremot är 0 ligger observationerna slumpmässigt 10 runt 

prediktionslinjen, därmed förklarar X inte variansen i Y. Enligt tabellen ovan så ser vi att R² 

enbart förklarar 0,7 % av variansen i Y (Djurfeldt et al 2009:160) 

6.4 Multipel regressionsanalys  

Tabell 3.2 Multipel regressionsanalys av kön, sektor, chefsposition, kvinnojobb, ålder, 

utbildning i år och arbetstid i timmar/vecka påverkan på månadsinkomst. Beroende variabel 

månadsinkomst i kr. 

 

Tabell 3.2 testar hypotesen att skillnaden i inkomst mellan könen till viss del kan förklaras av 

vilken sektor de jobbar i, om man har ett typiskt kvinnojobb och att inkomst korrelerar 

positivt med utbildning, ålder samt arbetstid. Flera olika variabler kan påverka utfallet vid en 

regressionsanalys, med en multipel analys kan man konstanthålla för varje enskild oberoende 

variabel. Tabell 3.1 visar en signifikansnivå på >0,05 för samtliga variabler, vilket 

understiger det kritiska värdet p=0.05(Djurfeldt et al 2009:234). Det innebär att samtliga 
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variabler är signifikanta och att vi med åtminstone 95% säkerhet kan uttala oss om β i 

populationen (N) (Djurfeldt et al 2009:311).  

 

Vi kan se utifrån första B-koefficienten att en man som inom offentlig sektor tjänar 4281kr 

mer i snitt per månad jämfört med en kvinna med samma värden. Den andra B-koefficienten 

visar att kvinnor inom privat sektor tjänar i snitt 1202 kr mer per månad än kvinnor inom 

offentlig sektor. Den tredje b-koefficienten visar att kvinnor som jobbar med ett typiskt 

kvinnojobb tjänar cirka 2231 kr mindre i snitt per månad än kvinnor som inte gör det. Den 

fjärde b-koefficienten visar att månadsinkomsten ökar med cirka 55 per timme/vecka. Den 

femte b-koefficienten visar att månadsinkomsten ökar med cirka 156 kr per utbildningsår. 

Den sjätte b-koefficienten visar att månadsinkomsten ökar med cirka 233 kr per år (ålder). 

Den sista b-koefficienten visar att kvinnor med chefsposition tjänar 5649,129kr mer än 

kvinnor som inte har det. R² = 0,375 det innebär att R² förklarar 37,5 % av variansen i Y 

vilket är relativt högt och en ökning av värdet från den bivariata regressionsanalysen 

(Djurfeldt et al 2009:160). R2 värdet anger den del av variansen i den beroende variabeln som 

”förklaras av” våra oberoende variabeln. R2 säger dessutom hur väl vår modell fungerar då R2 

värdet synnerligen ökat kan vi anta att de tillagda variablerna bidrar till modellen (Djurfeldt 

et al 2010:313).  

  

För att få fram inkomstskillnaden mellan könen och konstanthålla för sektor, yrke, ålder, 

arbetstid och utbildningsår krävs en multipel ekvation:   

  

y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3+ b4x4+ b5x5 

  

Med ekvationen ovan kan vi få fram vad män respektive kvinnor tjänar inom de olika 

sektorerna samt konstanthålla för yrke, ålder, utbildning och arbetstid. 

  

Offentliga sektorn: En 30 årig kvinna med 16 års utbildning som jobbar 40 timmar/vecka med 

en chefsposition inom ett så kallat kvinnojobb tjänar i genomsnitt 38 778 kr per månad. En 30 

årig man med lika lång utbildning och samma timmar per vecka inom kvinnojobb tjänar i 

genomsnitt 43 059 kr per månad 

  

Privata sektorn: En 30 årig kvinna med 16 års utbildning som jobbar 40 timmar/vecka med 

en chefsposition inom ett så kallat kvinnojobb tjänar i genomsnitt 39 980 kr per månad. En 30 
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årig man med lika lång utbildning och samma timmar per vecka inom kvinnojobb tjänar i 

genomsnitt 44 261 kr per månad 

6.6 Sammanfattning av resultatet 

De könsskillnader som resultatet visar är att kvinnorna i högre utsträckning än männen 

arbetar inom så kallade “kvinnojobb” såsom vård/omsorg/skola samt butik/sälj/handel. När 

det kommer till arbetsledande funktion är det fler män än kvinnor som har svarat att de har 

den positionen. Resultatet visar dessutom att det är fler kvinnor än män som arbetar inom den 

offentliga sektorn. Resultatet visar att män tenderar att ha lägre utbildning än kvinnor dock att 

män tenderar att ha högre inkomst. Vi kan dessutom se att inkomstskillnader mellan könen 

kvarstår när vi konstanthåller för sektor, chefsposition, yrke, ålder, arbetstid och 

utbildningsår.  

7. Diskussion 

Diskussionskapitlet inleds med en summering om vad studien ämnade undersöka och vad 

resultatet visade. Vidare delas diskussionen in i underkapitel och resultatet kopplas till teori, 

tidigare forskning och metod. Slutligen dras det slutsatser och framtida forskning föreslås.  

7.1 Summering 

I inledningskapitlet konstaterades att problematiken kring könsskillnader och en segregerad 

arbetsmarknad länge varit ett faktum. Jämställdhet har varit ett fokusområde inom svensk 

politik sedan 1970-talet. Idag är ämnet mer aktuellt än någonsin och vi ser en positiv 

utveckling. I kapitlet om tidigare forskning belyser vi såväl den jämställdhetspolitiska 

utmaningen som den svenska välfärdsparadoxen och humankapital. Vad denna studie har 

syftat till är analysera hur könsskillnaderna i det svenska arbetslivet ser ut. Målen visar på ett 

överskådligt sätt vilka utmaningar vi står inför idag. Strukturell diskriminering menar att en 

del av den könssegregering vi ser beror på att kvinnor döms ut som grupp till följd av beslut 

som påverkar tillgänglighet i arbetslivet. Den menar även att kvinnor tjänar mindre till följd 

av att typiska ”kvinnoyrken” generellt nedvärderas lönemässigt. Genuskonstruktivismen 

förklarar att den horisontella könssegregeringen på arbetsmarknaden kan vara ett resultat av 

olika val i förhållande till kön. Slutligen föreslår Humankapitalteorin att skillnader i 
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utbildning och sammantagen erfarenhet ger negativa effekter på kvinnors inkomst.  I 

resultatet ser vi att den svenska arbetsmarknaden till stor del är könssegregerad, både 

horisontellt och vertikalt. Män tenderar att ha i snitt högre inkomst och oftare underställda 

samt oftare förekommer inom privat sektor jämfört med kvinnor. 

7.2 Resultat i förhållande till teori och tidigare forskning 

I tidigare kapitel har vi presenterat sex hypoteser utifrån den tidigare forskning som finns att 

tillgå samt studiens teoretiska ramverk. Dessa kommer vi i kommande kapitel att pröva 

utifrån studiens resultat. De olika perspektiven och teorierna belyser olika aspekter av det 

resultat vi presenterat och ger var för sig ingen heltäckande förklaring, men tillsammans kan 

de ge oss en mer nyanserad bild av fenomenet.   

1.  Män tenderar att i högre utsträckning än kvinnor ha arbetsledande funktioner 

 Tidigare studier visar att kvinnor och män inte avancerar till arbetsledande positioner i 

samma utsträckning. I praktiken innebär det att män tenderar att ha ledande positioner i högre 

grad än kvinnor (Peterson, 2017; Ulfsdotter Eriksson, 2006; Ellingsceter, 2017; Alvesson 

2011). I resultatet ser vi i tabell 2.1 att män oftare har arbetsledande funktioner. Vi kan 

utifrån den strukturella diskrimineringen anta att incitamentet att diskriminera är större i 

branscher som domineras av män. Det gör att könsskillnaderna reproduceras och därför blir 

svåra att bryta, om maktstrukturen i arbetsorganisationen i stor utsträckning präglas av 

manlig dominans (Hultin et al, 1997:160). Med detta kan vi ge en tänkbar förklaring till 

varför män oftare har arbetsledande funktioner. Det kan även förstås utifrån samma 

diskrimineringsperspektiv som att det är strategiskt för arbetsgivaren att välja en man till en 

arbetsledande funktion, om kvinnor förväntas göra fler uppehåll i arbetslivet till förmån för 

familjebildning eller vård av barn (Phelps, 1972:659). Utifrån det genuskonstruktivistiska 

perspektivet kan skillnaderna förstås som att kvinnor avstår från arbetsledande roller därför 

att det kan innebära mindre flexibilitet i arbetslivet och på så sätt göra det svårt att förena 

arbetsliv med privatliv. Kvinnor förväntas utifrån perspektivet ta ett större ansvar för hem och 

barn, därför att det går i linje med vad som anses ”kvinnligt” och därmed ha en 

genusförstärkande funktion (West & Zimmerman, 1987). Utifrån humankapitalteorin kan det 

även indikera att män även har högre senioritet på arbetsplatsen, vilket dessvärre är något 

som vi inte kan uttala oss om eftersom vi inte ser hur länge en individ varit anställd av samma 
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arbetsgivare. Om så är fallet tyder det på skillnader även i det arbetsplatsspecifika 

humankapitalet (Becker, 1964:16). 

Studiens resultat går i linje med vad tidigare forskning visar. Ellingsceter (2017) visar i sin 

studie att skillnaden i arbetsledande befattning är på grund av den vertikala 

könssegregationen. I praktiken innebär det att män tenderar att ha kvalificerade, ledande och 

beslutfattande positioner i högre utsträckning än kvinnor. Studiens resultat visar ett statistiskt 

samband mellan kön och arbetsledande funktion samt kön och månadsinkomst. Blomberg 

och Niskan (2017) visar på samma sätt i sin studie att könssegregeringen beror på att den 

svenska välfärdsstaten har ett system som stödjer kvinnors lönearbete, lång föräldraledighet 

och rätt till minskad arbetstid etcetera. Det visar att dessa åtgärder leder till stora kostnader 

för kvinnors karriärer exempelvis kvinnors underrepresentation på chefspositioner. Deras 

slutsats är att lång föräldraledighet och offentlig anställning begränsar yrkes och lönemässiga 

rörlighet särskilt bland kvinnor med hög utbildning (Blomberg & Niskan, 2017:46). 

Ulfsdotter Eriksson (2006) förklarar i sin studie att skillnaden i arbetsledande befattning beror 

på den primära könssegregationen. Den primära könssegregationen innefattar uppdelningen i 

betalt och obetalt arbete och hur detta fördelas mellan män och kvinnor. Peterson (2017) 

förklarar i sin studie att kvinnor tar alltjämt ett större ansvar för det obetalda arbetet vilket är 

förklaringen till att män i högre utsträckning än kvinnor har arbetsledande funktioner. 

Peterson menar att arbetsgivaren har en benägenhet att betrakta kvinnor som i första hand 

föräldrar med svagare anknytningen till arbetsmarknaden än män. Följden blir att kvinnor 

väljs bort vid rekrytering, inte ses som kandidater för befordran och får lägre lön. Det talar för 

att det kan förekomma strukturell diskriminering på arbetsmarknaden (Phelps, 1972; England 

et al, 1988).  

2.  Kvinnor tenderar att i högre utsträckning än män arbeta inom offentlig sektor 

Vi kan se i resultatet att andelen kvinnor som arbetar inom offentlig sektor är större än 

andelen män i tabell 2.2. Det kan utifrån den strukturella diskrimineringen vara förenat med 

föreställningen att den offentliga sektorn erbjuder högre trygghet i anställningen och på så vis 

ger större möjligheter att förena arbete och familj, till exempel i form av 

föräldrapenningtillägg som kompenserar för en högre andel av inkomstbortfall vid 

föräldraledighet (Arbetsgivarverket, 2015). Men det kan även vara relaterat till att en stor del 

av de typiska “kvinnoyrkena” återfinns inom offentlig sektor, även om både sjukvård och 

skola till viss del är privatiserat.  
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Alvesson (2011) förklarar i sin studie att välfärdssystemet har en könsarbetsdelning där flesta 

kvinnor arbetar inom offentlig sektor. Detta menar han kan innebära att kvinnor har lägre 

status, sämre möjligheter till befordran och lägre löner än män som i större utsträckning 

arbetar i den privat sektorn (Alvesson, 2011:89). I den offentliga sektorn kan vi anta att 

lönerna generellt är lägre eftersom den är skattefinansierad och det ligger då i arbetsgivarens 

intresse att hålla nere lönekostnader. Det kan utifrån den strukturella diskrimineringen förstås 

som att löneutvecklingen inom offentlig sektor inte varit särskilt högprioriterad då den 

domineras av kvinnor, då det utifrån teorin antas att yrken som traditionellt innehas av 

kvinnor nedvärderas lönemässigt (England et al, 1988).   

3.  Kvinnor tenderar att i högre utsträckning än män arbeta inom ”typiska 

kvinnojobb” (skola/vård och omsorg samt butik/detaljhandel) 

Som tidigare konstaterat skiljer det sig åt vilken typ av yrken kvinnor respektive män har. 

Utifrån Humankapitalteorin betyder det att det specifika humankapitalet ser olika ut (Becker, 

1964:16). Det ger effekter på individens inkomst om kvinnor oftare väljer yrken som 

generellt genererar lägre inkomst, såsom undersköterskor som enligt SCB (2018) är bland de 

vanligaste yrkena kvinnor har. Det bekräftar även våra resultat, där 40% av kvinnorna arbetar 

inom vård, skola eller omsorg vilket vi ser i tabell 2. Enligt teorin är yrkesval en relevant 

aspekt med hänsyn till förväntad framtida inkomst (Becker, 1964:16). Vi kan därmed se 

tendenser till horisontell könssegregering. Men om det rör sig om olika typer av 

utbildningsbakgrund, individuella val eller bevisligen diskriminering är svårt att spekulera i 

en begränsad studie utan mer information om respondenternas upplevelser. Tydligt är att det 

finns skillnader till kvinnors nackdel. Utifrån den strukturella diskrimineringen kan det vara 

ett resultat av att kvinnor nekas tillträde till många branscher och förvisas till typiska 

”kvinnoyrken” (Phelps, 1972:659). I det avseendet är den statistiska diskrimineringen mest 

relevant. Peterson (2017) visar på att den svenska välfärdsstaten har bidragit till att skapa ett 

specifikt system för kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Han visar att den svenska 

välfärdsstaten har lett till en mycket hög sysselsättningsgrad för kvinnor men också till en ny 

form av kvinnlig underordning på arbetsmarknaden (Peterson, 2017:366-367).  

Bergqvist (1990) visar på samma sätt i sin studie att den svenska välfärdsstaten har 

underhållit och förstärkt mekanismer för diskriminering på arbetsmarknaden som drabbar 

kvinnor i allmänhet. I sin studie beskriver hon att den svenska välfärdsstaten utvecklat 

motstridiga tendenser vad gäller kvinnor. Kvinnors inträde på arbetsmarknaden underlättas 
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genom till exempel offentlig barnomsorg. Dock har det reproduktiva arbetet överförts från 

familjen till den offentliga sektorn och där reglerats. Rönnblom (2011) visar i sin studie att 

det beror på jämställdhetspolitiken som reproducerar heteronormativa förväntningar på hur 

samhället bör se ut, då jämställdhetspolitik i sig är ett sätt att reproducera föreställningar om 

kön. Även Hirdman (2014) visar på att jämställdhetspolitiken präglat svensk politik sedan 

1960-talet och menar att det har lönat sig och förbättrat situationen i det svenska arbetslivet. 

Då vår studie inte är longitudinell visar inte resultaten hur det sett ut över tid, dock ser vi i 

resultatet att det alltjämt förekommer könsskillnader i det svenska arbetslivet.  

4.  Män tenderar att ha högre månadsinkomst än kvinnor 

Generellt är kvinnors lön lägre än männens, vi ser i tabell 3 att män tjänar 6398,988 kr mer i 

snitt per månad. Det beror sannolikt på det faktum att män och kvinnor väljer olika yrken 

(SCB, 2018) i likhet med vad Becker (1964) kallar specifikt humankapital, det vill säga olika 

typer av utbildning som ger olika möjligheter till välbetalda arbeten. Men är männens yrken 

generellt ”svårare” än kvinnornas? Sannolikt inte, vilket visar tendenser till att 

värdediskriminering förekommer för typiska ”kvinnoyrken” (England et al, 1988). I likhet 

med Becker (1964) menar Mats Alvesson (2011) att en individuellt orienterad förklaring till 

skillnaderna i det svenska arbetslivet är humankapitalteorin. Investering i bland annat 

utbildning förklaras vara nyckelfaktorn bakom karriärer och att kvinnor missgynnas förklarar 

Alvesson beror på att de har lägre eller mindre relevanta former av utbildning och att de inte 

har lika kvalificerade erfarenheter (Alvesson, 2011:207). Dock visar andra studier att 

skillnader i behandling av manliga och kvinnliga anställda vad gäller meriterande uppgifter 

som en avgörande faktor i de processer som missgynnar kvinnor (Billing & Alvesson 1999). 

Svensson (2017) betonar att utbildningssystemet fortfarande är en viktig sorteringsmekanism 

för de yrken och positioner som människor erhåller på arbetsmarknaden och förklarar det 

som att variationer av lön och position mellan olika kategorier av arbetskraften (till exempel 

män och kvinnor) är en huvudsaklig effekt av skillnader i individers ”humankapital” 

(Svensson, 2017:99,106).  

5.  Män tenderar att ha högre utbildning än kvinnor 

Den skillnad mellan könen i det svenska arbetslivet som studiens resultat har åskådliggjort 

förklarar Svensson (2017) i sin studie beror till stor del av humankapital. Enligt Svenssons 

studie är utbildningssystemet fortfarande en viktig sorteringsmekanism för de yrken och 
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positioner som människor erhåller på arbetsmarknaden. Svensson (2017) förklarar att 

variationer av lön och position mellan olika kategorier av arbetskraften (i synnerhet män och 

kvinnor) är en huvudsaklig effekt av skillnader i individers utbildning. Studiens resultat visar 

att utbildning positivt korrelerar med inkomst. Utifrån humankapitalteorin kan vi förstå det 

som att det finns skillnader i det specifika humankapitalet (Becker, 1964:16). Dock visar 

resultatet att kvinnor i genomsnitt tenderar att ha högre utbildning än män men att de alltjämt 

tenderar att ha lägre inkomst. Alvesson (2011) visar i sin studie att det beror på att kvinnor 

har lägre eller mindre relevanta former av utbildning. Utifrån det genuskonstruktivistiska 

perspektivet kan vi spekulera i vad det beror på, till exempel att det finns olika förväntningar 

på kvinnor respektive män i fråga om yrkesval vilket grundar sig i de könsroller vi antas 

socialiseras in i (West & Zimmerman, 1987). Studiens resultat går i linje med Alvessons 

(2011) resultat och visar att en kvinna och en man inom samma sektor med samma arbetstid 

och lika lång utbildningsbakgrund fortfarande tenderar att ha en skillnad i månadsinkomst. 

Resultatet visar dock inte vad för typ av utbildning de har. Det går däremot att se på den 

bivariata korstabuleringen (tabell 2) att en stor del av kvinnor tenderar att jobba inom skola, 

vård och omsorg vilket innebär att de flesta kvinnor tenderar att ha en utbildning kopplad till 

den yrkeskategorin. 

 

6.   Inkomstskillnaden kan till viss del förklaras av vilken sektor, yrke de jobbar i och 

inkomsten korrelerar positivt med utbildningsår, arbetstid och ålder. 

Vi ser även i den multivariata regressionsanalysen i tabell 3.2 att kvinnor, konstanthållet för 

sektor, tjänar mindre. Även här kan den strukturella diskrimineringen, då främst den 

statistiska, förklara detta genom att då en arbetstagares produktivitet aldrig är helt och hållet 

känd för arbetsgivaren erhåller kvinnor generellt lägre lön (Hultin et al, 1997:160). Resultatet 

i tabell 2 pekar på att vilken typ av yrke kvinnor respektive män arbetar med i viss mån 

skiljer sig åt. Den vanligaste kategorin bland kvinnor är vård/skola/omsorg och bland män är 

kategorin ”övriga” den vanligaste, sett från det genuskonstruktivistiska perspektivet kan det 

förklaras som att vi väljer olika yrken för att vi socialiseras in i olika könsroller och de yrken 

vi väljer återspeglar könsrollerna (West & Zimmerman, 1987). Vi kan utifrån det 

genuskonstruktivistiska perspektivet och resultatet inte göra några direkta tolkningar för 

enskilda individer, vilket inte är en målsättning för studien. Vi kan däremot uttala oss om är 

strukturella tendenser, då vi ser tydliga mönster i våra presenterade resultat som tyder på att 
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perspektivet kan ha ett visst förklaringsvärde. Skillnaden i representation per sektor i tabell 

2.2 kan även det indikera att män aktivt söker sig till den privata sektorn därför att det 

förväntas ge högre avkastning på lön, likaväl som att kvinnor söker sig till den offentliga 

sektorn av andra skäl. Det kan alltså likaväl vara ett medvetet val, i motsats till vad 

exempelvis den strukturella diskrimineringen föreslår (Phelps, 1972).  

Något som motsäger humankapitalteorins relevans som förklaringsmodell är att kvinnor trots 

allt har högre utbildning utifrån våra presenterade resultat i tabell 3.2. Huruvida kvinnor 

oftare än män gör uppehåll är heller inte något vi kan uttala oss om utifrån våra variabler och 

deskriptiva statistik, alltså vet vi inget om det som Becker (1964) kallar on-the-job training 

eller sammantagen arbetslivserfarenhet för just våra respondenter.  

Studiens resultat visar att kvinnor och mäns månadsinkomst skiljer sig när de jobbar inom 

samma sektor. Denna skillnad ökar dock om de jobbar inom olika sektorer (exempelvis om 

man jämför en kvinna som jobbar inom den offentliga sektorn inkomst med en man inom 

privata). Resultatet har dessutom visat att de flesta män tenderar att jobba inom den privata 

sektor och de flesta kvinnor tenderar att jobba inom den offentliga sektorn. Peterson (2017) 

visar att detta beror på att de välfärdsstatliga institutionerna inom den offentliga sektorn utgör 

en viktig arbetsmarknad för kvinnor. Peterson (2017) visar dock att de välfärdsstatliga 

institutionerna erhåller oönskade konsekvenser som att kvinnor blir inlåsta i 

kvinnodominerade ”getton” på arbetsmarknaden med låga löner. 

Den återstående skillnaden mellan män och kvinnor i det svenska arbetslivet som kvarstår 

och som inte kan förklaras med könssegregation eller humankapital visar tidigare studier kan 

bero på könsdiskriminering (Phelps, 1972; England et al, 1988). Även Thoursie (2004) visar i 

sin studie att det förekommer diskriminering gentemot kvinnor på den svenska 

arbetsmarknaden. Rydgren (2004) delar samma uppfattning. De Los Reyes (2005) beskriver 

på samma sätt att grunden till institutionell diskriminering finns i regelverk och strukturer, 

utgör det en del av hur arbetslivet är utformat. Lundberg och von Schantz Lundberg (2007) 

visar i sin studie att när kvinnor och män har olika lön trots att de har lika eller likvärdiga 

jobb förekommer könsdiskriminering. Dock menar de att skillnaderna mellan män och 

kvinnor i arbetslivet är en komplex fråga. Det studiens resultat har visat är att till och med när 

vi konstanthåller för sektor, utbildning och arbetstid så skiljer sig i månadsinkomst mellan 

män och kvinnor fortfarande åt. Som tidigare studier visar kan detta vara ett resultat av 
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diskriminering, dock visar även våra resultat att fenomenet är för komplext då våra oberoende 

variabler bara har förklarat en viss del av variansen i skillnaden i månadsinkomst. 

7.3 Metodologisk påverkan på resultatet 

En kvantitativ metod valdes för att besvara frågeställningarna vilket ger möjlighet till ett stort 

urval vilket kan generaliseras till en bredare population. En kvalitativ metod hade begränsat 

möjligheterna till den stora mängd data som är nödvändig för att besvara studiens 

frågeställningar. Vidare har vi i den teoretiska referensramen sett till såväl strukturella som 

individuella förklaringar, vilket hade begränsats om metoden varit kvalitativ. 

Metoden skulle kunna förbättras avsevärt om vi hade mer kunskap om de individer som 

besvarat enkäten, då fler faktorer sannolikt samspelar med det resultat vi ser. Då studien är 

begränsad har vi varit tvungna att avgränsa oss till ett fåtal variabler. Vi är även begränsade 

av de dataset som finns tillgängliga, även om den mängden data som behövdes för att besvara 

studiens frågeställningar är avsevärt större än vad som varit rimligt att själva samla in. Det 

dataset som valdes, ISSP från 2017, innehåller 73 variabler varav många är relevanta för 

studiens syfte. Det externa bortfallet var förhållandevis stort, och fler kvinnor än män valde 

att delta vilket kan ha genererat en viss snedfördelning. En totalt jämn fördelning hade 

möjligtvis gett oss andra resultat. Åldersfördelningen är en annan aspekt som kan ha påverkat 

resultatet, då vi iallafall vill tro att jämlikheten är större i de yngre ålderskategorierna. En 

annan faktor som kan påverka de resultat vi fått fram är att svaren i enkäten bygger på 

subjektiva tolkningar eller att respondenterna svarar det man tror är ”rätt”. Den problematik 

som finns här är allmän kritik som är återkommande i många andra liknande studier. Däremot 

bör läsaren ha i åtanke att just de variabler som förekommer i vår studie inte är särskilt 

subjektiva eller normativt laddade. Vi är ödmjuka inför de brister som studien innehåller, 

men något annat alternativ fanns inte. Att undersöka stora mängder individdata med 

kvalitativa ansats skulle kräva nästintill obegränsade resurser. De resultat vi fått fram visar på 

signifikanta resultat.  
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8. Vidare forskning 

I denna studie har vi, precis som tidigare forskning, visat på att Sverige trots allt inte är ett 

helt jämställt land vad gäller arbetsmarknaden. Könssegregeringen existerar på såväl 

horisontell, vertikal och primär nivå. Vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur 

könssegregeringen ser ut i avgränsade yrkesgrupper, till exempel den som i vår studie går 

under kategoriseringen vård/skola/omsorg. Hur kommer det sig att över 40% av de kvinnliga 

respondenterna sökt sig just till den yrkeskategorin? Är det ett individuellt val, ett resultat av 

sorteringsprocessen eller rent av diskriminering? Det hade vidare varit intressant att 

komplettera studien med en kvalitativ del, att till exempel genom intervjuer söka svar på 

varför individer själva tror att könssegregeringen ser ut som den gör på arbetsmarknaden. Det 

hade även varit intressant att på en politisk nivå ta reda på hur de jämställdhetspolitiska 

målsättningarna kommer att se ut på ett par års sikt. Hur tror politikerna att utmaningarna ser 

ut i framtiden? Ett förslag till en framtida studie skulle kunna vara att ”könsneutralisera” 

arbetsansökningar för att se om arbetsgivare då väljer att anställa fler kvinnor till 

mansdominerade yrken och vice versa. Vad vi vet har detta ännu inte gjorts.  Ett annat förslag 

är att göra en komparativ och longitudinell studie på data från flera länder för att se hur det 

skiljer sig åt.  

9. Avslutning 

Uppsatsens syfte var att analysera könsskillnaderna i det svenska arbetslivet, undersöka hur 

det skiljer sig mellan den offentliga respektive den privata sektorn samt förklara dessa 

skillnader. Uppsatsens frågeställningar var hur ser könsskillnaderna ut i det svenska 

arbetslivet? Hur skiljer det sig mellan den offentliga respektive privata sektorn? Hur kan de 

könsskillnader vi ser förklaras? Studien har studerat könsskillnader i det svenska arbetslivet 

genom att analysera könsskillnader i yrke, sektor, arbetsledande funktion, utbildning och lön. 

 

Studiens resultat har visat att det förekommer könsskillnader i det svenska arbetslivet i form 

av könssegregation där resultatet har visat att kvinnor och män arbetar inom olika sektorer, 

inom olika yrken. Resultatet har visat att kvinnor i högre utsträckning än män arbetar inom 

den offentliga sektorn, att den vanligaste yrkeskategorin för kvinnor är skola/vård/omsorg 
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samt detaljhandel och att kvinnor i lägre utsträckning än män har arbetsledande funktioner. 

Resultat visar även att det förekommer en skillnad i inkomst mellan könen till kvinnors 

nackdel. Detta trots att kvinnor i genomsnitt tenderar att lägga mer tid på utbildning än män 

vilket delvis är oförenligt med humankapitalteorin som innefattar att utbildning en stor del av 

könsskillnaden i arbetslivet. Resultat har också visat att inkomstskillnaden mellan män och 

kvinnor kvarstår även om de har lika lång utbildning, samma ålder, samma arbetstid per 

vecka och arbetade inom ”typiska” kvinnojobb. Det menar vi är oförenligt med både 

humankapitalteorin och perspektivet om könssegregeringen som innefattar att män och 

kvinnor arbetar inom olika yrken och sektor och att det i sig påverkar lönen. Resultatet har 

visat att humankapital och könssegregationen förklarar en viss del av skillnaden, dock kan vi 

se att det fortfarande föreligger en oförklarad skillnad. Studiens resultat har visat att det finns 

en skillnad i inkomst mellan könen i både privata och offentliga sektorn men att den 

genomsnittliga månadslönen för kvinnor i den offentliga sektorn tenderar att vara lägre än i 

den privata. Det är förenligt med tidigare forskning som visat att den offentliga sektorn 

selekterar in kvinnor i lågavlönade typiska kvinnojobb (Ellingsceter, 2017:45).  

  

Studiens resultat stämmer på många sätt väl överens med resterande forskning som undersökt 

könsskillnader i det svenska arbetslivet och på andra sätt inte. Studiens teorier har kunnat 

förklara en del av skillnaden mellan könen, dock inte hela skillnaden. Därav är slutsatsen att 

könsskillnaderna i det svenska arbetslivet är ett komplext ämne som saknar en heltäckande 

förklaring.  

  

Sammantaget kan vi konstatera att könsskillnader förekommer i det svenska arbetslivet till 

kvinnors nackdel. I relation till hur jämställdhetspolitiken främjat denna skillnad hittills 

har resultatet visat att det fortfarande finns rum för utveckling. Gällande de 

jämlikhetspolitiska målen som diskuterats i uppsatsens bakgrund kan vi utifrån målet som 

berör En jämn fördelning av makt och inflytande (som bland annat innefattar en jämn 

representation av kvinnor och män på högre positioner) konstatera att män oftare har 

arbetsledande positioner. Gällande målet som rör Ekonomisk jämställdhet ser vi att 

löneskillnaderna finns till kvinnors nackdel. Avseende Jämställd utbildning ser vi att kvinnor 

utbildar sig längre än män, men vi har inte insikt i fördelningen på enskilda program eller 

utbildningar. Här kan vi se att män utbildar sig i lägre utsträckning dock att de till synes inte 

drabbas av detta ekonomiskt tvärtom är högre utbildning snarare en nackdel för kvinnor i 

detta sammanhang.  
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Avslutningsvis är kunskapsluckan vi fyller utifrån teorierna och tidigare forskning en 

komplettering av det som tidigare gjorts med en fördjupning i hur könsskillnaderna ser ut och 

utifrån ett högst aktuellt material. Det vi kan se är att jämställdhet på arbetsmarknaden ett 

högaktuellt ämne och vi tror att framtiden kommer att innebära ytterligare förbättringar. Men 

det kräver såväl ett politiskt engagemang som en normförändring i samhället i stort.  
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