
	  
	  

 

 

 

 
 

 

 

Ojämställd lön mellan män och kvinnor i Sverige 

– en självuppfyllande profetia? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sociologi C 

Kandidatuppsats VT 2016 

Författare: Malin Liljeson och Martina Stenqvist 

Handledare: Erika Willander 



	  
	  

Sammanfattning 

 
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om attityder kring lön eventuellt kan vara en 

orsak till att löneskillnader kvarstår mellan män och kvinnor i Sverige. Med hjälp av 

kvantitativ metod analyserades befintligt datamaterial hämtat från studierna gjorda av Stefan 

Svallfors och Jonas Edlund med namnet Åsikter om ojämlikhet i Sverige, år 1991 och 2009. 

Medelvärdesanalyser genomfördes för att undersöka om det fanns signifikanta skillnader 

mellan kvinnors och mäns löner samt mellan attityderna kring lön. Resultatet visade att 

attityderna kring om kön bör vara avgörande vid lönesättning inte skiljer sig mellan män och 

kvinnor samtidigt som det finns skillnader i mäns och kvinnors genomsnittliga månadslöner. 

Utöver det anser kvinnor i högre utsträckning än män att deras löner inte är rättvisa i 

förhållande till yrkesskicklighet och arbetsinsats. Slutsatserna som drogs var att 

samhällsstrukturer, vilka har sitt ursprung i attityder samt diskursen om hur kön socialt 

konstrueras, kan vara något som ligger till grund för löneskillnader mellan män och kvinnor.   
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Förord 

 
 

Vi vill rikta ett tack till Erika Willander som har handlett oss under hela arbetsprocessen med 

denna uppsats.  

 

Malin Liljeson och Martina Stenqvist, Uppsala, 2016-05-23 
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1. Inledning  
 

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

logiken?” (Alfredsson, 1990, s. 5). 

 

Så inleds boken Kön bestämmer lön författad av Karin Alfredsson. Boken kom ut för 26 år 

sedan och avser belysa samt ge förklaringar till varför kvinnor tjänar sämre än män. Sedan 

kvinnorna började arbeta utanför hemmen har deras arbete värderats lägre än mäns. Att arbeta 

med att ta hand om människor har sedan länge genererat ett tunnare lönekuvert än att arbeta 

med maskiner eller industrier. Alfredsson skriver att FN under år 1990 presenterade att 

kvinnor utför hela 66 procent av allt arbete i världen samtidigt som de endast har tillgång till 

10 procent av inkomsterna (Alfredsson, 1990). Det inledande citatet är över 25 år gammalt, 

trots det är det fortfarande aktuellt i den meningen att löneskillnader mellan män och kvinnor 

kvarstår (SCB:1, 2014). I rapporten Human Development Report 2015 om mänsklig 

utveckling visar FN att arbetsmarknaden har förändrats sedan år 1990. Dock utförde kvinnor 

år 2015 fortfarande mest arbete i världen och dessutom utförde de tre gånger så mycket 

obetalt arbete som män (United Nations Development Programme, 2015). 

 

Jämställdhet diskuteras idag flitigt i sociala medier, i skolor och på arbetsplatser runt om i 

Sverige. I en debattartikel i Svenska Dagbladet (2010) diskuterar Per Schlingmann, 

partisekreterare för Moderaterna och Hillevi Engström, jämställdhetspolitisk talesperson för 

samma parti, att jämställdhetsdebatten är en fråga om frihet. Vidare skriver de att kampen mot 

löneskillnaderna mellan könen är en viktig fråga för att öka friheten (Engström & 

Schlingmann, 2010). Enligt Statistiska centralbyrån är en kvinnas genomsnittliga lön cirka 18 

procent lägre än en mans genomsnittliga lön och den skillnaden har varit ungefär densamma 

de senaste 20 åren (SCB:1, 2014). Denna uppsats grundas i en nyfikenhet för varför 

löneskillnader mellan män och kvinnor fortfarande kvarstår i Sverige. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Frågorna om jämställdhet var inget nytt år 1991, men samma år inrättades ny lagstiftning i 

form av jämställdhetslagen. Syftet med denna lag var att främja kvinnors och mäns lika rätt i 

arbetslivet. Lagen innebar att arbetsgivare fick specifika krav på sig att varken direkt eller 
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indirekt diskriminera arbetstagare på grund av kön. Dessutom innebar lagen att arbetsgivare 

aktivt skulle bedriva ett jämställdhetsarbete på arbetsplatsen. Lagen ersattes år 2009 av 

diskrimineringslagen. Dagens jämställdhetspolitik har fyra delmål som tillsammans ska göra 

att kvinnor och män får samma makt att påverka samt forma sina egna liv. Dessa fyra delmål 

är: 1. En jämn fördelning av makt och inflytande, 2. Ekonomisk jämställdhet, 3. En jämn 

fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt 4. Att mäns våld mot kvinnor ska 

upphöra. Arbetet med att uppnå dessa mål har gjort att skillnaderna mellan könen har 

utjämnats något och att kvinnor har fått fler fördelar än de tidigare haft 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2009). Enligt en rapport från SCB syftar skillnaderna 

exempelvis till obetalt hemarbete där kvinnor lägger ner mindre tid än tidigare och män mer. 

En annan skillnad är att män tar ut fler föräldraledighetsdagar idag än de gjorde för 30 år 

sedan. Ett ytterligare exempel är att könsfördelningen inom yrken är mer jämn idag än år 

1985. I samma rapport från SCB framgår att år 1994 var kvinnors genomsnittliga medellöner 

per månad 84 procent av mäns, år 2012 var den siffran 86 procent. Det betyder att på 18 år 

har arbetet med att kvinnor och män ska tjäna lika mycket endast lyckats nå en liten framgång 

(SCB:1, 2014).  

 

Den amerikanska sociologen Joan Acker skriver i boken Kvinnors och mäns liv och arbete att 

kvinnans inträde i förvärvsarbete innebar att kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 

könen i större utsträckning blev en politisk fråga (Acker, 1992). Acker har prisbelönts med 

”the American Sociological Association’s Career of Distinguished Scholarship Award” för 

sina genusstudier och hon är en väletablerad analytiker inom sociologisk genusforskning. 

Under en treårsperiod koncentrerade Acker sina studier till arbetsmarknaden i Stockholm 

(University of Oregon, 2016). Acker skriver att i takt med att andelen kvinnor på 

arbetsmarknaden ökade blev det nödvändigt för politikerna att beakta olika kvinnofrågor och 

de dubbla roller många kvinnor hade i vardagen, både i hemmen som på arbetsmarknaden. 

Dessa frågor ansågs besvärliga av politikerna men de fick även insikt för de många fördelar 

som uppkom med ökat antal förvärvsarbetande kvinnor. För att åstadkomma ökad 

jämställdhet uppmärksammades att såväl mäns som kvinnors attityder behövde förändras. 

Förslag på konkreta åtgärder för förändring var bland annat ett utökat ansvar för männens 

hemarbete för att dämpa mansdominansen på arbetsmarknaden och diskriminering av kvinnor 

i arbetslivet. Männens makt upprätthölls genom dominans och nedtystning av kvinnor (Acker, 

1992, ss. 282-288). Ackers studier visar att ojämlikheter mellan könen i arbetslivet länge varit 
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uppmärksammat vilket har lett till ett ökat intresse för genusforskning. 

   

Genusforskningens främsta uppgift bör vara att utveckla och nyansera det vardagliga 

resonemanget om kön i olika samhälleliga sammanhang, något som professor Mats Alvesson 

och organisationsforskaren Yvonne Due Billing hävdar i boken Kön och organisation (2009). 

De menar att det genom ett sådant resonemang kan bli möjligt att motverka könsblindhet och 

att det kan bidra till att minska de stereotypa könsroller som idag tros vara en av de 

bakomliggande faktorerna till varför män och kvinnor behandlas olika i samhället. Enligt 

författarna kretsar genusforskning kring tre huvudprinciper där den första innebär att 

begreppet kön är centralt och att det behövs förståelse för det för att kunna få en förståelse för 

alla sociala relationer, institutioner och processer. Den andra innebär att relationerna mellan 

könen är problematiska då de karaktäriseras av underordning och dominans, 

jämställdhetsbrist samt förtryck och motsättningar. Den tredje huvudprincipen handlar om att 

relationen mellan könen är ett resultat av sociala konstruktioner som därmed inte är naturligt 

givna. Tillsammans har samhället genom historien därmed skapat normer för hur vi talar om 

och uppfattar vad som är manligt och kvinnligt (Alvesson & Due Billing, 2011). 

 

Hur manligt och kvinnligt skapas i samhället tas även upp i artikeln Doing Gender författad 

av Candace West och Don H. Zimmerman (1987). Både West och Zimmerman är professorer 

i sociologi och West är inriktad mot feministisk forskning.  De introducerar där begreppet 

“doing gender” som sedermera blivit ett vedertaget begrepp inom det sociologiska 

forskningsfältet. West och Zimmerman beskriver i artikeln att vi ständigt kategoriserar in 

individer i vår omgivning i könsroller och bidrar således med att reproducera dem i vår 

dagliga interaktion med andra människor (West & Zimmerman, 1987). Författarna menar att 

de så kallade naturliga könsrollerna man och kvinna egentligen är resultatet av politisk 

varsebildning i sociala strukturer och heteronormativa koder. De anser att individer som 

samhällsmedlemmar hela tiden “gör kön”. Med detta uttryck menar de att kön inte är ett 

personlighetsdrag eller typ av social roll utan att det är genom mänskliga sociala handlingar 

som könsrollerna bestäms. På så vis menar West och Zimmerman att attityder för vad som är 

manligt och kvinnligt formas av samhället och dess medlemmar. De manliga och kvinnliga 

könsrollerna innebär även olika förväntade beteenden utifrån vad som anses manligt och 

kvinnligt (West & Zimmerman, 1987, ss. 125-151). Eftersom beteenden enligt 

socialpsykologen Floyd H. Allport, som var en pionjär inom beteendevetenskap, grundar sig i 
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attityder och värderingar (Allport, 1937), kan könsrollerna antas vara en faktor som skulle 

kunna spela in för individens attityd till löneskillnader. 

 

Medlingsinstitutet, MI, är en myndighet som bland annat har i uppgift att verka för en 

fungerande lönebildning. Varje år kommer MI med en rapport som presenterar 

löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Den senast publicerade rapporten kom ut 2014 och 

i den kan utläsas att det finns en skillnad mellan mäns och kvinnors löner. Arbetsmarknaden i 

Sverige är könssegregerad, även om segregeringen har minskat på senare år. En av de mest 

avgörande faktorerna till skillnader i mäns och kvinnors löner är enligt MI att män och 

kvinnor återfinns i olika yrken. Kvinnor är överrepresenterade i traditionella så kallade 

lågstatusyrken med låga löner och män är överrepresenterade i yrken som genererar höga 

löner (Medlingsinstitutet, 2015). Enligt SCBs senaste statistik (2014) är de tre vanligaste 

yrkena för kvinnor är undersköterska, grundskollärare och barnskötare. Inom dessa yrken är 

medelvärdet för en månadslön ungefär 25000 kronor (SCB:4, 2014). För män är de tre 

vanligaste yrkena företagssäljare, lager- och terminalpersonal samt lastbilsförare. Inom dessa 

yrken är medelvärdet för en månadslön ungefär 32000 kronor (SCB:3, 2014). I enlighet med 

Alfredssons citat som presenterades i inledningen får kvinnor i dessa yrken sämre betalt för 

att ta hand om människor än vad män får för att ta hand om materiella ting. Detta visar på en 

könssegregerad arbetsmarknad vilket försvårar att rakt av jämföra medellöner mellan könen.  

 

Medlingsinstitutet korrigerade i rapporten Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2014 för 

faktorer som i tidigare studier påvisats påverka löneskillnader, såsom till exempel yrke, 

arbetslivserfarenhet och utbildning. Resultatet av detta visar att det kvarstår en löneskillnad 

som inte går att förklara, en så kallad oförklarlig skillnad. Denna skillnad varierar i storlek 

mellan branscher och yrkesgrupper och den största skillnaden återfinns i privat sektor bland 

tjänstemän. I rapporten understryks att det är en skillnad på oförklarlig och osaklig 

löneskillnad. För att en löneskillnad ska klassas som osaklig ska den enda bakomliggande 

orsaken till skillnad i lön vara just kön. En oförklarlig skillnad innebär resterande faktorer 

som inte går att förklara med statistiska metoder, såsom motivation och engagemang hos 

arbetstagaren. Det går inte att med hjälp av statistiska beräkningar säga att endast en enda 

faktor påverkar löneskillnader (Medlingsinstitutet, 2015). 

 

Medlingsinstitutet skriver vidare att enligt diskrimineringslagen finns lagstadgade krav att en 

arbetsgivare inte får diskriminera arbetstagare eller behandla individer olika på grund av 
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könstillhörighet. Trots det menar MI att just diskriminering kan vara en av de bakomliggande 

orsakerna till varför kvinnor och män tjänar olika. I rapporten presenteras två 

diskrimineringsgrunder som det ofta talas om i sammanhang som handlar om löneskillnader. 

Den ena är fördelningsdiskriminering och den andra värdediskriminering. 

Fördelningsdiskriminering handlar om att kvinnor inte har tillgång till höga positioner i 

samma utsträckning som män har, trots att de innehar samma utbildning och 

arbetslivserfarenhet. Det i sin tur leder till att arbetsmarknaden blir horisontellt och vertikalt 

segregerad. Horisontell segregering innebär att män och kvinnor befinner sig inom olika 

sektorer och yrken. Den vertikala segregeringen innebär istället att män och kvinnor är 

koncentrerade till olika lönekategorier eller befattningar. Den andra diskrimineringsgrunden, 

värdediskriminering, som presenteras i rapporten handlar om att yrken som domineras av 

kvinnor värderas lägre än yrken som domineras av män och det leder i sin tur till att kvinnor 

tjänar sämre i större utsträckning (Medlingsinstitutet, 2015).  

 

Med denna bakgrund visas att bland annat diskriminering och individers olika typer av 

utbildning kan förklara en del av löneskillnaderna, men det finns fortfarande aspekter som är 

oförklarade till varför löneskillnader kvarstår. Den här studien kommer att utgå från 

antagandet att lönestrukturer är en del av samhällsstrukturer i stort, vilka formas av oss 

människor. Utifrån litteraturgenomgången som följer i avsnitt två kan konstateras att mycket 

forskning har genomförts på området löneskillnader, däremot har vi inte funnit att 

löneskillnader i relation till attityder är studerat i lika stor utsträckning. Därför intresserar vi 

oss för att studera om attityder kan vara något som upprätthåller löneskillnaderna mellan män 

och kvinnor. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Under socialiseringsprocessen som sker under uppväxten formas individers grundläggande 

värderingssystem i vilket attityder och värderingar ingår samt formas (Inglehart, 1977), 

således är det en stor del av individers tankesätt. Med detta som utgångspunkt är syftet med 

denna uppsats att undersöka om attityder kring lön eventuellt kan vara en orsak till att 

löneskillnader mellan könen kvarstår. Det hypotetiska antagande som uppsatsen utgår ifrån är 

att varken män eller kvinnor ställer sig positiva till löneorättvisor på grund av 

könstillhörighet. Efter en hypotesprövning kommer därför attityder till löneskillnader att 
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analyseras för att bidra till förståelse för varför löneskillnader fortfarande förekommer. För att 

konkretisera studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

  

1. Skiljer sig attityder till om kön bör vara avgörande vid lönesättning åt mellan män och 

kvinnor? 

2. Skiljer sig attityderna till om den egna lönen är rättvis åt mellan män och kvinnor? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsen är uppdelad i sex avsnitt och inleds med en inledning där respektive ämne kort 

presenteras. Efter det följer en grundläggande bakgrund med problemformulering. I det första 

avsnittet presenterades studiens syfte och de frågeställningar som studien avser att besvara. 

Efter det presenteras ett urval av den tidigare forskning som ansetts vara relevant i förhållande 

till den aktuella studien. Det tredje avsnittet behandlar teori och begreppslig referensram som 

tillsammans med den tidigare forskningen kommer att tillämpas i analysen av resultaten. Ett 

utförligt metodavsnitt följer efter avsnitt tre där såväl datamaterialet som studien utgår ifrån 

och metodologiskt tillvägagångssätt presenteras. Därefter presenteras uppsatsens resultat av 

medelvärdesanalyserna. Avslutningsvis följer ett diskussionsavsnitt som innehåller diskussion 

av analyser och slutsatser utifrån resultatet av studien.  

 

1.4 Avgränsningar 
 

Denna studie är avgränsad till Sverige. Detta val bottnar i att vi vill se hur attityder till lön ser 

ut inom Sverige snarare än att jämföra attityder mellan länder. Vi intresserar oss inte för 

någon specifik yrkesgrupp eller bransch, snarare vill vi kunna säga något om samhället i stort. 

Därför valdes ett befintligt datamaterial som insamlats från ett stort antal respondenter från 

hela Sverige. Vidare har valet gjorts att undersöka attityder till lön med hjälp av specifika 

enkätfrågor. Dessa frågor har utformats för att kunna mäta attityder kring lön, varför de också 

är användbara i denna studie.   
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2. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras ett urval av tillgänglig litteratur för att ge en bild av hur tidigare 

studier har undersökt forskningsfältet om löneskillnader mellan män och kvinnor. Ambitionen 

har varit att ge läsaren en överskådlig blick över tillgänglig forskning. Sökningar har gjorts 

med hjälp av nyckelorden “löneskillnader”, “män” och “kvinnor”. Då det finns många 

genomförda studier i ämnet har vi varit tvungna att precisera sökningarna ytterligare genom 

att addera “genus” för att finna fler relevanta studier. Litteraturgenomgången har utförts 

genom en översiktlig läsning av sammanfattningar samt överskådning av studiernas resultat. 

Nedan följer en sammanställning av relevant litteratur som anses vara aktuell i förhållande till 

studiens forskningsfält.  

 

2.1 Möjliga orsaker till löneskillnader 
 

Jenny Säve-Söderbergh är forskare vid Stockholms universitet på arbetsmarknadsekonomiska 

institutionen. I en studie analyserar hon löneanspråk från svenska nyexaminerade studenter år 

1999 och 2000 samt löneerbjudanden de ges från arbetsgivare. Genom analysen kan utläsas 

att signifikanta skillnader mellan mäns och kvinnors löneanspråk återfinns, där kvinnors 

löneanspråk generellt sett ligger cirka 8,5 procent lägre än mäns. I hennes studie studeras även 

löneskillnader mellan män och kvinnor och där utgår hon från perspektivet att löneskillnader 

bland annat kan kopplas till att män och kvinnor använder sig av olika förhandlingsstrategier 

på arbetsmarknaden. Båda könen använder sig av förhandlingsstrategier, men Säve-

Söderbergh påvisar att kvinnor gör det i betydligt lägre utsträckning än män. Utöver att 

kvinnor använder sig av förhandlingsstrategier i lägre utsträckning har de dessutom lägre 

löneanspråk och kombinationen av detta menar hon kan vara en orsak till att kvinnor har lägre 

löner än män. Till följd av detta ges de även lägre löneerbjudanden från arbetsgivare. Säve-

Söderbergh menar att konsekvenserna av att kvinnor använder sig av förhandlingsstrategier i 

lägre utsträckning blir att män premieras av arbetsgivaren, något som bland annat återspeglas 

i lönesättningen (Säve-Söderbergh, 2007). Enligt hennes resultat kan alltså urskiljas att 

förhandlingsstrategier och olika nivåer i löneanspråk kan vara faktorer som delvis förklarar 

löneskillnaderna mellan män och kvinnor på den svenska arbetsmarknaden. 

 

Löneskillnader mellan män och kvinnor kan även ha ursprung i andra orsaker. I studien Lön, 

livslön och livslögn gjord av Åsa Löfström (2007), docent i nationalekonomi vid Umeå 
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universitet, diskuteras könslöneglappet i ekonomiyrket. I datamaterialet visar statistiken att 

ekonomyrket är ett relativt könsintegrerat yrke vilket gör att det blir intressant att studera 

utifrån ett könslöneglappsperspektiv. Resultatet visar att år 2007 tjänade manliga ekonomer i 

genomsnitt 13 procent mer än kvinnliga ekonomer. I ett försök att utreda vilka löneskillnader 

som går att relatera direkt till kön, kontrollerade Löfström i sin studie för ett antal faktorer, 

där bland annat ålder, befattning, yrkessektor och utbildningsinriktning ingår, som tros kunna 

påverka. När dessa faktorer var kontrollerade för återstod fortfarande ett glapp som inte kunde 

förklaras. Löneglappet var minst i de lägre lönekategorierna och störst i de högre. Löfström 

skriver i sin studie att en tänkbar anledning till att löneskillnaderna ökade i takt med lönerna 

är det så kallade glastaket, vilket innebär att kvinnor är hindrade från att nå de högsta 

positionerna. Vidare menar hon att det även kan handla om en generationseffekt. I det 

studerade datamaterialet är de kvinnliga ekonomerna yngre än de manliga, och det betyder 

således att de har arbetat kortare tid, vilket kan vara en legitim orsak till lägre löner. 

Sammanfattningsvis visar studien att kvinnliga ekonomers löner är ungefär fem procent lägre 

än manliga ekonomers i de lägre lönekategorierna och ungefär tio procent lägre i de högre 

lönekategorierna (Löfström, 2012). 

 

Begreppet glastak som Löfström skriver om i sin studie syftar på ett fenomen som återfinns 

på den svenska arbetsmarknaden. Professorerna James Albrecht, Anders Björklund och Susan 

Vroman är verksamma inom ekonomisk och social forskning och har författat artikeln Is 

There a Glass Ceiling in Sweden publicerad i Journal of Labor Economics. De beskriver det 

här lönefenomenet med just begreppet glastak.  De menar att det finns ett tydligt löneglapp 

mellan kvinnor och män vilket dessutom, i enlighet med Löfströms studie, expanderar i de 

högre avlönade yrkesgrupperna. De högsta och således också mest välbetalda 

tjänstepositionerna besitts av män. Forskarna beskriver att det tycks finnas en osynlig högsta 

nivå vilken kvinnor inte kommer över lönemässigt, något som män däremot gör. I och med 

detta ligger kvinnors löner efter mäns i högre utsträckning i arbetsmarknadens högre 

lönespann jämfört vid lägre lönenivåer (Albrecht, Björklund, & Vroman, 2003). Ett annat 

vedertaget fenomen som premierar män beskrivs av Christine L. Williams som är professor i 

sociologi med inriktning mot genusforskning på arbetsmarknaden. Hon menar att innebörden 

av begreppet glashisseffekten är att män inte behöver arbeta sig upp inom organisatoriska 

hierarkier för att nå de högsta positionerna i samma utsträckning som kvinnor är tvungna att 

göra. Istället används begreppet glashissen metaforiskt sett för att beskriva det fenomen som 
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innebär att män klättrar i organisationshierarkin direkt upp till de högre positionerna 

(Williams, 1995, s. 12). 

 

Glastaket är ett begrepp som fortfarande används och innebörden kan tolkas som en 

diskrimineringsform av kvinnor på arbetsmarknaden. En studie, utgiven av Centrum för 

tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering 2014 (CTA), har undersökt om förnekandet av 

könsdiskriminering kan vara en bidragande faktor till att glastaket kvarstår samt att kvinnor i 

högre positioner tjänar sämre än män. I studien hävdas att de flesta kvinnor är högst medvetna 

om att könsdiskriminering på arbetsmarknaden förekommer men att många har svårt att se att 

det själva skulle ha blivit utsatta. Forskarna i studien har intervjuat tio kvinnor som tidigare 

varit chefer med höga positioner och samtliga anser att deras begränsning i avancemang inom 

organisationen inte berott på att de är just kvinnor. Anledningar som de uppgav till varför de 

begränsats har till exempel varit att de själva har sagt upp sig och bytt jobb när det har känt att 

de inte kommer vidare inom organisationen. Andra förklaringar som uppgivits var personliga 

skäl, alltså att den kunskapen som krävts för avancemanget inte besitts av individen i fråga 

(Alm & Muhonen, 2014). Genusforskaren Yvonne Hirdman (2001) beskriver hur samtliga 

individer i samhället är med och skapar kön och de egenskaper som tillskrivs män och 

kvinnor, genom till exempel handlingar där män premieras och kvinnor undervärderas. I 

studien från CTA hänvisar författarna till en avhandling av Klara Regnö (2013). Regnö är 

forskare inom avdelningen för Organisation och ledning vid Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm och har studerat kvinnodominerade arbetsplatser. I avhandlingen presenteras att 

kvinnliga chefer tenderar att nedvärdera och tala sämre om kvinnor i sin egen organisation i 

högre utsträckning än vad kvinnliga chefer på mansdominerade arbetsplatser gör (Regnö, 

2013). Med detta beteende skriver Alm och Muhonen i studien från CTA att kvinnor är med 

och fortsätter upprätthålla en mansglorifiering, män tillskrivs fler positiva egenskaper än 

kvinnor på kvinnodominerade arbetsplatser. Genom detta är både män och kvinnor med och 

upprätthåller diskursen om att män är normen och att kvinnor är en sämre version av dem, ett 

resonemang som även Hirdman för i sin bok Genus – om det stabilas föränderliga former 

(2001).  

 

I en internationell studie av sociologen Raewyn Connell (2007) presenteras uttrycket 

”genusordningen” med vilket hon syftar till att kvinnor och män befinner sig inom olika 

yrkeskategorier som konsekvens av samhällsstrukturer relaterade till könsnormer. Denna 

genusordning förklaras med vad som ofta benämns som en könssegregerad arbetsmarknad. 
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Connell belyser även att strukturer är trögföränderliga och att förändringar ofta måste börja 

inom en branschsektor för att sedan kunna sprida sig vidare till andra arbetsmarknads- och 

samhällsinstitutioner. På detta vis förändras i slutändan samhällsstrukturer och allmänna 

värderingar. Hon menar att könsnormer, i likhet med West och Zimmermans resonemang, 

upprätthålls av beteenden i vardaglig mänsklig interaktion (West & Zimmerman, 1987). 

Något som ytterligare försvårar strukturförändring i löneskillnadsfrågan är att beteendena är 

så djupt rotade i samhällsstrukturen att de uppfattas som självklara (Connell & Pearse, 2015, 

s. 111). Därmed kan återigen antas att en orsak till den tröghet som råder på den svenska 

arbetsmarknaden i fråga om utjämning av löneskillnader mellan könen kan kopplas till 

beteenden, vilka i sin tur bottnar i individers värderingar (Connell & Pearse, 2015). 

 

I samhället förhåller vi oss ständigt till normer vilket även gäller när det kommer till 

könsroller, där mannen är norm enligt det resonemang som Hirdman för. Detta påstående 

grundar hon i att kvinnor historiskt sett har behandlats som en skuggversion av mannen 

(Hirdman, 2001, ss. 59,60). Hon menar även att det finns ett isärhållande av män och kvinnor 

och att de ständigt kategoriseras in i typiska manliga och kvinnliga arbetssysslor och 

egenskaper, där de kvinnliga områdena negligeras. Inom kategorierna understryks vilken 

enorm prestation en kvinna åstadkommer om hon klarar av typiskt manliga sysslor. Män bör 

istället undvika kvinnotypiska arbeten, exempelvis inom omvårdnadssektorn, såvida yrkena 

inte maskuliniseras och således omdefinieras till ett mer typiskt manligt arbete (Hirdman, 

2001, s. 66). Hirdman menar att isärhållandet av könen på arbetsmarknaden kan kopplas till 

den yrkessegregering som föreligger mellan könen i Sverige. 

 

Ovan presenterade studier visar resultat som indikerar att diskriminering kan ligga till grund 

för att förklara varför det föreligger löneskillnader mellan män och kvinnor. Diskrimineringen 

tycks förekomma i flera olika former, däribland genom det så kallade glastaket och i 

användandet av förhandlingsstrategier som tycks skilja mellan män och kvinnor. Dessutom 

presenterades resultat ur studierna som visar på arbetsmarknadshierarkiska och 

könsrollsrelaterade infallsvinklar i löneskillnadsfrågan. Könsroller kan utifrån ett 

genusforskningsperspektiv kopplas till trögföränderliga samhällsstrukturer. Att de är 

trögföränderliga skulle kunna härledas till det vardagliga skapandet av kön som Hirdman 

menar att individer ständigt reproducerar i interaktionen med andra och samhället. 
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2.2 Statens offentliga utredningar om löneskillnader 
 

Statens offentliga utredningar, även förkortat SOU, är utredningar gjorda på begäran av 

regeringen. SOU:er är ihopkopplade med statligt arbete och kan således ha politiska inslag 

eller vinklingar. Återkommande hänvisningar till sådan forskning återfinns i majoriteten av de 

avhandlingar, rapporter och forskning som framkommit i sökningen efter tidigare studier 

kring ämnet löneskillnad mellan män och kvinnor. En sammanställning av resultatet har 

därför gjorts då det anses vara relevant att se vad dessa utredningar tidigare har kommit fram 

till. Samtliga rapporter som hänvisas till i det här avsnittet har således en koppling till Statens 

offentliga utredningar.  

 

I samtlig ovan nämnd tidigare forskning har funnits att diskriminering skulle kunna vara en 

bakomliggande faktor till att löneskillnader kvarstår. En studie som har fokuserat på att ta 

reda på om just diskriminering är en bakomliggande faktor till löneskillnader är återgiven i ett 

kapitel i en SOU författad av Mia Hultin och Ryszard Szulkin. Kapitlet har namnet 

”Chefernas kön och de anställdas lön – en studie om könsdiskriminering på svenska 

arbetsplatser” som presenteras i boken Kvinnors och mäns löner – varför så olika? I studiens 

inledning presenterar forskarna att syftet med studien är att undersöka om chefernas kön har 

något samband med löneskillnaderna som återfinns på arbetsmarknaden. Således om det på en 

arbetsplats med många kvinnliga chefer är procentuellt mindre skillnader i lön jämfört med en 

arbetsplats där många män är chefer. Forskarna presenterar att tidigare studier har ämnat att 

kartlägga vilka typer av diskriminering som kan tänkas äga rum och i vilken utsträckning. Tre 

huvudgrupper av diskriminering som kan kopplas samman med löneglapp mellan könen tas 

upp och dessa är allokeringsdiskriminering, värdediskriminering och direkt diskriminering. 

Allokeringsdiskriminering motsvarar det som i Medlingsinstitutets rapport benämns som 

fördelningsdiskriminering, alltså att kvinnor inte har samma möjlighet att kunna nå höga 

positioner. Även värdediskriminering har samma betydelse i båda rapporterna, alltså att yrken 

som domineras av kvinnor värderas lägre än yrken som domineras av män. Direkt 

diskriminering handlar om att kvinnor tjänar sämre än män inom samma yrke och på samma 

arbetsplats enbart på grund av det kön de tillhör. Dock påvisar tidigare studier att just direkt 

diskriminering spelar en relativt liten roll i förklaringen till löneskillnader mellan könen. 

Utifrån syftet med studien har författarna tagit fasta på två grunder som orsakar oskäliga 

löneskillnader. Den ena torde handla om att män med avsikt diskriminerar kvinnor för att på 

så sätt bibehålla de fördelar de har i arbetet. Den andra innefattar mindre avsiktligt eller helt 
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oavsiktligt handlande där chefer fattar beslut i enlighet med förväntningar på stereotypa 

könsroller (Hultin & Szulkin, 1997). Hultin och Szulkin åskådliggör sammanfattningsvis hur 

diskriminering kopplat till könsroller ger upphov till skillnader mellan män och kvinnor på 

arbetsmarknaden. 

 

Att stereotypa könsroller kan vara en av förklaringarna till att löneskillnader mellan män och 

kvinnor kvarstår är något som även forskaren Carl le Grand belyser. Yrkessegregering och 

lönediskriminering i Sverige är två aspekter som enligt le Grand gör att kvinnors 

löneutveckling går långsammare än mäns. I kapitlet ”Kön, lön och yrke – yrkessegregering 

och lönediskriminering mot kvinnor i Sverige” ur samma bok som nämnts ovan behandlas tre 

empiriska generaliseringar som det har forskats på inom ämnet löneskillnader. Där 

presenteras flertalet förklaringar till varför det förekommer löneskillnader mellan män och 

kvinnor. Dessa tre undergrupperade generaliseringar beskrivs som diskriminering i 

arbetslivet, investering i humankapital och kompenserande löneskillnader samt 

könsrollssocialisering och arbetsdelning i familjen. Den sista undergruppen är den gruppen 

som le Grand har fokuserat på. Där antas att intressen, preferenser och begåvningstyper skiljer 

sig mellan könen och att dessa skulle vara huvudfaktorer som bidrar till könssegregering och 

därmed också till de löneskillnader som idag återfinns på arbetsmarknaden. Dock belyser han 

att dessa aspekter bör förstås som komplement till varandra och att den ena således inte 

utesluter den andra. le Grand skriver att dessa skillnader antingen antas vara biologiskt 

betingade, alltså att de är medfödda eller också att de är socialt konstruerade. Han menar dock 

att det första antagandet är problematiskt då vad som ansetts som typiskt manliga och 

kvinnliga yrken har varierat över tid och menar således att det andra antagandet är mer 

rimligt. Den slutsatsen le Grand drar utifrån sina analyser är att det råder en värderingsmässig 

diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Denna diskriminering görs enligt honom av 

kvinnodominerade yrken vilket leder till att yrkena genererar lägre lön än yrken som är 

mansdominerade (le Grand, 1997). 

 

Den svenska arbetsmarknaden är och har under de senaste århundradena varit mycket 

könssegregerad vilket framkommer i SOU 2014:84 (Arbetsmarknadsdepartementet, 2014).  

Forskarna Eva M. Meyerson och Trond Petersen skriver i kapitlet ”Finns det ett glastak för 

kvinnor? En studie av svenska arbetsplatser i privat näringsliv 1970 – 1990” att kvinnor de 

senaste 30 åren har gjort framsteg på arbetsmarknaden i Sverige. Kapitlet är en del i boken 

Glastak och glasväggar? Den könssegregerade arbetsmarknaden där de vidare menar att det 
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kvarstår ett löneglapp mellan män och kvinnor som grupp. Detta löneglapp har sin bakgrund i 

horisontell könssegregering, alltså att kvinnor i mycket liten utsträckning når de högsta 

ledande positionerna i företag och organisationer.  En av anledningarna till det menar 

Meyerson och Petersen är att kvinnor är underrepresenterade i de högskole- och 

universitetsutbildningar som krävs för att nå de högsta positionerna (Meyerson & Petersen, 

1998, s. 109). Trots att chanserna för kvinnorna att nå en topposition har ökat återfinns 

fortfarande flest män på samhällets ledande toppositioner vilket framgår av rapporten Yrke, 

karriär och lön – kvinnors och mäns olika villkor på den svenska arbetsmarknaden. Detta 

fenomen är något som återfinns såväl på den svenska arbetsmarknaden som internationellt. 

Inom forskning har framkommit att flera tänkbara förklaringar kan ligga till grund för detta, 

bland annat att kvinnor inte strävar efter att nå de högsta positionerna i samma utsträckning 

som män gör. En ytterligare tänkbar förklaring är arbetsgivares preferenser då de högre 

positionerna tillsätts. Oavsett förklaring beskrivs i rapporten att bristen på kvinnor i de högsta 

tjänstepositionerna till viss del kan ses som en konsekvens av de könsroller män och kvinnor 

har inom familjen, vilket är svårt att förbise (Arbetsmarknadsdepartementet, 2014).  

 

I en senare publicerad rapport från Statens offentliga utredningar, SOU 2004:115, framgår att 

förväntningar och synen på män och kvinnor är djupt rotade i sociala samhälleliga strukturer. 

Detta är något som tydligt synliggörs bland annat i förskolan som ska verka för jämställdhet 

mellan pojkar och flickor. Forskning visar att förskolepedagogers förväntningar på barnen 

skiljer sig markant, ofta kopplat till kön. Pojkar behandlas som om de vore viktigare i 

bemärkelsen att de får mer uppmärksamhet och respons, flickor i sin tur tillägnas inte samma 

bekräftelse. Detta gör också att förväntningarna som barnen har på könsroller går i linje med 

de förväntningar de lärt sig av de vuxna. Eftersom denna åtskillnad görs i tidiga år bidrar det 

till att reproducera de förväntade rollerna på könen. Flickor och pojkar insocialiseras alltså i 

samhället och uppfostras olika till kvinnliga eller manliga rollbeteenden, vilket bidrar till 

upprätthållandet av skillnader mellan könen. Redan i tidig ålder görs en åtskillnad mellan 

könen gällande vad som är typiskt kvinnliga respektive manliga beteenden, något som också 

barnen uppfattar och anammar i sitt eget värderingssystem. Enligt författarna gör denna 

insocialisering i de kvinnliga respektive manliga könsrollerna att individen förmodligen inte 

reflekterar kring skillnaderna eftersom de upplevs naturliga (Wahl & Wetterberg, 2004).  

 

Könsroll är ett begrepp som ofta diskuteras i sammanhang med ojämlika löner mellan könen. 

Begreppet förklaras i Nationalencyklopedin som “sammanfattande term för socialt och 
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kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, 

föreställningar, resurser, makt och prestige”. Enligt könsrollsteorier uppfostras flickor och 

pojkar olika, de socialiseras in roller som innefattar olika förväntningar och beteenden. Dessa, 

menar könsrollsteoretiker, bidrar till att bibehålla de strukturella skillnader som skiljer 

kvinnor och män från varandra (Nationalencyklopedin, 2016). 

 

I de ovan nämnda rapporterna om löneskillnader mellan män och kvinnor som kan kopplas till 

SOU:er återkommer ett resonemang om att ”kön konstrueras”. Förklarningen till 

könsskillnader återfinns enligt denna diskurs inte i biologin. Attityder till löneskillnader borde 

därför kunna vara en del av förklaringen till varför det finns löneskillnader mellan män och 

kvinnor. 

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Tidigare studier har alltså funnit att möjliga orsaker till löneskillnader kan vara att män och 

kvinnor använder sig av olika förhandlingsstrategier och att män drar störst fördel av dem. 

Vidare har påvisats att kvinnor diskrimineras både av manliga kollegor och kvinnliga chefer, 

som då är med och bidrar till upprätthållandet av könsskillnader på arbetsmarknaden. Att den 

svenska arbetsmarknaden är könssegregerad är inget nytt, samtliga presenterade studier har 

påvisat att så fortfarande är fallet. Connell och Pearse menar att samhällsstrukturer är svåra att 

förändra eftersom de bottnar i trögföränderliga normer om könsroller. I könsrollerna ingår 

förväntningar på beteenden som anses kvinnliga respektive manliga som bidrar till att 

skillnader görs mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden och så även när det kommer till 

lön. Många tidigare studier om löneskillnader har påvisat att löneskillnader finns, och de har 

funnit att orsakerna kan vara flera. Eftersom beteenden utgår från attityder skulle en 

attitydsstudie kunna vara ett nytt sätt att studera löneskillnader och bidra med kunskap om 

attityder kan ha en inverkan på löneskillnader mellan män och kvinnor.  
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3. Teoretiska utgångspunkter och begreppslig referensram 
 

3.1. Centrala begrepp 
 

Nedan presenteras de centrala begrepp som kommer att användas i uppsatsen samt en 

begreppsförklaring över hur de förstås i sammanhanget. 

 

Allmänhetens mening innebär samlade attityder från flertalet individer. Enskilda individers 

attityd är även grundade med en medvetenhet om andras inställning i sakfrågan (Allport, 

1937). 

Attityder förstås som individers inställning till konkreta händelser och fenomen som 

utmynnar i ställningstaganden i olika sakfrågor (Allport, 1937). 

Genus som begrepp används som de socialt konstruerade könstillhörigheter som tillskrivs 

män och kvinnor. 

Jämställdhet används, i enlighet med Regeringskansliets definition, att samma möjligheter 

inom exempelvis arbete, integritet och inflytande ska föreligga för både män och kvinnor 

samt att de utefter dem ska kunna forma sina liv efter vad de själva önskar (Regeringskansliet, 

2016). 

Kön avser den könstillhörighet som en person identifierar sig med. 

Könsskillnader är sådana skillnader mellan män och kvinnor som enbart anses bero på 

könstillhörighet. 

Könsrollsinsocialisering används i den mening att pojkar och flickor fostras in olika 

könsroller vilka är kopplade till olika sociala normer. 

Löneskillnad används i denna uppsats som den oförklarliga löneskillnaden mellan män och 

kvinnors genomsnittliga löner. 

Värderingar innefattar individens samlade attityder till olika fenomen. 

 

3.2 Teorier om attityder och värderingar 
 

Då studien syftar till att undersöka om attityder till löneskillnader skiljer sig mellan män och 

kvinnor är det nödvändigt att teoretiskt beskriva vad attityder innebär och hur begreppet 

kommer användas. Detta görs med hjälp av den amerikanske beteendeforskaren Floyd H. 

Allports definitioner. Han poängterar vikten av att definiera begrepp kopplade till värderingar 

och attityder eftersom de används i så pass utbredd mening att innebörden tas för givet. Därav 
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behövs begreppsdefinitioner för att de ska kunna användas i vetenskapligt sammanhang. För 

att utröna vad skillnaden och betydelsen av vad såväl attityder, värderingar och allmänhetens 

mening är beskriver han i sin artikel från 1937 hur han ser på begreppsdefinitioner rörande 

allmänhetens mening. Gällande begreppet allmänhetens mening beskriver han att det inte kan 

ses i förkroppsligad mening, alltså i den betydelse att den kan ses som om den hade en 

identitet eller personlighet. Således går det enligt Allport inte heller att tala om en samhällelig 

åsikt kring ett specifikt ämne. Det går heller inte att använda begreppet i selektivt 

inkluderande mening eller att hävda att det innebär att det råder konsensus kring ett givet 

ämne (Allport, 1937). 

 

Att det kan vara svårt att tala om en samhällelig inställning går i linje med det hypotetiska 

antagande som ligger till grund för uppsatsen, att varken män eller kvinnor ställer sig positiva 

till löneorättvisor på grund av könstillhörighet. De ojämlikheter och löneskillnader som finns 

mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden antas det inte råda samhällelig konsensus om 

och torde därför heller inte vara en avspegling av attityder hos samhällets alla unika 

medlemmar. Det sätt varpå Allport istället beskriver sin syn på de faktiska definitionerna av 

innebörden är att det alltid involverar någon typ av mänsklig handling. Det krävs individer 

som uttrycker sin inställning antingen i form av handling eller via någon form av 

kommunikativ väg. Den mest förekommande av Allports definitioner är attityder som 

vanligen används inom attityds- och värderingsstudier, vilken är följande “They represent 

action or readiness for action in the nature of approval or disapproval of the common object” 

(Allport, 1937, s. 13). Det vill säga att individen lever med en beredskap att ta till handling i 

termer för att göra ett ställningstagande i en viss fråga. För att förtydliga vikten av åtskillnad 

mellan begreppen preciserar han vidare att individer kan inneha en attityd till en specifik 

sakfråga utifrån dennes inställning. Värderingar i sin tur är flera samlade attityder som 

tillsammans sammanflätas till den värdering individen innehar. De samlade värderingarna och 

ståndpunkterna från en mängd individer kommer sedan att ligga till grund för att beskriva det 

som kan benämnas som allmänhetens mening, vilket alltså inte säger något om en specifik 

individs värderingar eller attityder. Benämningen allmänhetens mening använder alltså 

Allport i termer av att flertalet samlade värderingar uttrycks i beteenden eller någon form av 

kommunikation som i sin tur har sitt ursprung i samlade attityder från individer. Eftersom 

handlingarna har sitt ursprung i attityder så krävs också att de är riktade mot något universellt 

känt fenomen. Individer måste ha kännedom kring fenomenet för att det ska vara möjligt för 

dem att ta sig för ett ställningstagande i frågan. I allmänhetens mening föreligger också en 
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medvetenhet hos individen beträffande att andra också är beredda att uttrycka en viss attityd, 

vilket genererar en kännedom om ett möjligt kollektivt inflytande till påverkan, eftersom det 

innebär att ställningstagandet representerar så många människors värderingar (Allport, 1937). 

 

I boken The Silent Revolution redogör värderingsforskaren Ronald Inglehart för sin teoretiska 

utgångspunkt om individers värdegrund. Teorin behandlar hur en individs attityder och 

värderingar formas och hur allmänna samhällsvärderingar förändras. Den teoretiska processen 

för skapandet av individers värdegrund delar han upp i ”knapphetshypotesen” och 

”socialisationshypotesen”. Den så kallade knapphetshypotesen innebär att de rådande 

samhällsförhållandena under individens uppväxt kommer att påverka vilka behov denne 

kommer att värdera som viktigast. Behoven avser antingen de hierarkiskt ordnade 

grundläggande behoven som går i linje med den amerikanska psykologen Abraham Maslows 

behovstrappa eller den materiella välfärden. Beroende på vilket som värderas högst av 

individer inom samma generation kommer också det påverka de övergripande 

samhällsattityderna inom den (Inglehart, 1977). Den andra delen i teorin som Inglehart kallar 

socialisationshypotesen innebär att föräldrarna har den övergripande inverkan på individens 

värdegrund, vilken formas under uppfostran och som därför också präglas av föräldrarnas 

egna värderingar och moraliska hållning kring vad som är rätt och fel. Inglehart menar vidare 

att det är under en individs barn- och ungdomsår som värdegrunden bildas och under dessa år 

har föräldrarna generellt sett störst inverkan i individens liv (Inglehart, 1977, s. 23). Detta 

kallar han den primära socialiseringsprocessen. Den sekundära socialiseringsprocessen 

handlar istället om omvärldens påverkan på individen vilken sker från skola, vänner, 

föreningar etc. När individen har passerat 20 års ålder menar Inglehart att processen för att 

förändra och påverka värderingarna blir betydligt trögare och att värdegrunden således är 

relativt beständig därefter. Inglehart redogör även för att förändringsprocesser, som i grunden 

baseras på värderingar, i samhället är trögföränderliga vilket orsakas av att de börjar med en 

förändring på samhällsnivå. Förändringen kan exempelvis innebära en ökning av materiellt 

välstånd och förhöjd allmän utbildningsnivå. Individen anpassar sig efter förändringen vilket 

resulterar i att individens värderingar påverkas. Detta leder i sin tur till ytterligare en 

förändring på samhällsnivå då samhället måste anpassas efter de nya värderingarna (Inglehart, 

1977). 

 

Edward Shils var sociolog och professor vid University of Chicago. Han menade att 

människan har mycket lättare att relatera till det som ligger henne nära till hands och att hon 
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endast delvis kan anpassa sig till samhälleliga system. Han menade vidare att det inte är 

möjligt för en individ att till fullo sympatisera eller passa in i exempelvis institutionella 

system eftersom de är allt för abstrakta för att människan ska kunna ta till sig dessa helt. 

Eftersom människan relaterar till det som ligger nära kommer det mest betydelsefulla vara det 

konkreta i hennes vardag. Varför det förhåller sig så förklarade Shils med att de flesta 

individer inte innehar fullständig kunskap kring samhällssystem, utan i många fall handlar det 

om en felaktig kunskap om hur de fungerar. Han menade också att det finns en distansering 

rörande betydelsen av systemen mellan olika människor i samhället. De som exempelvis har 

befunnit sig i utformningsprocessen av systemet förfogar över expertkunskaper kring det, till 

skillnad från gemene man. Experter ser på samhällets system på ett mer objektivt sätt och de 

har dessutom en mer detaljerad kunskap kring systemen, därför är det inte konstigt att de 

”vanliga medborgarna” i samhället har svårt att anpassa sig fullt ut till dessa system. I och 

med att systemen alltså upplevs som abstrakta för många människor kan förmodas att de 

flesta heller inte kommer lägga ner något större engagemang i att försöka förändra dem. Shils 

beskrev vidare att problematiken uppkommer eftersom det finns ett glapp mellan experters 

kunskap och människorna som ska förhålla sig till systemet i vardagligt bruk. Enligt honom är 

det svårt att mäta värderingar av just den anledningen att värderingar fungerar just såsom 

abstrakta system och att de ligger för långt ifrån individen för att denne ska kunna ha en 

fullgod förståelse. Således menade Shils att även om en människa säger att hon anammar och 

följer ett visst system kommer hon ändå att agera efter de synsätt som ligger närmast, vilket är 

hennes egna värderingar och inte vad systemet förespråkar (Shils, 1957). Att förändra 

samhällsstrukturer och samhälleligt kopplade orättvisor kan således enligt Shils teori upplevas 

som övermäktigt. Det är till och med ett rimligt antagande att de inte kan se att de själva ingår 

i strukturerna och alltså inte kan se vilken deras egen påverkan är i den vardagliga 

reproduktionen som upprätthåller dem – exempelvis lönestrukturella system på 

arbetsmarknaden. 

 

3.3 Genusteoretisk utgångspunkt 
 

I likhet med resonemanget i artikeln Doing Gender om att kön konstrueras socialt poängterar 

Yvonne Hirdman vikten av att skilja termen kön, som har biologisk anknytning, från 

diskussionen om genus, det socialt konstruerade könet. Hirdman är en av de forskare som var 

med och utvecklade och gav en innebörd till begreppet genus. Tillsammans med andra 

forskare upplevde hon att det inte fanns något bra begrepp som kunde beskriva den socialt 
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skapade skillnaden mellan manligt och kvinnligt. I sin bok Genus – om det stabilas 

föränderliga former (2001) beskriver Hirdman hur män sedan urminnes tider har stått över 

kvinnan som alltid setts som en sämre version av mannen. Hennes genusteori bygger på två 

principer, den ena handlar om isärhållandet av könen, att manligt respektive kvinnligt hålls 

isär vilket medför att könen befinner sig på olika nivåer i samhället. Detta kan tydligt urskiljas 

på arbetsmarknaden, exempelvis inom yrkessegregering och löneskillnader mellan könen. 

Den andra principen talar om den manliga överordningen som innebär att allt män gör 

betraktas som mer värdefullt. Normen utgår från män och det gör att de automatiskt får en 

högre ställning i samhällshierarkin. Hirdman menar att isärhållningen som samhället skapar i 

sin tur skapar strukturella skillnader mellan könen (Hirdman, 2001). 

 

3.4 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
 

Strukturella skillnader kan användas för att diskutera genus i ljuset av Allports 

värderingsteorier. Som ovan presenterats menade han att samhällsstrukturer grundar sig i 

individers attityder samtidigt som samhällelig konsensus inte råder. Hirdmans resonemang 

om strukturers trögföränderlighet med utgångspunkt i hur män och kvinnors arbete värderas 

kan kopplas samman med de värderingar som enligt Allports definitioner har sin grund i 

attityder. Vidare menar Hirdman att det finns socialt skapade skillnader mellan könen och 

dessa skillnader baseras på isärhållandet av manligt och kvinnligt. Denna distinktion gör att 

könen befinner sig på olika nivåer i samhället. Även om samhällsnormer ofta ses som 

allmänna värderingar menade Allport att det inte går att tala om en allmän konsensus i 

samhällsfrågor. Utifrån detta kan paralleller med arbetsmarknaden dras där samhällsnormen 

enligt Hirdman tycks vara att mäns arbete värderas högre än kvinnors samtidigt som 

attityderna till könsskillnader inte verkar gå i samma linje. Vidare menar Inglehart att attityder 

och värderingar formas under individers uppväxt och avgörande är då de rådande 

samhällsförhållandena samt föräldrarnas attityder och värderingar som överförs till barnen. 

Individer tenderar att värdera det som ligger dem närmast enligt Shils resonemang och därför 

kan det vara svårt att anpassa sig till samhällssystem då de upplevs som alltför abstrakta. I 

samhällsystem ingår lönestrukturer vilka kan upplevas som svåra att påverka samtidigt som 

attityder till dem kan gå i motsatt riktning. Denna motsättning gör att det kan vara svårt för 

individer att se sin egen bidragande del i upprätthållandet av samhällsstrukturer. 
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4. Metodologi 
 

I följande avsnitt presenteras de data som ligger till grund för studien. Efter det följer en 

utförlig redovisning av den metod som har använts för att uppnå det resultat som sedan 

kommer att presenteras i resultatavsnittet. 

 

4.1 Data 
	  
Data som föreligger studien kommer från två dataset som är erhållna från Svensk 

Samhällsvetenskaplig Datatjänst, SSD, via distributören Svensk Nationell Datatjänst, SND. 

Datamaterialen ingår i studien Åsikter om ojämlikhet i Sverige vilken har gjorts som 

regelbunden tvärsnittsundersökning återkommande under flera år. Materialet i det första 

datasetet, är insamlat av Stefan Svallfors i samarbete med SCB år 1991. Det andra datasetet är 

insamlat av Svallfors och Jonas Edlund i samarbete med SIFO år 2009. Svallfors och Edlund 

är båda professorer och forskare vid sociologiska institutionen på Umeå universitet. Studierna 

ingår som svenska bidrag till undersökningar i ”International Social Survey Program” på 

temat ojämlikhet.1  

Syftet med de ursprungliga undersökningarna var såväl att komplettera tidigare insamlad data 

som att beskriva åsikter relaterade till den allmänna debatten. I denna uppsats kommer 

materialet användas för att genomföra nya analyser.  

Materialet från år 1991 baseras på svar från 749 respondenter som valdes ut genom ett 

slumpmässigt urval ur registret av den totala befolkningsmängden i Sverige vid den aktuella 

tidpunkten. Respondenterna var i åldrarna 16-74 år. Svaren samlades in via postenkäter som 

även kompletterades med besöksintervjuer vid händelse av bortfall. Enkäten bestod av 103 

frågor och påståenden fördelade under 24 underliggande kategorier och var ställda med olika 

rangordnade skalor som svarsalternativ. Genom en frekvenstabell kunde utläsas att 

datamaterialet är näst intill jämt fördelat mellan manliga och kvinnliga respondenter. 381 

respondenter var män, vilket motsvarar ungefär 51 procent av deltagarna och 368 var kvinnor, 

vilket motsvarar ungefär 49 procent. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Enligt SSDs bestämmelser skall anges att data i denna uppsats har delvis gjorts tillgängliga av Svensk 
Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet i ’Åsikter om ojämlikhet I Sverige’ samlades ursprungligen in av Stefan 
Svallfors vid sociologiska institutionen, Umeå universitet. Varken SSD eller primär-forskaren bär ansvar för analyser och 
tolkningar som presenteras i denna uppsats. 
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Materialet från år 2009 baseras på svar från 1137 slumpmässigt utvalda respondenter i 

åldrarna 17-79 år. Likt tidigare studie samlades svaren in via postenkät. Respondenter som 

inte svarade erhöll flera påminnelser för att minimera bortfall. Enkäten bestod av 112 frågor 

och påståenden fördelade under 76 underliggande kategorier med såväl rangordnade 

svarsalternativ som fri text. I studien ingick 543 män vilket motsvarar ungefär 48 procent. Det 

var 594 kvinnor som ingick i studien och dessa motsvarar 52 procent, vilket utlästes ur en 

frekvenstabell. 

4.2 Metod 
	  
Med kvantitativ metod ges forskaren möjlighet att samla in stora mängder data som i sin tur 

möjliggör att kunna dra slutsatser om större populationer. Avsikten är inte att fördjupa sig i 

enskilda individers attityder, utan att avspegla en övergripande inställning i olika sakfrågor. 

Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka mäns och kvinnors attityder om löner lämpar 

sig denna metod till studien som med hjälp av ett populationsurval gör det möjligt att kunna 

säga något om hela den svenska populationen.  

De beroende variablerna är 1. Attityder till om kön bör spela roll vid bestämmande av 

individens lön, 2. Attityder till om lönen är rättvis i förhållande till yrkesskicklighet och 

arbetsinsats samt 3. Ungefärlig månadslön i kronor. Den oberoende variabeln är kön.  

 

För att kunna mäta mäns och kvinnors attityder om lön har de beroende variablerna 

operationaliserats till följande frågor med fasta svarsalternativ. Vid sammanställningen av 

svaren exkluderades de som angett svarsalternativet ”har aldrig förvärvsarbetat” eller ”vet ej”. 

För en fullständig redovisning av frågor och svarsalternativ se bilaga 1. Enkätfrågorna som 

används till analyserna är följande: 

 

1. När det gäller att bestämma folks lön, hur viktigt tycker du det borde vara att vara man eller 

kvinna? 

2. Är din egen lön rättvis i förhållande till din yrkesskicklighet och arbetsinsats?  

3. Vad är din ungefärliga månadsinkomst före skatt?  

 

Variablerna analyseras genom medelvärdesanalys i Independent samples T-test för att 

undersöka om det finns skillnader mellan män och kvinnor i lön och attityder till lön. För att 

göra detta passar t-test som analysmetod för att testa om skillnader i medelvärden förkommer 
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mellan män och kvinnor. Medelvärdenas signifikansnivåer blir intressanta i analysen för 

hypotesprövningen. Analyserna baseras på ett konfidensintervall på 95 procent och även 

standardavvikelse kommer att redovisas för respektive variabel i resultatavsnittet. Eftersom 

studien syftar till att se om det finns löne- och attitydskillnader mellan män och kvinnor är 

den oberoende variabeln kön. De beroende variablerna mäts på ordinal skalnivå och lämpar 

sig därför i medelvärdesprövning i t-test. 

 

4.3 Reliabilitet och validitet  
 

Reliabiliteten syftar till studiens grad av tillförlitlighet. Tillförligheten baseras på 

datahantering som inte ger upphov till icke-systematiska fel som kan hänföras till slarv vid 

mätning. Med utgångspunkt i detta föreligger medvetenhet om att respondenterna kan ha 

missuppfattat frågeställningar eller inte svarat helt sanningsenligt och därav skulle 

reliabiliteten i studien kunna påverkas. Reliabiliteten kan påverkas av att det är ett stort antal 

frågor som innefattas i materialet och därmed kan slarv föreligga svaren om respondenterna 

tröttnade på enkäten alternativt hade bråttom vid svarstillfället. Social önskvärdhet eller 

tillhörighet i olika sociala grupper kan leda till att respondenterna inte svarat helt 

sanningsenligt, utan istället svarar efter omgivningens förväntningar. 

 

Validitet syftar till studiens duglighet och således om den mäter det som avses att mätas. Låg 

validitet kan orsakas av otydlig operationalisering, alltså att omvandla teoretiska begrepp till 

mätbara i praktiken. Genom att kontrollera för otydlig operationalisering minskas risken för 

systematiska mätfel och att bias uppstår i resultaten. Frågorna som ställdes vid 

insamlingstillfället baserades på ett annat syfte, dock torde inte det påverka denna studies 

resultat då även de tidigare studierna ämnade att undersöka attityder. 

 

4.4 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer innefattar fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Gustafsson, Hermerén, & 

Petterson, 2011). 
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Informationskravet innebär att respondenterna delgivits information om vad studien kommer 

att användas till. Eftersom datamaterialet inte används i det ursprungliga syftet avses den 

färdiga studien insändas till SND för att leva upp till informationskravet i största möjliga mån. 

Samtyckeskravet betyder att respondenterna godkänner medverkan i studien och informeras 

om att de kan avbryta när de vill. Eftersom respondenterna är anonyma i den ursprungliga 

studien kan vi inte informera dem om deras medverkan i denna studie.  

 

Konfidentialitetskravet innefattar att respondenterna ska hållas anonyma i största möjliga 

utsträckning. I informationsbrevet som medföljde enkäten framgick att 

identifikationsuppgifter på de besvarade enkäterna omedelbart avlägsnats för att varken 

forskaren eller obehöriga ska kunna urskilja identiteten hos den svarande. Således uppfylls 

konfidentialitetskravet eftersom vi inte kan koppla svar till specifika respondenter.  

 

Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast får användas för forskningsändamål. 

Datamaterialet som används är inte fritt tillgängligt, utan för att få tillgång till det angavs i 

vilket syfte det skulle nyttjas. Det framgick även att utlämnande till tredje part inte får 

förekomma, vilket inte gjorts. 

 

Valet har gjorts att använda befintligt datamaterial som en ytterligare etisk aspekt som 

beaktats utöver de fyra forskningsetiska principerna. Detta har gjorts eftersom lön och 

attityder kring lön kan vara känsliga frågor att besvara för respondenter. Utöver de etiska 

fördelarna med ett befintligt datamaterial kan också en trolig fördel vara att vi inte hade 

kunnat samla in ett lika omfattande material på egen hand. Utfallet av detta gör att vi med 

större säkerhet kan generalisera resultatet till en större population.  
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5. Resultat 
 
Då studien ämnar undersöka om det föreligger löneskillnader mellan män och kvinnor samt om 

attityder kan spela in för dessa skillnader, kommer analyser baserade på forskningsfrågorna att 

presenteras. I avsnittet presenteras en sammanställning av vad män och kvinnor har i 

månadslön samt vad de har för attityder till om den egna lönen är rättvis i förhållande till 

yrkesskicklighet och arbetsinsats. Inledningsvis presenteras resultatet från studien som utfördes 

1991 vilken utgår från enkätens frågeställning När det gäller att bestämma folks lön, hur viktigt 

tycker du det borde vara om man är man eller kvinna? Därefter introduceras beskrivande 

statistik av män och kvinnors månadslön baserat på studien som genomfördes år 2009. 

Slutligen presenteras resultatet från samma undersökning (2009), sammanhörande med 

enkätfrågeställningen Är din egen lön rättvis i förhållande till yrkesskicklighet och 

arbetsinsats? 

 

5.1 Bör kön vara avgörande vid lönesättning? 
 

Studien från år 1991 visar att män och kvinnor redan då hade samstämmiga attityder till att kön 

inte borde vara avgörande vid bestämmande av lön. 

 
Diagram 1. Attityder om kön är avgörande vid bestämmande av lön i Sverige år 1991 
(medelvärde). 

Kommentar: Frågan lyder När det gäller att bestämma folks lön, hur viktigt är det om man 
är man eller kvinna? Svarsalternativen är (1) Borde vara helt och hållet avgörande, (2) Borde 
vara mycket viktigt, (3) Borde vara ganska viktigt, (4) Borde inte vara särskilt viktigt samt (5) 
Borde inte alls spela någon roll. Internt bortfall är 8 kvinnor av 368 och 14 män av 381.  

4,67	   4,81	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

Medelvärde	  a6tyder	  
Män	   Kvinnor	  
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Källa: Åsikter om ojämlikhet i Sverige 1991. 
 

Diagram 1 visar att det finns väldigt små attitydskillnader mellan män och kvinnor i frågan. 

Dessa skillnader rör sig inte om inställning i sakfrågan utan snarare en mindre gradskillnad. 

Något fler män än kvinnor anger svarsalternativet Borde inte vara särskilt viktigt, dock anger 

den övervägande majoriteten av både män och kvinnor svarsalternativet Borde inte alls spela 

någon roll. Analysen påvisar att såväl män som kvinnor är negativt inställda till att kön bör 

vara avgörande vid lönesättning. Medianen för män är 5 och standardavvikelsen är 0.670, 

vilket visar på en låg avvikelse från medelvärdet. Medianen för kvinnor är också 5 och 

standardavvikelsen är 0.453. Eftersom värdena har en liten spridning runt medelvärdet är 

attityderna bland såväl män som kvinnor samstämmiga i frågan. 

 

5.2 Kvinnors och mäns månadslön 
  

Tabell 1 visar att mäns månatliga medellön är cirka 25000 kronor och kvinnors cirka 20000 

kronor. Det betyder att medellönerna skiljer sig mellan mäns och kvinnors löner med drygt 

5000 kronor per månad. Extremvärden i variabeln månadslön med högre än tre 

standardavvikelser från medelvärdet har uteslutits för att de inte ska ha för stor påverkan på 

analysens resultat. I tabellen kan utläsas att mäns maximala månadslön är 75000 kronor och 

kvinnors maximala lön per månad är 50000 kronor. Trots att extremvärden är borttagna visar 

tabellen att mäns maximala månadslön är 25000 kronor högre än kvinnors. 

 

Tabell 1 Mäns och kvinnors månadslön, Sverige 2009 (medelvärde) 
  Antal Medellön  Minlön Maxlön 
Män 480 25000 0 75000 
Kvinnor 521 20000 0 50000 

Kommentar: Frågan lyder: Vilken är din ungefärliga månadsinkomst före skatt? och 
svarsalternativet var fri text. I tabellen redovisas svaren i kronor per månad.  
 
Källa: Åsikter om ojämlikhet i Sverige 2009. 

 

Resultaten bekräftar att män tjänar mer än kvinnor i genomsnittlig månadslön vilket även går i 

linje med vad som presenterats i tidigare studier under avsnittet tidigare forskning. 

 

Ett vanligt argument till att kvinnor har lägre genomsnittlig månadslön än män brukar vara 

könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden. Med den bakgrunden har en 
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sammanställning av yrkesindelning och utbildningsnivå gjorts mellan könen i studien från år 

2009.  

 

Tabell 2  Yrkesindelning och utbildningsnivå, Sverige 2009 (procent) 
    Yrkeskategori     Utbildningsnivå   

 
Samtliga 

Ej 
facklärda Facklärda Tjänstemän  

Högre 
tjänstemän Låg  Medel Hög 

Män 48% 40% 45% 53% 55% 44% 55% 43% 
Kvinnor 52% 60% 55% 47% 45% 56% 45% 57% 
Kommentar: Den första frågan lyder: Vilket yrke har du? Svarsalternativen är fri text, vilka 
har kategoriserats in i fyra grupper. I gruppen Ej facklärda ingår ej facklärda arbetare, ej 
facklärda varu- och tjänsteproducerande samt lantbrukare. I gruppen Facklärda ingår 
facklärda arbetare, facklärda varu- och tjänsteproducerande samt lägre tjänstemän. I gruppen 
Tjänstemän ingår tjänstemän på mellannivå samt företagare. I gruppen Högre tjänstemän 
ingår högre tjänstemän och ledande befattningar. Den andra frågan lyder: Vilken är din 
nuvarande högsta utbildning? Svarsalternativen är kategoriserade i låg, mellan och hög. 
Under låg utbildningsnivå ingår folkhögskola eller grundhögskola samt realskola. I medel 
utbildningsnivå ingår tvåårig gymnasieutbildning, yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 
1992), yrkesskola, tre- eller fyraårig gymnasielinje (före 1995), samhällsvetar- eller 
naturprogrammet (efter 1992) samt studentexamen. I hög utbildningsnivå ingår folkhögskola, 
universitets- eller högskoleutbildning utan examen samt examen från universitet eller 
högskola.  
 
Källa: Åsikter om ojämlikhet i Sverige 2009. 
 

Tabell 2 visar att det är fler kvinnor än män som ej är facklärda. Det är även fler kvinnor än 

män som har högskole- eller universitetsexamen samtidigt som kvinnors generella månatliga 

lön är lägre än mäns. Såväl bland tjänstemän som högre tjänstemän återfinns fler män än 

kvinnor. Detta bekräftar den bild som målats upp av hur arbetsmarknaden är fördelad mellan 

män och kvinnor (Arbetsmarknadsdepartementet, 2014). Detta illustreras även i tabellen som 

visar att betydligt fler män besitter ledande tjänstepositioner än kvinnor.  

 

5.3 Skillnader i attityder 
 

Genom hypotesprövning med hjälp av Independent samples T-test är syftet att utläsa om det 

förekommer skillnader mellan medelvärdena för mäns och kvinnors attityder till om den egna 

lönen är rättvis i förhållande till yrkesskicklighet och arbetsinsats samt deras faktiska 

månadslöner.  
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Diagram 2 Attityder om rättvis lön i förhållande till yrkesskicklighet och arbetsinsats, 
Sverige 2009 (medelvärde)  

 
Kommentar: Frågan lyder Är din egen lön rättvis i förhållande till yrkesskicklighet och 
arbetsinsats? Svarsalternativen är (1) Mycket lägre än vad som är rättvist, (2) Lite lägre än 
vad som är rättvist, (3) Ungefär rättvis, (4) Lite högre än vad som är rättvist, (5) Mycket 
högre än vad som är rättvist. Internt bortfall är 28 kvinnor av totalt 594 och 28 män av 543. 
 
Källa: Åsikter om ojämlikhet i Sverige 2009. 
 

Resultatet i diagram 2 visar att kvinnor i högre utsträckning än män tenderar att anse att deras 

lön i förhållande till yrkesskicklighet och arbetsinsats är lite lägre eller mycket lägre än vad 

som är rättvist. Den andel kvinnor som anser att deras lön är ungefär rättvis eller lite högre än 

rättvis är lägre jämfört med andel män. I analysen framkom signifikanta skillnader mellan mäns 

och kvinnors attityder till huruvida den egna lönen är rättvis i förhållande till yrkesskicklighet 

och arbetsinsats. Kvinnor anser i signifikant högre utsträckning än män att deras lön inte är 

rättvis i sakfrågan. Standardavvikelsen för män är 0.774 och för kvinnor 0.783. Analysen visar 

att resultaten är signifikanta på femprocentsnivå (p<0.005). 
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Diagram 3 Genomsnittlig månadslön i kronor, Sverige 2009 (medelvärde) 

 
Kommentar: Frågan lyder Vilken är din ungefärliga månadsinkomst före skatt? 
Svarsalternativet var fri text. 
 
Källa: Åsikter om ojämlikhet i Sverige 2009. 
 

Diagram 3 visar att mäns och kvinnors månatliga månadslön i kronor skiljer sig. Medelvärdet 

för kvinnor är ungefär 20000 kronor i månaden och för män ungefär 25000 kronor i månaden. 

Medelvärdesanalysen i t test visar att det finns signifikanta skillnader i den genomsnittliga 

medelmånadslönen mellan män och kvinnor. Löneskillnaderna mellan könen i analysen är 

statistiskt signifikanta på p<0.005. Standardavvikelsen för kvinnors månatliga medellön är 

9626 kronor och medianen är 20000. Standardavvikelsen för mäns månatliga medellön är 

12174 kronor och medianen är 24000. 

 

5.4 Sammanfattning av resultatet 
 

Sammanfattningsvis visar resultaten från år 1991 å ena sidan att både män och kvinnor anser 

att kön inte borde vara en avgörande faktor vid lönesättning. Å andra sidan visar resultaten på 

att signifikanta skillnader föreligger mellan mäns och kvinnors attityder till huruvida den egna 

lönen är rättvis. Kvinnor anser alltså i högre utsträckning än män att deras löner är för låga i 

förhållande till deras yrkesskicklighet och arbetsinsats. I resultaten återfinns också faktiska 

genomsnittliga månatliga löneskillnader mellan könen. 
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6. Avslutande diskussion 
 

I det här avsnittet kommer resultaten att diskuteras i förhållande till studiens forskningsfrågor. 

Sedan följer en diskussion om hur vi knyter an resultaten till den tidigare forskningen och den 

presenterade teorin. Därefter diskuteras valet av metod i förhållande till resultaten av studien. 

Avslutningsvis ges förslag på hur fortsatt forskning vidare skulle kunna fördjupa kunskaperna 

i ämnet.  

 

Genomgående genom hela uppsatsen förs ett resonemang om att ”kön konstrueras” av sociala 

processer och att könen hålls isär till följd av detta. Enligt den här diskursen är problematiken 

att den svenska arbetsmarknaden är yrkessegregerad på grund av de normer som tillhör 

könsinsocialisering. Problematiken leder även till att kvinnor värderas lägre än män vilket 

leder till löneskillnader mellan könen. En lösning på dessa problem tros vara att individer 

upphör att upprätthålla ojämlikheter genom att reproducera dessa stereotypa könsroller. Alltså 

att individer och samhället i stort upphör att se på män och kvinnor olika utifrån de 

egenskaper och värden som de idag tillskrivs via sin könstillhörighet. Därav kommer följande 

diskussionsdel utgå från den diskursen och de slutsatser som sedan dras kommer att gå i linje 

med detta resonemang samt den presenterade tidigare forskningen och de teoretiska 

utgångspunkterna. 

 

6.1 Summering av resultat med anknytning till syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien var att undersöka om det finns löneskillnader mellan män och kvinnor i 

Sverige och om dessa kan ha en koppling till attityder kring lön. Sammanställningen av 

resultatet visar att män i genomsnitt tjänar mer än kvinnor. Detta resultat går i linje med vad 

tidigare presenterade studier har påvisat. Enligt de presenterade resultaten i denna studie 

tjänade män år 2009 i genomsnitt 5000 kronor mer i månaden än kvinnor. Det är även tydligt 

att den genomsnittliga maximala månadslönen för män var betydligt högre än kvinnors, hela 

25000 kronor. Även om resultaten visar att genomsnittslönen per månad skiljer sig mellan 

könen så framgår det tydligt att attityderna rörande om kön bör spela roll vid bestämmande av 

lön är samstämmiga - kön bör inte vara avgörande. Dessa attityder har sitt ursprung i studien 

från år 1991, och således har dessa funnits i minst 25 år.  Ett ytterligare huvudsakligt resultat 

som uppkom var det att kvinnor i signifikant högre utsträckning anser att de borde tjäna bättre 

än de gör. Sammantaget betyder resultatet att kvinnor tjänar sämre än män och att kvinnor 
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anser att de borde tjäna mer. Å ena sidan håller män med kvinnor om att kön inte borde vara 

avgörande vid lönesättning, å andra sidan kvarstår fortfarande ungefär samma löneskillnader 

mellan könen som har funnits i decennier. 

 

6.1.1 Skiljer sig attityder till om kön ska vara avgörande vid lönesättning åt mellan män 

och kvinnor? 

 

Svaret på första forskningsfrågan är således att attityderna inte skiljer sig mellan män och 

kvinnor. Detta resultat går i linje med Shils resonemang om att individens attityder inte alltid 

går i linje med de samhälleliga strukturerna. Eftersom han menade att individer värdesätter 

det som ligger nära dem själva, vilket är de värderingar som individen står för, avspeglar 

resultaten från enkäten attityder till hur det borde vara. Däremot ligger förändring av 

lönestrukturerna i de samhälleliga systemen, således kan förmodas att de blir mer abstrakta 

för den enskilda individen. Alltså visar resultaten på att individers övergripande attityder till 

löneskillnader och hur samhällsstrukturerna har utformat dem ligger i konflikt till varandra. 

Detta är något som Shils menade gör dessa strukturer trögföränderliga och det är just 

lönestrukturen som måste förändras om ojämlikheterna i löner mellan män och kvinnor ska 

kunna utjämnas.  

 

6.1.2 Skiljer sig attityderna om lönen är rättvis åt mellan könen? 
 

Svaret på den andra forskningsfrågan är att kvinnor generellt sett är mindre nöjda med sin lön 

och anser den mer orättvis i förhållande till vad män anser om sin lön. Utifrån resultaten är det 

svårt att urskilja någon specifik faktor som tordes vara av vikt för varför attitydskillnader 

återfinns. Däremot kan kopplingar göras utifrån de teoretiska utgångspunkterna i Ingleharts 

socialiseringshypotes och knapphetshypotes. Även Allports resonemang om attityder, 

värderingar och allmänhetens mening, Hirdmans genusresonemang, Shils teori om 

samhällsstrukturer och individuella värderingar är relevanta för att kunna förklara 

attitydskillnaderna mellan män och kvinnor. Detta kommer att diskuteras i kommande avsnitt 

i med utgångspunkt i tidigare forskning och teori. 
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6.2 Övergripande diskussion i förhållande till tidigare forskning och teori 
 

Tidigare forskning har visat att barn redan i förskoleålder blir uppfostrade att bete sig olika 

beroende på könstillhörighet. Till exempel fostras flickor till att bli omhändertagande, tysta 

och lugna, medan pojkar uppmuntras för att de tar plats och blir belönade med 

uppmärksamhet i andra situationer kopplat till beteende än flickor (Wahl & Wetterberg, 

2004). Enligt Hirdman har kvinnor sedan flera tusen år tillbaka blivit lägre värderade än män 

(Hirdman, 2001). Dessutom tar det lång tid att ändra allmänna uppfattningar eftersom de 

bottnar i individers attityder. Därför skulle det kunna vara faktorer som påverkar den tröga 

utjämningen av ojämna löner mellan könen på arbetsmarknaden. Eftersom kvinnan värderas 

vara sämre än mannen har även de arbeten som kvinnor utfört, både obetalt i hemmen och 

förvärvsarbete utanför hemmen, belönats sämre än det arbete som män har utfört. Eftersom 

män och kvinnor insocialiseras i olika roller med olika förväntningar på sig från omvärlden 

kommer också den rollen att påverka hur individen ser på sig själv och identifierar sig och 

således också hur den förhåller sig till omvärlden. Därför är kön - manligt eller kvinnligt -

 något som kommer att påverka beteende, värdegrund och attityd. Då manliga och kvinnliga 

egenskaper på arbetsmarknaden värderas olika förhåller sig också förmodligen 

yrkesbranscher lönemässigt till vilket kön den domineras av. Det resonemang som bygger 

vidare på könsrollsförväntningar i SOU 2014:81, om att kvinnor inte når de högsta 

tjänstepositionerna till följd av fördelningen av familjeansvar i hemmen, kan också vara en 

del av förklaringen till varför mäns löner är så pass mycket högre än kvinnors. Att dessa roller 

i hemmen inte ändras trots samhällsdebatten kring dem kan kopplas till att de ingår i de 

trögföränderliga samhällsstrukturer som Inglehart diskuterar. I enlighet med rapporten anser 

vi att denna aspekt av yrkessegregeringen är av stor vikt att belysa inom forskning för att 

kunna åstadkomma förändring i ojämlikheter inom lönestrukturer. 

 

I Säve-Söderberghs studie återfinns resultat som pekar mot att kvinnors löneanspråk är 

betydligt lägre än mäns. Dessutom framkommer där att män har lättare att marknadsföra sig 

själva i förhandlingssituationer med arbetsgivare, något som premierar dem vid 

löneförhandling (Säve-Söderbergh, 2007). Utifrån denna studie kan tydliga paralleller med 

Ingleharts socialiseringshypotetiska utgångspunkter dras. Han menar att det är under en 

individs tidiga levnadsår som de grundläggande värderingarna formas och således individens 

syn på samhället och sig själv. Inglehart menar att det i vuxen ålder är betydligt svårare att 

ändra ett utvecklat värderingssystem (Inglehart, 1977). Säve-Söderbergh finner att det är stora 
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skillnader mellan vad män och kvinnor anser sig vara värda i lön, eftersom kvinnors 

löneanspråk är så pass mycket lägre än mäns. Sålunda kan antas att dessa skillnader bottnar i 

de könsroller som män och kvinnor fostras in i under uppväxten. I dessa könsroller ingår 

förväntade beteenden på manliga respektive kvinnliga beteenden vilka individer anpassar sig 

efter och tillskriver sig själva. Vi tolkar att detta görs eftersom de inlärda manliga och 

kvinnliga beteendena formats i så pass tidig ålder och därför upplevs som naturliga. Således 

anpassar troligtvis kvinnor sina löneanspråk då de uppfostrats till att låta männen ta för sig 

mer i arbetslivet, vilket förmodligen reproduceras eftersom värderingar är trögföränderliga i 

vuxen ålder. Detta ser vi som en möjlig orsak till varför exempelvis lönestrukturen tycks 

anses orättvis i allmän mening men trots det kvarstår.  

 

Trots insocialiseringen i olika könsroller med olika förväntningar säger både män och kvinnor 

att kön inte borde vara avgörande vid lönesättning. Kvinnor tjänar sämre än män och trots det 

skiljer sig attityderna om huruvida män som grupp och kvinnor som grupp är nöjda med sina 

löner. Även detta är något som går i linje med Ingleharts socialiseringsteori. I ovan 

presenterade beskrivning av teorin menas att individers värderingssystem främst formas under 

en individs första 20 levnadsår, vilket generellt sett är en period då föräldrarna har störst 

inflytande. I och med det reproduceras föräldrarnas attityder och värderingar till individens 

egna, något som föräldrarna i sin tur fått lära sig under sin egen uppväxt. Det gör att det kan 

vara väldigt svårt att ändra attityder och inställningar till könsroller då de ses som så pass 

naturliga eftersom de för många är en självklar del under uppväxten. Efter 20 års ålder menar 

Ingelhart att värderingsgrunden är betydligt mer trögföränderlig och således kan det vara en 

förklaring till att människor har svårt att ändra sina faktiska värderingar, trots att de logiskt 

sett kan förstå att en annan attityd kan vara bättre eller mer önskvärd än den som ligger 

individen närmst. Därför kan denna teori vara en del i förklaringen att såväl män som kvinnor 

anser att det inte borde finnas löneskillnader för lika arbete, däremot hävdar Hirdman att 

kvinnan historiskt sett har nedvärderats och haft lägre status än mannen. I och med att 

värderingar reproduceras upprätthålls också dessa samhällsnormerande och trögföränderliga 

strukturer. Detta görs av samma människor som menar att det inte borde förhålla sig på det 

viset. Den problematik vi tycker oss kunna urskilja är att eftersom könsrollerna är så djupt 

rotade i individen och direkt kopplade till attityder verkar vi ständigt upprätthålla dessa 

skillnader på ett undermedvetet men självklart plan, varför det också är trögföränderligt i 

fråga om att utjämna löneskillnaderna. 
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Enligt Ingleharts socialiseringshypotes är det den sekundära socialiseringsprocessen som 

delvis formar individens värderingssystem. Den sekundära socialiseringsprocessen är 

omvärldspåverkan på individen som till viss del avgör dennes attityder. Det rör sig bland 

annat om samhällsinstitutioner och organisationer som har denna påverkan. Eftersom 

individerna som ingår i dessa samhällssystem själva har uppfostrats till en viss typ av 

värdegrund finns också dessa värdegrunder inbundna i samhällssystemen. Denna 

sammanflätning av strukturella system och värderingar reproduceras ständigt genom social 

interaktion mellan människor. I organisationsstrukturer ingår lönestrukturer i vilka samma 

förutsättningar för förändring finns, således kan det vara en förklaring till de samstämmiga 

attityderna till att löneskillnader inte bör förekomma men att de likjämt kvarstår mellan 

könen. Dessutom kan paralleller med Shils resonemang göras då han menade att människan 

har lättast att relatera till det som ligger henne närmst. Alltså skulle man kunna anta att män 

säger sig vilja råda bot på ojämlikheter rörande lön, men har inte incitament nog för att 

verkligen göra en fullfjädrad ansträngning för att åstadkomma förändring eftersom de står sig 

själv närmst och innehar den fördelaktiga positionen jämfört med kvinnor. Dessutom är 

samhälleliga system i de närmaste omöjlig för gemene man att till fullo tillgodogöra sig 

förståelse om varför en förändring kan verka övermäktig för individer. Därför kan det kännas 

närmare till hands för individer att acceptera de löneskillnader som råder trots att det går emot 

dennes verkliga värderingar om att löneskillnader inte bör förekomma relaterat till kön.  

 

Att påstå att allmänhetens mening är ett slags övergripande samhälleligt konsensus i olika 

sakfrågor är vågat, något som även Allport ställer sig kritisk till (Allport, 1937). Det förmodas 

alltså inte att en individs attityder till löneskillnader går i riktning med någon form av allmän 

mening kopplat till könstillhörighet. Däremot menade Allport att det går att tala om att 

attityder som bildar generella normer bottnar i individers inställningar och normerande sociala 

handlingar. Alltså är det individens grundvärderingar som avgör hur denne kommer ta 

ställning i olika sakfrågor (Allport, 1937). Därför anser vi att det inte är rimligt att hänvisa 

orättvisor i löneskillnader enbart direkt till samhälleliga strukturer eller normer. Män och 

kvinnors attityder till löneskillnader bör rimligtvis vara en bidragande faktor till att 

löneskillnaderna upprätthålls eftersom reproducering av attityder och normerande värderingar 

avspeglas även i nya generationer. Inglehart menar att en individs värderingssystem formas 

och byggs upp främst under de första 20 levnadsåren, således har föräldrarna generellt sett ett 

stort inflytande över hur individens attityder och värderingar formas.  
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Hirdman skriver, som tidigare nämnts, att kvinnan historiskt setts som en sämre version av 

mannen. Dessa föreställningar tycks leva kvar i arbetslivet eftersom kvinnors arbete värderas 

lägre än männens. Detta återspeglas dels i så kallade kvinnoyrken som innebär 

omhändertagande av människor och dels även i arbeten där kvinnor utför samma tjänster som 

män men får sämre betalt. I och med att män är normen kan frågan om löneskillnader antas 

vara viktigare för kvinnor än män eftersom det är kvinnor som förlorar på det. Män sitter på 

de högsta positionerna i organisationer och företag och det kan tänkas vara en anledning till 

att de inte i lika hög utsträckning har incitament att engagera sig lika mycket i sakfrågan.  

Därför tolkar vi att resultatet gällande orättvisa löner kan bero på just detta. Tolkningen 

grundas i att det förmodligen ligger kvinnor närmare till hands eftersom de enligt vår studies 

resultat har en starkare upplevelse av löneorättvisor än vad män har.  

 

6.3 Diskussion av använd metod i förhållande till resultatet  
 

Uppsatsen är en kvantitativ studie som med hjälp av insamlat datamaterial ämnade kunna dra 

slutsatser som är generaliserbara till en större population. Eftersom attityder till sakfrågor var 

det som avsågs att undersökas och inte individers djupgående upplevelser lämpar sig denna 

metod bäst för att uppfylla syftet. Då ett befintligt datamaterial har använts pekar resultaten på 

attityder från år 1991 och 2009. Attityder är dock trögföränderliga och troligtvis hade ett 

dagsaktuellt datamaterial gett ett liknande resultat utifrån detta resonemang. Valet att använda 

ett redan insamlat datamaterial grundar sig även i antagandet om att ett lika omfattande 

material med en så pass heterogen grupp i form av kvinnor och män i olika åldrar, med olika 

utbildningsnivå och yrkesroller inte hade kunnat samlas in på den begränsade tid som denna 

studie omfattas av.  

 

6.4 Slutsatser och implikationer för tillämpning eller vidare forskning 
 

Slutsatser som kan dras utifrån resultatet och de presenterade teoretiska utgångspunkterna är 

att attityder bland annat är det som byggt upp samhällsstrukturer och troligtvis bottnar därför 

problematiken med löneskillnader mellan könen delvis i dem. För att kunna utjämna 

ojämlikheterna i lönestrukturen mellan män och kvinnor drar vi slutsatsen att 

attitydförändringar krävs för att förändra den allmänna inställningen. Här blir resonemanget 

om att ”göra kön” centralt eftersom individers attityder formas samtidigt som de socialiseras 

in i stereotypa könsroller. På så sätt menar vi att ojämlika löner blir en självuppfyllande 
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profetia eftersom alla i samhället är med och reproducerar de normer som bibehåller 

strukturella skillnader mellan könen.  

 

Vidare dras slutsatsen att det krävs mer forskning på området för att kunna ge mer precisa 

svar till varför löneskillnader mellan könen kvarstår trots att både män och kvinnor anser att 

kön inte borde vara avgörande vid bestämmande av lön. Förslag på vidare forskning skulle då 

kunna vara en kvalitativ undersökning där man mer ingående ämnar undersöka om det finns 

skillnader i mäns och kvinnors upplevelser av lön på den svenska arbetsmarknaden. Utöver 

det går det som tidigare nämnts inte att med hjälp av statistiska beräkningar säga att endast en 

enda faktor påverkar löneskillnader, därför behövs fortsatt forskning för att komma närmare 

ett möjligt svar till de oförklarade löneskillnaderna mellan män och kvinnor. 
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Bilaga 1 
Enkätfrågeställningar samt svarsalternativ i studien Åsikter om ojämlikheter i Sverige. 

Från år 1991 

När det gäller att bestämma folks lön, hur viktigt tycker du det borde vara 

att vara man eller kvinna? 

1. Borde vara helt och hållet avgörande □ 

2. Borde vara mycket viktigt     □ 

3. Borde vara ganska viktigt  □ 

4. Borde inte vara särskilt viktigt   □ 

5. Borde inte alls spela någon roll  □ 

6. Vet ej    □ 

 

Från år 2009 

Är din egen lön rättvis i förhållande till din yrkesskicklighet och 

arbetsinsats? 

1. Mycket lägre än vad som är rättvist     □ 

2. Lite lägre än vad som är rättvist     □ 

3. Ungefär rättvis   □ 

4. Lite högre än vad som är rättvist  □ 

5. Mycket högre än vad som är rättvist  □ 

6. Har aldrig förvärvsarbetat  □ 

7. Vet ej    □ 

 

Vad är din ungefärliga månadsinkomst före skatt? 

Svarsalternativ: Fri text 

 

 

 

 

 

 

 

 


