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Sammanfattning 

Uppsatsens övergripande syfte är att belysa de löneskillnader som fortfarande existerar i 

det samtida Sverige, genom att undersöka frågeställningen: Finns det ett machopremium 

(en lönebonus) på löner kopplat till machoaspekter i yrken? Hypotesen är att det 

föreligger ett machopremium på löner som medför att individer i machoyrken tjänar mer 

än individer i icke-machoyrken, oavsett kön. Studien använder en kvantitativ ansats 

med svensk lönestatistik och regressionsanalyser utifrån olika svenska datamaterial från 

Statistiska centralbyrån. Studien utgår främst från teorier och tidigare forskning från 

USA kring bland annat compensating differentials, comparable worth, gender bias, the 

nurturing penalty och värdeminskning i humankapital, som sedan används för att 

analysera resultatet. En ”machovariabel” skapades för ett stort datamaterial på 3,7 

miljoner individer, där yrken som klassats som macho innebar att ett eller flera av 

följande kriterier var uppfyllda: arbetet var fysiskt tungt, innehöll svåra 

arbetsförhållanden, var lite smutsigt/lortigt, innehöll arbete med stora maskiner samt 

innehöll en ”hjältepotential” som innebar räddning av civila med eller utan risk för eget 

liv. För att en yrkeskod skulle klassas som ett machoyrke skulle minst 50 procent av alla 

yrken under yrkeskoden klassas som macho enligt kriterierna ovan. I kategoriseringen 

togs ingen hänsyn till könssammansättningen inom yrkena, då machoaspekten inte ska 

vara beroende av andel män eller kvinnor inom yrket. Studien fann att machovariabeln i 

regressionsanalyserna endast var signifikant när andel kvinnor uteslöts ur analysen. 

Studien förkastar hypotesen om ett eventuellt machopremium på löner då studien inte 

har kunnat redovisa en oberoende machoeffekt på löner, men uppmuntrar till fortsatt 

forskning i frågan.  

 

Nyckelord 
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1. Inledning 

Ur ett historiskt perspektiv har kvinnor och män haft olika roller och ansvarsområden. Detta 

har delvis grundat sig i biologiska orsaker såsom styrka och förmåga att amma, men har även 

religiösa och kulturella aspekter. Det moderna samhället har minskat skillnaderna mellan 

kvinnor och mäns ansvarsområden, då det i merparten av de industrialiserade länderna idag är 

möjligt för båda parter att förvärvsarbeta genom stöd från barnomsorgen i form av dagis, 

skolor och fritids. I Sverige finns det inte enbart goda förutsättningar för både kvinnor och 

män att förvärvsarbeta, det uppmuntras. Varje person som är i arbete bidrar till Sveriges 

ekonomiska tillväxt och till den svenska välfärdsstaten som utmärker sig globalt. Trots detta 

föreligger det ofta löneskillnader mellan könen, inte bara mellan yrken, men även för 

individer med likvärdiga positioner och kompetens inom samma företag, och mellan företag. 

Det finns lagar och regler som förbjuder diskriminering och stödjer jämställdhet, samt 

myndigheter som ska upprätthålla dessa men detta har i praktiken inte raderat 

löneskillnaderna (Riksdagen, 2008:567). För Sverige, och andra länder i världen, bör det 

därför vara viktigt att ta reda på varför det existerar ett könslönegap, samt hur man kan arbeta 

mot orättvisa och oförklarade löneskillnader. Grundar sig skillnaderna i gamla inrotade 

kulturella, historiska och religiösa aspekter, eller kan det röra sig om något annat? Varje 

nation bör sträva efter ett så fungerande samhälle som möjligt, där gamla mekanismer och 

traditioner inte nödvändigtvis bidrar till det moderna samhällets framväxt och funktion. Att 

synliggöra eventuella underliggande- och bakomliggande mekanismer är därför av vikt för att 

förstå, och för att kunna utveckla samhället till det bättre. För en individ är förvärvsarbete en 

av de viktigaste grunderna för att kunna leva ett tryggt och hållbart liv, för samhället är 

individers sysselsättning grundläggande för ekonomins framväxt, tillväxt och utveckling. Att 

belysa skillnader i lönesättning, och löneutveckling är en del av att utveckla förståelse för 

både förvärvsarbetets struktur, men även för ekonomi och normer i arbetslivet på både 

individnivå, gruppnivå och samhällsnivå. Denna uppsats bidrar med en studie av ett eventuellt 

machopremium på löner, en mekanism som kan vara en delförklaring av könslönegapet och 

den oförklarade löneskillnaden mellan könen. 
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1.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det finns ett machopremium på löner, genom 

att ut ifrån en definition av machoyrke och machopremium göra några grundläggande 

regressionsanalyser utifrån ett svenskt datamaterial, med förankring i forskning och teorier 

från främst USA. Att det i dagens samhälle finns löneskillnader mellan män och kvinnor i 

Sverige är allmänt känt, uppsatsen syftar till att belysa en möjlig mekanism bakom detta, ur 

vad som delvis är ett nytt perspektiv.  

1.2 Frågeställning  

Finns det ett machopremium (en lönebonus) på löner kopplat till machoaspekter i yrken? 

1.3 Hypotes 

Det finns ett machopremium på löner som grundar sig i genus med en historisk och kulturell 

förankring. Vidare är hypotesen att machopremiet medför att individer i machoyrken tjänar 

mer än individer i icke-machoyrken, oavsett kön. 

1.4 Avgränsningar  

Studiens regressionsanalyser, och därmed resultat, grundar sig i ett svenskt datamaterial från 

statistiska centralbyrån (SCB) som innehåller över 3,7 miljoner individer som tjänar minst 

120 000 kronor per år, utspridda på 355 olika yrken. Den tidigare forskningen samt teorierna 

är främst från USA då det var den forskning med mest sökrelevans i sökmotorer som Google 

Scholar. Studien grundar sig i ett svenskt datamaterial då det är mest relevant för en svensk 

kandidatuppsats som vill undersöka ett eventuellt machopremium i Sverige. Datamaterialet 

var stort och innehöll individer i varje yrkeskod i standarden för svensk yrkesklassificering 

1996 (SSYK 96). Detta gav en reell möjlighet att dela upp materialet i macho- respektive 

icke-machoyrken för att kunna jämföra lönenivåerna i dessa. 

1.5 Uppsatsens disposition  

I kommande avsnitt diskuteras definitionen av machoyrke och machopremium som är centrala 

begrepp i studien. Vidare fortsätter uppsatsen med ett avsnitt om teori och tidigare forskning 
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som efterföljs av metod och data. Därefter presenteras resultaten, samt en analys och 

diskussion som knyter samman tidigare forskning med denna studies resultat och förslag till 

framtida forskning.  

2. Definitioner 

2.1 Bakgrund och definition av machoyrke 

Begreppet macho definieras i Nationalencyklopedin som: ”Macho är en man som uppför sig 

överdrivet manligt, på ett självsäkert och ofta aggressivt sätt.” (NE, macho). Något manligt 

grundar sig ofta i maskulinitet, något som definieras som: ”Maskulin betyder att någon har 

egenskaper som många människor tycker är typiska för män” (Ne, maskulin). När det 

kommer till yrken och arbetsuppgifter talar man ofta om manligt och kvinnligt ur ett 

genusperspektiv, människans sociala kön (NE, genus). Det sociala könet berör vad som anses 

vara manligt och kvinnligt, oavsett biologiskt kön. Genus handlar om förväntningar på män 

och kvinnor, hur de bör vara, agera och bete sig. Genus är inte medfött utan socialt inlärt dels 

genom vårt dagliga sociala samspel med andra men även via filmer, musik, TV, Internet, 

lagar, regler och mode. Vad som anses vara manligt och kvinnligt varierar således genom dels 

historien men även i olika delar av världen (ibid). Detta återspeglas ofta på arbetsmarknaden.   

 

Ett yrke är inte bara en viktig del i att försörja sig, utan spelar även en viktig roll i 

identitetsskapande men även i hur man tillskrivs identitet av andra och hur man uppfattar 

världen (Ericson, 2011:42). Studier talar även för Könsmärkning, ett begrepp som innebär att 

det inte bara är människokroppar som tilldelas kön, utan också arbetsmoment och yrken. 

Vårdyrken och andra omsorgsyrken ses som kvinnliga medan fysiskt krävande yrken och 

tekniska yrken ses som manliga. Typiska arbetsuppgifter i de manliga och kvinnliga yrkena 

stämplas även dem som kvinnligt och manligt (ibid). Det är snarare föreställningarna kring 

yrken och arbetsmoment som är av vikt i sorteringen av män och kvinnor på arbetsplatser, än 

några reella skillnader mellan dem (ibid). En studie av Ulla Wikander har visat att status för 

olika arbetsmoment kan ändras när könssammansättningen ändras (Wikander 1988:226). 

Även om yrkets krav på fysisk styrka och tekniskt kunnande kvarstod ändrades statusen när 

kvinnor tog över de tidigare mansdominerade uppgifterna (ibid). Alltså kan ett yrke ibland 
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benämnas som ett machoyrke även om det tidigare inte varit det och tvärtom, helt beroende på 

den aktuella synen på yrket som delvis grundar sig i könssammansättningen inom yrket i stort. 

 

Ett begrepp som kan användas för att förstå fenomenet machoyrke är hegemonisk maskulinitet 

(Connell & Connell, 2005:77; Mumby, 1998:181). Ett yrke, och kompetensen som krävs 

inom yrket, kan vara starkt knutet till maskulinitet. Man kan tala om androcentrism, det 

manliga utgör normen och det kvinnliga blir avvikande. Mäns roll inom organisationer, deras 

positioner och uppgifter, tas ofta för givna och återskapar därigenom en form av 

androcentrism (ibid). Ett typiskt machoyrke är brandmannayrket där stereotypen är att det är 

riktiga machomän som utför arbetet, gärna risktagande, starka och heroiska (Ericson, 

2011:31). Denna syn påverkar även hur brandmännen identifierar sig med arbetet och Baigent 

menar att:  

”Om de stereotypa föreställningarna skulle gå förlorade skulle det kunna undergräva brandmännens 

mer fundamentala uppfattningar om sig själva och sin omvärld” (Baigent, 2001:128).  

I intervjuer med brandmän fann Ericson att brandmännen är medvetna om machostämpeln på 

yrket och även om de inte värnade om sådana ideal var de beredda att försvara dem när yrket 

eller machoaspekten ifrågasattes (Ericson, 2011:149). Ericson rapporterade följande:  

”Brandmännen jag följt har framhållit att deras arbetsförhållanden är komplexa. Om maskulinitet hade 

något med deras arbete att göra, var det enligt dem betydligt mer motstridigt än att de som män i detta 

yrke understödde ett machoideal, såsom muskulösa och orädda män. De kände inte igen sig i sådana 

föreställningar och var angelägna om att problematisera dem. Samtidigt var det tydligt att kön och 

maskulinitet var betydelsefullt för dem. Det var tack vare att det bara var män och inga kvinnor på 

arbetslagen som de menade att de kunde förhålla sig på särskilda sätt till sin arbetsplats och sina 

arbetskamrater” (Ericson, 2011:156). 

 

Om care work (läs mer under Nurturing penalty i teoriavsnittet) där kvinnorna dominerar 

syftar till att utveckla mänskliga förmågor i form av hälsa, fysiska färdigheter, kompetens, 

kognitiva och emotionella färdigheter bör machoyrken syfta till något annat.  Vad är då ett 

machoyrke? Jo, ett yrke som kan ses som macho i allmänhet är överdrivet manliga, som i sin 

tur innebär att yrket måste ha egenskaper som av många människor förknippas med män och 

anses vara typiska för män. Sådana yrken är ofta ”hjälteyrken” som polis, brandman och 

soldat men även andra yrken som är fysiskt krävande och väldigt tekniska förknippas ofta 

med män. Detta kan vara sophantering, skogsarbetare, byggarbetare, pilot, ingenjörer, 

lastbilschaufförer och maskinoperatörer.  
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Ett machoyrke definieras i denna uppsats som ett yrke som präglas av egenskaper som 

förknippas med män, ofta med en kraftig manlig stämpel där ibland idealet och eventuellt 

även normen är att arbetet ska utföras av män samt där kvinnor och typiskt kvinnliga 

beteenden inom yrket kan, men inte alltid, anses avvikande och icke normativa. Arbetet är 

ofta fysiskt krävande på ett sätt som utesluter många kvinnor, lite smutsigt/lortigt eller med 

svåra arbetsförhållanden och arbetet kan även vara förknippat med hantering av (stora) 

maskiner och tekniskt kunnande. Vidare finns det ibland även en ”hjältepotential” i yrket eller 

på så sätt att räddning av civila med eller utan risk för eget liv av många uppfattas som en del 

av yrket. Oavsett bör machostämpeln vara relativt oberoende av andelen män respektive 

kvinnor i yrket, detta för att det är till största del egenskaperna i yrket i sig som avgör 

huruvida det är ett machoyrke eller inte, och inte nödvändigtvis könsfördelningen. Även 

kvinnor kan vara macho utifrån ett genusperspektiv. Med den definitionen i åtanke är det 

viktigt att komma ihåg att vad som anses macho skiljer sig åt i olika samhällen och över tid. 

Därför kan en ihållande hög andel kvinnor i ett machoyrke på sikt göra att yrket inte längre 

anses vara macho. Dock bör machostämpeln på ett yrke inte vara så svag att andelen kvinnor 

på kort sikt avgör om yrket är ett machoyrke eller inte. Ta exempelvis yrket skogsarbetare, det 

skulle nog många anse vara rätt tufft och macho, även om yrket skogsarbetare i den närmsta 

framtiden skulle bli kvinnodominerat skulle det troligen fortfarande ses som macho en tid 

framöver, även om machostämpeln kanske försvinner på sikt. Detta är en viktig del av 

definitionen av machoyrken i uppsatsen. Könsfördelningen har en effekt på machostämpeln 

och vad som anses vara ett machoyrke, men yrken som i denna uppsats benämns som 

machoyrken bör kunna ses som macho oberoende av könssammansättningen inom yrket 

åtminstone kortsiktigt. Värt att notera är därför att den statistiska överrepresentationen av män 

inom machoyrken således inte är den enda faktorn som avgör om ett yrke är macho eller inte, 

även om det självfallet har en effekt.  

2.2 Premium  

I denna uppsats används begreppet premium synonymt med bonus, belöning (och inte som 

taxa eller avgift som brukar benämnas premie). Ett lönepremium innebär således en 

lönebonus. 
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2.3 Machopremium 

I denna uppsats definieras machopremium som ett lönepremium i yrken som har en 

machostämpel där premiet grundar sig i machoegenskaperna inom yrket. Premiet tillfaller 

arbetskraften inom yrket, oavsett könsammansättning och kvalifikationer. 

2.4 Manspremium 

I denna uppsats definieras manspremium som ett lönepremium som tillfaller män för att de är 

män, oavsett yrke och befattning. Detta lönepremium kan grunda sig i genus och kulturella 

normer som gör att mannens arbete värderas högre oavsett position och yrke, men också andra 

saker som religiösa aspekter och tradition.  

3. Teori och tidigare forskning 

3.1 Compensating differentials 

Termen Compensating differentials är en ekonomisk term som grundar sig i Adam Smiths 

tankar om att arbetare kompenseras med högre lön vid dåliga arbetsförhållanden. Fysiskt 

krävande jobb, ”smutsiga” jobb och liknande blir kompenserade för detta (Jacobs et al., 

1990:441). Enligt teorin krävs ett lönepremium för att fylla de mindre trevliga 

arbetspositionerna som annars skulle väljas bort (Jacobs et al., 1990:442). I studier av Brown 

(1980) och Smith (1979) har forskarna undersökt tio artiklar och sammanställt en lista på 

arbetsförhållanden som ekonomer har klassat som icke-önskvärda. Listan innefattar arbeten 

som innefattar buller, extrema temperaturer, tungt fysiskt arbete, smuts, farliga material, 

snabbt arbetstempo, upprepande arbetsuppgifter, stress, arbete med maskiner, låg autonomi, 

otrygghet samt arbeten med risk för personskador eller dödsfall (ibid:442). Kvinnor tycks 

undvika risker i större utsträckning än män, speciellt om de är mödrar (England et al., 

2001:554). Mödrar tjänar ofta sämre än andra kvinnor även när man kontrollerar för 

erfarenhet, senioritet och huruvida de jobbar hel- eller deltid. Att de väljer säkrare jobb utan 

något lönepremium kan vara en orsak (ibid). Ett argument är att kvinnodominerande yrken 

inte är underbetalda, det handlar istället om att kvinnor väljer sådana jobb som anses vara 
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lågbetalda men attraktiva, medan män jobbar inom yrken med högre lön men med sämre 

arbetsvillkor (Jacobs et al., 1990:440). Lönegapet skulle således bero på ett lönepremium som 

främst män erhåller till följd av de sämre arbetsvillkoren och att detta är till största del en 

frivillig löneskillnad eftersom både kvinnor och män väljer sitt eget yrke (ibid). Beroende på 

vilken ekvation man använder står skillnader i jobbkaraktär för 31–65 procent av 

könslönegapet, dock bör det noteras att studien har använt sig av en small sample size där få 

av de använda variablerna faktiskt varit signifikanta (ibid:443).  

 

Trots ihållande forskning är teorin om Compensating differentials inte bekräftad då 

forskningsresultaten har varit blandade (Jacobs et al., 1990:442). Vissa oönskade 

arbetsaspekter som bör innebära ett lönepremium har i många fall en negativ löneeffekt 

istället. För att teorin ska förklaras giltig måste tre aspekter vara uppfyllda: först måste de 

positioner som domineras av män kännetecknas av mindre önskvärda arbetsvillkor, de måste 

även erhålla ett lönepremium som kompensation för arbetsvillkoren och slutligen måste en 

stor del av könslönegapet kunna förklaras av löneskillnaden i mans- och kvinnodominerade 

yrken (ibid:444). Jacobs et al. undersökte detta och fann att mansdominerade yrken har något 

fler oönskade arbetsattribut men att även kvinnodominerade yrken innehåller många sådana 

(ibid:449). De oönskade arbetsvillkoren skiljde sig åt mellan könen men inget tydde på att 

kvinnor upplevde färre sådana villkor, endast att de var annorlunda gentemot mäns (Jacobs et 

al., 1990:451). Författarna kunde se att män i mansdominerade yrken i större utsträckning 

kompenserades för detta än kvinnor inom kvinnodominerade yrken men att man på det stora 

hela kunde se att de mest oönskade arbetsvillkoren kännetecknas av lägre löner, kontrollerat 

för andra jobbattribut (ibid). För att undersöka huruvida löneskillnaden mellan könen kan 

förklaras av löneeffekter kring oönskade arbetsvillkor framkom det i studien att även när alla 

faktorer är testade för har andelen kvinnor i ett yrke en nedsättande löneeffekt. Ju högre andel 

kvinnor desto lägre lön (Jacobs et al., 1990:454). Författarna drog slutsatsen att endast en liten 

del av löneskillnaden mellan könen kan förklaras av arbetsvillkor, istället står 

produktivitetsrelaterade variabler för 86 procent av förklaringen av variationen inom vad de 

kallar lönegrader medan ett inkluderande av arbetsvillkor i analysen endast höjer siffran med 

tre procent (ibid:456). Vidare skriver författarna att produktivitetsrelaterade och andra 

jobbegenskaper står för delar av könslönegapet, men att positioner som domineras av kvinnor 

fortsätter att vara undervärderade även när effekterna för de förstnämnda egenskaperna är 

borträknade. Vidare menar de även att varken män eller kvinnor i någon större utsträckning 

kompenseras positivt för otrevliga och/eller osäkra arbetsförhållanden i New York (ibid:459).  
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3.2 Genus och socialisering 

3.2.1 Socialisering och könssegregering 

England et al. (1988) förklarar att vi växer upp i en värld där vad som är typiskt kvinnligt och 

manligt är mer eller mindre förbestämt och ständigt återskapas genom sociala företeelser och 

att detta även kan appliceras på arbeten. Vad kvinnor respektive män ska göra är fastställt 

genom genusroller vilket i kombination med arbetsgivardiskriminering och institutionella 

arrangemang till stor del förklarar segregationen mellan könen (ibid). Könen finner olika 

arbeten olika attraktivt som ett resultat av en livslång socialisering (England, 1992:18). England 

ser det som att kvinnor och män har olika typer av kompetens, och inte att den ena gruppen har 

mindre kompetens än den andra (ibid). Kvinnor dominerar i omhändertagande yrken som lärare, 

socialarbetare, vårdyrken m.m samt inom yrken som fastighetsmäklare och butiksbiträden 

(England, 1992:14). Män dominerar inom yrken med hög status som läkare och advokater, samt 

inom yrken som snickare, rörmokare och elektriker. De kvinnodominerade jobben kräver oftast 

mindre arbetsplatsutbildning och kännetecknas av lägre mobility ladders som syftar till färre 

möjligheter att stiga i rang och position vilket ger dem färre möjligheter till befordran (ibid). 

När England et al (1988) skrev sin rapport visade ny forskning att även mer kompetenskrävande 

yrken var lågbetalda för kvinnor kontrollerat för arbetsförhållanden och underliggande 

dimensioner av kompetenskrav. Författarna skriver att diskrimineringen som kvinnor upplever 

i arbetslivet inte skulle finnas kvar i samma utsträckning om majoriteten av kvinnor inte skulle 

acceptera detta. Skulle kvinnorna istället svara med att ta sig in i mansdominerade yrken skulle 

det bli allt svårare att hålla kvar vid diskrimineringen. Varför detta inte sker misstänker 

författarna beror på att kvinnor inte anser sig kunna jämföra sin effort/reward ratio med 

männens eftersom de inte har tillgång till dessa yrken inte heller konkret vet vad som krävs där. 

De kvinnor som dock tar sig in i de mansdominerade yrkena återvänder ofta till 

kvinnodominerade yrken efter trakasserier från kollegor (ibid). Kvinnor känner sig ofta inte 

välkomna eller blir sexualiserade i arbetslivet av sina manliga kollegor (England, 1992:21). 

Vidare är män generellt inte villiga att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till 

kvinnliga kollegor, som de skulle ha gjort med en manlig kollega. Män tycks inom flera studier 

försöka hålla kvinnor ute ur ”sina” yrken (ibid). Undersökningar från slutet av 80-talet kring 

ungdomar i high school har visat att hela 34 procent av flickorna förväntade sig att bli 

diskriminerade på arbetsmarknaden utifrån sin könstillhörighet, medan samma siffra för 

pojkarna låg på 22 procent (ibid). Forskning har även visat att kvinnor lättast tar sig in i 
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mansdominerade yrken när yrket i sig genomgår en fas av lägre autonomi, ”deskilling” och när 

lönerna generellt sjunker. Detta för att män under dessa perioder inte är lika fokuserade på att 

hålla kvinnor ute ur yrket då de själva upplever en lägre önskvärdhet att stanna i yrket. 

Alternativt att segregeringen minskar till följd av att kvinnor ses som billigare arbetskraft i 

stunder när efterfrågan på arbetare inom ett mansdominerat yrke ökar (ibid:23). I de fall där 

kvinnor tar sig in i vad som tidigare varit kraftigt dominerat av män får de ofta endast tillgång 

till begränsade delar av yrket, underavdelningar om man så vill (England, 1992:17). England 

(1992) vill poängtera att det är viktigt att inte anta att skillnader i arbete och position mellan 

könen beror på att män är mer karriärinriktade och uppgiftsorienterade, utan att det ofta rör sig 

om att kvinnor fokuserar på andra kompetenser och/eller värderingar, men att kvinnor trots 

detta kan vara lika karriärorienterad som en man (ibid:19).  

 

I en studie som undersökte arbetspreferenser och typiska kvinnliga respektive manliga yrken 

visade att om man tog en high school-klass och delade upp denna i två delar och gav dessa 

grupper olika information kring beräknade könskompositioner i olika yrken gav det olika 

resultat i vad ungdomarna ville jobba inom (England, 1992:19–20). Ena gruppen fick höra att 

vissa yrken skulle vara mansdominerade i framtiden och den andra fick höra att samma yrken 

skulle vara kvinnodominerade. Resultatet blev att killarna visade ett mindre intresse för yrket 

om det förväntades domineras av kvinnor medan tjejerna visade ett större intresse om yrket 

förväntades domineras av män. Effekten var starkast för killarna. Sammantaget tyder det på 

att könsrollssocialiseringen spelar en roll i könssegregeringen i arbetslivet (ibid). Forskning 

som redovisas i Jacobs et al. (1990) har visat att cirka en femtedel av könslönegapet grundar 

sig i könssegregeringen i yrken där andelen ökar till 36 procent när man tar hänsyn till 

industriell segregering (s. 440).  

 

En av de tydligaste könssegregeringarna i arbetslivet finner man på just yrkesnivå, men även 

inom olika industrier och företag, vilket tillsammans bidrar till könslönegapet (England, 

1992:27). Forskning av Blau (1977) visade att arbetstagare inom ett specifikt yrke, som 

ekonomiassistent och löneassistent, tjänade olika mycket främst beroende på vilket företag de 

jobbade för. Kvinnorna tenderade att jobba i de lågavlönade företagen och männen i de 

högavlönade. Dock visade det sig att kvinnor i de högavlönade företagen och industrierna 

tjänade mindre än vad män i samma position och företag tjänade (ibid). Studier har även visat 

att könslönegapet ökar med åldern, något som kan ha att göra med anciennitet, eller som det 

oftare kallas – senioritet – som syftar till antal år på en specifik arbetsplats (England, 1992; 
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England, 1996:511). Kvinnodominerade yrken har ofta inte lika branta lönebanor som 

mansdominerade yrken har vilket leder till att mäns senioritet är värd mer än kvinnors i 

lönesammanhang. Detta gäller främst mellan yrken där kvinnor och män arbetar, och mindre 

inom specifika arbetsplatsers arbetsposition som sådan. Med andra ord arbetar män och 

kvinnor ofta inom olika positioner som har olika lönebanor (England, 1996:511, England et 

al., 2001:552).  

 

3.2.2 Comparable worth, gender bias och statistisk diskriminering 

Till skillnad från lika lön för lika arbete utgår comparable worth från att olika yrken med 

liknande eller likvärdiga kunskaper och kompetensnivå, ansvar och/eller till ett lika värde för 

arbetsgivaren bör ge liknande lön, samt att lönen bör vara jämställd mellan könen (England, 

1992:1). Om detta inte är fallet kan det bero på gender bias i lönesättningen och inte enbart på 

jobbkaraktär. Gender bias syftar till ojämlik behandling i arbetslivet grundat i attityder kring 

kön. England nämner att ett sådant exempel är hur sjuksköterskor i Philadephia, en position 

dominerad av kvinnor, tjänade mindre än trädgårdsarbetare/mästare i början av 90-talet (ibid).  

Det förekommer ofta diskriminering kring anställning, placering och befordran för just 

kvinnor. Ett sådant exempel är att undersökningar visar att CV:n behandlas olika beroende på 

om det är ett kvinnligt eller manligt namn som anges, även om innehållet är detsamma. De 

flesta studier visar att män föredras i mansdominerade yrken (ibid:20). Diskrimineringen kan 

grunda sig i föreställningar kring könsskillnader i skicklighet eller att män ofta har svårt att se 

kvinnor inom ”sina” yrken (ibid:21). Vidare har tanken att kvinnor är mindre produktiva än 

män varit något som är vanligt förekommande (ibid:27). Forskning har inte hittat något direkt 

samband mellan kön och produktivitet men tanken har varit att kvinnor är mindre produktiva 

på arbetet för att de har större ansvar i hemmet och måste spara energi åt dessa sysslor. Att det 

är just kvinnor som utför den större delen av hushållssysslor bland arbetande par är 

väldokumenterat. I test där män och kvinnor själva har fått dokumentera sina prestationer 

framgår det ofta att kvinnor upplever att de presterar mer än män. Att detta beror på skryt eller 

övervärderingar från kvinnors sida tror England är osannolikt då studier har visat att män 

generellt överestimerar sina prestationer och kvinnor underestimerar sina prestationer (ibid). I 

litteratur om comparable worth föreslås det att könssammansättningen påverkar lönenivåerna 

då arbetsgivare ofta har en systematisk bias där fördomar ligger till grund för diskriminering 

och skiljer sig från de vanligare diskrimineringarna för kvinnor som innefattar ett sämre 

access till vissa arbeten samt bristen på lika lön för lika arbete (England, 1996:511). 
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Att kvinnor förväntas ha avbrott i arbetet till följd av barnafödande kan ha en effekt på 

diskrimineringen från arbetsgivarens sida (England, 1992:32; England, 1996:512). Detta 

gäller kanske främst vid höga omsättningskostnader då arbetsgivaren känner att det vore mer 

gynnsamt att anställa en man. Detta innefattas av statistisk diskriminering som innebär att 

man på basis av stereotyper och brist på information diskriminerar individer som man tror har 

en lägre produktivitet eller liknande. I detta fall blir kvinnor diskriminerade för att de tros 

stanna hemma mer och lämna arbetet i större utsträckning än män. Studier har dock visat att 

män oftare byter företag än kvinnor vilket innebär att även de har en hög omsättning i vissa 

yrken men att arbetsgivare lägger större vikt vid omsättningen av kvinnor (ibid). Flera studier 

och statistik har visat att både män och kvinnor tjänar sämre i kvinnodominerade yrken och att 

gå från ett mansdominerat yrke till ett kvinnodominerat innebär ett lönestraff – istället för 

lönepremium – på 10–30 procent (England, 1992:35–38; England, 1996; England et al., 

2001:556). Den negativa effekt detta får på löner kan ses som ett direkt gender bias i 

lönesättningen (ibid:44). Den kompetens som krävs i kvinnodominerade yrke är ofta av en 

annan sort än i mäns yrken vilket kan bidra till könslönegapet om denna kompetens värderas 

lägre på grund av könsdiskriminering. Det rör sig således mer troligt om skillnad i typ av 

kompetens än i skillnad av kompetens som sådan. Om det är en specifik kompetens som 

kännetecknas av kvinnliga arbetare kan det resultera i att kompetensen undervärderas enligt 

stigman som institutionaliseras in i lönesystem där kompetensen eller arbetsvillkoren till slut 

har en låg belöning, eller kanske även ett lönestraff beroende på om det förekommer i ett 

kvinno- eller mansdominerat yrke (ibid:39–40). Studier har visat att kvinnors närvaro i 

arbeten med olika kompetenstyper påverkar könslönegapet. Ett exempel som England (1992) 

nämner är Daymont & Andrisani (1984) och deras forskning som visat att ens huvudämne i 

college har en viktig roll i lönesättningen och att kvinnor ofta väljer huvudämnen med lägre 

lön. Vidare är kvinnor även mer benägna att jobba inom vård- och utbildningsyrken som 

kräver kompetenser som inte bara har en lägre return (avkastning) än andra kompetenser men 

kan i vissa fall även ha vad England kallar för net negative returns. Det är därför vanligt att 

tala om en så kallad nurturing penalty (ibid). Detta kan benämnas som indirekt gender bias i 

lönesättning (ibid:44). Könslönegapet som sådant kan också delvis bero på att arbetsgivare 

utgår från tidigare lönesättning och statistik från arbetsmarknaden i aktuella löneprocesser 

vilket kan återskapa tidigare diskriminering (England, 1996:513, England et al., 2001:557).  

 



 

 12 

En annan delförklaring till kvinnors lägre löner är att många kvinnor söker sig till 

mansdominerade yrken och får utstå diskriminering i anställningsprocessen vilket i slutändan 

leder till att antalet sökande för kvinnodominerade yrken ökar till följd av diskrimineringen 

(ibid; England et al., 2001:555). Om kvinnor stängs ute från ”mansjobb” blir det ett överskott 

på kvinnor i de ”kvinnliga” jobben och ur ett ekonomiskt perspektiv kan innebära att utbudet 

på potentiella arbetare i kvinnodominerade yrken är större än efterfrågan vilken pressar 

priserna, eller i detta fall lönerna nedåt (ibid). 

 

3.2.3 Nurturing penalty 

Kvinnor dominerar som tidigare nämnt i omhändertagande yrken, vårdyrken och läraryrken 

som terapeuter, sjuksköterskor och förskollärare, dessa yrken kan benämnas som care work 

(England et al., 2002:455). Care work innefattar arbeten som kräver ansikte mot ansikte-

aspekter i syfte att utveckla mänskliga förmågor i form av kompetens, hälsa, fysiska 

färdigheter, kognitiva färdigheter samt emotionella färdigheter. Dessa yrken anses ofta vara 

mycket viktiga för att ha ett fungerande samhälle men trots det finns det ett wage penalty, ett 

lönestraff, för sådana arbeten. I genomsnitt tjänar individer inom care work mindre än vad 

man skulle förvänta sig med tanke på arbetskaraktären, kvalifikationsnivåerna och 

kompetensen (ibid; England, 2005:395). Tittar man på vilka tjänsterna går till kanske de låga 

lönerna delvis kan förklaras, då människor som behöver care work ofta är de som minst kan 

betala för det (England et al., 2002:456). Detta kan vara barn som behöver dagisplats, barn 

och ungdomar i skolan, äldre i behov av vård m.m. I dessa fall är det ofta en tredje part som 

står för kostnaderna som familjen eller staten genom skatter. I Sverige har vi en stor och 

välutvecklad offentlig sektor med gratis skolgång, fri sjukvård och liknande, men detta är inte 

fallet i exempelvis USA. En faktor som kan påverka lönen negativt för anställda inom care 

work är att många av dessa tjänster anses vara typiskt kvinnliga och moderliga, som kvinnor 

förväntas genomföra gratis eller till en låg kostnad (England et al., 2002:457; England, 

2005:382). Historiskt sett har kvinnor tagit hand om barnen, det har blivit vad som förväntas 

av dem, med sådana kognitiva scheman är det troligt att individer finner att yrken som 

involverar omvårdnad för speciellt barn, äldre och sjuka ska ha en låg ekonomisk 

kompensationsgrad. England et al., (2002) skriver följande:  

”The "devaluation thesis" asserts that our culture devalues women relative to men, and then, by 

association, any activity done largely by women is valued less than that it otherwise would be. 

Consistent with this claim, most research examining whether wage systems violate the principle of 
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"comparable worth" shows that the sex composition of jobs (or occupations) affects their wages, net 

of a host of controls /…/ However, our hypothesis here is not simply that caring labor pays less 

because predominantly women do the jobs /…/ We hypothesize that there will be a pay penalty for 

care work even after controlling for sex composition. This would imply that jobs involving care pay 

less than other women's jobs of similar skill levels that do not involve care /…/This may be because 

care is symbolically associated with women and mothering more than other "female" jobs and this 

association affects people's sense of how much the job should be paid.” (ibid). 

Studier av England et al. (2002) visade att lönestraffet (net wage penalty) allmänt för care 

work låg på 5–6 procent för båda könen där det största lönestraffet var inom barnomsorgen 

där kvinnor i USA hade ett lönestraff på 41 procent och män på 12 procent (England et al., 

2002:464 & 467). Båda könen inom vårdyrken i USA upplevde en lönesänkning när de 

arbetade inom care work, och en löneökning när de lämnade care work (ibid:468). Samma 

individ skulle således tjäna mindre inom care work än annars. Författarna föreslog att orsaken 

är det som tidigare nämnts: kunderna har liten eller ingen möjlighet att betala för tjänsterna, 

det är en kultur som förknippas med kvinnor och mödrar och att yrkena genom detta har 

devalverats. Yrken som förknippas med care work är således lågavlönade även för män, enligt 

amerikansk forskning. Kulturella aspekter bidrar till att kvinnor nedvärderas och därmed även 

nedvärderar yrken som är typiska för kvinnor. Detta kan även leda till normativa 

föreställningar att mansdominerade yrken och arbeten förtjänar högre lön (England, 

2005:382). 

 

Ett sätt att bemöta yrken och olika löner är att utgå från begreppet social closure och closure 

theory. Social closure syftar till hur grupper utesluter andra genom vissa kriterier för att 

behålla sina resurser. Gruppen vill minska konkurrensen genom att få monopol på 

belöningarna genom att stänga andra grupper ute (Weeden, 2002:58). Grundstenarna i teorin 

är fem strategier: certifiering, licensiering, fackföreningar, meritintyg (credentials) och vad 

som kallas för representation by associations. Dessa grundstenar skapar rättsliga och sociala 

gränser runt yrken och bidrar till yrkens belöningar genom att begränsa arbetskraftstillgången 

inom yrken, förstärka efterfrågan på produkter och tjänster, ge sken av att vara det enda yrket 

som kan stå för tjänsten och genom att signalera till kunderna att yrket erbjuder tjänster och 

produkter till en särskild standard (ibid). Teorin hävdar att ju större social closure som ett yrke 

karaktäriseras av desto större blir belöningen inom yrket (Weeden, 2002:60). Teorin menar 

således att yrken som kräver exempelvis licensiering utestänger många arbetare från att 

tillträda yrket och därför blir den grupp som kvalificerar sig belönad med exempelvis högre 

lön då de anses vara de enda som kan genomföra arbetsuppgifterna korrekt (ibid:60, 66). I 



 

 14 

Weedens studie framgår det att det finns ett negativt samband mellan inkomst och nurturing 

skills, det vill säga kompetens kopplat till care work, och könssammansättningen (Weeden, 

2002:85). Detta innebär att typiska kvinnoyrken straffas dels på grund av sina karaktäristiska 

färdigheter och demografisk sammansättning, men även för att de gynnas mindre av closure 

än andra yrken (ibid). 

 

3.3 Värdeminskning i humankapital 

Könslönegapet skulle ur ett neoklassiskt synsätt kunna ses som att kvinnors yrken ofta har 

vissa fördelar gentemot mäns så som högre ingångslöner, bättre arbetsförhållanden, och att de 

även erbjuder möjligheten att ta kortare uppehåll vid exempelvis barnafödande (England et al. 

1988; England, 1996; England, 2001). Vidare är värdeminskningen i humankapital för de 

oanställda ofta lägre än i andra sammanhang. Dessa yrken har dock ur ett sociologiskt synsätt 

nackdelar i form av lägre löner jämfört med män med liknande kunskap, erfarenhet och 

arbetsförhållanden. Även The economic approach talar om en värdeminskning i humankapital 

där kvinnor bör välja arbete utefter ingångslön och inte löneutveckling om de planerar att 

vistas hemma under perioder (ibid). England et al. (1988) nämner även att män enligt 

humankapitalteorin förväntar sig längre tid i arbetet och väljer arbeten med högst 

erfarenhetsavkastning, medan kvinnor väljer arbeten med en högre ingångslön men med 

sämre löneutveckling. Följden blir att de sistnämnda arbetena blir kvinnodominerande. 

Författarna påpekar även att denna teoretiska bild inte har något större stöd i forskningen då 

tidigare forskning har redovisat blandade resultat i frågan (ibid). Ofta framkommer det att 

kvinnor inte alls tjänar mer i ingångslön, utan mindre än vad män gör, vilket går emot det 

neoklassiska synsättet om könslönegapet (England, 1996:512). Viss forskning visar att det är 

kvinnorna som är mer lönefokuserade än män och att de av den anledningen bör välja det som 

gynnar dem mest, även i längden (England, 1992:35). Den traditionella synen är att kvinnor 

stiger in i, och lämnar, arbetslivet flera gånger under sin livstid medan män håller sig kvar på 

marknaden fram till pension (England, 1992:5). Studier har dock visat att kvinnor kanske 

lämnar arbetet ett par år för barnafödande, men när de kommer tillbaka stannar de generellt 

efter det.  

 

Yrken som kräver ett större humankapital betalar bättre enligt ett neoklassiskt ekonomiskt 

synsätt. Detta skulle innebära att kvinnodominerade yrken ställer lägre krav (England et al. 
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1988). Teorin hävdar att yrken med likvärdig kompetens kan skilja i lön på grund av 

kompenserande effekter där yrken med sämre arbetsförhållanden kan ge mer betalt för att 

kompensera för det som är dåligt. Vidare hävdas det att ett sådant lönepremium vore onödigt 

om dessa positioner kunde fyllas utan det. Trots att forskning av bland annat Killingsworth 

(1985) och Filer (1985) talar för att löneskillnaden mellan könen beror på compensating 

differentials vill England et al., (1988) markera att kvinnor ofta diskrimineras från 

mansdominerade yrken vilket tvingar kvinnor in i de kvinnodominerande yrkena vilket 

medför en lägre lön. En alternativ förklaring skulle vara att arbetsgivare diskriminerar 

kvinnliga yrken genom att ge dessa dåligt betalt i förhållande till vad de bidrar med. Enligt 

neoklassisk teori bör marknadskrafterna eliminera båda typer av diskriminering över tid bland 

annat då kvinnor som verkligen vill jobba inom mansdominerade yrken kan gå med på en 

lägre lön vilket skapar incitament för arbetsgivare att anställa kvinnor (England et al. 1988). 

 

När det kommer till arbetserfarenhet tenderar kvinnor att ha något lägre erfarenhet då de ofta 

lämnar arbetsmarknaden för barnafödande under vissa perioder vilket leder till det ofta skiljer 

ett par år i erfarenhet mellan könen (England, 1992:28). Tidiga studier av Polachek (1975), 

Mincer & Polachek (1974, 1978) och Sandell & Sharpiro (1978) har visat ett 25–50 procent 

av könslönegapet förklaras av denna skillnad i erfarenhet. Den grupp som gynnas mest av 

erfarenhet var vita män då de tjänade mest på erfarenhet rent allmänt (ibid). 

 

3.4 Kvinno- och mansdominerade yrken i Sverige 

Statistiska centralbyrån har i sin lathund om jämställdhet från 2016 listat de yrken som är 

mans- respektive kvinnodominerade samt vilka tio yrken som är störst i Sverige (SCB, 

2016a). I tabell 1–3 redovisas dessa för att ge en bakgrundsförståelse för hur 

könsfördelningen inom olika yrken ser ut och för att skapa en grundläggande förståelse för 

just den svenska arbetsmarknaden. 
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3.4.1 De tio största yrkesgrupperna 2014  

De tio största yrkesgrupperna innefattar 27 procent av alla anställda män och 45 procent av 

alla anställda kvinnor (SCB, 2016a:65). Tabell 1 redovisar dessa tio yrken samt 

könsfördelningen mellan dessa. 

Yrkesgrupp Antal Könsfördelning Medellön (kr) Kvinnors lön i 

% av män lön 

 Kv M Kv M Kv M  

Butikspersonal 130 70 65 35 26 100 27 400 95 

Grundskollärare, 

fritidspedagoger & 

förskollärare 

150 31 83 17 28 000 28 100 100 

Undersköterskor 162 14 92 8 25 500 25 400 100 

Kontorsassistent  

& sekreterare 

139 24 85 15 27 300 28 500 96 

Skötare, vårdare & 

personliga assistenter m.fl. 

110 42 73 27 25 400 25 400 100 

Försäkringsrådgivare, 

företagssäljare & inköpare 

m.fl. 

37 79 32 68 35 000 40 100 87 

Barnskötare & 

elevassistenter m.fl. 

91 17 84 16 21 900 21 500 102 

IT-arkitekter, system- 

utvecklare & testledare m.fl 

21 82 21 79 40 400 41 900 96 

Lastbils- & bussförare 7 86 8 92 25 800 26 500 98 

Ingenjörer & tekniker 16 75 17 83 34 400 37 000 93 

Tabell 1. De tio största yrkesgrupperna 2014. Antal i 1000-tal, könsfördelning (%), medellön, 

samt kvinnors lön i procent av mäns lön. Innefattar hel- och deltidsanställda där deltid har 

räknats om till heltid. Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen (SCB, 2016a:65). 

 

3.4.2 De tio mest kvinnodominerade yrkesgrupperna 2014 

Yrkesgrupp Antal Könsfördelning Medellön (kr) Kvinnors lön i 

% av män lön 

 Kv M Kv M Kv M  

Sjuksköterskor 

(fortsättning) 

19 1 93 7 32 800 33 000 100 

Undersköterskor 162 14 92 8 25 500 25 400 100 

Sjuksköterskor 73 10 88 12 32 300 33 100 98 

Chefer inom äldreomsorg 

 

8 1 87 13 38 00 38 300 99 

Socialsekreterare & 

kuratorer m.fl. 

27 4 8 14 29 900 30 200 99 

Naprapater, sjukgymnaster 

& arbetsterapeuter m.fl. 

15 3 85 15 28 900 29 600 97 

Kontorsassistenter & 

sekreterare 

139 24 85 15 27 300 28 500 96 

Barnskötare & 

elevassistenter m.fl 

9 17 84 16 21 900 21 500 102 

Vårdbiträden 66 14 83 17 23 200 23 100 100 

Grundskollärare, 

fritidspedagoger & 

förskollärare 

150 31 83 17 28 000 28 100 100 

Tabell 2. De tio mest kvinnodominerade yrkesgrupperna 2014. Antal i 1000-tal, könsfördelning 

(%), medellön, samt kvinnors lön i procent av mäns lön. Innefattar hel- och deltidsanställda. 

Rangordnade efter andel kvinnor i yrkesgruppen (SCB, 2016a:67). 
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3.4.3 De tio mest mansdominerade yrkesgrupperna 2014  

Yrkesgrupp Antal Könsfördelning Medellön (kr) Kvinnors lön i 

% av män lön 

 Kv M Kv M Kv M  

Installations- & 

industrielektriker m.fl. 

.. 47 1 99 27 500 30 400 91 

Snickare, murare & 

anläggningsarbetare 

.. 82 1 99 27 000 29 800 91 

Fordonsmekaniker & 

reparatörer m.fl. 

1 51 2 98 27 300 28 000 97 

Gjutare, svetsare & 

plåtslagare m.fl. 

 

1 23 3 97 24 700 27 900 89 

Officerare .. 1 3 97 .. 38 000  

Skogsarbetare 0 3 3 97 25 700 25 600 100 

Maskinförare 2 30 5 95 28 000 28 000 100 

Driftchefer inom bygg, 

anläggning & gruva. 

1 13 5 95 52 800 46 900 113 

Lastbils- och bussförare 7 86 8 92 25 800 26 500 98 

Återvinningsarbetare 1 8 8 92 25 100 25 400 98 

Tabell 3. De tio mest mansdominerade yrkesgrupperna 2014. Antal i 1000-tal, könsfördelning 

(%), medellön, samt kvinnors lön i procent av mäns lön. Innefattar hel- och deltidsanställda. 

Rangordnade efter andel män i yrkesgruppen (SCB, 2016a:68). 

 

3.5 Löneskillnader i Sverige 

3.5.1 Kvinnors lön i procent av mäns lön efter sektor (2010-2015) 

Det är i kommunala verksamheter som män och kvinnor tjänar som mest lika (SCB, 

2016a:71). Denna trend har varit ihållande och tittar man på siffor från 2010 och framåt ligger 

kvinnors lön i procent av mäns på 94–95 procent när det ej är standardvägt, men på en 99-

procentig nivå standardvägt. Standardvägt i detta fall syftar på hänsyn till ålder, utbildning, 

arbetstid och att kvinnor och män finns inom olika sektorer och tillhör olika yrkesgrupper. 

Siffrorna för landstingen under samma period har legat på 73–76 procent när det ej är 

standardvägt och på en 94–95 procentig nivå standardvägt. I kategorin Stat har siffran för det 

icke standardvägda legat på 89–92 procent under perioden och på en 94 procentig nivå 

standardvägt. I den privata sektorn har den icke standardvägda siffran växlat mellan 87–88 

procent och den standardvägda siffran på 92 procent. Samtliga sektorer har haft en siffra på 

86–87 procent icke standardvägt och 93–94 procent standardvägt under perioden (ibid; SCB, 

2016bc). Kvinnor tjänar således mest i den kommunala sektorn om man utgår från procenten 

av mäns lön, och som sämst i den privata sektorn (ibid). De senaste publicerade siffrorna rör 

år 2014 och 2015 där statistiken redovisar att för samtliga yrken tjänade kvinnor under under 

dessa år - ovägt - 87 procent av vad män tjänade, där den standardvägda siffran låg på 95 
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procent. Av de 432 yrkena som återfinns i SCB:s statistikdatabas med lönestrukturstatistik för 

hela ekonomin kan man ur denna statistik, som redovisas för samtliga yrken, dra slutsatsen att 

kvinnor på det stora hela tjänar mindre än män, även när lönen är standardvägd (SCB, 

2016bc). 

 

3.5.2 Möjliga förklaringar till lönegapet 

Som tidigare amerikansk forskning har nämnt kan kvinnors och mäns yrkesval påverka 

lönesättningen då typiska kvinno- och mansdominerade yrken kan vara värt olika mycket 

(SCB, 2004:22).  Frågan som ställs är huruvida kvinnor har lågavlönade arbeten på grund av 

yrket i sig, eller om yrket är lågavlönat för att det är kvinnodominerat. Detta skulle även 

kunna appliceras på mansdominerade yrken men åt andra hållet. Detta kallas för 

värdediskriminering, en indirekt form av lönediskriminering (SCB, 2004:23). Det finns en 

risk att direkt diskriminering förekommer men löneskillnader kan även bero på individers 

produktivitetsnivå och företagens bärkraft och förhållanden på arbetsmarknaden SCB, 

2004:22). När SCB (2004) skrev sin rapport om kvinnors och mäns löner kunde varken 

individers produktivitet eller företags bärkraft mätas. Istället kunde produktivitet tänkas 

påverkas av erfarenhetsnivå och utbildningsnivå, samt huruvida individen jobbar del- eller 

heltid. De som kvalificerat sig inom bristyrken och lyckats få jobb på ett företag med god 

bärkraft kunde tänkas dra nytta av detta lönemässigt. Genomsnittslönen var något bättre inom 

den privata sektorn, och kvinnor tenderar att jobba inom den offentliga (ibid). Vidare kan den 

geografiska belägenheten av företagen påverka lönesättningen, företag i Stockholm erbjuder 

exempelvis högre löner än vad många företag i andra delar av Sverige gör. En tanke är även 

att skillnader i lön kan bero på individens inflytande över lönebildningsprocessen där 

misstanken är att män har ett större inflytande. Om skillnaderna beror på produktionsmetoder 

bör man finna könsmässiga löneskillnader inom olika näringsgrenar (SCB, 2004:23). 

 

Under 2001 låg lönegapet 18 procent, men när man kontrollerat för skillnader i 

utbildningsnivå, yrkesgrupp, tjänstgöringsomfattning, ålder samt arbetsställets näringsgrens- 

och sektortillhörighet, storlek och geografisk belägenhet minskade gapet till 8 procent i 

oförklarad löneskillnad mellan könen (SCB:2004:24, 31). Denna oförklarade löneskillnad kan 

bero på diskriminering men även skäliga anledningar som inte fångats upp i SCB:s modell 

(SCB, 2004:32). En sådan oförklarad skillnad, som ännu inte är vidare undersökt, skulle 

kunna vara att det finns ett machopremium på löner. Att vissa yrken är mer välbetalda för att 
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de innehåller aspekter som anses vara macho, som värderas mer än icke-machoaspekter. Detta 

skulle kunna innebära att yrkestyper som förknippas med machoaspekter har en lönebonus 

just för att de anses vara macho. 

4. Metod och data 

4.1 Metodval 

I studien har en kvantitativ forskningsstrategi förts för att pröva de teorier som framkommit 

tidigare, i förhållande till frågeställning och hypotes. Detta innefattar bland annat teorierna om 

compensating differentials och comparable worth. Förhållandet mellan praktisk forskning och 

teori har varit deduktiv. Metoden valdes för att mäta lönenivåer, kvinnors lön i procent av 

mäns både standardvägt och ovägt, samt för att göra regressionsanalyser utifrån stora 

statistiska datamängder från SCB. Metoden gör det möjligt att studera fenomenet 

machopremium på makronivå. 

 

4.2 Datamaterial 

Till regressionsanalyserna används data på yrkesnivå utifrån SSYK 96 som grundar sig i 

3 740 711 individer utspridda över 355 yrken. Datamaterialet är från 2012 och innehåller 

individer med minst 120 000 kr i årsinkomst. De allra lägsta inkomsterna har tagits bort för att 

komma närmre ett heltidslönemått. Materialet härrör ur SCB:s Longitudinella 

integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA). I tabell fyra 

redovisas deskriptiv statistik för variablerna i regressionsanalyserna och i tabell 5 redovisas 

resultatet av analyserna. I tabell 1, 2 och 3 används statistik från SCB:s lathund om 

jämställdhet 2016 (SCB, 2016a). 

 



 

 20 

4.3 Tillvägagångssätt 

Regressionsanalyser gjordes i statistikprogrammet SPSS kring hur machoaspekten i yrket 

samvarierar med lön. Det första steget var att gå igenom alla yrkeskoder för SSYK 96 och 

bestämma vilka yrkeskoder som var macho. Till detta användes nytrycket för SCB:s standard 

för svensk yrkesklassificering (SSYK) 1996 eftersom datamaterialet är grundat i just SSYK 

96 (SCB, 2001). I nytrycket angavs endast ett fåtal exempel inom varje yrkeskod och därför 

användes även en SCB-länk där man kunde söka på en yrkeskod och få fram alla yrken under 

just den koden (SCB, 2017). Kategoriseringen av machoyrken och icke-machoyrken grundade 

sig i den tidigare nämnda definitionen av machoyrken. Kriteriet för att en yrkeskod skulle 

klassas som ett machoyrke var att minst 50 procent av alla yrken under yrkeskoden kunde 

klassas som macho enligt den tidigare definitionen. Yrket skulle således innefatta delar av, 

eller innehålla alla kriterier som tidigare nämnts. Kriterierna var att yrket skulle vara fysiskt 

tungt, innehålla svåra arbetsförhållanden, vara lite smutsigt/lortigt, innehålla en 

hjältepotential, innehålla arbete med stora maskiner och eventuellt även vara relativt riskfyllt. 

I kategoriseringen togs ingen hänsyn till könssammansättningen inom yrkena, då 

machoaspekten inte ska vara beroende av andel män eller kvinnor. Alla yrken som inte 

klassades som machoyrke definierades som icke-machoyrken. Machoyrken kodades till 1 i 

regressionsanalysen och icke-machoyrken till 0.  

 

I regressionsanalyserna användes totalt nio variabler. Den första var den tidigare nämnda 

machovariabeln på nominalskalenivå och den andra var andel kvinnor på intervallskalenivå 

där andelen gick från 0 till 1 där 1 var 100 procent kvinnor. Machovariabeln multiplicerades 

med andel kvinnor för att skapa en interaktionsvariabel kallad macho_andel. De resterande 

sex variablerna var olika nivåer av utbildning enligt svensk utbildningsnomenklatur (SUN) 

som grovt anger utbildningens nivå och motsvarar International Standard Classification of 

Education 1997 (ISCED 97), enligt följande steg (SCB, 2000:6): 

1 Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 

2 Förgymnasial utbildning 9 (10) år 

3 Gymnasial utbildning 

4 Eftergymnasial utbildning kortare än två år 

5 Eftergymnasial utbildning två år eller längre 

6 Forskarutbildning 
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Andelen med viss utbildning inom yrket standardiserades till att ange deciler och antar således 

värden från 1–10, där 1 står för att andelen med en viss utbildningsnivå är mycket låg jämfört 

med andra yrken, och 10 står för att andelen med viss utbildningsnivå är mycket hög jämfört 

med andra yrken.   

 

Nedan listas regressionsmodellerna som undersökts. 

1.  Medellön i kronor = a + (b1 ∙ utbildningsnivå 1) + (b2 ∙ utbildningsnivå 2) + (b3 ∙ 

utbildningsnivå 3) + (b4 ∙ utbildningsnivå 4) + (b5 ∙ utbildningsnivå 5) + (b6 ∙ 

utbildningsnivå 6) + (b7 ∙ macho) 

 

2. Medellön i kronor = a + (b1 ∙ utbildningsnivå 1) + (b2 ∙ utbildningsnivå 2) + (b3 ∙ 

utbildningsnivå 3) + (b4 ∙ utbildningsnivå 4) + (b5 ∙ utbildningsnivå 5) + (b6 ∙ 

utbildningsnivå 6) + (b7 ∙ macho) + (b8 ∙ andel kvinnor) 

 

3.  Medellön i kronor = a + (b1 ∙ utbildningsnivå 1) + (b2 ∙ utbildningsnivå 2) + (b3 ∙ 

utbildningsnivå 3) + (b4 ∙ utbildningsnivå 4) + (b5 ∙ utbildningsnivå 5) + (b6 ∙ 

utbildningsnivå 6) + (b7 ∙ macho) + (b8 ∙ andel kvinnor) + (b9 ∙ interaktionsvariabel 

macho_andel) 

 

För att kontrollera resultaten gjordes tester för multikollinearitet och interaktion genom en 

interaktionsvariabel och genom att titta på Rk
2  -värden. 
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5. Resultat 

5.1 Deskriptiv statistik  

Variabel/mått N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Medellön 355 208 599 1 095 184 360 645,83 118 570,121 

Macho 355 0 1 0,28 0,452 

Andel kvinnor 355 0 1 0,39 0,281 

Utbildningsnivå 1 355 1 10 5,49 2,876 

Utbildningsnivå 2 355 1 10 5,49 2,876 

Utbildningsnivå 3 355 1 10 5,49 2,876 

Utbildningsnivå 4 355 1 10 5,49 2,876 

Utbildningsnivå 5 355 1 10 5,49 2,876 

Utbildningsnivå 6 355 1 10 5,46 2,927 

Tabell 4. Deskriptiv statistik för variablerna i regressionsanalyserna. Interaktionsvariabeln 

redovisas inte.  

 

5.2 Regressionsanalyser av svenskt datamaterial 

Totalt sett gjordes tre regressionsanalyser enligt modellerna som återfinns i metodavsnittet. I 

den första regressionsanalysen (se tabell 5) framkom det att när alla oberoende variabler är 

noll är årsmedellönen (interceptet) cirka 503 309 kronor konstanthållet för övriga oberoende 

variabler. Denna årsmedellön gäller således när man inte jobbar i ett machoyrke (se 

yrkeskoderna i bilagan för machoyrken) och alla utbildningsvariabler är noll, det vill säga att 

det är ett teoretiskt startvärde som inte representerar någon grupp i data. När det kommer till 

utbildningsvariablerna är det endast nivå 3–6 som är signifikanta, konstanthållet för övriga 

oberoende variabler. Att nivå 1–3 innebär en sänkt årsmedellön med upp till nästan 17 000 

kronor per enhet utifrån interceptet beror mest troligt på att nivåerna motsvarar upp till 

gymnasial nivå och detta ses ofta som grundläggande utbildning och ger sällan något 

lönepremium. I tabell 4 redovisas minimum och maximumnivåerna för varje utbildningsnivå, 

där varje nivå har tio ”steg”. Maximalt sett skulle detta medföra att om man går från en 

mycket låg andel i utbildningsnivåerna 1–3 till en mycket hög andel i utbildningsnivåerna är 
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den sänkta årsmedellönen upp till cirka 17 000 ∙ 10. Med andra ord upp till cirka 170 000 kr 

per år. 

 

Det förvånansvärda är att nivå fyra och sex redovisar en högre årsmedellön utifrån interceptet 

men att detta inte återfinns för nivå fem som motsvarar eftergymnasial utbildning på minst två 

år. Fortsättningsvis kan vi se att machovariabeln är signifikant på en 95 procentsnivå och att 

ett machoyrke i detta datamaterial skulle medföra en ökning i årsmedellönen utifrån 

interceptet sett med 63 570 kronor, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Slutligen 

kan vi se att determinationskoefficienten R2 är 0,37 vilket innebär att 37 procent av variansen 

i den beroende variabeln förklaras av de oberoende variablerna i modellen.  

 

Variabler/modell 1 2 3 

Intercept (a-värdet)  503 309,05** 

(9,67) 

 603 605,69 ** 

(12,83) 

 605 039,26** 

(12,71) 

Utbildningsnivå 1 -7126,32 

(-1,69) 

-9108,59 * 

(-2,43) 

-9076,77* 

(-2,42) 

Utbildningsnivå 2 -8771,58 

(1,70) 

-12 150,56 ** 

(-2,66) 

-12 282,12** 

(-2,66) 

Utbildningsnivå 3 -16 823,29** 

(-4,53) 

-12 229 ** 

(-3,70) 

-12 133,81** 

(-3,63) 

Utbildningsnivå 4 11 927,60 ** 

(6,19) 

7041,49 ** 

(3,98) 

6953,63** 

(3,82) 

Utbildningsnivå 5 -13 663,85* 

(-3,15) 

-4992,92  

(-1,27) 

-4976,90 

(-1,26) 

Utbildningsnivå 6 5227,65 

(1,96) 

4447,37  

(1,89) 

4413,10 

(1,87) 

Macho 63 570,01** 

(5,20) 

-9541,25  

(-0,73) 

-12 366,61 

(-0,66) 

Andel kvinnor - - 232 703,71** 

(-9,95) 

- 234 294,18** 

(-9,53) 

Interaktionsvariabel 

Macho_andel 

- - 17 600,52 

(0,21) 
 

R2 0,37 0,51 0,51 

Tabell 5. Regressionsmodell 1–3 gällande medellön i kr. Regressionskoefficienter (och t-

värden inom parantes). Obs. sifforna är avrundade till två decimaler.  ** p <0,01     * p <0,05 

 

I den andra regressionsanalysen (se tabell 5) framkom det att när alla oberoende variabler är 

noll är årsmedellönen cirka 603 656 kronor konstanthållet för övriga oberoende variabler. 

Denna årsmedellön gäller således när alla utbildningsvariabler är noll, när man inte arbetar i 

ett machoyrke och andel kvinnor är noll. Alla utbildningsnivåer är signifikanta utom nivå fem 

och sex, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Utbildningsnivåerna 1–3 som 

motsvarar ej färdigställd grundskoleutbildning till färdigställd gymnasieutbildning har 
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negativa siffor vilket tyder på att ju större andelen lågutbildade är i yrket, desto lägre blir 

yrkets genomsnittliga lön. Utbildningsnivå 4 ger en årsmedellön som är 7000 kr högre än 

interceptet per enhet i förändrad utbildningsnivå inom nivå fyra vilket tyder på att 

eftergymnasial utbildning höjer lönen. Den maximala förändringen är således 7000 ∙ 10 om 

utbildningsnivåns maximala enhet är nådd. Detta innebär en ökning mellan 7000 till 70 000 kr 

per år för individer inom utbildningsnivå fyra.  Detta kan vi dock inte se i nivå fem och sex 

men dessa är inte heller signifikanta på en 95 procentignivå. I denna modell ser vi även att 

machovariabeln sjönk från 63 570 kr till minus 9541 kr och att variabeln inte längre är 

signifikant efter att man lagt in andel kvinnor som oberoende variabel, konstanthållet för 

övriga oberoende variabler. Vidare kan vi se att när andel kvinnor är lika med 100% minskar 

årsmedellönen med 232 704 kronor jämfört med när andelen kvinnor är noll, konstanthållet 

för övriga oberoende variabler. Determinationskoefficienten R2 ligger på 0,51 vilket innebär 

att 51 procent av variansen i den beroende variabeln förklaras av de oberoende variablerna. 

Detta är en ökning från den första modellens 37 procent. 

 

5.2.1 Tester 

För att testa hur robusta regressionsanalyserna var har ett flertal tester genomförts. I den tredje 

regressionsmodellen används modell två med ett tillskott av en interaktionsvariabel för att se 

om det föreligger någon interaktion mellan machovariabeln och andel kvinnor i yrket. Då 

interaktionsvariabeln inte var signifikant tolkas modellen inte vidare då interaktion inte 

föreligger. 

 

I det andra testet gjordes Rk
2  -test för att undersöka huruvida det föreligger multikollineratitet 

eller inte. Detta innebär att de oberoende variablerna turas om det att anges som beroende 

variabel i regressionsanalyserna för att se hur detta påverkar determinationskoefficienten. 

Resultatet blev att det inte föreligger någon multikollinearitet för variabeln macho, andel 

kvinnor samt utbildningsnivå fyra och sex. Multikollinearitet föreligger för utbildningsnivå 1, 

2, 3 och 5. Multikollinearitet innebär att en eller flera variabler korrelerar/mäter samma sak 

vilket kan påverka signifikansnivåerna. I detta fall var det väntat att utbildningsvariablerna 

visade på multikollinearitet då en hög andel av en viss utbildningsnivå automatiskt innebär en 

lägre nivå av andra utbildningsnivåer. Multikollineariteten ses inte som ett problem i studien 

då utbildning är en kontrollvariabel. 
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6. Analys och diskussion 

6.1 Compensating differentials 

Machovariabeln som delar in yrkeskoderna ur SSYK 96 i macho- respektive icke-machoyrken 

överensstämmer rätt väl med de aspekter som tas upp i compensating differentials. De yrken 

som kodades som macho (se bilaga) var ofta fysiskt tunga, smutsiga, riskfyllda och 

innefattade arbeten med maskiner. Därför bör man i regressionsanalysen kunna se att det 

föreligger ett lönepremium för machovariabeln om teorin stämmer. I tabell 5 kan vi se i 

modell 1 att machovariabeln medför ett lönepremium på drygt 63 000 kronor per år medan 

variabeln för modell två och tre inte längre är signifikant efter att andelen kvinnor i yrket har 

testats för. När man konstanthåller för andel kvinnor finns det således ingen oberoende 

machoeffekt kvar i yrket. Frågan är då om man kan tala om ett machopremium eller om det 

snarare föreligger ett manspremium där män tjänar mer för att de är män, oberoende av yrke. 

Att män tjänar mer än kvinnor kan vi även se i lönestatistik från SCB. Detta redovisas i 

teoriavsnittet (avsnitt 3.5.1).  I statistik för hela ekonomin kan man bland annat se att män 

tjänar mer än kvinnor både ovägt och standardvägt. Även när man har tagit hänsyn till ålder, 

yrkesgrupp, utbildningsnivå, tjänstgöringsomfattning, ålder samt arbetsställets näringsgrens- 

och sektorstillhörighet, storlek och geografisk belägenhet för hela ekonomin tjänade kvinnor 

endast 95 procent av det män tjänade år 2015 (SCB, 2016bc). Den oförklarade löneskillnaden 

för 2015 är således 5 procent. Denna siffra har som tidigare nämnt varit relativt konstant 

sedan 2010. Kanske kan de sista procenten förklaras av ett machopremium eller ett 

manspremium. I dagsläget kan ingen mer än att spekulera i frågan. Löneskillnaden kan vara 

skälig men inte täckts upp av variablerna i SCB:s standardvägning. 

 

Sammantaget kan teorin om compensating differentials inte bekräftas eller förkastas i denna 

studie, men det kunde den inte tidigare heller då tidigare forskning har varit kluven i frågan.  

 

6.2 Machopremium och the nurturing penalty 

Hade studien kunnat ge något större stöd för ett machopremium hade man kunnat dra 

paralleller mellan lönepremiet och nurturing penalty, där machopremiet hade varit motsatsen 
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till nurturing penalty. Anledningen är för att machopremium definieras som en lönebonus på 

machoyrken och nurturing penalty definieras som ett lönestraff för vårdyrken. Eftersom 

vårdyrken domineras av kvinnor kan lönestraffet eventuellt vara kopplat till kvinnorollen i sig 

eller till egenskaper som kännetecknas av kvinnor. På motsvarande sätt skulle ett 

machopremium kunna tänkas fungera, fast åt det positiva hållet för de i machoyrken. Utifrån 

studiens resultat är det dock oklart huruvida det existerar ett oberoende machopremium eller 

inte och inga konkreta slutsatser kring frågan kan dras. Det man kan utläsa i de 

yrkesexemplen som redovisas i tabell 4 är att män tjänar mer än kvinnor, även inom vissa 

kvinnodominerade yrken. I tabell 5 kan vi även se att andel kvinnor i yrket medför en 

lönesänkning utifrån interceptet (årsmedellönen) i både modell två och tre. Machovariabeln är 

bara signifikant i modell ett där andel kvinnor inte testas för.  

 

6.3 Obekräftade teorier och fortsatta 

frågeställningar 

Värdeminskningen i humankapital som det neoklassiska synsättet talar för, innebär att 

kvinnors yrken har fördelar i form av högre ingångslöner, bättre arbetsförhållanden och 

möjliggör avbrott i arbetet för barnafödande då arbetsbortfallet inte medför någon större 

minskning i humankapitalet, men att löneutvecklingen inte är lika brant som för andra yrken. 

Studien har inte kunnat bekräfta detta utifrån varken regressionsanalyserna eller 

lönestatistiken. Dock kan studien inte heller förkasta teorin. Teorierna om statistisk 

diskriminering och gender bias kan inte på ett direkt sätt testas för i datamaterialet eller 

urskiljas i lönestatistiken. Dessa faktorer skulle kunna påverka lönesättningen direkt eller 

indirekt, men materialet i denna studie kan inte tala för eller emot en ojämlik behandling i 

arbetslivet eller diskriminering utifrån stereotypa syner på könen. Inte heller kan socialisering 

eller könssegregering testas för i materialet. Teorierna i sig är värdefulla och bidrar med en 

syn och delförklaring på könslönegapet men kan alltså inte testas för i just denna studie. 

 

Studiens huvudfråga kvarstår därför: Finns det ett machopremium (en lönebonus) på löner 

kopplat till machoaspekter i yrken?  
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En alternativ förklaring skulle kunna vara att den dokumenterade löneskillnaden i 

lönestatistiken grundar sig i ett machopremium som inte kunde stödjas i just denna studie på 

yrkesnivå, men som kanske skulle kunna stödjas i en studie på individnivå med fler variabler. 

Eller att det föreligger ett generellt manspremium på löner eller en kombination av ett 

manspremium och ett machopremium. Detta kan studien återigen varken bekräfta eller 

förkasta. Vidare skulle det kunna finnas ett lönestraff på kvinnodominerade yrken som kan 

liknas vid the nurturing penalty som bidrar till könslönegapet. Varför könslönegapet ser ut 

som det gör och varför löner mellan olika yrken med likvärdig kompetens och erfarenhetsnivå 

varierar är fortfarande obesvarat.  

6.4 Studiens brister och framtida forskning 

En av studiens brister är även att samma forskare är medförfattare i fem olika källor vilket kan 

vinkla uppsatsen utefter dennes specifika forskning och tankesätt. Framtida forskning bör 

därför leta efter mer varierande forskning och samt även söka efter nyare forskning och 

svensk forskning. Framtida forskning bör även söka efter fler teorier som kan ge en bredare 

bild av fenomenet kring löneskillnader och ett eventuellt machopremium.  

 

Framtida forskning bör fokusera på att hitta ett bra och gediget datamaterial med många 

relevanta variabler. Det som skulle vara intressant är en studie på individnivå med variabler 

som ålder, region och antal hemmavarande barn. Ju äldre man blir desto mer brukar man 

generellt sett tjäna, åtminstone fram till 40-50-årsåldern, och därför är det intressant att se hur 

åldern påverkar medellönen. Vidare är det vanligt att individer i storstäder tjänar mer än 

individer i mindre städer vilket gör region till en potentiellt bra variabel att titta på för att få en 

större förståelse till lönens uppbyggnad. Anledningen till att antal hemmavarande barn vore 

intressant är för att kunna undersöka om detta påverkar medellönen så som compensating 

differentials säger, att kvinnor väljer yrken som är lågavlönade för att kunna ta fler 

förvärvsuppehåll och vara med barnen mer. Genom en sådan variabel skulle man kunna göra 

två separata regressionsanalyser för båda könen och se om antalet hemmavarande barn 

påverkar könen annorlunda.  
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8. Bilaga  

8.1 ”Machoyrken” i SSYK 96 
Kod Yrkesområde Yrkesexempel 

0110 Militärer  Soldat (armén), ammunitionsröjare, örlogskapten, FN-soldat 

1221 Driftschefer inom jordbruk, trädgård, 

skogsbruk & fiske 

Parkchef, skogsvårdschef, stadsträdgårdsmästare 

1222 Driftchefer inom tillverkning, el- värme- 

& vattenförsörjning m.m. 

Gruvchef, driftchef (VA), överingenjör 

1223 Driftchefer inom byggverksamhet Produktionschef (bygg), byggplatschef (stort/medelstort företag),  

1224 Driftchefer inom handel, hotell & res- 

taurang, transport & kommunikation 

Transportchef, stationsmästare (järnväg), driftchef (partihandel), 

hamnkapten (stort eller medelstort företag), trafikchef 

1236 IT-chefer Datachef, driftchef (IT), IT-chef (stort eller medelstort företag)  

1311 Chefer för mindre företag inom jordbruk, 

trädgård, skogsbruk & fiske 

Kyrkogårdschef, skogsförvaltare, jägmästare (skogsförvaltare), 

trädgårdsdirektör, revirförvaltare 

1313 Chefer för mindre byggföretag Byggmästare, arbetschef (bygg & anläggning – mindre företag) 

2131 Systemerare & programmerare Webbutvecklare, civilingenjör (systemutv.), dataprogrammerare  

2139 Övriga dataspecialister Datasäkerhetschef, forskare (IT), systemanalytiker 

2142 Civilingenjörer m.fl., bygg & anläggning Civilingenjör (byggnadskonstruktion), anläggningsplanerare, 

vägprojektör, produktutvecklare (bygg) 

2143 Civilingenjörer m.fl., elkraft Elkraftingenjör, beräkningsingenjör (elkraft) 

2144 Civilingenjörer m.fl., elektronik & 

teleteknik 

Rymdingenjör, hårdvarukonstruktör, elektronikingenjör, civilingenjör 

(datateknik, hårdvara) 

2145 Civilingenjörer m.fl., maskin Maskiningenjör, systemintegratör, civilingenjör (fordonsteknik) 

2147 Civilingenjörer m.fl., gruvteknik & 

metallurgi 

Metallurg, gruvingenjör, bergsingenjör, civilingenjör (gruvteknik) 

3112 Byggnadsingenjörer & byggnadstekniker  Betongingenjör, byggledare, spåringenjör, drifttekniker (bygg) 

3113 Elingenjörer & eltekniker Elkonstruktör, underhållschef (elkraft), installationsingenjör 

3114 Ingenjörer & tekniker inom elektronik & 

teleteknik  

Kretskortsdesigner, signaltekniker (försvaret), beredningsingenjör 

(elektronik), serviceingenjör (eletronik) 

3115 Maskiningenjörer & maskintekniker Svetstekniker, fordonsingenjör, maskiningenjör (högskoleingenjör) 

3117 Ingenjörer & tekniker inom gruvteknik & 

metallurgi 

Gruvmätare, malmletare, underhållschef (metallurgi), serviceingenjör 

(gruva/metallurgi) 

3119 Övriga ingenjörer och tekniker Slaktchef, trätekniker, bryggeriingenjör, sågverkstekniker 

3121 Datatekniker  Supporttekniker (IT), webbtekniker, datasupporter, drifttekniker (data) 

3122 Dataoperatörer  Systemoperatör, driftledare (IT), konsoloperatör 

3133 Kopplingstekniker, radioassistenter m.fl. Sjöbevakningsassistent, satellitövervakare, larmoperatör 

3141 Maskinbefäl Fartygsmaskinist, sjöingenjör, elmaskinist (fartyg) 

3142 Fartygsbefäl m.fl. Sjöräddningsledare, sjökapten, räddningsledare (flyg- & sjöräddn.central)  

3143 Piloter m.fl. Trafikflygare, helikopterförare, flygkapten 

3152 Säkerhetsinspektörer m.fl. Strålskyddstekniker, byggpilot, baninspektör (järnväg), fartygsinspektör 

3422 Speditörer Hamnagent, transporttekniker, exportspeditör, flygspeditör 

3450 Poliser Kriminalinspektör, livvakt (polis), gränspolis, poliskommissarie  

4131 Lagerassistenter m.fl. Lagerarbetare, lagerplockare, materialman (lager) 

4132 Transportassistenter Fordonsledare, hamnförman, logistiker (transportplanerare) 

5151 Brandmän Brandbefäl, rökdykare, räddningsdykare 

5152 Väktare & ordningsvakter Livvakt (övrig), skyddsvakt, värdetransportör, gränskontrollant 

6140 Skogsbrukare Trädfällare, skogshuggare, skogsröjare 

6153 Jägare Yrkesjägare, jägare, inventerare (rovdjur) 

7111 Gruv- & bergarbetare Tunnelsprängare, stenbrytare, maskinborrare, brytare (kolgruva) 

7112 Stenhuggare m.fl. Stenarbetare, byggnadsstenhuggare, gravstenshuggare 

7121 Murare m.fl. Stenmontör, klinkerläggare, fasadputsare, skorstensmurare 

7122 Betongarbetare Betongborrare, betongsprutare, armerare (bygg & anläggning) 

7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare 

m.fl. 

Timmerhusbyggare, träarbetare (snickare), gruvbyggare, båtbyggare 

(trä), reparationssnickare  

7124 Anläggningsarbetare  Asfaltläggare, rörläggare, banreparatör, stensättare 

7129 Övriga byggnads- & anläggningsarbetare. Ställningsbyggare, betongdemolerare, husmontör, rivningstekniker 

7131 Takmontörer  Takläggare, takmontör, pappläggare 

7132 Golvläggare Golvslipare, mattläggare, golvläggare 

7133 Isoleringsmontörer Industriisolerare, rörisolerare, tack- & fasadisolerare 

7135 VVS-montörer m.fl. Servicetekniker (ventilation), rörmokare, gastekniker 
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7136 Installationselektriker Starkströmselektriker, verkmästare (el), serviceelektriker (installation) 

7137 Fastighetsskötare Snöläggare, portvakt (fastighet), maskinist (fastighet), vaktmästare  

7141 Målare Målare (bygg), byggnadsmålare, konstruktionsmålare 

7142 Lackerare Rostskyddsbehandlare, fordonslackerare (reparation), fuktblästrare 

7143 Skorstensfejare & saneringsarbetare Asbestssanerare, skadedjurssanerare, kärnkraftsanerare, sotare 

7212 Svetsare & gasskärare Svetsare (el, gas, rör etc), spårsvetsare, gasskärare 

7213 Tunnplåtsslagare Bilskadereparatör (plåt), fasadmontör, byggnadsplåtslagare 

7214 Stålkonstruktionsmontörer & 

grovplåtslagare 

Pannbyggare, armeringsmontör, fartygsplåtslagare, stålbyggare 

7215 Riggare & kabelsplitsare Riggare (kranar), liftmontör, lifttekniker 

7216 Dykare Bärgningsdykare, röjdykare, anläggningsdykare 

7221 Smeder  Borrsmed, sänksmed, smidesmekaniker  

7231 Motorfordonsmekaniker & 

motorfordonsreparatörer 

Bilmekaniker, fordonstekniker, båtmekaniker, maskinreparatör 

(lantbruks- & anläggningsmaskiner) 

7232 Flygmekaniker & flygreparatörer Flygmekaniker, helikoptermekaniker, flygmotorreparatör 

7233 Maskinmekaniker, maskin- montörer & 

maskinreparatörer  

Tågtekniker, brandskyddstekniker, robotmontör. industrimekaniker 

7241 Elmontörer & elreparatörer Serviceelektriker (industri), elmotorreparatör, verkstadselektriker  

7242 Tele- & elektronikreparatörer m.fl Fibersvetsare, datortekniker (reparatör), elektronikreparatör 

7243 Distributionselektriker  Masttekniker, kabelläggare, distributionselektriker 

7411 Slaktare, styckare m.fl. Slaktare, styckmästare, tarmförädlare  

8111 Operatörer, stenkross- & 

malmförädlingsanläggning 

Stenkrossmaskinist, processoperatör (malmanrikning), kvarnskötare 

(stenkross) 

8112 Brunnsborrare m.fl. Oljeborrare, diamantborrare, brunnsborrare 

8122 Valsverksoperatörer  Maskinvalsare, rörvalsare, bandvalsare 

8124 Tråddragare m.fl. Plåtriktare, rördragare, ringverksarbetare 

8125 Gjuterioperatörer Maskinkärnmakare, gjuterioperatör (stål- & metallverk) 

8130 Processoperatörer, trä- & pappersindustri Glasmaskinskötare, tegelbruksarbetare, maskinoperatör (sanitetsgods) 

8141 Sågverksoperatörer  Maskinbarkare (sågverk), strömaskinskötare, flisberedare 

8142 Processoperatörer, träfiberindustri Fanerfogare, maskinförare (träfiberskivor), träindustriarbetare (träfiber) 

8160 Driftmaskinister m.fl. VA-maskinist, ångpannetekniker kraftverksoperatör 

8170 Industrirobotoperatörer Robotoperatör, industrirobotoperatör, automationstekniker  

8211 Verktygsmaskinoperatörer  Trycksvarvare, brännsvetsare, fräsare (metall), laseroperatör (plåt) 

8212 Maskinoperatörer, sten-, cement & 

betongvaror 

Asfaltarbetare (asfaltframställning), betongmaskinist, murbruksberedare  

8222 Maskinoperatörer, ammunitions- & 

sprängämnesindustri 

Ammunitionsarbetare, krutbruksarbetare, sprängämnesarbetare 

8223 Maskinoperatörer, ytbehandling Industrimålare, billackerare (tillverkning), metallsprutare 

8231 Maskinoperatörer, gummiindustri  Däckbyggare, tillskärare (gummi), gummivalsare 

8232 Maskinoperatörer, plastindustri Plastsvetsare, plastgjutare, plastarbetare 

8240 Maskinoperatörer, trävaruindustri Trämaskinskötare, maskinsnickare, takspånstillverkare 

8253 Maskinoperatörer, pappersvaruind. Säckmaskinskötare, wellpappmaskinförare, maskinoperatör  

8281 Fordonsmontörer m.fl.  Chassimontör, vagnmontör, bilbyggare, motormontör 

8282 Montörer, el- & teleutrustning Maskinoperatör (datachip), fibertekniker (tillverkning) 

8283 Montörer, metall, - gummi- & 

plastprodukter 

Däckdubbare, däckreparatör, däckbytare, pumpmontör (tillverkning) 

8284 Montörer, träprodukter m.m. Fönsterbyggare, möbelmontör (tillverkning), bänksnickare 

8311 Lokförare  Industrilokförare, tågförare, instruktionsförare  

8312 Bangårdspersonal Depåförare (tunneltåg), bangårdsoperatör, järnvägsexpeditör (bangård) 

8321 Bil- & taxiförare Skåpbilschaufför, paketbilschaufför, budbilsförare 

8322 Buss & spårvagnsförare Busschaufför, spårvagnsförare, färdtjänstbussförare  

8323 Lastbils- & långtradarförare Bilbärgare, timmerbilsförare, betongpumpförare, lastbilsförare 

8331 Förare av jordbruks- & skogsmaskiner Avverkningsmaskin-, skogstraktor- & grävmaskinförare (skogsbruk) 

8332 Anläggningsmaskinförare m.fl. Asfaltsarbetare (maskinförare), gruvtruckförare, rivningsarbetare  

8333 Kranförare m.fl. Liftmaskinist, tornkranförare, bromaskinist, byggkranförare 

8334 Truckförare Traktorförare (industri), terminalarbetare (truckförare), utlastare 

8340 Däckspersonal Skeppstimmerman, matros, båtsman, pumpman (sjöfart) 

9150 Renhållnings- & återvinningsarbetare Avloppsarbetare, bilskrotare, sophämtare, snöskottare 

9190 Övriga servicearbetare  Bilrekondare, garagearbetare, mekanikerbiträde (bilverkstad)  

9310 Grovarbetare - bygg & anläggning  Byggnadsgrovarb., förrådsarbetare (bygg), grovarbetare (anläggning) 

9330 Godshanterare & expressbud Flyttkarl, tunghanterare (gods m.m.), hamnarbetare  

 


