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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka om personligheten kan tänkas påverka lön och om 

personligheten i så fall har olika betydelse beroende på socioekonomisk befattning och 

sektorstillhörighet. I Sverige har det visat sig att lönen generellt är högre i den privata 

sektorn än i den offentliga, samt att den offentliga sektorn till stor del består av 

kvinnodominerade yrken. Det har också påvisats i tidigare forskning att en individs 

personlighet till viss del påverkar utfallet av lön, framför allt i grupper där lönen är 

högre, men sådana undersökningar har främst skett utanför Sveriges gränser. Utifrån 

femfaktorteorin om personlighet, humankapitalteorin samt sociologiska aspekter av 

personlighet teoretiseras det i denna studie kring sambandet mellan personlighet och lön 

i Sverige där data från Levnadsnivåundersökningen 2010 (LNU 2010) används. LNU 

2010 innehåller en kortversion av personlighetsdrag som kan länkas till 

femfaktorteorins personlighetsdrag; öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet 

och neuroticism. Resultatet från linjära regressionsanalyser visar att det snarare är 

enskilda personliga egenskaper inom personlighetsdragen som verkar ha ett samband 

med lön än de index som skapas för att fånga ett helt personlighetsdrag. Resultatet visar 

dock att variansen i lön bara till viss del kan förklaras av skillnader i personlighet. 

Nyckelord 

Personlighet, lön, sektor, Levnadsnivåundersökningen, femfaktorteorin, humankapital, 

habitus, fält
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Inledning 

Under flera decennier har lön, och främst könslöneskillnader, varit ett omtalat och livligt 

debatterat ämne. Forskning gällande löneskillnader mellan könen och sektorer har visat att 

löneskillnader minskade mellan 1960-talet och 1980-talet, för att sedan öka igen fram till 

2000-talet. Sedan dess verkar inte löneskillnaderna ha minskat i någon större utsträckning. 

Forskningen visar att löneskillnaderna är störst inom privat sektor (Bengtsson m.fl., 2014, 5). 

Utöver detta vet man att kvinnor är överrepresenterade i lågavlönade yrken och att dessa 

yrken utgör majoriteten inom offentlig sektor (Medlingsinstitutet, 2018, 33). Detta 

manifesteras tydligt i lönestatistik från Medlingsinstitutet (2017), där man kan se att 

medellönen är högre inom privat sektor. De löneskillnader som idag finns på den svenska 

arbetsmarknaden kan i hög grad förklaras med hjälp av humankapital men även om man tar 

hänsyn till dessa återstår fortfarande en viss del som inte kan förklaras (Medlingsinstitutet, 

2018, 7).  

 

I ett försök att utreda den oförklarade löneskillnaden har forskning kring huruvida 

personligheten eventuellt kan vara en förklaring växt fram, majoriteten av vilken utgår från 

femfaktorteorin. Denna forskning har påvisat att det finns vissa samband mellan personlighet 

och lön i ett flertal studier med olika populationer (Heineck & Anger, 2010, 544; Matysiak, 

2015, 35; Mueller & Plug, 2006, 19). Då forskning gällande sambandet mellan personlighet 

och lön är förhållandevis liten finns det ett intresse att undersöka dessa samband vidare. 

Därför ämnar denna studie, som en utveckling av tidigare forskning, undersöka om 

löneskillnader och inte enbart könslöneskillnaden som finns på arbetsmarknaden kan förklaras 

genom en individs personlighet. Det kommer även undersökas ifall detta skiljer sig beroende 

på socioekonomisk befattning, både inom privat och offentlig sektor. Som ramverk för 

studien används humankapitalteorin och struktureringsteorin som bidrar till att förstå 

löneskillnader. Utöver detta introduceras några sociologiska teorier om hur personlighet kan 

tänkas formas och därefter presenteras femfaktorteorin.  

 

Studien introduceras således med relevanta teorier och tidigare forskning kring det valda 

ämnet. Vidare presenteras ett metodavsnitt där datamaterialet förklaras samt valda metoder 

diskuteras för att sedan övergå i en presentation av studiens resultat. Avslutningsvis följer en 
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analys av resultatet och en diskussion där slutsatser och förslag för framtida forskning 

beskrivs. 

Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka om det finns något samband mellan personlighet och lön samt 

studera om detta skiljer sig beroende på socioekonomisk befattning, både inom privat och 

offentlig sektor. För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar konstruerats:  

 Finns det skillnader mellan privat och offentlig sektor i hur personlighet påverkar lön? 

 Premieras vissa personlighetsdrag för individer som har en högre socioekonomisk 

befattning? 

Teori och tidigare forskning 

I linje med studiens syfte kommer följande avsnitt redogöra för relevanta teorier och tidigare 

forskning som kan kopplas till de frågeställningar som studien ämnar besvara. 

Teori 

Sociologi som vetenskap ämnar studera människor och deras vardag i relation till de rådande 

strukturerna i samhället (Gustavsson, 2011, 14). Personlighet är ett ämne som inte alltför ofta 

studeras av sociologer då de istället talar om identitet och roller. Följande teoridel redogör 

därmed för sociologers syn på personlighet för att sedan lyfta femfaktorteorin vilket är en 

klassisk psykologisk förklaring av personlighet. Avsnittet avslutas med humankapitalteorin 

som beskriver hur individens resurser påverkas av familjen och omgivningen. 

Sociologer om personlighet 

Sociologen Pierre Bourdieu (1993) studerade det som många andra såg som trivialt, 

vardagligt och alltjämt mindre intressant och menade att händelser i en individs vardagsliv är 
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sociologiskt intressanta då det är en reflektion av de rådande samhällsstrukturerna och därmed 

skapar villkoren för individens fortlevnad (Carle, 2015, 376). En stor del av Bourdieus 

sociologi handlar om sociala relationer och för att kunna beskriva detta på individnivå 

använder han sig av begreppet habitus som ämnar förklara de handlingsmönster och tankesätt 

som en individ utvecklar i olika sociala miljöer. En individs habitus utvecklas och förändras i 

olika fält som positioneras av både materiella tillgångar och symboliska resurser. Bourdieu 

menar att individens handlingsmönster i sociala kontexter sker i redan etablerade fält eller i ett 

försök att skapa nya sociala fält. Dessa fält konkurrerar även med varandra och för individen 

blir det en fråga om att anpassa sig till de regler som är etablerade inom fältet. Därmed 

utvecklar individen ett habitus anpassat till fältet för att hålla sig kvar och ges möjligheter att 

avancera inom det (Carle, 2015, 408–409). Översatt till personlighet skulle det betyda att 

personligheten ingår i habitus och i hög utsträckning skulle kunna förklaras av individens 

sociala kontext. 

 

Anthony Giddens (1991) använder inte begreppet habitus utan identitet som han menar, i 

likhet med Bourdieus habitus, utvecklas genom den sociala interaktionen men att identiteten 

även är intimt relaterad till kroppsuppfattningen. Giddens beskriver att konstruktionen av 

identiteten sker i relation till kroppsrörelser, stil och utseende och att kroppen inte enbart är en 

biologisk given enhet (Johansson, 2015, 439–440). Struktureringsteorin har använts av 

Giddens för att förklara hur det finns möjligheter och begränsningar i samhällets strukturer 

vilka påverkar individens sociala beteende. Individen har lärt sig hur samspelet med andra 

fungerar i olika situationer och kan genom utveckling av denna känslighet anpassa sig efter 

omgivningen (Johansson, 2015, 424–425). Därmed påverkas individens identitet i stor 

utsträckning av de ökade konsekvenserna av olika beteenden som vuxit fram i samhället och 

hur människor tvingas ta ställning till olika råd och direktiv i hur man bör bete sig under 

skiftande omständigheter (Johansson, 2015, 439–440).  

 

Nancy Chodorow (1978) beskriver till skillnad från både Bourdieu och Giddens en individs 

identitets- och personlighetsutveckling utifrån vad hon kallar för feministisk 

socialiseringsteori och menar att det är kvinnans traditionella roll inom vård och omsorg som 

skapar skillnaderna i personlighetsutvecklingen hos kvinnor och män. Chodorow lägger stor 

vikt vid att män och kvinnors upplevelse av deras sociala miljö ser olika ut från tidig ålder 

eftersom det traditionellt är kvinnor som sköter omsorgen av barnen och vården av hemmet 
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och att det är detta som leder till personlighetsskillnaderna hon anser etablerats mellan könen 

(Ljung, 2015, 231).  

 

Gemensamt för dessa sociologer är att de anser att vad som till vardags definieras som 

personlighet utvecklas i en social kontext men de angriper personlighetsutvecklingen på olika 

sätt. Bourdieu ser att utvecklingen av habitus sker i den sociala kontexten i förhållande till 

samhällsstrukturer och normer. Detta gör även Giddens som menar att samhällsstrukturerna 

påverkar identiteten men till skillnad från Bourdieu menar han även att identitetsutvecklingen 

sker i relation till individens kropp och uppfattningen av denna. Chodorow menar vidare att 

det är samhällets normer gällande kvinnor och omsorg av barnen i hushållet som skapar 

skillnader i hur kvinnor och mäns personlighet utvecklas. Sammanfattningsvis finns en 

tendens att sociologer sällan skriver om personlighet och dess inverkan, möjligen på grund av 

att personlighet ofta är starkt kopplat till psykologi och socialpsykologi.  

Femfaktorteorin 

Inom psykologin är däremot personlighetsforskning ett stort forskningsfält. Psykologer menar 

att individens personlighet består av olika grader av personlighetsdrag som definieras som de 

känslomönster och beteenden som karaktäriserar en individ. Dessa olika mönster och 

beteenden tenderar vara relativt stabila över tid, men kan te sig olika beroende på den sociala 

kontexten (Borghans m.fl., 2008, 3–4). Femfaktormodellen, även kallad Big Five-

personlighetsmodell, är en del av femfaktorteorin och är den mest använda modellen när det 

kommer till definition och mätning av personlighet (Digman, 1990, 418). Femfaktorteorin har 

uppkommit i ett försök att ytterligare förklara de fynd som rapporterats genom 

femfaktormodellen. Teorin grundar sig i att människor är rationella och ämnar förklara de 

egenskaper som en individ innehar samt ge ett ramverk för hur dessa psykologiska 

mekanismer utvecklas över tid hos enskilda individer (McCrae & Costa, 1990, 150). 

Femfaktorteorin är vedertagen och det finns hundratals studier som genom användandet av 

femfaktormodellen har visat att framtagna personlighetsdrag faktiskt existerar (McCrae & 

Costa, 1999, 139).  

 

Som namnet indikerar definieras inom femfaktormodellen fem olika personlighetsdrag, där 

den engelska termen här står inom parentes. Personlighetsdragen som definierats är; öppenhet 

(openness to experience), samvetsgrannhet (conscientiousness), extraversion (extraversion), 

vänlighet (agreeableness) och neuroticism (neuroticism), vilka beskrivs mer ingående nedan. 
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Tabell 1. Beskrivning av personlighetsdragens specifika 

karaktär (McCrae & Costa, 1999, 143). Egen översättning. 

Personlighetsdrag Karaktärsdrag 

Öppenhet Reseintresse, många olika hobbyer, kunskap om utländsk mat, 

vänner som delar smak, olika yrkesmässiga intressen 

Samvetsgrannhet Ledarskapsförmåga, långsiktiga planer, organiserade 

supportnätverk, teknisk expertis 

Extraversion Sociala färdigheter, många vänskaper, företagsamma 

yrkesintressen, sportdeltagande, innehar olika typer av 

medlemskap 

Vänlighet Förlåtande attityd, tror på samarbete, oförargligt språk, ses ofta 

som ett lätt byte 

Neuroticism Låg självkänsla, irrationell perfektionist, pessimistisk attityd 

 

Femfaktorteorin är i grunden inte en personlighetsteori men det har argumenterats för att 

modellen implicit antar samma grundläggande principer som egenskapsteorin, som menar att 

individer präglas av sina relationer och handlingar. Dessa egenskaper kan kvantifieras och det 

finns en viss grad av överensstämmelse i dessa egenskaper och handlingar som inte är 

situationsbaserade (McCrae & Costa, 1990, 140). Kritiska röster har dock argumenterat för att 

femfaktorteorin inte alls är en egenskapsteori eller ett egenskapsperspektiv utan menar att 

personlighet bör ses som en fysisk egenskap som är föränderlig beroende på miljö. Andra har 

kritiserat teorin genom att hävda att personlighetsdrag inte har något att göra med 

neuropsykiska strukturer hos en individ utan att det snarare är ett sätt för människor att kunna 

utvärdera och sätta etiketter på varandra (McCrae & Costa, 1990, 140). 

 

Det ligger utanför ramen för en kandidatuppsats att ta ställning kring hur och vad personlighet 

är och hur personligheter uppstår. Uppsatsens utgångspunkt är snarare att människor är och 

uppfattar sig vara olika av en eller annan anledning. Frågan i fokus är huruvida självskattade 

egenskaper som öppenhet eller samvetsgrannhet påverkar lön på olika sätt beroende på 

kontext eller socioekonomisk position. 
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Humankapitalteorin 

Humankapitalteorin används främst för att förklara en individs inkomst beroende på hur 

mycket individen investerat i sitt eget humankapital och ska alltså inte förväxlas med 

ekonomiskt kapital (Becker, 1993, 15). Humankapital definieras som en individs kunskaper, 

färdigheter, värderingar och hälsa och kapitalet kan inte flyttas från en individ till en annan på 

samma sätt som är möjligt med det ekonomiska kapitalet (Becker, 1993, 16). Innan 

humankapitalteorins uppkomst antogs det att skillnader i välfärd mellan länder och individer 

berodde på det rent ekonomiska kapitalet och fysiska resurser, men vid studier av 

inkomsttillväxt blev det tydligt att det fanns andra faktorer som kunde beskriva skillnaden i 

inkomst hos människor (Becker, 1962, 9). Studier som har gjorts med humankapitalteorin 

som grund har visat att utbildning är den faktorn inom teorin som har störst samband när det 

kommer till en positiv löneutveckling (Becker, 1993, 17). När man talar om humankapital 

talar man ofta om familjens inflytande på en individs kunskaper, värderingar och vanor och 

det har visat sig genom teorin att familjen påverkar en individ mer än vad som tidigare var 

känt (Becker, 1962, 21). Humankapitalteorin har även använts för att utvärdera arbetskraftens 

kvalitet genom utbildning, sjukvård och barnomsorg och har varit en motivator för att 

förbättra dessa områden (Becker, 1962, 25). I uppsatsen används teorins insikter främst för att 

utesluta alternativa förklaringar till löneskillnader, såsom utbildning eller föräldraskap. 

Tidigare forskning 

Det är vida känt att både kognition och personlighet är relaterat till såväl en individs beteende 

som individens socioekonomiska ställning samt utbildning eller deltagande på 

arbetsmarknaden (Heineck & Anger, 2010, 535). I litteratur och forskning gällande löner och 

positiv löneutveckling har det länge fokuserats på individens humankapital, som utbildning 

och klass. Utöver detta har forskning gällande effekten av en individs kognitiva förmågor 

visat att skillnader i sådana förmågor kan leda till olikheter i produktivitet och därmed 

påverka lönen (Heineck & Anger, 2010, 535). Forskning och litteratur gällande sambandet 

mellan personlighet och lön är dock förhållandevis liten. 

 

Det har visat sig att personlighetsdrag är relativt stabila över tid, däremot finns det få bevis för 

att individuella förändringar i personlighet är ekonomiskt meningsfulla eller har något 

samband med sysselsättning (Cobb-Clark & Schurer, 2011, 14). Resultatet av Cobb-Clark och 
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Schurers studie talade för att det även kan finnas icke-kognitiva egenskaper som påverkar en 

individs ekonomiska beslut vilket får stöd i en studie av Borghans med flera (2008) där man 

undersökt länken mellan personlighetspsykologi och ekonomi. Borghans med flera (2008) 

diskuterar också vikten av att förstå att självrapporterade personlighetsdrag påverkas av 

kontexten och incitamenten vid tillfället för rapporteringen och att det i stor utsträckning inte 

tas någon hänsyn till detta faktum vid sådana undersökningar (Borghans m.fl., 2008, 83).  

 

Det har även gjorts ett flertal studier på hur personlighetsdrag påverkar lönen, främst för att 

studera om personlighet skiljer sig mellan män och kvinnor och om detta i så fall kan vara en 

förklaring till könslönegapet eller könsspecifika löner (Heineck & Anger, 2010, 544; Mueller 

& Plug, 2006, 19). Heineck och Angers studie (2010, 544) visade att det är främst männens 

lön som påverkas av personlighet och att personlighet kan vara en prediktor för lön i samband 

med andra sociodemografiska variabler medan Mueller och Plug (2006, 19) menar att det 

antas att personlighet kan ha en effekt på inkomsten, men att det lika gärna kan vara 

inkomsten som påverkar personligheten. Samma studie visade också att ett lågt värde på 

personlighetsdraget neuroticism påverkar lönen i en positiv riktning, detsamma gällde höga 

värden av personlighetsdragen samvetsgrannhet och öppenhet (Mueller & Plug, 2006, 19). 

Även Matysiak (2015) har studerat personlighet, då i förhållande till könslönegapet och 

presenterar i sin översikt svensk data från Levnadsnivåundersökningen 2010. 

Personlighetsdragen samvetsgrannhet och neuroticism tenderar enligt denna studie påverka 

lönen och Matysiak fann att personlighet påverkar lönen främst i grupper som har högre lön 

(Matysiak, 2015, 32). Resultatet visar att personlighetsdrag kan förklara tio procent av 

variansen i lön men att det fortfarande är en stor del som lämnas oförklarad (Matysiak, 2015, 

35). Även Schäfer och Schwiebert (2017) har studerat sambandet mellan personlighet och 

könslönegapet vilket visar att det fanns signifikanta samband mellan personlighetsdragen 

samvetsgrannhet, neuroticism och extraversion vilka hade en positiv effekt på inkomsten 

(Schäfer & Schwiebert, 2017, 33). Sammanfattningsvis har tidigare forskning funnit att 

personlighet har viss betydelse för lön, utöver humankapital. Det har dock inte påträffats 

någon tidigare forskning om personlighet och lön gällande socioekonomisk befattning och 

sektorstillhörighet.  

 

Forskning av Bengtsson med flera (2014, 5) visar som tidigare nämnt att löneskillnaderna 

minskade mellan 1960-talet och 1980-talet, för att sedan öka igen fram tills 2000-talet. 

Löneskillnaderna är störst inom den privata sektorn (Bengtsson m.fl., 2014, 5) och en 
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majoritet av de som har en lägre lön arbetar inom den offentliga sektorn (Medlingsinstitutet, 

2018, 33; Åberg, 2004, 42). Den huvudsakliga skillnaden mellan sektorerna är att arbetet 

förvaltas på olika sätt. I den offentliga sektorn arbetar man till stor del med välfärdstjänster 

där löneutvecklingen främst påverkas av såväl politiska beslut som skatteunderlag. I den 

privata sektorn ligger istället fokus på att gå med vinst och om företag inom den privata 

sektorn går med vinst finns det goda chanser för en positiv löneutveckling för de som arbetar 

inom den (Medlingsinstitutet, 2018, 33). Lönestatistik från 2017 visar tydligt att medellönen 

är högre inom den privata sektorn jämfört med den offentliga och att individer i en 

tjänstemannaposition tjänar mer än de som klassas som arbetare (Medlingsinstitutet, 2017). 

Det existerar således skillnader i lön mellan sektorerna och mellan arbetare och tjänstemän. 

Frågan är om det även går att härleda detta till skillnader i personlighet. 

Data och metod 

Eftersom denna studie har för avsikt att studera sambandet mellan personlighet och lön i 

privat och offentlig sektor lämpar det sig att använda ett kvantitativt material som 

Levnadsnivåundersökningen då urvalet är representativt för den svenska befolkningen och 

därmed generaliserbart (Bryman, 2018, 216). Vidare i detta avsnitt kommer datamaterial och 

metod beskrivas och diskuteras. 

Datamaterial 

Datamaterialet som använts har hämtats från Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2010. LNU 

är en återkommande enkätundersökning som genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på 

uppdrag av Institutet för social forskning (SOFI) på Stockholms universitet. LNU baseras på 

ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18–75 som intervjuats. De flesta 

intervjuerna skedde i intervjupersonens hem och utfördes av representanter från SCB. Syftet 

med LNU är att studera levnadsförhållanden över tid och respondenterna har besvarat frågor 

om bland annat hälsa, utbildning, familj, relationer, arbete och ekonomi. För undersökningen 

2010 uppgick antal svarande till 4415 personer (Institutet för social forskning, 2018). Tillgång 

till variablerna från LNU 2010 som används i denna studie har gjorts möjlig genom Martin 



 

 9 

Hällsten, representant för Levnadsnivåundersökningen och professor på Sociologiska 

institutionen vid Stockholms universitet. 

Forskningsetiska principer 

LNU är insamlad i enlighet med de forskningsetiska principerna som fastställts av 

Vetenskapsrådet (2002). Informationskravet uppfylls genom att information om 

undersökningen och frivilligt deltagande har skickats ut till deltagarna innan undersökningen, 

samtyckeskravet innebär att deltagarnas samtycke samlades in och konfidentialitetskravet 

uppfylls genom att alla personuppgifter har avidentifierats (Vetenskapsrådet, 2002). För att 

uppfylla nyttjandekravet och få tillgång till datamaterialet till denna studie har en 

förbindelseblankett fyllts i och undertecknats, där det tydligt framgår att forskningsetiska 

principer för humaniora och samhällsvetenskap ska följas (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 

innebär bland annat att datamaterialet endast får användas i forskningssyfte, att data och 

dokumentation från LNU 2010 inte får ges till tredje part, att data inte får skickas elektroniskt 

via e-post och att det inte är tillåtet att genomföra bakvägsidentifiering. I denna studie har 

materialet endast hanterats av författarna till uppsatsen samt att vid handledning har inget 

dataset delgivits varken handledare eller övriga, utan har endast diskuterats utifrån resultatet. 

Bortfall 

Antal respondenter i undersökningen var 60,9 procent av det ursprungliga urvalet vilket ger 

ett bortfall som består av personer som antingen avlidit eller rest utomlands och därmed inte 

ingår i urvalet (Statistiska Centralbyrån, 2012). Detta bortfall på 39,1 procent kan uppfattas 

som stort men är enligt Mangione (1995, 60) en acceptabel storlek på bortfall. Det finns även 

ett internt bortfall i variablerna som ingår i denna studie vilket utgörs av bland annat svar som 

saknas, ej är kodningsbara, ej är aktuella eller att respondenterna har svarat “vet ej”. Den 

variabel som hade störst internt bortfall (43,1 procent) var sektorstillhörighet där bortfallet 

utgörs av respondenter som inte förvärvsarbetade vid intervjutillfället eller inte arbetar inom 

någon av sektorerna. Lön hade det näst största bortfallet på 41,5 procent. Bortfallet var som 

lägst för variablerna utbildning (0,1 procent) och hälsa (0,18 procent) om man bortser från 

kön och ålder där bortfallet var obefintligt. För personlighetsvariablerna var det interna 

bortfallet mellan 12,8 och 14,6 procent. 
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Urval och avgränsningar 

I linje med studiens syfte har datamaterialet selekterats och respondenter som arbetar inom 

antingen offentlig eller privat sektor har inkluderats. Studiens urval utgörs därmed endast av 

respondenter som arbetar inom dessa sektorer. För att utesluta andra förklaringar till 

sambandet mellan personlighet och lön kommer föräldraskap inkluderas. Det är av intresse för 

denna studie att undersöka om lönen kan påverkas av att respondenten behöver vara hemma 

med ett barn exempelvis på grund av sjukdom. En selektering har därmed gjorts och urvalet 

består av respondenter som har eller inte har hemmavarande yngre barn, i åldern 1-9 år. 

Utöver detta kommer enbart individer som har en eftergymnasial utbildning och arbetar heltid 

studeras. Urvalet i denna studie består efter dessa selekteringar av 1486 respondenter. 

Forskningsmetod 

För denna studie har en kvantitativ ansats valts då denna metod underlättar insamling och 

analys av stora mängder data vilket lämpar sig i detta fall. En kvantitativ ansats ger även 

möjligheten att studera likheter och skillnader mellan variabler och resultatet går att 

generalisera vilket inte hade varit möjligt om en kvalitativ forskningsmetod istället hade 

använts (Edling & Hedström, 2003, 10–11). Fördelar som finns med att använda en 

kvantitativ ansats är att den kvantitativa forskningen ofta rymmer en objektiv uppfattning om 

den sociala verkligheten. Resultatet påverkas således inte av en individs egna uppfattningar 

och tankar kring ett ämne, utan tolkningen är utlämnat till datamaterialet (Bryman, 2018, 61). 

Andra fördelar med att använda sig av en kvantitativ ansats är att det enkelt går att beskriva 

och åskådliggöra små skillnader mellan människor samt att kvantitativa data utgör en grund 

för mer exakta skattningar och beräkningar av relationen mellan två variabler eller begrepp 

(Bryman, 2018, 203). Att använda sig av ett program som SPSS och linjära 

regressionsanalyser är en fördel då sådana analyser spar tid och att det ger ett överskådligt 

resultat av de data som används (Bryman, 2018, 450). Mätning på detta sätt ger ett stringent 

verktyg och en måttstock för att utröna dessa små skillnader mellan människor (Bryman, 

2018, 203). 
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Metoddiskussion 

De brister som finns när en linjär regressionsanalys genomförs är att statistiska fel kan uppstå 

i modellen. Specifikationsfel, heteroskedasticitet, multikollinearitet, icke-linjära samband och 

outliers är några problem som kan leda till att regressionsmodellen blir ofullständig (Edling & 

Hedström, 2003, 139). I denna studie skulle statistiska fel kunna uppstå i form av 

specifikationsfel genom att det inkluderats en icke-relevant variabel eller att en relevant 

variabel inte inkluderats, vilket också är ett fel som är svårt att upptäcka. Det kommer även 

kontrolleras för om det råder heteroskedasticitet då det stora antalet oberoende variabler i 

studien kan ge en ojämn spridning av residualerna. Ytterligare kommer det testas för 

multikollinearitet då exempelvis ålder kan korrelera med antal år i arbetslivet vilket kan leda 

till att skattningarna blir mindre pålitliga (Edling & Hedström, 2003, 145). För att undvika 

outliers och jämna ut extremvärden har bruttotimlön logaritmerats och för att undvika icke-

linjära samband har antal år i förvärvsarbete kvadrerats då dessa samband ofta är icke-linjära. 

 

Det faktum att statistisk signifikans har använts som mått på hur säkra skattningarna i 

regressionsmodellerna är kan bli problematiskt, då i frågan om i vilken utsträckning resultaten 

kan generaliseras utifrån stickprovet. Det finns alltid en risk för samplings- eller urvalsfel 

trots att reglerna för sannolikhetsurval har följts (Bryman, 2018, 423). 

Variabler 

För att besvara studiens frågeställningar och studera sambandet mellan personlighet och lön 

inom sektorerna kommer variabler för humankapital och andra kontrollvariabler inkluderas, 

vilka beskrivs vidare i detta avsnitt. 

Lön 

Den beroende variabeln som studeras är bruttotimlön. Variabeln är en sammanställning av 

andra variabler gällande lön i LNU 2010. Variabeln är på kvotskalenivå och kommer således 

inte att kategoriseras närmare. Bruttotimlönen har logaritmerats för att undvika en 

snedvridning på grund av extremvärden och göra den mer linjär. 
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Personlighet 

För att studera personlighet kommer ett flertal variabler användas vilka presenteras i Tabell 2 

nedan. Dessa grundar sig i femfaktorteorin och har valts utifrån tidigare forskning som 

studerat liknande samband (Hällsten & Tåhlin, 2011, 3; Matysiak, 2015, 7; McCrae & Costa, 

1999, 143).  

 

Tabell 2. Beskrivning av personlighetsdrag och tillhörande 

variabler från LNU 2010. 

Personlighetsdrag Variabel 

Öppenhet Jag gillar inte att ändra på invanda rutiner (vänd) 

Jag har inga konstnärliga intressen (vänd) 

Jag har livlig fantasi 

Samvetsgrannhet Jag gillar ordning och reda 

Jag gör saker grundligt 

Jag gillar att ta ansvar 

Jag brukar vara lat (vänd) 

Extraversion Jag visar inte känslor inför andra (vänd) 

Jag håller mig helst i bakgrunden (vänd) 

Jag är reserverad (vänd) 

Jag är utåtriktad och social 

Vänlighet Jag hittar ofta fel hos andra (vänd) 

Jag brukar lita på folk 

Neuroticism Jag blir lätt nervös 

Jag är bra på att hantera stress (vänd) 

Jag är nästan alltid på gott humör (vänd) 

 

I undersökningen har respondenterna skattat hur väl påståendena i Tabell 2 stämmer in på 

dem. De fem svarsalternativen är “stämmer inte alls”, “stämmer ganska dåligt”, “varken 

eller”, “stämmer ganska bra” eller “stämmer helt”, där 1 är “stämmer inte alls” och 5 är 

“stämmer helt” enligt enkäten. Samtliga variabler är på ordinalskalenivå. Tanken är att ett 

högt värde (“stämmer helt”) ska ge ett högt värde på personlighetsdraget. För att ett 

instämmande i samtliga påståenden ska korrelera med ett högt värde av personlighetsdraget 

har några variabler omvänts. Detta har gjorts för att kunna skapa ett index för varje 

personlighetsdrag. 
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Kontrollvariabler 

För att undersöka ifall det finns andra aspekter som kan relatera till personlighet och lön 

kommer flertalet variabler som bland annat kan härledas till humankapitalteorin inkluderas i 

analysen. Som första kontrollvariabel inkluderas sektor i studien. Denna kontrollvariabel har 

dikotomiserats där offentlig sektor är 0 och privat sektor är 1. Variabeln är på 

nominalskalenivå då den inte kan rangordnas.   

 

För att ytterligare kontrollera sambandet kommer man inkluderas som kontrollvariabel. Denna 

variabel är dikotom, på nominalskalenivå och avser respondentens kön som antingen kan vara 

man eller kvinna. Variabeln har kodats om vilket gör att kvinna får värdet 0 och man tilldelas 

värdet 1.  

 

Variabeln ålder har tagits fram genom att respondentens angivna födelseår har omkodats till 

respondentens ålder 2010 då Levnadsnivåundersökningen genomfördes. Denna variabel är på 

kvotskalenivå.  

 

För att kontrollera för om barn eller föräldraledighet kan ha ett samband med lön har två 

variabler tagits med, antal månader som respondenten varit föräldraledig sedan det första 

arbetet som varade i minst sex månader samt antal yngre barn i hushållet födda 2000–2009. 

Båda dessa variabler är på kvotskalenivå.  

 

Klass kommer användas som ytterligare en kontrollvariabel för att studera dess samband med 

lön. Utifrån LNU 2010 har socioekonomisk indelning gällande respondentens befattning i 

arbetet valts för att beskriva klass, detta i enlighet med EGP-klasschema vilket beskriver klass 

baserat på arbetssituation och socioekonomisk situation (Leiulfsrud m.fl., 2003, 7). I LNU har 

respondenternas befattning i sin nuvarande anställning kategoriserats enligt EGP. Variabeln är 

på ordinalskalenivå och har studerats på två sätt. När högre befattning studeras har variabeln 

dikotomiserats där ”tjänstemän på mellannivå”, ”lägre tjänstemän” och ”arbetare” är 0 och 

“arbetsledare (övre tjänsteman)”, “högre tjänsteman” och “högre tjänsteman ledande 

befattning” är 1. När lägre befattning studeras har variabeln istället dikotomiserats där 

”tjänstemän på mellannivå”, “arbetsledare (övre tjänsteman)”, “högre tjänsteman” och “högre 

tjänsteman ledande befattning” är 0 och ”lägre tjänstemän” och ”arbetare” är 1. Detta görs för 

att kunna jämföra lön hos befattningar som kan sägas motsvara den genomsnittliga svenskens 
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befattning med lön hos befattningar som har en högre eller lägre socioekonomisk status. 

Vidare i uppsatsen kommer termen högre alternativt lägre befattning att användas.  

   

Variabeln hälsa definieras i denna studie av allmänt hälsotillstånd och används som 

kontrollvariabel. Respondenterna har bedömt sitt allmänna hälsotillstånd som antingen “gott”, 

“dåligt” eller “något däremellan”, vilket gör att variabeln är på ordinalskalenivå. Variabeln 

har dikotomiserats där ”dåligt” och ”något däremellan” är 0 och “gott” är 1. 

 

Respondentens utbildningsnivå är även intresserant att kontrollera för när lön ska studeras och 

i denna studie kommer intervjupersonens utbildningsnivå, där respondenten angett sin högsta 

utbildningsnivå, användas. Variabeln är på ordinalskalenivå och har dikotomiserats till 

eftergymnasial utbildning är 1 och all annan utbildning är 0.  

 

Arbetslivserfarenhet är viktigt att inkludera då detta kan samvariera med lön och därför har 

variabeln antal år i förvärvsarbete använts vilket visar sammanlagda antal år som 

respondenten arbetat. Denna variabel är på kvotskalenivå och har vidare även kvadrerats för 

att fånga upp ett eventuellt kurvlinjärt samband då lönetillväxten avtar över tid. 

 

Arbetstid har även inkluderats som kontrollvariabel då detta har ett samband med lön. Detta är 

två variabler där respondenterna har svarat ja eller nej på frågorna om de var anställda på 

heltid respektive deltid, där bland annat semester, sjukskrivning, tjänstledighet för barn eller 

studier har inkluderats. Dessa variabler är på nominalskalenivå. 

Analysmetod 

Metoden som använts för att analysera sambandet mellan personlighet och lön inom privat 

och offentlig sektor är linjär regressionsanalys vilket är en av de viktigaste analysmetoderna 

för samhällsvetare då den används för att hitta en linje som på bästa sätt beskriver sambandet 

mellan en kontinuerlig beroende variabel och en eller flertalet oberoende variabler som är på 

kvotskalenivå (Edling & Hedström, 2003, 87). Med en linjär regressionsanalys kan man även 

studera hur stor förändringen är i den beroende variabeln när den oberoende variabeln 

förändras, eller när fler oberoende variabler inkluderas i analysen (Edling & Hedström, 2003, 

87). 

 



 

 15 

Materialet kommer analyseras genom multivariata regressionsmodeller i programmet SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) 23 vilket är ett datorprogram för statistisk analys, 

som även används för att ta fram deskriptiv statistik. Användandet av en multivariat analys är 

aktuell då flertalet oberoende variabler har använts eftersom dessa kan tänkas påverka utfallet 

(Bryman, 2018, 421). Hänsyn kommer att tas till eventuella statistiska fel och detta kommer 

givetvis att testas för.  

 

För att säkerhetsställa hur säkra modellerna är kommer måttet signifikans användas och detta 

för att beräkna hur stor risk det finns att förkasta en sann nollhypotes, vad man även kallar för 

ett typ 1-fel (Edling & Hedström, 2003, 48). För att testa nollhypotesen använder man 

konfidensintervallet från en skattning i urvalet samt en skattning i populationen och jämför 

dessa. Detta görs för att utläsa om det finns eventuella skillnader mellan skattningarna samt 

för att studera om denna eventuella skillnad är skild från noll. Om skattningen är skild från 

noll innebär detta att resultatet är oberoende av slumpen och att det finns ett verkligt samband 

i populationen. Om detta sker är resultatet i populationen statistiskt signifikant. För att studera 

om sambandet är signifikant med 95-procentig säkerhet kommer p-värdet studeras, där det 

behövs ett värde under 0,05 för att med 95-procentig säkerhet kunna säga att sambandet är 

oberoende av slumpen (Edling & Hedström, 2003, 48-49). För att mäta modellens 

förklaringsvärde kommer determinationskoefficienten R2 att användas. Koefficienten 

fastställer hur mycket bättre prediktionen blivit genom inkluderandet av oberoende variabler 

istället för att använda en prediktion utifrån medelvärdet på den beroende variabeln (Edling & 

Hedström, 2003, 93). I denna studie kommer det justerade R2-värdet användas då det tar 

hänsyn till att determinationskoefficienten ibland ökar i värde när flertalet oberoende variabler 

inkluderas och justerar det nedåt. Det justerade R2-värdet är ett något mer försiktigt värde, 

därför kommer detta att användas (Edling & Hedström, 2003, 101).  

Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras inledningsvis deskriptiv statistik av samtliga variabler, följt av 

en multivariat regressionsanalys där variablerna för humankapital samt varje påstående 

gällande personlighetsdrag studeras var för sig i ett första steg. I ett andra steg har index för 
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personlighetsdragen analyserats tillsammans med kontrollvariablerna. Både den deskriptiva 

statistiken samt de multivariata analyserna har delats upp i sektorstillhörighet, antingen privat 

eller offentlig, samt om man innehar en lägre eller högre befattning i sitt nuvarande arbete. 

Deskriptiv statistik 

Nedan följer deskriptiv statistik av variablerna för att ge en uppfattning av hur datamaterialet 

som resultatet bygger på ser ut. 
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Tabell 3. Deskriptiv data av samtliga variabler. Medelvärde och 

procent (%). 

 

 Offentlig Privat 

 Högre 

befattning 

Lägre 

befattning 

Högre 

befattning 

Lägre 

befattning 

Lön 207,75 322,99 355,78 347,41 

Logaritmerad lön 5,27 4,96 5,50 5,02 

Ålder 47,16 44,55 43,97 39,76 

Humankapital     

Eftergymnasial utbildning 90,5 % 19,8 % 75,2 % 18,2 % 

Gott allmänt hälsotillstånd 85,3 % 73 % 89,7 % 81,1 % 

Arbetade heltid förra veckan 89,7 % 62,1 % 93,4 % 78,7 % 

Arbetade deltid förra veckan 10,3 % 38,6 % 6,9 % 21,4 % 

Antal år i förvärvsarbete 22,76 22,89 20,87 19,53 

Man 41,4 % 28,6 % 69 % 64,2 % 

Föräldraledighet, antal månader 18,28 49,56 22,07 58,84 

Antal yngre barn i hushållet, födda 2000–

2009 

0,46 0,33 0,59 0,33 

Öppenhet, index 3,39 3,12 3,16 3,05 

Jag gillar inte att ändra på invanda rutiner 

(vänd) 

3,29 3,07 3,26 2,96 

Jag har inga konstnärliga intressen (vänd) 3,50 3,11 3,05 2,91 

Jag har en livlig fantasi 3,36 3,17 3,18 3,27 

Samvetsgrannhet, index 4,11 4,05 4,02 3,99 

Jag gillar ordning och reda 4,22 4,38 4,14 4,25 

Jag gör saker grundligt 4,06 4,06 3,98 4,03 

Jag gillar att ta ansvar 4,26 3,99 4,13 3,93 

Jag brukar vara lat (vänd) 3,91 3,78 3,83 3,73 

Extraversion, index 3,65 3,49 3,50 3,40 

Jag visar inte känslor inför andra (vänd) 3,50 3,51 3,29 3,27 

Jag är utåtriktad och social 3,98 4,02 3,89 3,91 

Jag håller mig helst i bakgrunden (vänd) 3,54 3,19 3,89 3,16 

Jag är reserverad (vänd) 3,59 3,24 3,44 3,27 

Vänlighet, index 3,73 3,72 3,64 3,54 

Jag hittar ofta fel hos andra (vänd) 3,51 3,65 3,48 3,37 

Jag brukar lita på folk 3,94 3,78 3,81 3,72 

Neuroticism, index 22,21 2,32 2,23 2,30 

Jag blir lätt nervös 2,31 2,60 2,37 2,59 

Jag är bra på att hantera stress (vänd) 2,21 2,43 2,21 2,29 

Jag är nästan alltid på bra humör (vänd) 2,10 1,96 2,13 2,01 

n 195 345 255 691 



 

 18 

Längst ner i Tabell 3 redovisas antal respondenter som svarat på samtliga frågor som ligger 

till grund för variablerna. Det totala antalet svarande uppgår till 1486 respondenter och det är 

minst antal observationer inom offentlig sektor i de högre befattningarna (195 respondenter). 

Flest antal observationer återfinns inom den privata sektorn i de lägre befattningarna där antal 

svarande uppgår till 691 respondenter.  

 

I den deskriptiva statistiken i Tabell 3 går det att utläsa att när enbart lönevariabeln studeras i 

originalform är lönen i högre befattning inom offentlig sektor lägre än för de som arbetar i en 

lägre befattning. Sådana resultat kan bero på ett antal extremvärden och därför studeras även 

lönefördelningen mellan lägre och högre befattning inom privat och offentlig sektor med en 

logaritmerad lönevariabel. Resultatet blir då mer korrekt vilket kan utläsas i Tabell 3 där de 

som har en högre befattning inom båda sektorerna tjänar mer än de som arbetar i en lägre 

befattning. Det kan även utläsas att om befattningarna jämförs verkar de som arbetar i den 

privata sektorn tjänar mer.  

 

Gällande de variabler som representerar humankapital går det att se att inom de högre 

befattningarna verkar fler ha en eftergymnasial utbildning jämfört med de med en lägre 

befattning. I den offentliga sektorn har 90,5 procent i högre befattning en eftergymnasial 

utbildning jämfört med de i högre befattning inom privat sektor där endast 75,2 procent har en 

eftergymnasial utbildning. Den upplevda hälsan verkar alltjämt god i såväl privat som 

offentlig sektor oavsett befattning samtidigt som den verkar vara lägst i de lägre 

befattningarna i den offentliga sektorn där enbart 73 procent upplever att de har en god hälsa. 

Gällande arbetstid verkar det inom båda sektorerna vara vanligare att arbeta deltid inom de 

lägre befattningarna, jämfört med i de högre befattningarna. Detta gäller även för 

föräldraledighet där det inom båda sektorerna i de lägre befattningarna verkar vara vanligare 

att ha tagit ut föräldraledighet. Det verkar även som att det arbetar fler män i den privata 

sektorn, samtidigt som det är minst antal män inom den offentliga sektorn i de lägre 

befattningarna då det enligt Tabell 3 endast är 28,6 procent män som har dessa befattningar.  

 

Gällande personlighetsdragen, både index och påståendena uppdelade var och en för sig, 

verkar samtliga medelvärden hålla sig relativt nära ett neutralt svarsalternativ, vilket är 3 i 

detta fall. Generellt för både index och varje påstående verkar det dock som att de som har en 

högre befattning har skattat sig högre på samtliga än de som har en lägre befattning, i båda 

sektorerna. Det går dock att utläsa att såväl index som de flesta påståendena gällande 
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samvetsgrannhet tenderar att ligga närmare ett medelvärde på 4 vilket innebär att inom båda 

sektorerna oavsett befattning skattar sig många högt inom dessa påståenden. Även index samt 

påståendena gällande neuroticism verkar sticka ut från det neutrala värdet 3, då dessa tenderar 

att ligga närmare värdet 2. Detta innebär att de flesta, oavsett sektorstillhörighet och 

befattning, skattar sig själva så att de får ett lågt värde på detta personlighetsdrag.  

 

Sammanfattningsvis verkar det finnas skillnader mellan högre och lägre befattning inom 

sektorerna och även skillnader mellan sektorerna gällande flera av de inkluderade variablerna. 

Efter att ha utfört t-test mellan samtliga variabler visar dessa att medelvärdesskillnaderna är 

signifikanta. Indexen för personlighet har även alfa-testats vilket gav ett värde under 0,8 som 

innebär att den interna reliabiliteten inte är tillräckligt hög (Bryman, 2018, 209). Ingen av 

dessa index uppnådde detta krav, men har ändå använts då det finns teoretiska anledningar att 

inkludera dessa utifrån ett validitetsperspektiv snarare än ett reliabilitetsperspektiv. 

Multivariat analys 

Vidare har en linjär regressionsanalys genomförts för att studera sambandet mellan 

variablerna vilket presenteras i Tabell 4 nedan. För att studera personlighetsdragen ytterligare 

gjordes en analys där samtliga påståenden för personlighet inkluderades som index. 

Regressionen är uppdelad i offentlig och privat sektor där varje sektor redovisas efter 

uppdelning av högre och lägre befattning. 
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Tabell 4. Multivariat regressionsanalys med logaritmerad 

bruttotimlön som beroende variabel. 

** p ≤ 0,05 * p ≤ 0,1 

 

 Offentlig Privat 

 Högre 

befattning 

Lägre 

befattning  

Högre 

befattning 

Lägre 

befattning 

Ålder 0,006 0,008* 0,005 0,005 

Humankapital     

Eftergymnasial utbildning 0,104** 0,092* 0,169** 0,140** 

Gott allmänt hälsotillstånd 0,061 0,063 0,029 0,04 

Arbetade heltid förra veckan -0,005 0,010 0,063 0,051 

Antal år i förvärvsarbete 0,007 0,004 0,005 0,005 

Antal år i förvärvsarbete, kvadrerad 0,000 -8,194 -5,356 -5,515 

Man 0,132** 0,134** 0,109** 0,110** 

Föräldraledighet, antal månader 0,001** 0,001** 0,000** 0,000** 

Antal yngre barn i hushållet, födda 2000–2009 0,033 0,032 0,013 0,01 

Öppenhet     

Jag gillar inte att ändra på invanda rutiner 

(vänd) 

0,016 0,019 0,02 0,016 

Jag har inga konstnärliga intressen (vänd) -0,016 -0,014 0,007 -0,001 

Jag har en livlig fantasi 0,002 0,002 -0,031** -0,031** 

Samvetsgrannhet     

Jag gillar ordning och reda 0,067** 0,065** 0,032 0,008 

Jag gör saker grundligt -0,43 -0,037 -0,023 -0,013 

Jag gillar att ta ansvar -0,013 0,073** 0,036 0,027 

Jag brukar vara lat (vänd) 0,068** -0,009 -0,014 -0,007 

Extraversion     

Jag visar inte känslor inför andra (vänd) -0,16 -0,018 0,019 0,014 

Jag är utåtriktad och social -0,022 -0,029 -0,046** -0,044** 

Jag håller mig helst i bakgrunden (vänd) 0,025 0,032 0,034** 0,037** 

Jag är reserverad (vänd) 0,029 0,028 -0,014 -0,012 

Vänlighet     

Jag hittar ofta fel hos andra (vänd) 0,019 0,018 -0,027* -0,026* 

Jag brukar lita på folk -0,010 -0,008 0,043** 0,037* 

Neuroticism     

Jag blir lätt nervös 0,023 0,024 0,017 0,022 

Jag är bra på att hantera stress (vänd) 0,011 0,008 -0,039** -0,046** 

Jag är nästan alltid på bra humör (vänd) 0,028 0,03 -0,015 -0,018 

Intercept 3,968 3,976 4,496 4,868 

R2 0,119 0,104 0,198 0,198 

Justerat R2 0,089 0,075 0,181 0,180 



 

 21 

I regressionsanalysen som presenteras i Tabell 4 framgår det att eftergymnasial utbildning 

tenderar ha ett positiv samband med lön, för båda befattningarna i privat sektor och endast för 

högre befattning i offentlig sektor. För en person som har varit föräldraledig tenderar lönen 

påverkas marginellt för båda befattningarna i den offentliga sektorn men inte alls i den privata 

sektorn. Vidare verkar sambandet vara positivt mellan lön och att vara man oavsett 

sektorstillhörighet eller befattning men att vara man verkar ha ett större samband med lön i 

den offentliga sektorn jämfört med den privata.  

 

Gällande personlighetsdragen tenderar påståendet Jag har en livlig fantasi, vilket innebär ett 

högt värde av öppenhet, ha ett negativt samband med lön för båda befattningarna i privat 

sektor. I den offentliga sektorn är detta påstående inte signifikant. Jag gillar ordning och 

reda, ett påstående som visar ett högt värde av samvetsgrannhet, tenderar ha ett positivt 

samband med lön för båda befattningar i den offentliga sektorn men har inget signifikant 

värde i den privata sektorn. Även Jag gillar att ta ansvar som även detta visar ett högt värde 

av samvetsgrannhet, tenderar att premiera lönen dock endast för lägre befattning i offentlig 

sektor. Ytterligare för personlighetsdraget samvetsgrannhet tenderar Jag brukar vara lat, då 

den är omvänd och således ger ett högt värde av personlighetsdraget, endast premieras för 

högre befattning i offentlig sektor. Vidare visar resultatet i Tabell 4 att två påståenden för 

personlighetsdraget extraversion verkar ha ett samband med lön. Inom den privata sektorn 

verkar påståendet Jag är utåtriktad och social ha ett negativt samband med lön, oavsett låg 

eller hög befattning medan påståendet Jag håller mig helst i bakgrunden, som omvänts för att 

ge ett högt värde av extraversion, istället verkar ha ett positivt samband med lön vilket gäller 

för både låg och hög befattning. Jag brukar lita på folk är det enda påståendet för 

personlighetsdraget vänlighet där lönen tenderar premieras vilket endast gäller för en högre 

befattning inom den privata sektorn. För neuroticism tenderar det omvända påståendet Jag är 

bra på att hantera stress ha ett negativt samband för både högre och lägre befattning. Detta 

innebär att en individ som inte är bra på att hantera stress tenderar att tjäna mindre än en 

person som är bra på att hantera stress. 

 

Det justerade R2-värdet varierar något och den modell som beskriver analysen bäst är för båda 

befattningarna inom privat sektor där variansen i lön till 18 procent kan förklaras av variansen 

i de oberoende variablerna. För lägre befattning i offentlig sektor kan variansen i lön förklaras 

till 7,5 procent av de oberoende variablerna och till 8,9 procent för en högre befattning.  
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I en andra analys studerades sektorstillhörighet och befattning där samtliga kontrollvariabler 

inkluderades samt att personlighetsdragen inkluderades som index. Resultatet av denna analys 

redovisas inte då majoriteten av personlighetsvariablerna inte var signifikanta. Analysens 

övergripande resultat var i enlighet med den analys som presenteras i Tabell 4; i offentlig 

sektor har eftergymnasial utbildning ett positivt samband med lön om man har en högre 

befattning och om man arbetar i privat sektor gäller detta för både låg och hög befattning. 

Lönen tenderar att vara högre för en man genomgående för båda sektorerna och oavsett 

befattning men något mer i den offentliga sektorn. Det enda personlighetsdraget som hade 

något samband med lön, sett till statistisk signifikans, var samvetsgrannhet som i den 

offentliga sektorn i en lägre befattning tenderar ha ett positivt samband med lön. Då det är 

oklart om sambanden beror på den låga reliabiliteten hos konstruerade index, enligt alfa-testen 

redovisade ovan, kan inga säkra slutsatser dras av analysen. 

 

Sammanfattningsvis går det att se att en eftergymnasial utbildning inom båda sektorerna 

tenderar att samvariera med en högre lön. Dessutom verkar det genomgående i modellen som 

att män tenderar ha en högre lön än kvinnor och att denna löneskillnad mellan könen verkar 

vara större inom den offentliga sektorn. Det verkar även som att personlighetspåståenden har 

en större betydelse inom den privata sektorn då påståenden gällande öppenhet, extraversion, 

vänlighet och neuroticism alla har ett samband med lön på något vis i både låg och hög 

befattning. Personlighetspåståenden för öppenhet verkar ha ett negativt samband med lön, 

medan påståenden gällande extraversion verkar ha både ett positivt och negativt samband med 

lön beroende på påstående, där individer som skattat att de är icke instämmande till påståendet 

Jag håller mig alltid i bakgrunden premieras. Vänlighet verkar premieras inom högre 

befattning inom privat sektor, vilket också gäller för neuroticism. Dock verkar neuroticism 

snarare ha ett negativt samband med lön inom de lägre befattningarna. I den offentliga sektorn 

går det istället att se att enbart personlighetspåståenden för samvetsgrannhet verkar ha ett 

positivt samband med lön men att sambandet ser olika ut mellan befattningarna. 

Resultatanalys 

Resultaten av studien visar att variansen i lön till viss del kan förklaras av skillnader i 

personlighet, kontrollerat för viktiga komponenter för humankapital som exempelvis 

utbildning och hälsotillstånd. I denna studie har det kunnat observeras att de som arbetar inom 

privat sektor tjänar mer än de som arbetar i offentlig sektor. Detta är i linje med tidigare 
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forskning gällande sektorerna, där det visat sig att majoriteten av de som har en lägre lön 

jobbar inom den offentliga sektorn. Det verkar även som att personligheten har större 

betydelse för lönen inom just den privata sektorn, vilket då ligger i linje med den tidigare 

forskningen som även den har visat att en individs personlighetsdrag tenderar samvariera med 

lönen i större utsträckning i grupper där lönen är högre (Matysiak, 2015, 32).  

 

Inom den privata sektorn verkar det även som att sambandet är negativt för personer som 

anser sig ha en livlig fantasi, vilket går i linje med Matysiaks forskning (2015, 24). Detta 

gäller även för en person som anser sig vara utåtriktad och social oavsett befattning. För en 

person som inte håller med påståendet Jag håller mig helst i bakgrunden tenderar sambandet 

istället vara positivt i båda befattningarna. Sambandet tenderar vara negativt för en person 

som inte anser sig vara bra på att hantera stress oavsett befattning vilket även detta finner stöd 

i tidigare forskning (Matysiak, 2015, 24). Däremot tenderar lönen för en person som brukar 

lita på folk enbart ha ett positiv samband i högre befattningar. Detta innebär att en person som 

har en högre befattning premieras av ett högt värde gällande personlighetsdraget vänlighet. 

 

Inom den offentliga sektorn verkar endast påståenden gällande personlighetsdraget 

samvetsgrannhet samvariera med lön och detta enbart i en positiv riktning. Det är därmed 

premierande för en anställd att ta ansvar, inte vara lat och gilla ordning och reda enligt Tabell 

4. De personlighetsdrag som har störst samband med lön enligt tidigare forskning är 

neuroticism som tenderar har ett negativt samband med lönen medan personlighetsdragen 

samvetsgrannhet och öppenhet har ett positivt samband med lön (Matysiak, 2015, 32; Mueller 

& Plug, 2006, 19). Att denna studie däremot kunnat se att personlighetsdraget extraversion 

även detta kan ha ett negativt samband med lön vilket tidigare forskning inte redogjort för, 

kan eventuellt förklaras av skillnaden i kontrollvariablerna. 

 

För att undersöka om det finns några fel eller problem i regressionen har det testats för 

statistiska fel i modellen i Tabell 4. I en linjär regressionsanalys kan två eller fler oberoende 

variabler korrelera med varandra och det kan i sådana fall finnas misstanke om 

multikollinearitet (Edling & Hedström, 2003, 145–146). För att ta reda på om det råder 

multikollinearitet i denna analys har en korrelationsanalys gjorts, där variansinflationsfaktorn 

(VIF-värdet) har studerats. För att multikollinearitet ska uppstå ska VIF-värdet vara över 2,5 

(Midi, Sarkar & Rana, 2010) och i korrelationsanalyserna där personlighetsdragen först 

inkluderade var för sig och sedan som index var VIF-värdet som högst för de oberoende 
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variablerna antal år i förvärvsarbete (>29), kvadrerad antal år i förvärvsarbete (>16) och 

ålder (>8), för båda sektorerna. För övriga variabler var VIF-värdet under 2,5. Eftersom VIF-

värdena är betydligt högre än 2,5 för dessa variabler indikerar det att multikollinearitet råder. 

Edling och Hedström (2003, 148) menar att multikollinearitet kan åtgärdas genom att en 

variabel som orsakar multikollinearitet exkluderas. Då är det dock viktigt att inte exkludera en 

relevant variabel då detta istället kan ge upphov till specifikationsfel två som även detta ger en 

felaktig analys (Edling & Hedström, 2003, 148). I detta fall har ingen av variablerna 

exkluderats då det är mer centralt för studien att både ålder och antal år i förvärvsarbete är 

inkluderade i regressionen än att åtgärda rådande multikollinearitet. 

 

Det har även testats för andra statistiska fel och enligt de spridningsdiagram som gjordes råder 

ingen heteroskedasticitet vilket innebär att spridningen av residualerna är jämn. Däremot finns 

det outliers gällande variabeln lön även när den är logaritmerad. För att se om dessa outliers 

hade någon påverkan på resultatet exkluderas dessa i en regressionsanalys. Vid exkludering 

ändrades inget av värdena på de oberoende variablerna märkbart och därför har inga värden 

på den beroende variabeln exkluderats.  

Diskussion 

Denna studie hade som syfte att studera om det fanns något samband mellan personlighet och 

lön samt undersöka om det fanns eventuella skillnader beroende på en individs 

socioekonomiska befattning, både i privat och offentlig sektor. För att studera detta 

formulerades följande frågeställningar: 

 Finns det skillnader mellan privat och offentlig sektor i hur personlighet påverkar lön? 

 Premieras vissa personlighetsdrag för individer som har en högre socioekonomisk 

befattning? 

 

Gällande den första frågeställningen visar resultatet av denna studie att personligheten har 

större betydelse i den privata sektorn än i offentlig sektor. Resultatet indikerar att enbart 

samvetsgrannhet premieras inom den offentliga sektorn, medan det i den privata sektorn 

istället är extraversion och vänlighet som premieras. Dock bör det återigen nämnas att 
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extraversion inte enbart premieras utan tenderar även ha ett negativt samband med lön, sett till 

påståendet Jag är utåtriktad och social. Även påståenden gällande personlighetsdragen 

öppenhet och neuroticism verkar ha ett negativt samband med lön inom privat sektor. Att det 

finns skillnader i hur personlighetsdrag samvarierar med lön mellan sektorerna skulle kunna 

förklaras utifrån teorier som etablerats av Bourdieu gällande habitus och fält. Det skulle 

kunna tänkas att de två sektorerna kan ses som två olika fält som innehar skilda materiella och 

symboliska resurser och därför belönas olika slags habitus inom sektorerna (Carle, 2015, 408–

409). Att det finns skillnader i hur personligheten samvarierar med lön mellan sektorerna 

skulle också kunna förklaras ur Chodorows feministiska socialiseringsteori (Ljung, 2015, 

231). Lönen är högre i den privata sektorn och där utgör män majoriteten. Att kvinnor istället 

utgör en majoritet i den offentliga sektorn kan tyckas något märkligt ur en löneaspekt. Detta 

skulle kunna förklaras av den feministiska socialiseringsteorin som menar att personligheten 

utvecklas i tidig ålder och utifrån traditionella könsroller utvecklar kvinnor då 

personlighetsdrag som är mer vårdande och omhändertagande. Detta skulle kunna spegla 

varför kvinnor utgör majoriteten inom den offentliga sektorn där många av de omvårdande 

yrkena återfinns och således generellt tjänar mindre än män.  

 

Utfallet av lönen kan dock inte förklaras av enbart personlighet, utan detta ser ut att enbart ha 

ett visst samband med lön, vilket även får stöd i tidigare forskning. Enligt humankapitalteorin 

menas det att investeringen i individens humankapital påverkar lönen. Resultatet i denna 

studie visar att eftergymnasial utbildning är en sådan komponent som samvarierar med lön, i 

likhet med Becker (1993, 17) som menar att utbildning är den faktorn inom 

humankapitalteorin som tenderar ha störst samband med en positiv löneutveckling.  

 

När det kommer till den andra frågeställningen kan det konstateras att vilket eller vilka 

personlighetsdrag som premieras för en person med en högre befattning skiljer sig mellan 

sektorerna. Således finns det inte något specifikt personlighetsdrag som premieras i högre 

befattning. I offentlig sektor premieras det att uppskatta att ha ordning och reda och att inte 

vara lat och i privat sektor är det fördelaktigt att inte hålla sig i bakgrunden och att lita på 

människor. Även detta kan kopplas till Bourdieus teorier om habitus och fält, då även dessa 

resultat finner stöd i teorin om att habitus värderas olika inom olika fält. Detta skulle även 

kunna relateras till Giddens struktureringsteori som innebär att individen anpassar sig till den 

sociala kontexten (Johansson, 2015, 424–425). Det kan dock tänkas vara så att man inte 

anpassar sig efter den sociala kontexten utan väljer ett yrke, eller arbetar inom en viss 
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befattning för att man redan innehar en viss personlighet eller vissa egenskaper sedan tidigare. 

Olika personlighetsdrag värdesätts i vissa kontexter och därför söker sig individen till en 

specifik kontext utifrån sin personlighet. Det behöver därmed inte vara så att individen 

anpassar sig efter en social kontext på arbetet utan anpassar arbetskontexten efter sin 

personlighet. 

 

Studiens resultat bygger på självrapporterad personlighet, som även om den är relativt stabil 

över tid, också är situationsanpassad och kan ta sig olika uttryck beroende på social kontext 

(Borghans m.fl., 2008, 3–4). Detta stöds även av Giddens teorier om identitet (Johansson, 

2015, 439–440).  En individ som innehar andra egenskaper i sitt arbete än i sin hemmiljö kan 

ha besvarat enkätfrågorna utifrån hur denne beter sig i hemmiljö där individen upplever sig 

mer trygg alternativt tvärtom. Det kan också tänkas att respondenterna inte alls relaterat dessa 

påståenden till vem de är i sitt yrkesliv utan vem de upplever sig vara på det privata planet, 

vilket kan göra att resultatet speglar personlighet på olika sätt. 

 

Det bör också beaktas att när samtliga påståenden avseende ett personlighetsdrag har 

sammanfogats till ett index får detta inget signifikant resultat. Detta kan bero på det faktum att 

när dessa index alfa-testades så var reliabiliteten för låg. En förklaring till detta kan vara att 

det i själva verket inte är ett helt personlighetsdrag som samvarierar med lön utan att det 

snarare är specifika personliga egenskaper som samvarierar med lön. Ett tredje alternativ är 

att det möjligen är en utesluten variabel som samvarierar med både lön och personlighet.  

 

Sammanfattningsvis kan det inte sägas något om riktningen på sambandet och det kan 

diskuteras om det är personligheten som påverkar lönen eller tvärtom. Det skulle kunna vara 

de sociala kontexterna en individ befinner sig i som förändras beroende på individens 

inkomst. En viss inkomst skulle alltså kunna ge tillgång till ett annat fält, där andra habitus är 

mer önskvärda och således ändrar individen sin personlighet för att passa in i detta fält.  

Framtida forskning 

Det finns anledning till att forskningen gällande personlighetens eventuella samband med lön 

bör studeras ytterligare då det verkar finnas ett samband mellan dessa komponenter enligt 

resultatet i denna studie. Det skulle även kunna vara värdefullt med mer kvalitativ forskning 

som skulle kunna bidra med en bättre förståelse kring varför skillnaderna uppstår. Då skulle 
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det kunna undersökas varför vissa egenskaper belönas mer än andra i olika sektorer och 

befattningsnivåer. Det hade även varit intressant att replikera denna studie när 

Levnadsnivåundersökningen 2020 offentliggörs för att se om det skett någon förändring över 

tid. 
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