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Sammanfattning 

Huvudsyftet med denna uppsats är att studera lönefördelningen mellan kvinnor och män anställda av 

Stockholms stad år 2013. Frågeställningarna har besvarats genom en empirisk analys med data från 

Stockholm stads lönekontor för år 2013. Regressionsanalysen innehåller den utvecklade 

standardlöneekvationen (OLS) och kvantilregression, samt en Blinder-Oaxaca dekomponering och 

kvantildekomponering. Resultatet från OLS- och kvantilregressionen visar att löneskillnaden mellan 

kvinnor och män inte är konstant över hela lönedistributionen. Det finns en statistiskt signifikant 

skillnad i heltidslön mellan kvinnor och män, både inom OLS- och kvantilregressionen. Det finns ett 

observerbart positivt samband för kvinnors heltidslöner i de lägre kvantilerna, men samtidigt ett 

negativt samband för kvinnors heltidslöner i de högre kvantilerna. Blinder-Oaxaca dekomponeringen 

indikerar att löneskillnaderna mellan kvinnor och män i genomsnitt är 1,7 procent, där 29,4 procent 

anses förklarad och 70,6 procent anses oförklarad. Resultatet från kvantildekomponeringen visar att 

löneskillnaderna skiljer sig signifikant åt över hela lönedistributionen, samt att den 90:e och den 95:e 

kvantilen ligger markant över resterande kvantiler i lönedistributionen. Det finns även tydliga 

indikationer både i den deskriptiva statistiken men också från kvantildekomponeringen att det 

existerar en så kallad glastak-effekt i Stockholm stad år 2013. Slutligen uppvisar uppsatsen att kvinnor, 

mellan åren 2008-2013, har en starkare reallönetillväxt jämfört med män, vilket leder till att 

löneskillnaderna fortfarande existerar mellan kvinnor och män, men att skillnaderna minskar över tid.  

 

Nyckelord: Löneskillnad, diskrimineringsteori, humankapitalteorin, kvantilregression, Blinder-Oaxaca 

dekomponering, kvantildekomponering, glastak-effekten, offentlig sektor, Stockholm stad.  
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1. Inledning 

Lönegapet mellan kvinnor och män definieras av OECD som skillnaden mellan kvinnor och mäns 

inkomster uttryckt i procent av mäns inkomst. Denna skillnad har under flera årtionden minskat, vilket 

både OECD (2012) och Världsbanken (2001) rapporterar om. Trots detta återstår det ett betydande 

lönegap mellan kvinnor och män i de flesta av världens länder. Världsbanken observerade år 2001 att 

många utvecklingsländer hade ett genomsnittligt lönegap på cirka 27 procent, medan många 

industriländer hade ett gap på omkring 23 procent (Världsbanken, 2001:41). År 2012 tjänade kvinnor, 

bland heltidsanställda inom OECD, i genomsnitt 16 procent mindre än män, en siffra som översteg 20 

procent i ett antal länder (OECD, 2012:166-167). Det är viktigt att poängtera att löneskillnader och 

lönediskriminering inte är synonymer, det finns både sakliga och osakliga löneskillnader. 

Löneskillnader mellan kvinnor och män betyder inte per definition att något av könen är förfördelad 

eller diskriminerad av arbetsgivare på arbetsmarknaden. Löneskillnader mellan mansdominerade och 

kvinnodominerade sektorer kan bland annat vara ett uttryck för att kvinnor och mäns arbeten värderas 

olika och att det kan uppfattas som orättvist. Det leder in på den så kallade strukturella 

diskrimineringen, som skiljer sig från lönediskriminering eftersom det enligt rådande lagstiftning inte 

är att anses som olagligt (Olsson, 2009:101-102). 

 

Medlingsinstitutet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet som har till uppgift, 

enligt förordning (2007:912), att verka för en fungerande lönebildning på arbetsmarknaden. En annan 

uppgift är att hantera statistik över den svenska arbetsmarknaden. År 2013 gav Medlingsinstitutet 

(2013) ut rapporten ”Avtalsrörelse och lönebildningen”, där statistiken från 2012 visar att kvinnors 

löner är 14 procent lägre än mäns löner. Denna siffra är dock det så kallade ej standardvägda 

lönegapet, det vill säga hänsyn har inte tagits till att kvinnor och män fördelar sig olika vad gäller 

exempelvis yrke, sektor, utbildning eller arbetslivserfarenhet, vilket gör det svårt att avgöra om 

löneskillnaden härrör från kön eller från andra faktorer. Den standardvägda metoden svarar istället på 

frågan hur löneskillnaderna skulle se ut om hänsyn tas till olika faktorer och om kvinnor och män 

fördelas lika mellan dessa. Vid standardvägning var det totala lönegapet mellan kvinnor och män inom 

alla sektorer drygt 6 procent för år 2012. Vidare har det länge funnits ett fokus i att observera 

medellöner och medianlöner, samtidigt som andra delar i lönefördelningen har fått mindre 

uppmärksamhet. Men på senare år har intresset ökat för att undersöka huruvida lönegapet ökar eller 

minskar genom hela lönefördelningen. Detta har gett upphov till det så kallade glastaket, en metafor 

för en osynlig barriär som leder till en sämre löneutveckling för kvinnor jämfört med män i den översta 
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delen i lönefördelningen. Tidigare studier1 har empiriskt observerat bevis för glastak på 

arbetsmarknaden inom både offentlig och privat sektor i Sverige och i Europa (De La Rica et al., 

2008:752-753).   

 

Stockholms stad är en av landets största arbetsgivare. Verksamheten innehåller en rad olika områden 

som exempelvis utbildning, vård och omsorg, kultur, miljö, teknik och samhällsbyggnad (Stockholms 

stad, 2013). I bakgrund av att Stockholms stad är en av landets största arbetsgivare som anställer 

kvinnor och män med olika bakgrunder och utbildningar, för att utföra en mängd olika arbetsuppgifter. 

Därmed är det centralt och intressant att analysera lönefördelningen för att se om det finns eventuella 

löneskillnader mellan kvinnor och män inom en av landets största arbetsgivare.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med denna uppsats är att studera lönefördelningen mellan kvinnor och män anställda av 

Stockholms stad år 2013. Frågeställningar som uppsatsen ställer sig är: 

 

 Hur stor är den eventuella löneskillnaden mellan kvinnor och män anställda av Stockholms 

stad i genomsnitt och hur ser utvecklingen ut? 

 Hur stor är den eventuella löneskillnaden mellan kvinnor och män anställda av Stockholms 

stad inom den 5:e, 10:e, 25:e, 50:e, 75:e 90:e och 95:e kvantilen? 

 Vilka av uppsatsens valda variabler hänger samman med heltidslönen för kvinnor och män? 

 Hur stor är den förklarade respektive oförklarade delen av den eventuella löneskillnaden 

mellan kvinnor och män? 

 Hur ser dekomponeringen av heltidslönen ut för kvinnor och män inom 5:e, 10:e, 25:e, 50:e, 

75:e 90:e och 95:e kvantilen? 

 Går det att observera ett glastak i Stockholm stad? 

 

1.2. Avgränsningar 

Eftersom denna uppsats är skriven i samarbete med Stockholm stad har lönestatistik inhämtats från 

lönekontoret, vilket innebär en viss avgränsning i val av variabler. Dessa förklaringsvariabler begränsar 

analysen vilket kan leda till att vissa individspecifika karaktäristikor utelämnas.  Alla individer som är 

inkluderade i datamaterialet omfattar tillsvidareanställda av Stockholm stad för år 2013, samt mellan 

år 2008-2013 för reallöneutvecklingen. Detta eftersom Stockholm stad har bytt yrkesklassificeringskod 

                                                           
1 Se avsnitt 2.2. Tidigare studier. 
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år 2011, vilket leder till att det enbart går att använda datamaterialet för att ta fram reallöneutveckling 

mellan år 2008-2013. Andra anställningsformer som exempelvis timanställda och vikariat är inte 

inkluderade i uppsatsen. Slutligen är generaliserbarheten en viktig aspekt eftersom endast en 

arbetsgivare inom den offentliga sektorn studeras. Därmed går det inte att jämföra och applicera 

denna analys på andra sektorer och arbetsgivare.   

 

1.3. Disposition 

Uppsatsens nästa avsnitt (2) består av en kort bakgrund till löneskillnader på den svenska 

arbetsmarknaden samt till Stockholm stad. I detta avsnitt presenteras även uppsatsens tidigare 

forskning som baseras på olika studier om löneskillnader på den internationella samt svenska 

arbetsmarknaden, men även aktuella metoder som används vid studier av löneskillnader. I avsnitt 3 

presenteras uppsatsens teoretiska ramverk bestående av diskrimineringsteori som är indelad i 

statistisk och preferensbaserad diskriminering samt humankapitalteorin. Avsnitt 4 presenterar 

uppsatsens metodologiska utgångspunkt och datamaterial, där också respektive variabel presenteras. 

I avsnitt 5 redovisas den deskriptiva statistiken och i avsnitt 6 presenteras regressionsanalyserna och 

dekomponeringarna av lönegapet. Avslutningsvis presenteras uppsatsens avslutande diskussion samt 

förslag på framtida forskning i avsnitt 7. 

 

2. Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras problembakgrunden till löneskillnader samt dess utveckling över tid för 

den svenska arbetsmarknaden, men även med ett fokus på den offentliga sektorn. Vidare följer en kort 

presentation av Stockholm stad som arbetsgivare och dess lönepolitik i stora drag. 

 

2.1. Löneskillnader på den svenska arbetsmarknaden  

Den offentliga sektorn i Sverige har haft en nedåtgående trend i antal anställda sedan 1990-talet där 

allt fler anställda återfinns i den privata sektorn. När det talas om löneskillnader mellan kvinnor och 

män är det viktigt att skilja på den privata och offentliga sektorn. För den offentliga sektorn var 

lönegapet cirka 3 procent, medan den observerades som 7,5 procent inom den privata sektorn får år 

2012 (Medlingsinstitutet, 2013:158-162). En avgörande skillnad är att den offentliga sektorn oftast 

domineras av kvinnor medan den privata sektorn domineras av män (Ferdman & Nilsson, 2005). 

Därmed kan den svenska arbetsmarknaden anses vara könsuppdelad, en för kvinnor och en för män, 

vilket resulterar i en ojämn fördelning av resurser på det ekonomiska, politiska samt organisatoriska 

planet (SOU 2004:43, 11-12; Löfström, 2005). Variationen på arbetsmarknaden går att observera i de 
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klassiskt stereotypa kvinnliga respektive manliga yrkena, där kvinnor tenderar att arbeta inom vården 

som finns inom den offentliga sektorn medan män arbetar inom industri- och transportsektorn vilket 

främst finns inom den privata sfären. En av anledningarna till den segregation som anses existera på 

den svenska arbetsmarknaden är bland annat att den svenska staten har fokuserat mer på att öka den 

kvinnliga representationen i arbetskraften istället för att koncentrera sig på könsstereotypa mönster 

(Gonäs & Spånt, 2004:21). Detta är även en central del för att förstå hur normer och förutfattade 

meningar om vad kvinnor och män bör, samt kan arbeta med fortfarande har en betydelse för den 

rådande strukturen på arbetsmarknaden (SOU 2004:43, 11-12). 

 

Den offentliga sektorn kännetecknas av att ha en mindre lönespridning mellan kvinnor och män i 

relation till den privata sektorn, där den offentliga sektorn består av kommuner, landsting samt staten.  

Statistik presenterad av Medlingsinstitutet visar på att den genomsnittliga månadslönen i den 

offentliga sektorn för år 2012 ligger på 28 000 kronor, där den genomsnittliga månadslönen för en man 

är 31 300 kronor samt för kvinnor 26 900 kronor. Därmed har man fastslagit att för år 2012 hade 

kvinnor i genomsnitt 96,9 procent av mäns löner (eller 85,9  procent av mäns löner innan 

standardvägningen). För den kommunala sektorn kan man observera en genomsnittlig månadslön på 

25 500 kronor, där män har 26 900 kronor i genomsnittlig månadslön och kvinnor 25 200 kronor, en 

skillnad på 1700 kronor. Kvinnor tenderade därmed att tjäna 99,3 procent av mäns löner (eller 93,8 

procent av mäns löner efter standardvägningen). Standardvägningen som är gjord tar därmed hänsyn 

till att kvinnor och män kan arbeta inom olika yrken och sektorer samt att utbildningsnivå, arbetstid 

och ålder kan skilja sig åt vilket resulterar i den löneskillnad som hänvisas till den oförklarade delen. En 

löneskillnad som i riket ligger på 6,1 procent. En annan intressant och viktig aspekt är att undersöka 

och analysera löneskillnaderna och utvecklingen över tid, en utveckling som tyder på att 

löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat med 2,4 procentenheter mellan år 2005-2012. 

Även här finns det stora variationer beroende på vilka delar av sektorerna som analyseras, där 

löneskillnaden inom kommuner har minskat med 2,2 procentenheter och 5,4 procentenheter inom 

staten. Resultaten som presenteras av Medlingsinstitutet tyder därmed på att löneskillnaderna efter 

standardvägningen har minskat totalt sett med 0,7 procentenheter mellan år 2005-2012, eller med 0,4 

procentenheter inom den offentliga sektorn (Medlingsinstitutet, 2012).  

 

2.2. Stockholm stad 

Stockholm stad är en av landets största arbetsgivare, med 38 027 anställda indelade i 17 

statsförvaltningar samt 14 stadsdelar: Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Bromma, 

Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm, Södermalm, Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Farsta, Älvsjö, 
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Hägersten-Liljeholmen, och Skärholmen. Av dessa anställda var år 2012, 36 530 anställda inom 

statsförvaltningarna och 2 397 anställda i stadens bolag (Stockholm stad, 2013). Totalt sett domineras 

Stockholm stad av kvinnliga arbetare där 28 060 är kvinnor (76,8 procent) och 8 470 är män (23,2 

procent) varav 25,9 procent av samtliga anställda har utländsk härkomst. De anställda har varierande 

anställningsavtal som exempelvis visstidsanställning, tillsvidareanställning samt timanställning vilket 

resulterar i sammanställning av samtliga månadsavlönade inom Stockholm stad. I en bilaga över 

Stockholm stad år 2012, med information över månadsavlönade och årsarbetare efter kön och 

förvaltning går det att observera att 89,1 procent är tillsvidareanställda samt att andelen 

tillsvidareanställningar är större bland kvinnor (Stockholm stad, 2012a). I Stockholm stads 

jämställdhetspolicy står det skrivet att staden skall bedriva en jämställd lönepolitik och löneutveckling, 

men även motverka traditionellt enkönade yrkesgrupper genom en att vara en pådrivande aktör för 

att få en jämnare balans. Vidare står det även skrivet att de arbetsplatser som finns inom Stockholm 

stad ska vara jämställda samt att kvinnor och män ska behandlas lika utifrån lön, anställningsvillkor, 

arbetsförhållande, arbete, kompetens och karriärsutveckling. Därmed skall jämställdhetsfrågor inte 

behandlas enskilt, utan det skall integreras i all form av arbete samt beslut som Stockholm stad tar 

inom respektive förvaltning och arbetsplats för att synliggöra eventuella fel och brister och införa en 

åtgärdsplan (Stockholm stad, 2012b). 

 

2.3. Tidigare forskning 

Den internationella forskningen kring löneskillnader och diskriminering på arbetsmarknaden är bred 

och utvecklades främst efter G. S. Beckers (1957) uppmärksammade teorier om diskriminering, mellan 

först och främst, olika etniciteter på arbetsmarknaden. Allt eftersom kvinnors inflytande i samhället 

har ökat har även forskningen mer hittat fokus i att studera löneskillnader mellan kvinnor och män på 

arbetsmarknaden. Den internationella forskningen om löneskillnader på arbetsmarknaden kommer 

fram till att det har existerat löneskillnader mellan kvinnor och män historiskt sett och att dessa 

skillnader fortfarande går att observera. Men det finns också ett brett stöd för att löneskillnaderna, 

det så kallade lönegapet, har minskat över tid (framförallt från 1970-talet och framåt). Manning (2006) 

och Blau och Kahn (2007) är några av dem som visat att lönegapet fortfarande existerar, men är på 

tillbakagång. Under de senaste 30 åren har lönegapet markant minskat, även om det idag fortfarande 

går att observera ett väsentligt lönegap. Denna slutsats beträffande lönegapet kommer även 

metaanalysen, innehållande cirka 260 studier från 60 länder mellan 1960-1990-talet, skriven av 

Weichsellbaumer och Winter-Ebmer (2005) fram till. 
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Det genomsnittliga lönegapet i världen estimerades till omkring 60 procent från mitten på 1960-talet, 

något som över tid minskat till cirka 30 procent. Både Manning (2006) och Weichsellbaumer och 

Winter-Ebmer (2005) understryker dock att när lönegapet minskar konvergerar kvinnor och mäns 

löner långsammare, vilket Manning (2006) påtalar en tidsperiod på minst 150 år. Förklaringen till detta 

är att den del i lönegapet som anses vara oförklarad minskar i en långsammare takt relativt till den 

minskning som har skett inom den förklarade delen. Stanfors (2013) beskriver den förklarade delen i 

löneskillnaden mellan individer som delen där hänsyn tas till individegenskaper, yrke, eller andra 

variabler och attribut som går att observera i data. Den oförklarade delen härrörs ofta till 

diskriminering inom forskningen, och bygger på icke-observerbara skillnader mellan kvinnor och män 

vilket leder till observerbara skillnader i lön. Svårigheten i den oförklarade delen är att avgöra om det 

sker en under- eller överestimering av dekomponeringstekniken. Även om Blau och Kahn (2007) håller 

med om att lönegapet minskat över tid, så är inte resultatet över deras forskning över 

arbetsmarknaden i USA lika entydigt som de två andra studierna ovan. Under 1980-talet minskade 

lönegapet betydligt, men under 1990-talet övergick minskningen i en mindre ökning av lönegapet. 

Därefter har reduceringen fortsatt. Den viktigaste förklaringen till minskningen som Blau och Kahn 

(2007) lyfter fram är att kvinnor lyckats reducera löneskillnaderna i relation till utbildning. Där kvinnor 

inom alla åldersgrupper har minskat lönegapet; lågutbildade kvinnor i relation till lågutbildade män, 

likväl som högutbildade kvinnor i relation till högutbildade män.   

 

Ett flertal studier som fokuserat på specifika länder kommer också fram till liknande slutsatser som 

ovan gällande löneskillnader mellan kvinnor och män. Drolet och Mumford (2012), Brown et al. (2011) 

och Chatterji et al. (2011) visar med empirisk data på att det existerar löneskillnader både inom den 

privata och den offentliga sektorn i Storbritannien och Kanada. Med hjälp av paneldata för åren 1991-

2008 redovisar Brown et al. (2011) genom en OLS regression att reservationslönen för kvinnor och män 

fortfarande skiljer sig åt, till nackdel för kvinnor, även om det sker en långsam konvergens. Dessutom 

visar en Blinder- Oaxaca dekomponering (hädanefter benämnd som BO-dekomponering) av samma 

studie att löneskillnaderna och den oförklarade delen (det vill säga den del som i litteraturen och 

forskningen ofta tolkas som diskriminering) fortfarande är betydande (Oaxaca, 1973; Blinder 1973). 

Chatterji et al. (2011) presenterar liknande slutsatser för Kanada och Storbritannien beträffande den 

estimerade löneskillnaden samt den förklarade och oförklarade delen av löneskillnaderna. Andra 

tidigare internationella studier om löneskillnader i specifika länder som använder sig av en OLS 

regression och en BO-dekomponering för att empiriskt bevisa sitt påstående är bland andra Barón och 

Cobb-Clark (2010), Akhemdjonov (2012) och Ilkkaracan och Selim (2007). Den första studien 

analyserade Australiens lönestruktur inom den privata och offentliga sektorn, medan de två senare 

analyserade lönestrukturen i Turkiet. Författarna skriver om den Australiensiska arbetsmarknaden och 
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att det lönegap mellan kvinnor och män som observeras i studien inte är förvånande, men att det krävs 

mer information för att komma tillrätta med skillnaderna. Resultaten från Turkiet visade att båda 

studierna hade snarlika signifikanta estimat som kunde ge slutsatsen att lönegapet nästan fullt ut går 

att förklara med arbetsmarknadsdiskriminering gentemot kvinnor. Det finns relativt mycket forskning 

över både den privata och offentliga sektorn, i studierna som nämnts ovan går det att se ett mönster 

att det generella lönegapet tenderar att vara mindre inom den offentliga sektorn relativt mot den 

privata sektorn, vilket även stödjs av bland andra Arulampalam et al. (2007) och Gunderson (1989).  

 

Det klassiska angreppssättet i Mincers löneekvation tillsammans med en OLS regression (medellön 

som beroende variabel) har länge dominerat forskningen, precis som de tidigare studierna ovan visat 

på. Dessutom har tillvägagångssättet med BO-dekomponeringen varit i det närmaste standard, sedan 

mitten av 1970-talet, för att bryta ner löneskillnaderna i syfte att ge analysen ett större och bredare 

djup. Dock på senare år har en större vikt i forskningen lagts i att undersöka hur lönegapet varierar 

mellan lönestrukturen/lönedistributionen inom en specifik sektor, på hela arbetsmarknaden eller 

mellan länder. Metoden som ofta används i detta sammanhang är kvantilregression, för att undersöka 

hur lönegapet fördelar sig inom olika intervall. Kunze (2008) för en diskussion om vilket ekonometrisk 

tillvägagångssätt en studie bör välja i olika sammanhang, och argumenterar att den klassiska OLS 

regressionen ofta missar viktiga delar i att förklara löneskillnaderna mellan olika grupper och lyfter då 

fram kvantilregression som ett alternativ. Samma argumentation för både García et al. (2001) och 

Melly (2005a) när de använder kvantilregression i empiriska studier om löneskillnader på den spanska 

respektive tyska arbetsmarknaden. Ytterligare en metod som har blivit ifrågasatt är BO-

dekomponeringen, vilket har resulterat i andra alternativa dekomponeringsmetoder som exempelvis 

Juhn, Murphy och Pierce-dekomponeringen (hädanefter benämnd som JMP-dekomponeringen) 

utvecklad i Juhn et al. (1991) har vuxit fram. JMP-dekomponeringen utgår från att den oförklarade 

delen i lönegapet kan ses i termer av priser och egenskaper. Detta innebär således att löneskillnader 

mellan kvinnor och män kan tolkas utifrån predikterat gap (kvantitetseffekt och priseffekt) och 

residualt gap (priseffekt och gapeffekt). Machado och Mata (2005) var först i att föreslå en 

dekomponeringsteknik (MM-dekomponeringen) som baseras på kvantilregressioner och 

kontrafaktiska fördelningar som skapas genom simuleringar (bootstraping). Melly (2005b) utvecklade 

därefter en annan metod för kvantildekomponeringen som är en variant av JMP-dekomponeringen. 

Den största skillnaden är dock att den utgår från att observera skillnader mellan två grupper i olika 

kvantiler men också att den tillåter heteroskedsticitet. Utöver detta är metoderna mycket snarlika.  

 

Dekomponering av löneskillnader på arbetsmarknaden har använts i flera empiriska studier. Resultatet 

från en BO-dekomponering för den brittiska arbetsmarknaden i Brown et al. (2011) visar att den 
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oförklarade delen, av den totala löneskillnaden mellan kvinnor och män på 7,8 procent, är 78 procent, 

och den förklarade delen 22 procent. I en annan studie av Akhmedjonov (2012) som studerar den 

turkiska arbetsmarknaden är den oförklarade delen 87 procent, och den förklarade delen 13 procent. 

I båda studierna refereras den oförklarade delen till diskriminering på arbetsmarknaden, men påpekar 

samtidigt att storleken kan vara överskattad bland annat på grund av saknad/utelämning av relevanta 

variabler.  Melly (2005b) och Christofides et al. (2010) har empiriskt testat kvantildekomponeringen 

som denna uppsats kommer använda sig av. I Melly (2005b) observeras förändringen av löneskillnader 

på den amerikanska arbetsmarknaden mellan år 1973 och 1989. Resultaten visar att hälften av 

ökningen i löneskillnaderna under denna period kommer från skillnaden i karaktäristikor, samt att en 

betydande del av ökningen beror på förändringar i koefficienterna. Ökningen med 20 procent i 

residualerna visar att det endast varit en blygsam påverkan från prisändringar i osynliga färdigheter. 

Christodifes et al. (2010) undersöker lönedistributionen för alla EU-länder och konstaterar att 

dekomponeringen av lönegapet skiljer sig åt mellan olika länder.  

 

Med denna metodologiska utveckling, och till viss del skifte, har diskussionen om glastaket2 blivit mer 

aktuellt än tidigare. Glastak-effekten innebär att löneskillnaderna mellan kvinnor och män är större än 

genomsnittet inom de högre kvantilerna (främst 90:e och 95:e). Arulampalam et al. (2007) använder 

sig av panel data från 11 EU-länder mellan åren 1995-2001 för att undersöka om lönegapet även 

innehåller ett glastak i lönedistributionen. En liknande studie av Christofides et al. (2010) där 24 EU-

länder analyserades med data från 2007. Båda studierna visade att fenomenet med glastaket fanns att 

hitta inom majoriteten av länderna som ingick i studien. I den empiriska studien av Barón och Cobb-

Clark (2010) observeras ett ökande lönegap högre upp i lönefördelningen inom den privata sektorn i 

Australien. Däremot visar den offentliga sektorn på att lönegapet mellan kvinnor och män är 

förhållandevis stabilt över hela lönefördelningen.  

 

Wahlberg (2010), Booth (2007) och Albrecht et al. (2003) har studerat om glastaket går att observera 

i Sverige. Studierna använde sig av kvantilregressioner med resultatet att den översta svansen i 

fördelningen visade tecken på ett glastak. I den jämförande studien av Wahlberg (2010) analyseras 

både den offentliga och privata sektorn. Resultatet från studien visar att Sveriges offentliga sektor har 

ett större lönegap i jämförelse med USA och 11 andra EU-länder, men ett mindre lönegap i den privata 

sektorn. I Albrecht et al. (2003) studeras lönegapet mellan åren 1968 till 1998. Resultatet från denna 

studie visar på att lönegapet under de senaste årtiondena har minskat, men att det går att se 

tendensen av ett glastak från 1990-talet och framåt även om hänsyn tas till anställning och 

                                                           
2 I den engelska litteraturen benämnd som ”the glass ceiling”. 
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arbetsuppgifter. Booth (2007) studerar glastak-effekten inom ett antal länder i Europa och kommer 

fram till att effekten är mer framstående inom den privata sektorn jämfört med den offentliga. 

Dessutom lyfter studien fram att det centrala ligger i institutioner och politiska åtgärder för att minska 

löneskillnaderna både generellt men även över hela lönedistributionen. Vidare poängterar Booth att 

det finns faktorer som påverkar löneskillnader såsom sociala normer, kulturella skillnader osv, vilket 

är en av slutsatserna utifrån resultatet som förklarar löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Centralt 

för studier som fokuserat på glastaket och glastak-effekten är att alla valt att definiera det som där 

jämförelsekvantilen ligger 2 procentenheter över referenskvantilen. Exempelvis i Albrecht et al. (2003) 

och i Christofides et al. (2010) observeras glastaket eftersom den 90:e kvantilen ligger mer än 2 

procentenheter över den 75:e kvantilen.  

 

3. Teori 

I detta avsnitt kommer uppsatsens teoretiska utgångspunkt presenteras och problematiseras. De 

teorier som lyfts fram är diskrimineringsteori, som har sin utgångspunkt i statistisk diskriminering och 

preferensbaserad diskriminering samt humankapitalteorin, utvecklad av Jacob Mincer. 

 

3.1. Diskrimineringsteori 

Grunden till större delen av den diskrimineringsteori som lyfts fram inom den 

arbetsmarknadsrelaterade forskningen härstammar från arbetet av G. S. Becker (1957).  Den 

ekonomiska diskrimineringen definieras och anses existera, när individers likvärdiga produktivitet inte 

resulterar i likvärdiga löneförmåner. De centrala delarna är därmed egenskaper som inte har med 

individens produktivitet att göra såsom exempelvis kön och etnicitet. Arbetsmarknadsdiskriminering 

kan förstås genom att homogena grupper innehar olika attribut vilket i sin tur är kopplat till en kostnad. 

En kostnad som i sig inte behöver relatera till gruppens arbetsförmåga. Det är däremot viktigt att skilja 

mellan diskriminering på grupp- och individnivå. Gruppdiskriminering beskrivs ofta som när 

genomsnittsproduktiviteten inte motsvarar genomsnittslönen. Genomsnittsproduktiviteten kan 

således vara samma för olika grupper men ändå resultera i olika löneutfall, medan diskriminering på 

individnivå, anses vara oundvikligt då olika produktivitet mellan individer observeras (Aigner och Chain, 

1977:175-179). Diskrimineringen på arbetsmarknaden tar många uttryck som; osakliga löneskillnader 

mellan kvinnor och män, diskriminering vid befordran och anställningsdiskriminering (Jacobsen, 

2007:266). Oftast delas diskrimineringsteorin in i separata delar: statistisk och preferensbaserad 

diskriminering som beskriver arbetsmarknadsdiskrimineringen på två olika sätt (Chain, 1986:694). 

 



10 

 

Den preferensbaserade diskrimineringen fokuserar på att det finns givna preferenser hos arbetsgivare 

och chefer vilket gör att vissa grupper tenderar att bli diskriminerade på arbetsmarknaden. Därmed 

kan karaktäristikor som är irrelevanta för produktiviteten vara avgörande om gruppen diskrimineras 

eller inte, vilket gör att den fysiska produktiviteten blir underordnad i relation till arbetsgivarens 

preferenser. Kritik som riktas mot den preferensbaserade diskrimineringen är främst att begreppet 

”fysisk produktivitet” är väldigt brett samtidigt som gråzoner antas existera där det finns en mer 

utvecklad kontakt mellan arbetsgivare och anställda (Chain, 1986:694-697). Statistiska 

diskrimineringen skiljer sig markant från den preferensbaserade diskrimineringen, där statistisk 

diskriminering inte har som utgångspunkt att det finns en viss typ av preferens som kan vara till för- 

eller nackdel för en viss grupp. Däremot antas arbetsgivare använda sig av gruppens genomsnittliga 

värde för att fastställa dess produktivitet. Om individers produktivitet gick att observera på ett 

kostnadseffektivt sätt skulle därmed statistisk diskriminering inte existera (Schwab, 1986: 228-231). 

Phelps (1972) förtydligar statistisk diskriminering genom att förklara vikten av en kostnadseffektiv 

informationsinhämtning av individspecifika karaktäristikor för att diskriminering inte skall uppstå. 

Antagandet för Firmor är att de drivs av ett vinstmaximeringsintresse, och om exempelvis kvinnor som 

grupp har en lägre genomsnittsproduktivitet än män som grupp, uppstår det en kostnad att ta fram 

individspecifik produktivitetsinformation ur den grupp som har en lägre genomsnittsproduktivitet för 

att fastställa om hypotesen stämmer. Låt oss anta att en arbetsgivare får in x antal ansökningar till en 

tjänst, om arbetsgivaren har möjlighet att mäta produktiviteten hos de sökande kan en lön sättas 

utifrån det. Oftast finns inte den möjlighet att mäta varje enskild individs produktivitet och därmed 

kan en lägre lön sättas för den individ som tillhör en grupp med lägre genomsnittsproduktivitet. Detta 

resulterar i en förenklad uppskattning om individens produktivitet, vilket i sin tur kan leda till att 

individen bortsorteras eller diskrimineras (Phelps, 1972:659-661). 

 

Ett annat sätt att förstå diskrimineringsproblematiken är att tolka den ur ett långsiktigt perspektiv. 

Becker (1957) påtalar att konkurrens på lång sikt kan vara en lösning till den diskriminering som 

existerar på arbetsmarknaden. Detta genom att firmor som diskriminerar minst skulle anställa 

individer ur den grupp som har en lägre lönenivå, vilket i sin tur skulle resultera i låga 

produktionskostnader för de firmor som inte diskriminerar, och höga produktionskostnader för de 

firmor som diskriminerar. Långsiktigt skulle det innebära att diskriminerande firmor inte skulle kunna 

existera på arbetsmarknaden. Diskrimineringsproblematiken anses därmed vara mer svåråtkomlig i 

verksamheter som inte karaktäriseras av konkurrens (Becker, 1957:39-47). Lundahl och Wadensjö 

(1984) menar att trots en stark konkurrens inom industrier uppstår diskriminering mellan olika grupper 

vilket innebär att firmor inte enbart kommer anställa den arbetskraft som är billigast (Lundahl och 

Wadensjö, 1984:26-27).  
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3.2. Humankapitalteorin 

En central del för att förstå löneskillnader mellan olika individer är Jacob Mincers humankapitalteori. 

Teorin baseras på individspecifika karaktäristikor som leder till olika produktivitet hos individer som 

resulterar i olika vinster för firmor. Det är alltså faktorer på utbudssidan som leder till olika 

investeringar i humankapital, så som utbildning och arbetslivserfarenhet, som anses vara 

orsaksförklaringen till löneskillnaderna mellan exempelvis kvinnor och män (Mincer, 1974:83-95). 

Becker (1957) och Mincer (1974) poängterar att det finns ett lönegap mellan kvinnor och män samt att 

löneskillnaderna främst beror på karaktäristikor på utbudssidan, men även att kvinnor känner till deras 

förväntade arbetsmönster vilket leder till en minskad investering i dess humankapital. Arbetsgivarna 

har även en stor roll, då arbetsgivare ofta tenderar att erbjuda en lägre lön till kvinnor, eftersom deras 

genomsnittsproduktivitet antas vara lägre (Colander och Woos, 1997:53-54). 

 

Den kritik som har riktats mot humankapitalteorin är främst att teorin är förenklad, då exempelvis 

individens investeringsbeslut inte problematiseras. Ett klassperspektiv skulle således vara aktuellt för 

att ytterligare kunna förklara hur exempelvis individens investering i utbildning skulle kunna skilja sig 

åt beroende på förutsättning (Bowles och Gintis, 1975:75-79). Ytterligare kritik riktad mot 

humankapitalteorin står den feministiska kritiken för, där kvinnor anses vara systematiskt 

diskriminerade och exkluderade i den neoklassiska teorin. Kritiken handlar främst om att teorin i sig 

anses vara skuldbeläggande mot kvinnor när utgångspunkten är att investeringen i humankapital är 

fria, och rationella, samtidigt som modellen förutsätter att en ökad investering i individens 

humankapital skulle leda till minskade löneskillnader (Colander och Woos, 1997:53-56). Lips (2012) 

menar att arbetsmönster och beteenden som kan ge upphov till diskriminering på arbetsmarknaden 

inte fångas upp av de förklarande variablerna i humankapitalmodellen. Vilket leder till att varken 

investeringen eller avkastningen från humankapital kan ses som könsneutral.  

 

Uppsatsens metodologiska utgångspunkt kommer använda sig av en utvecklad version av Mincers 

standardlöneekvation som har sitt ursprung i humankapitalteorin (Mincer, 1974). Därmed kan 

humankapitalteorin bidra till en del av förklaringen till vad som kan förklara eventuella löneskillnader 

mellan kvinnor och män. Den kritik som är riktad mot humankapitalteorin anses i denna uppsats vara 

viktig att lyfta fram för att inte förenkla eventuella förklaring till löneskillnader. Samtidigt som kritiken 

inte gör att humankapitalteorin blir irrelevant i att få en förståelse över vilka olika faktorer som kan 

hänga samman med eventuella löneskillnader. 
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4. Metod och data  

I detta avsnitt presenteras uppsatsens metodologiska utgångspunkt. Avsnittet inleds med en 

presentation av den utvecklade standardlöneekvationen och en mer ingående presentation av 

kvantilregression. Vidare följer en mer utvecklad och detaljerad beskrivning av dekomponeringen av 

lönegapet där metodkritik förs löpande i texten. Slutligen presenteras uppsatsens dataspecifikation 

med en variabelgenomgång och variabelkritik 

 

4.1. Den utvecklade standardlöneekvationen och kvantilregression 

Standardlöneekvationen är baserad på Mincers (1974) och Mincer och Polacheks (1974) teorier om 

humankapital. Genom att undersöka den logaritmerade medellönen mellan olika grupper och 

inkludera variablerna för humankapital, har löneskillnader mellan olika grupper kunnat påvisas (Bazen, 

2011:20-22). Den utvecklade standardlöneekvationen är en påbyggnad på Mincers löneekvation och 

innehåller oftast fler variabler, som skattas med OLS-regression (Kunze, 2008:65-66). 

 

Vid val av metod har OLS varit den vanligaste metoden för studier av löneskillnader på 

arbetsmarknaden. En av svagheterna med att använda OLS är att den utgår ofta från medelvärdet, 

vilket gör att individer långt från medelvärdet, exempelvis låginkomsttagare och höginkomsttagare, 

inte beskrivs på ett bra sätt i modellen. Utifrån detta är kvantilregression en mer flexibel estimator än 

OLS (Wahlberg, 2010:1466; Melly, 2005a:509-510). Modellen för kvantilregression introducerades av 

Koenker och Bassett (1978) och har senare utvecklats av Buchinsky (1998). Det är en semiparametrisk 

teknik för att beräkna separata estimat för olika delar av en fördelning. Ett användningsområde är vid 

undersökningen av eventuella löneskillnader, där modellen fångar upp effekten av en förändring i de 

oberoende variablerna med avseende på den beroende variabeln för olika kvantiler i fördelningen 

(Albrecht et al. 2003:158). Fördelen med kvantilregression är främst att modellen kan användas för att 

beskriva den totala fördelningen av den beroende variabeln, samtidigt som den viktade målfunktionen 

är summan av standardavvikelsen. Detta leder i sin tur till ett mer robust resultat, då koefficienterna 

inte är känsliga för observationer av den beroende variabeln som ligger utanför genomsnittet 

(Buchinsky, 1998:89-90). Olika karaktäristikor kan ha olika påverkan inom olika delar av distributionen, 

vilken kan ha stor betydelse vid policybeslut, eftersom åtgärder för att minska oförklarade 

löneskillnader inte skulle få samma effekt över hela lönedistributionen (Arulampalam et al. (2007:163-

164).  

 

Modellen estimerar resultat för varje kvantil (𝜃) givet ett antal oberoende variabler av den 

logaritmerade lönen (l𝑛𝑊). 𝜃, det vill säga en av kvantilerna, antar ett värde mellan 0 och 1. 
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Grundantagandet för modellen är att den givna kvantilen av 𝑦 är linjär i parametrarna (𝛽), vilket 

exemplifieras som 𝑞(𝜃) = 𝑋𝛽(𝜃). Modellen kan därmed skrivas som: 𝑙𝑛𝑊𝑖 = 𝑋𝑖𝑏(𝜃) + 𝑢𝑖(𝜃) där 

𝑋𝑖  är vektorn av de oberoende variablerna och 𝑏(𝜃) dess parametrar. Den givna kvantilen av 

𝑙𝑛𝑊𝑖 givet 𝑋𝑖 beskrivs av 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙(𝜃) = (𝑙𝑛𝑊𝑖|𝑋𝑖) = 𝑋𝑖𝑏(𝜃). Slumptermen, 𝑢𝑖(𝜃), är inte specificerad 

men följer antagandet att slumptermen endast antas uppfylla restriktionen om: 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙(𝜃) =

(𝑢𝑖(𝜃)|𝑋𝑖) = 0. Den 𝜃de kvantilen av 𝑦(0 < 𝜃 < 1) återfinns genom följande ekvation där 𝑏(𝜃) visar 

på estimerade individkaraktäristikor vid den 𝜃de kvantilen i fördelningen (Buchinsky, 1998:94).  

 

min
𝛽(𝛳)

{ ∑  𝛳

𝑖=𝑦𝑖≥𝑋𝑖𝑏(𝛳) 

|𝑦𝑖 − 𝑋𝑖𝑏(𝛳)|    + ∑  (1 − 𝛳)

𝑖=𝑦𝑖<𝑋𝑖𝑏(𝛳) 

|𝑦𝑖 − 𝑋𝑖𝑏(𝛳)|} 

 

Kvantilregressionen kommer därmed användas för att förklara om den eventuella löneskillnaden 

mellan kvinnor och män kan, vid givna kvantiler, förklara skillnader i karaktäristikor på 

arbetsmarknaden. Uppsatsen kommer därmed utgå från att kvinnor och mäns karaktäristikor värderas 

lika. Vidare undersöker uppsatsen hur eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män kan 

observeras på den 5:e, 10:e, 25:e, 50:e, 75:e, 90:e och 95:e kvantilen.  

 

4.2. BO- och kvantildekomponering 

Utöver OLS- och kvantilregression brukar olika tekniker av dekomponeringar av löneskillnader 

användas. Detta för att undersöka vad som går att förklara, och vad som inte går att förklara i de 

eventuella löneskillnaderna. I den tidigare forskningen, avsnitt 2.3, presenterades en kort överblick 

över området med en mängd olika metoder för att dekomponera löneskillnaderna. I denna uppsats 

kommer framförallt en variant av JMP-dekomponering, utvecklad av Melly (2005b), att användas och 

appliceras på kvantilregression (hädanefter benämnd som kvantildekomponering). Vidare kommer 

uppsatsen även använda sig av en BO-dekomponering, för att möjliggöra en jämförelse av resultaten. 

Skillnaden mellan dekomponeringarna är att BO-dekomponeringen utgår från medellönen medan 

kvantildekomponeringen utgår från olika kvantiler.  

 

BO-dekomponering (Oaxaca, 1973; Blinder, 1973) är ett av de vanligaste måtten för förklarade och 

oförklarade löneskillnader. BO-dekomponeringen bryter ner skillnaden i medellönen mellan kvinnor 

och män till två olika komponenter; en för skillnader i personliga och arbetsmarknadskaraktäristikor, 

och den andra för skillnader i koefficienter, ofta refererad som oförklarade löneskillnader eller 

diskriminering (Melly, 2005a:509-510). Oaxaca och Ransom (1999) härleder BO-dekomponeringen 

som: 

(1) 
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lnW̅M − lnW̅K = (X̅M − X̅K)′bM + X̅′K(bM − bK) 

 

  

Där vänsterledet i ekvation (2) är löneskillnaden mellan kvinnor och män. Högerledet innehåller två 

termer. Den första termen ses som den förklarade delen i löneskillnaden eftersom hänsyn tas till 

skillnader i humankapital och skillnader i observerbara faktorer. Den andra termen ses som en 

teoretisk löneökning som kvinnor skulle få om de skulle erbjudas samma lön som män, givet kvinnors 

genomsnittliga karaktäristikor. Den andra termen i högerledet förklaras inte av humankapital och 

refereras ofta därför till diskriminering, eller oförklarad del i löneskillnaden (Oaxaca & Ransom, 

1999:154-157). Kunze (2008) lyfter fram två relevanta frågor kring BO-dekomponeringen, den första 

frågan är vad som händer om variabler felaktigt utelämnas ur modellen och om det leder till en 

överskattning av den oförklarade delen, vilket kan ses som en större lönediskriminering än vad som i 

realiteten är fallet. Detta leder i sin tur in på en annan svårighet, nämligen att den oförklarade delen 

inte går att översättas till en renodlad ekonomisk mening. Kunze menar att det inte går att avgöra om 

skillnaderna i avkastning beror på arbetsmarknadsdiskriminering eller om det finns andra förklaringar 

bakom skillnaden i avkastning (Kunze, 2008:68-69).   

  

JMP-dekomponeringen är en utveckling av BO-dekomponeringen och utvecklades av Juhn et al. (1993). 

Melly (2005b) har utifrån JMP-dekomponeringen utvecklat ytterligare ett tillvägagångssätt för att skala 

ner löneskillnaderna till olika delar med syfte att få en större förståelse för dem. Melly’s metod utgår 

från kvantiler för att dekomponera skillnader över en hel distribution, och isolerar effekten från 

karaktäristikor, koefficienter och residualer. Kvantildekomponeringen kan identifiera total differens 

mellan två grupper, samt dekomponera skillnaden vid varje kvantil för att underlätta analysen (Edoka, 

2012:15-16). Melly (2005b) riktat kritik mot JMP-dekomponeringen, framförallt för att den inte kan 

hantera heteroskedasticitet. Genom att skapa kontrafördelningar menar Melly att det går att 

separeras effekten från residualernas från effekten i (median) koefficienterna. Dessutom förlitar sig 

JMP-dekomponeringen på starka antaganden om bland annat residualernas beroende till 

kovariaterna3 (Yun, 2009:119-121). Melly integrerar den givna fördelningen över hela intervallet av 

kovariater för att kunna estimera en ovillkorlig fördelning. Därefter antas att de givna kvantilerna 

tillfredsställer en parametrisk restriktion utan att något antagande behövs för fördelningen. 

Kovariaterna tillåts därmed att influera hela den givna fördelningen för att öka flexibiliteten. Först 

                                                           
3 Kovariater ses som andrahandsvariabler, eller kontrollvariabler, som kan påverka relationen mellan den 

beroende variabeln och de andra oberoende variablerna (Greene, 2012:51-52). 

Förklarad Oförklarad 

(2) 
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estimeras en kontrafördelning4 över hur lönerna skulle råda för kvinnor om fördelningen av individers 

karaktäristikor hade varit som männens. Kontrafördelningen kommer ur att infimum tas från 

distributionen för männens karaktäristikor och använder kvinnors estimerade koefficienter, vilket 

definieras i ekvation (3)5: 

 

�̂�(𝑏𝐾 , 𝑋𝑀) = 𝑖𝑛𝑓 {𝑞:
1

𝑁
∑  

𝑁

𝑖=1

∑  

𝐽

𝑗=1

(𝜃𝑗 − 𝜃𝑗−1)1(𝑋𝑀𝑏𝐾(𝜃𝑗) ≤ 𝑞) ≥ 𝜃} 

 

För att separera residualernas effekt från koefficienternas effekt estimeras fördelningen som skulle 

funnits om (median) koefficienterna hade varit samma för kvinnor och män, samtidigt som 

residualerna är distribuerade enligt kvinnors fördelning, vilket resulterar i: �̂�(𝑏𝑚𝑀
𝑟𝐾 , 𝑋𝑀) (vilket sker 

genom samma tillvägagångssätt som i ekvation (3)).  Residualernas effekt kommer från skillnaden 

mellan �̂�(𝑏𝑀, 𝑋𝑀) och �̂�(𝑏𝑚𝑀
𝑟𝐾 , 𝑋𝑀). Löneskillnaderna dekomponeras därefter in i dessa tre delar; 

effekter från skillnad i residualerna, effekter från skillnader i (median) koefficienterna och effekter från 

skillnader i karaktäristikor, vilket ses i ekvation (4): 

 

�̂�(𝑏𝑀, 𝑋𝑀) − �̂�(𝑏𝐾 , 𝑋𝐾) = 

[�̂�(𝑏𝑀, 𝑋𝑀) − �̂�(𝑏𝑚𝑀
𝑟𝐾 , 𝑋𝑀)] + 

[�̂�(𝑏𝑚𝑀
𝑟𝐾 , 𝑋𝑚) − �̂�(𝑏𝐾 , 𝑋𝑀)] + 

[�̂�(𝑏𝐾 , 𝑋𝑀) − �̂�(𝑏𝐾 , 𝑋𝐾)] 

 

I ekvation (4) är 𝑏𝑀 och 𝑏𝐾 de estimerade (median) koefficienterna baserad på vektorerna för männens 

och kvinnors karaktäristikor, 𝑋𝑀 och 𝑋𝐾. Vänsterledet är det obearbetade lönegapet och högerledets 

första del av tre, är skillnaden som beror på residualerna. Den andra delen uppstår mellan 

koefficienterna då karaktäristikorna och residualerna hålls konstanta. Den tredje delen beskriver 

skillnader i karaktäristikorna. Melly menar att detta sätt är mindre restriktivt än den renodlade JMP-

dekomponeringen, eftersom det tillåter karaktäristikorna att influera hela den givna fördelningen i 

lönerna. Även om Mellys kvantildekomponering beskrivs som mer tillåtande och flexibel krävs det en 

medvetenhet om kritiken vid tolkningen av resultaten (Melly, 2005b:578-582). Fortin et al. 

understryker att den här versionen av dekomponering vilar på starka antaganden på framförallt 

                                                           
4 Från begreppet counterfactual distribution. 
5 I Melly (2004) finns härledning och bevis för att �̂� är en konsistent och asymptotiskt normalfördelad estimator 

av 𝑞. 

(3) 

(4) 
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fördelningarna, men att den trots detta kan vara relevant och värdefullt att använda (Fortin et al. 

(2010:58-59).  

 

BO-dekomponeringen kommer användas för att bryta ner den eventuella löneskillnaden mellan 

kvinnor och män för att estimera hur stor del som är förklarad respektive oförklarad. Dessutom 

undersöker uppsatsen hur eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män kan dekomponeras in i 

tre olika delar på den 5:e 10:e, 25:e, 50:e, 75:e, 90:e och 95:e kvantilen. En skillnad i denna typ av 

dekomponering jämfört med BO-dekomponering är att fokus inte läggs vid förklarat respektive 

oförklarat, istället handlar det om att dekomponera skillnader till ursprunget i antingen residualer, 

koefficienter eller karaktäristikor. Resultatet från BO-dekomponeringen används för att jämföra 

resultaten mot medellönen. 

 

4.3. Dataspecifikation 

Uppsatsens datamaterial är inhämtat från stadsledningskontoret/personalstrategiska avdelningen i 

Stockholm stad och avser observationer över tillsvidareanställda i Stockholm stad för år 2013. 

Datamaterialet innehåller information om individers heltidsbaslön för år 2013, vilket gör att det totalt 

består av 36 281 observationer. Det finns även information om individers heltidslön för år 2008-2013, 

vilket reallöneutvecklingen kommer baseras på. För att minska antalet yrkesgrupper kommer 

uppsatsen utgå från Sveriges kommuner och landstings (SKL) AID-klassificering vilket redovisas i bilaga 

A. Utifrån AID-klassificeringen har en variabel för yrke skapats som i sin tur är indelade i 11 olika 

yrkeskategorier skapats: ”Handläggar- och administratörsarbete”, ”Hantverksarbete”, ”Kultur-, turism- 

och fritidsarbete”, ”Köks- och måltidsarbete”, ”Ledningsarbete”, ”Rehabilitering och förebyggande 

arbete”, ”Skol- och barnomsorgsarbete”, ”Socialt och kurativt arbete”, ”Städ, tvätt och 

renhållningsarbete”, ”Teknikarbete”, och ”Vård- och omsorgsarbete”. 

 

4.3.1. Variabler 
Totalt sju variabler är inkluderas i uppsatsen: ”Heltidslön”, ”Chef”, ”Kvalifikation”, ”Kön”, ”Potentiell 

arbetslivserfarenhet”, och ”Sysselsättningsgrad”. Val av variabler bygger på de material som har 

inhämtats från Stockholm stad samt på tidigare forskning vilket kan ses i avsnitt 2. Nedan kommer 

respektive variabel presenteras var för sig och dess förväntade tecken sammanställd i tabell 1. 

 

Beroende variabel: ”Heltidslön”, baseras på individens bruttoinkomst för en månads 

heltidssysselsättning. Vidare har heltidslönen transformerats till logaritmisk form för att skatta och 

stabilisera modellen. Den beroende variabeln är uttryck i svenska kronor (SEK) och behandlas som en 

kontinuerlig variabel. 
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Oberoende variabel: ”Chef”, beskriver om individen innehar en chefsposition eller inte. Det är således 

en dummyvariabel som antar värdet 1 om individen har en chefsposition och 0 om individen inte 

innehar en chefsposition.  Därmed kan den förväntade effekten antas vara positiv på heltidslönen om 

individen innehar en chefsposition. 

 

Oberoende variabel: ”Kvalifikation”, beskriver individens utbildningsnivå baserat på yrkestillhörighet. 

Därmed är denna variabel en proxyvariabel som beskriver om individen har en högre eftergymnasial 

utbildning eller inte. Den eftergymnasiala utbildningen kommer motsvara tre år och kommer inte ta 

hänsyn till en eventuellt längre eftergymnasial utbildning. (1=eftergymnasial utbildning, 0=gymnasial 

utbildning). Den förväntade effekten på den beroende variabeln antas vara positiv, då en 

eftergymnasial utbildning bör resultera i en högre heltidslön.  

 

Oberoende variabel: ”Kön”, en dummyvariabel som baseras på individens könstillhörighet: kvinna eller 

man (1=kvinna, 0=man). I enlighet med uppsatsens hypotes antas det finnas en löneskillnad mellan 

kvinnor och män och därmed förväntas dummyvariabeln ha en negativ påverkan på heltidslönen om 

individen är kvinna och en positiv påverkan om individen är man.  

 

Oberoende variabel: ”Potentiell arbetslivserfarenhet”, är en proxyvariabel för arbetslivserfarenhet 

(potentiell arbetslivserfarenhet) som definieras av individens ålder minus antal år av utbildning minus 

sju (Ilkkaracan och Selim, 2007:571). Antal år av utbildning motsvarar grundskolans 12 år, men även 

om individen ytterligare har en eftergymnasial utbildning på tre år. Denna oberoende variabel används 

som en kontinuerlig variabel, där en längre arbetslivserfarenhet förväntas resultera i en högre 

heltidslön. Denna variabel kommer även att kvadreras för att skapa ”Potentiell arbetslivserfarenhet i 

kvadrat”. 

 

Oberoende variabel: ”Sysselsättningsgrad”, är en kontinuerlig variabel som beskriver individens 

sysselsättningsgrad uttryck i procent av en heltidstjänst. En högre sysselsättningsgrad antas resultera 

i en högre heltidslön, vilket ses som en positiv effekt på den beroende variabeln.  

 

Oberoende variabel: ”Yrkeskategorier”, är en dummyvariabel och delas in efter tillhörighet i 11 olika 

yrkeskategorier (”Handläggar- och administratörsarbete”, ”Hantverkararbete”, ”Kultur-, turism- och 

fritidsarbete”, ”Köks- och måltidsarbete, Ledningsarbete”, ”Rehabilitering och förebyggande arbete”, 

”Skol- och barnomsorgsarbete”, ”Socialt och kurativt arbete”, ”Städ-, tvätt- och renhållningsarbete”, 

”Teknikarbete”, ”Vård- och omsorgsarbete”). ”Skol- och barnomsorgsarbete” fungerar som 
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referensvariabel, eftersom det är den största gruppen samt att medianlönen för yrkeskategorin ligger 

närmast medianlönen i Stockholm stad totalt.  

Tabell 1. Variablernas förväntade 
tecken i OLS-regressionen. 

Variabler 
Förväntat 

tecken 

Kön - 

Kvalifikation + 

Sysselsättningsgrad + 

Potentiell arbetslivserfarenhet + 

Chefsbefattning + 

Beroende variabel: logaritmerad heltidslön (SEK). 

 

4.3.2. Variabelkritik 
Vid en sammanställning över alla variabler bör två av de oberoende variablerna reflekteras något mer 

över. Den oberoende variabeln ”Kvalifikation” som beskriver individens utbildningsnivå baseras på 

individens yrkestillhörighet. Därmed kan individer som har en längre 3-årig högskole-

/universitetsutbildning klassificeras som en individ som har 3-årig högskole-/universitetsutbildning och 

vice versa. Vidare går det inte heller att urskilja om individen har en längre 3-årig högskole-

/universitetsutbildning eller inte. Därmed kommer en 3-årig högskole-/universitetsutbildning 

användas som referens för att klassificera om individen har en högre utbildning eller inte vilket kan 

leda till en underestimering av den 3-årig högskole-/universitetsutbildning. Ytterligare något som bör 

reflekteras över är proxyvariabeln, ”Potentiell arbetslivserfarenhet”, där användandet av en 

proxyvariabel tenderar att öka den oförklarade delen i dekomponeringen av lönegapet. Lambert 

(1993) och Swaffield (2000) visar att användandet av potentiell arbetslivserfarenhet framför riktig 

arbetslivserfarenhet ökar lönegapet mellan två grupper, men även den oförklarade delen i lönegapet. 

I slutändan betyder det att den oförklarade delen till viss utsträckning fungerar som slumpterm i 

modellen. Ett alternativ skulle därför vara att eliminera denna variabel och istället låta slumptermen 

fånga upp den. Den tidigare forskningen har i stor utsträckning använt sig av proxyvariabler av samma 

typ som denna, och därför kommer uppsatsen att inkludera proxyvariabeln, men med medvetandet 

om att risk för bias existerar.  

 

En annan viktig reflektion över studier kring löneskillnader och dekomponeringar är att inkluderade 

produktivitetsvariabler, som förmodligen blir en del av den förklarade delen i löneskillnaden, är 

endogena och redan besudlade av arbetsmarknadsdiskriminering. Neal och Johnson (1996) menar att 

inkluderandet av dessa variabler i en regression kan ge en felaktig bild av diskrimineringen, ett biased 

resultat. Därför riktas en viss kritik mot många tidigare studier eftersom Neal och Johnson anser att 
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dessa inte reflekterar över att variablerna redan kan vara besudlade av diskriminering. Liknande 

argument använder Colander och Woos (1997) som menar att utbildning är en variabel som potentiellt 

redan kan innehålla diskriminering, eftersom utbildningsbeslutet inte nödvändigtvis sker på samma 

premisser för män som för kvinnor (Colander och Woos, 1997:53-54). 

 

5. Deskriptiv statistik 

I detta avsnitt presenteras den deskriptiva statistiken, totalt, för Stockholm stad år 2013 men även för 

respektive kvantil för att observera eventuella skillnader i medianlönen. Reallöneutvecklingen mellan 

år 2008-2013 kommer även presenteras samt den deskriptiva statistiken för uppsatsens 11 

yrkeskategorier. 

 

5.1. Stockholm stad 

I materialet som presenteras nedan har ingen hänsyn tagits till att kvinnor och män har olika 

karaktäristikor, utan individens heltidslön presenteras som ej standardvägd. En sammanställning av 

uppsatsens deskriptiva statistik, totalt för Stockholm stad, presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Deskriptiv statistik för totalt 
tillsvidareanställda av Stockholm stad år 2013. 
  Kvinnor Män Totalt 

Antal 27843 8437 36280 

Könsfördelning i % 76,7 23,3 100 

Medellön 28572 29325 28748 

Medianlön 27800 27700 27750 

Maxlön 155400 119000 155400 

Minlön 14820 10000 10000 

Kvinnors lön i procent av 
mäns lön 

. . 97,4 

Lön i SEK. 

 

I tabell 2 går det att utläsa att av de 36 280 tillsvidareanställda inom Stockholm stad finns en klar 

majoritet av kvinnligt anställda, 77 procent jämfört med män som utgör 23 procent. Därmed finns det 

27 843 tillsvidareanställda kvinnor och 8 437 tillsvidareanställda män i datamaterialet. Medellönen för 

en kvinna ligger på 28 572 kronor och 29 325 kronor för en man. Den högsta lönen i Stockholm stad 

ligger på 155 400 kronor varpå den lägsta ligger på 10 000 kronor. Vidare går det även att utläsa att, 

totalt sett, för Stockholm stad tjänar kvinnor 97,4 procent av mäns löner, en skillnad på 2,6 procent. 

För att observera eventuella skillnader i kvinnor och mäns medianlöner finns en sammanställning av 
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uppsatsens deskriptiva statistik för tillsvidareanställdas medianlöner i respektive kvantil presenterad i 

tabell 3. 

Tabell 3. Sammanställning över 
medianlönen i kvantilerna. 

Kvantil 
Medianlön (SEK) 

Kvinnor Män 

5:e  20250 20030 

10:e 21500 21300 

25:e  23675 23500 

50:e 27800 27700 

75:e 31500 32550 

90:e  36100 39350 

95:e  41100 45050 

                                               Lön i SEK 

I tabell 3 går det att utläsa att kvinnor tenderar att ha en högre medianlön jämfört med män i de fyra 

lägsta kvantilerna (5:e, 10:e, 25:e, 50:e). Däremot går det att observera att i de tre högre kvantilerna 

(75:e, 90:e, 95:e) tenderar män att ha en högre medianlön jämfört med kvinnor. Den största skillnaden 

återfinns i den 95:e kvantilen, där män har 3950 kronor högre medianlön jämfört med kvinnor. Figur 1 

visas det procentuella lönegapet mellan kvinnor och män över hela lönedistributionen i Stockholm stad 

år 2013. Både tabell 3 och figur 1 är sammanställningar från tabell B1 i bilaga B.  

 

 

 Figur 1. Det procentuella lönegapet mellan kvinnor och män per kvantil i Stockholm stad  

 2013.  

 

Den totala genomsnittliga reallöneutvecklingen mellan kvinnor och män anställda av Stockholm stad 

mellan åren 2008-2013 kan ses i figur 2. I denna figur går det tydligt att observera att det existerar en 
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löneskillnad mellan kvinnor och mäns reallöner. Trenden är att löneskillnaderna inom denna tidsperiod 

är minskande. 

 

 Figur 2. Reallöneutvecklingen för kvinnor och män i Stockholm stad 2008-2013.  

 

I figur 3 presenteras den procentuella reallöneökningen för kvinnor respektive män mellan år 2008-

2013. Något som går att observera i figuren är att kvinnor och mäns procentuella reallöneutveckling 

har varit relativt lika. Dock mellan år 2011-2012 går det att observera en högre procentuell 

reallöneutveckling för kvinnor jämfört med män. Trots den starkare reallöneutvecklingen för kvinnor 

har män en högre reallön jämfört med kvinnor.  
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 Figur 3. Procentuella reallöneutvecklingen för kvinnor och män i Stockholm stad mellan  

 2008-2013. 

 

Den deskriptiva statistiken över Stockholm stads tillsvidareanställda kvinnor och män inom respektive 

yrkeskategori år 2013 återfinns i tabell 4. 
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Tabell 4. Deskriptiv statistik per yrkeskategorier Stockholm stad år 2013 

Yrkeskategori Antal 
Könsfördelning 

(%) Medellön (SEK) Medianlön (SEK) Maxlön (SEK) Minlön (SEK) Kvinnors lön i % 
av mäns lön 

K M K M K M K M K M K M 

Handläggar- och 
administratörsarbete 

2403 756 76 24 
32659 35325 30780 34800 74000 70000 15670 18000 92,5 

3159 100 

Hantverkararbete 
46 477 8,8 91,2 

24323 24271 23900 24050 33050 33000 19700 17160 100,2 
523 100 

Kultur-, turism- och 
fritidsarbete 

853 578 59,6 40,4 
26609 25687 26550 25400 45000 53390 17000 10000 103,5 

1431 100 

Köks- och måltidsarbete 
900 272 76,8 23,2 

23087 23764 22890 23350 42600 33275 17160 17160 97 
1172 100 

Ledningsarbete 
1344 495 73,1 26,9 

46308 49520 44500 46650 155400 119000 23000 24900 93,5 
1839 100 

Rehabilitering och 
förebyggande arbete 

232 40 85,3 14,7 
29091 27735 29000 27500 44737 36200 21500 21000 104,9 

272 100 

Skol- och 
barnomsorgsarbete 

15001 3544 80,9 19,1 
27549 28265 28100 28798 51636 54600 16500 16720 97,5 

18545 100 

Socialt och kurativt 
arbete 

2303 527 81,3 18,7 
29660 28852 29660 28700 48000 43300 14820 21590 102,9 

2830 100 

Städ-, tvätt- och 
renhållningsarbete 

112 65 63,3 36,7 
21635 21748 21465 21600 27200 32000 17160 18000 100 

177 100 

Teknikarbete 
391 496 44,1 55,9 

34490 35138 34000 34500 77700 60300 23250 18250 98,2 
887 100 

Vård- och 
omsorgsarbete 

4258 1187 78,2 21,8 
24898 23574 23635 23126 79000 64000 17160 17355 105,6 

5445 100 
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Utifrån Tabell 4 går det att utläsa att alla yrkeskategorier har en ojämn könsfördelning mellan kvinnor 

och män, där yrkeskategorierna ”Rehabilitering och förebyggande arbete”, ”Skol- och 

barnomsorgsarbete” och ” Socialt och kurativt arbete” har en markant överrepresentation av kvinnor. 

Yrkeskategorin ”Hantverksarbete” utgör den enda kategori där kvinnor är underrepresenterade, 

endast 8,8 procent är kvinnor inom denna yrkeskategori. Den största skillnaden mellan kvinnor och 

mäns heltidslöner återfinns i yrkeskategorin ”Handläggar- och administratörsarbete”, där kvinnor 

enbart tjänar 92,5 procent av mäns löner och utgör 76 procent av antal anställda inom yrkeskategorin.  

Totalt sett finns det fem yrkeskategorier där det finns en observerbar skillnad i kvinnor och mäns 

heltidslöner, en skillnad där kvinnor har en lägre heltidslön jämfört men män. Dessa yrkeskategorier 

är: ”Teknikarbete”, ”Ledningsarbete”, ”Skol- och barnomsorgsarbete”, ”Köks- och måltidsarbete”, och 

”Handläggar- och administratörsarbete”. De yrkeskategorier där kvinnor tjänar mer än män är: ”Vård- 

och omsorgsarbete med mera”, ”Rehabilitering och förebyggande arbete”, ”Socialt och kurativt 

arbete”, ”Kultur-, turism- och fritidsarbete” och ”Hantverksarbete med mera”. Den största skillnaden 

återfinns i yrkeskategorin ”Rehabilitering och förebyggande arbete” där kvinnor tjänar 104,9 procent 

av mäns löner. Endast inom ”Städ, tvätt och renhållningsarbete” tjänar kvinnor och män i genomsnitt 

lika mycket, nära är även yrkeskategorin ”Hantverkararbete” där det finns en marginell skillnad mellan 

kvinnor och mäns heltidslöner. I yrkeskategorin ”Ledningsarbete” finns en skillnad medellönen och 

medianlönen, där medellönen är högre än medianlönen. Detta kan tänka sig bero på att denna 

yrkeskategori innehåller fler individer med chefsbefattningar än de andra yrkeskategorierna, vilket 

resulterar i en högre medellön för både kvinnor och män.  

 

Tabell 5. Deskriptiv statistik över regressionsvariablerna 
Variabel Observationer Medelvärde Maxvärde Minvärde Standardavvikelse 

Chef 36280 0,04 1 0 0,21 

Heltidslön 36280 28747,6 155400 10000 7563,34 

Kvalifikation 36280 0,57 1 0 0,5 

Kön 36280 0,77 1 0 0,42 

Potentiell 
arbetslivserfarenhet 

36280 23 55 0 11,31 

Sysselsättningsgrad 36280 95,4 100 7 13,14 

Heltidslönen i SEK.  

 

I tabell 5 går det att utläsa att variabeln ”Chef” har ett medelvärde på 0,04, det vill säga fyra procent 

av alla tillsvidareanställda inom Stockholm stad innehar en chefsposition enligt AID-klassificeringen.  

Medelvärdet för heltidslönen ligger på 28 747,6 kronor, där maxlönen ligger på 155 400 kronor och 

minlönen på 10 000 kronor. Variabeln ”Kvalifikation” har ett medelvärde på 0,57, det vill säga 57 

procent av alla tillsvidareanställda inom Stockholm stad har en uppskattad 3-årig högskole-
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/universitetsutbildning. Den genomsnittliga sysselsättningen för tillsvidareanställda inom Stockholm 

stad är 95,4 procent, med den lägsta sysselsättningsgraden på enbart sju procent.  Den potentiella 

arbetslivserfarenheten i kommunen har ett medelvärde på 23 år, med ett maxvärde på 55 år.  

 

6. Regressionsanalys och resultat 

I detta avsnitt presenteras regressionsanalyserna som är uppdelade i två delar. Den första delen 

presenterar regressionsanalysen för den utvecklade standardlöneekvationen samt resultatet för 

respektive kvantil. Regressionsanalysen är även uppdelad, där kvinnor och mäns logaritmerade 

heltidslöner estimeras separat. Den andra delen i avsnittet presenterar resultaten från BO- och 

kvantildekomponeringen. 

 

6.1. Den utvecklade standardlöneekvationen och kvantilregression 

I tabell 6, som är en sammanställning av tabell C1 i bilaga C, presenteras kvantilregressionen, totalt för 

Stockholm stad år 2013, samt den utvecklade standardlöneekvationen.  OLS-estimaten baseras på 

medellönen och används som referensvärde i den jämförande analysen med kvantilestimaten. För att 

påvisa eventuella problem med multikollinearitet och heteroskedasticitet används VIF- och Breusch-

Pagan-test. VIF-testet visar enstaka höga värden, men på grund av variablernas genomgående 

signifikanta resultat i regressionsanalysen har inga åtgärder vidtagits. Breusch-Pagan-testet påvisar 

inget problem med heteroskedasticitet och Whites Robust standardfel används vid OLS-regressionerna 

(Greene, 2012:319). F-värdet för respektive OLS-regression är högt, vilket indikerar att den förklarade 

variationen i modellen är stor jämfört med den oförklarade. Dessutom har alla kvantiler ett pseudo 

R2-värde mellan 0,41-0,56. 

 

Tabell 6. Sammanställning av OLS- och kvantilregression, totalt Stockholm stad 2013. 

Variabler 5:e 10:e 25:e 50:e 75:e 90:e 95:e OLS     

Konstant 
9.601*** 9.636*** 9.709*** 9.777*** 9.831*** 9.884*** 9.919*** 9.777*** 

(0.010) (0.008) (0.006)    (0.004) (0.005) (0.009)    (0.013) (0.006)    

Chef 
0.096*** 0.091*** 0.111*** 0.137*** 0.190*** 0.224*** 0.260*** 0.160*** 

(0.008) (0.006) (0.005)    (0.004) (0.005) (0.008)    (0.011) (0.008)    

Kvalifikation 
0.275*** 0.276*** 0.273*** 0.282*** 0.292*** 0.295*** 0.301*** 0.273*** 

(0.002) (0.002) (0.001)    (0.001) (0.002) (0.003)    (0.004) (0.002)    

Kön 
0.009*** 0.008*** 0.001    -0.009*** -0.017*** -0.028*** -0.033*** -0.012*** 

(0.003) (0.002) (0.002)    (0.001) (0.001) (0.002)    (0.003) (0.002)    

Potentiell 
arbetslivserfarenhet 

0.010*** 0.010*** 0.010*** 0.010*** 0.011*** 0.013*** 0.014*** 0.011*** 

(0.000) (0.000) (0.000)    (0.000) (0.000) (0.000)    (0.000) (0.000)    

-0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** 
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Potentiell 
arbetslivserfarenhet^2 (0.000) (0.000) (0.000)    (0.000) (0.000) (0.000)    (0.000) (0.000)    

Sysselsättningsgrad 
0.002*** 0.002*** 0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.001*** 

(0.000) (0.000) (0.000)    (0.000) (0.000) (0.000)    (0.000) (0.000)    

Yrkeskategorier                 

Handläggar- och 
administratörsarbete 

-0.042*** 0.003 0.095*** 0.145*** 0.193*** 0.236*** 0.267*** 0.137*** 

(0.004) (0.003) (0.002)    (0.002) (0.002) (0.004)    (0.005) (0.003)    

Hantverksarbete 
0.034*** 0.035*** 0.024*** 0.017*** 0.018*** 0.043*** 0.060*** 0.016*** 

(0.009) (0.007) (0.006)    (0.004) (0.005) (0.009)    (0.012) (0.005)    

Kultur-, turism-, och 
fritidsarbete 

-0.088*** -0.089*** -0.085*** -0.080*** -0.060*** -0.043*** -0.021*** -0.074*** 

(0.006) (0.005) (0.003)    (0.003) (0.003) (0.005)    (0.007) (0.003)    

Köks- och 
måltidsarbete 

-0.007 -0.007 -0.016*** -0.016*** 0.002 0.025*** 0.061*** -0.010*** 

(0.006) (0.005) (0.004)    (0.003) (0.004) (0.006)    (0.008) (0.003)    

Ledningsarbete 
0.193*** 0.233*** 0.259*** 0.283*** 0.321*** 0.388*** 0.421*** 0.292*** 

(0.007) (0.005) (0.005)    (0.004) (0.005) (0.008)    (0.010) (0.007)    

Rehabilitering och 
förebyggande arbete 

-0.099*** -0.095*** -0.074*** -0.036*** -0.012* -0.003    0.001 -0.040*** 

(0.012) (0.010) (0.008)    (0.006) (0.007) (0.012)    (0.016) (0.008)    

Socialt och kurativt 
arbete 

-0.066*** -0.043*** -0.004    0.006*** 0.008*** 0.059*** 0.130*** 0.008*** 

(0.004) (0.003) (0.003)    (0.002) (0.002) (0.004)    (0.006) (0.003)    

Skol- och barnomsorg Referensvariabel Referensvariabel 

Städ-, tvätt- och 
renhållningsarbete 

-0.047*** -0.055*** -0.076*** -0.078*** -0.085*** -0.075*** -0.063*** -0.083*** 

(0.015) (0.012) (0.009)    (0.007) (0.009) (0.014)    (0.019) (0.006)    

Teknikarbete 
0.055*** 0.080*** 0.128*** 0.209*** 0.332*** 0.429*** 0.480*** 0.230*** 

(0.007) (0.006) (0.004)    (0.003) (0.004) (0.007)    (0.009) (0.007)    

Vård- och 
omsorgsarbete 

0.032*** 0.027*** 0.015*** 0.010*** 0.009*** 0.008**  0.010* 0.011*** 

(0.003) (0.003) (0.002)    (0.002) (0.002) (0.004)    (0.005) (0.002)    

N = 36280. Beroendevariabel: logaritmerad heltidslön (SEK). p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.  
OLS har Whites robusta standardavvikelser. 

 

Variablerna ”Potentiell arbetslivserfarenhet”, ”Potentiell arbetslivserfarenhet i kvadrat”, ”Chef”, 

”Kvalifikation”, ”Kön” och ”Sysselsättningsgrad” är alla signifikanta på en 1-procentig nivå inom alla 

kvantiler förutom i den 25:e kvantilen där variabeln ”Kön” inte är signifikant. OLS-estimaten för 

respektive variabel är signifikanta på en 1-procentig nivå vilket stämmer överens med variablernas 

förväntade tecken. Antal observationer i regressionen är totalt 36 280 kvinnor och män. Variabeln 

”Skol- och barnomsorg” används som referensvariabel till yrkeskategorierna i samtliga tabeller. Alla 

yrkeskategorier inom OLS-regressionen är signifikanta på en 1-procentig nivå och ”Ledningsarbete”, 

”Kultur-, turism-, och fritidsarbete”, ”Hantverksarbete”, ”Städ-, tvätt- och renhållningsarbete” är också 

signifikanta på en 1-procentig nivå inom de observerade kvantilerna. Variablernas effekt på 

heltidslönen skiljer sig från medelvärdet i OLS-regressionen jämfört med de lägre respektive högre 

kvantilerna i kvantilregressionen, vilket visar att effekten på löneskillnaderna inte är konstant över hela 

lönedistributionen. 
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I tabell 7 och 8 presenteras en sammanställning av kvantilregressionen för den logaritmerade 

heltidslönen för kvinnor och män totalt Stockholm stad år 2013, som baseras på tabell C2 och C3 i 

bilaga C, där effekten av den logaritmerade heltidslönen estimeras separat för kvinnor och män vid de 

givna kvantilerna och för OLS. 

 

Tabell 7. Sammanställning av OLS- och kvantilregression för kvinnor, totalt Stockholm stad 
2013. 

Variabler 5:e 10:e 25:e 50:e 75:e 90:e 95:e OLS     

Konstant 
9.610*** 9.647*** 9.712*** 9.777*** 9.828*** 9.868*** 9.903*** 9.775*** 

(0.010) (0.009) (0.006)    (0.005) (0.005) (0.010)    (0.015) (0.007)    

Chef 
0.070*** 0.081*** 0.100*** 0.131*** 0.168*** 0.210*** 0.235*** 0.145*** 

(0.009) (0.007) (0.005)    (0.005) (0.005) (0.010)    (0.013) (0.008)    

Kvalifikation 
0.285*** 0.284*** 0.277*** 0.287*** 0.296*** 0.302*** 0.308*** 0.280*** 

(0.003) (0.002) (0.002)    (0.001) (0.002) (0.003)    (0.005) (0.002)    

Potentiell 
arbetslivserfarenhet 

0.009*** 0.009*** 0.010*** 0.010*** 0.011*** 0.012*** 0.013*** 0.010*** 

(0.001) (0.000) (0.000)    (0.000) (0.000) (0.000)    (0.001) (0.000)    

Potentiell 
arbetslivserfarenhet^2 

-0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000)    (0.000) (0.000) (0.000)    (0.000) (0.000)    

Sysselsättningsgrad 
0.002*** 0.002*** 0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.001*** 

(0.000) (0.000) (0.000)    (0.000) (0.000) (0.000)    (0.000) (0.000)    

Yrkeskategorier                 

Handläggar- och 
administratörsarbete 

-0.051*** -0.008** 0.090*** 0.139*** 0.184*** 0.226*** 0.259*** 0.131*** 

(0.004) (0.004) (0.003)    (0.002) (0.002) (0.004)    (0.006) (0.004)    

Hantverkararbete 
0.047* 0.037 0.034*   0.023 0.075*** 0.132*** 0.154*** 0.046*** 

(0.027) (0.023) (0.017)    (0.015) (0.015) (0.025)    (0.037) (0.017)    

Kultur-, turism- och 
fritidsarbete 

-0.081*** -0.080*** -0.078*** -0.072*** -0.049*** -0.027*** -0.006 -0.062*** 

(0.007) (0.006) (0.004)    (0.004) (0.004) (0.006)    (0.010) (0.004)    

Köks- och 
måltidsarbete 

-0.004 -0.003 -0.016*** -0.018*** -0.004 0.016**  0.048*** -0.012*** 

(0.007) (0.006) (0.004)    (0.004) (0.004) (0.007)    (0.010) (0.003)    

Ledningsarbete 
0.216*** 0.240*** 0.262*** 0.278*** 0.321*** 0.377*** 0.419*** 0.292*** 

(0.008) (0.007) (0.005)    (0.005) (0.005) (0.009)    (0.012) (0.007)    

Rehabilitering och 
förebyggande arbete 

-0.091*** -0.094*** -0.058*** -0.027*** -0.004 -0.004    0.006 -0.026*** 

(0.013) (0.011) (0.008)    (0.007) (0.007) (0.012)    (0.017) (0.009)    

Socialt och kurativt 
arbete 

-0.056*** -0.026*** 0.003    0.009*** 0.009*** 0.043*** 0.139*** 0.013*** 

(0.004) (0.004) (0.003)    (0.002) (0.002) (0.004)    (0.007) (0.003)    

Skol- och barnomsorg Referensvariabel Referensvariabel 

Städ, tvätt och 
renhållningsarbete 

-0.040** -0.058*** -0.076*** -0.066*** -0.076*** -0.072*** -0.056** -0.075*** 

(0.018) (0.016) (0.011)    (0.010) (0.010) (0.017)    (0.024) (0.008)    

Teknikarbete 
0.038*** 0.070*** 0.097*** 0.186*** 0.259*** 0.428*** 0.489*** 0.208*** 

(0.010) (0.009) (0.006)    (0.005) (0.005) (0.009)    (0.013) (0.011)    

0.038*** 0.033*** 0.021*** 0.019*** 0.019*** 0.017*** 0.021*** 0.023*** 
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Vård- och 
omsorgsarbete 

(0.004) (0.003) (0.002)    (0.002) (0.002) (0.004)    (0.006) (0.002)    

N = 27843.  Beroendevariabel: logaritmerad heltidsllön (SEK). p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. OLS har White robust 
standardavvikelser. 

 

Tabell 8. Sammanställning av OLS- och kvantilregressionen för män, totalt Stockholm stad 2013. 

Variabler 5:e 10:e 25:e 50:e 75:e 90:e 95:e OLS     

Konstant 
9.619*** 9.657*** 9.706*** 9.758*** 9.814*** 9.835*** 9.866*** 9.752*** 

(0.018) (0.017) (0.011)    (0.012) (0.014) (0.016)    (0.030) (0.011)    

Chef 
0.151*** 0.117*** 0.141*** 0.164*** 0.243*** 0.253*** 0.317*** 0.197*** 

(0.016) (0.013) (0.009)    (0.010) (0.012) (0.013)    (0.020) (0.015)    

Kvalifikation 
0.224*** 0.236*** 0.251*** 0.260*** 0.259*** 0.253*** 0.262*** 0.239*** 

(0.006) (0.005) (0.003)    (0.004) (0.005) (0.006)    (0.011) (0.004)    

Potentiell 
arbetslivserfarenhet 

0.015*** 0.014*** 0.013*** 0.013*** 0.014*** 0.015*** 0.017*** 0.014*** 

(0.001) (0.001) (0.001)    (0.001) (0.001) (0.001)    (0.001) (0.001)    

Potentiell 
arbetslivserfarenhet^2 

-0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** 

(0.000) (0.000) (0.000)    (0.000) (0.000) (0.000)    (0.000) (0.000)    

Sysselsättningsgrad 
0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.002*** 0.001*** 0.002*** 

(0.000) (0.000) (0.000)    (0.000) (0.000) (0.000)    (0.000) (0.000)    

Yrkeskategorier                 

Handläggar- och 
administratörsarbete 

-0.034*** 0.032*** 0.107*** 0.164*** 0.220*** 0.266*** 0.292*** 0.158*** 

(0.008) (0.007) (0.005)    (0.006) (0.006) (0.007)    (0.013) (0.007)    

Hantverkararbete 
-0.010 0.005 0.003    -0.004 -0.009 0.005    0.016 -0.015*** 

(0.011) (0.010) (0.007)    (0.007) (0.008) (0.010)    (0.018) (0.006)    

Kultur-, turism-, och 
fritidsarbete 

-0.092*** -0.091*** -0.098*** -0.092*** -0.090*** -0.081*** -0.062*** -0.093*** 

(0.009) (0.008) (0.006)    (0.006) (0.007) (0.008)    (0.015) (0.005)    

Köks- och måltidsarbete 
-0.033** -0.041*** -0.020**  -0.013 0.013 0.057*** 0.090*** -0.014*   

(0.013) (0.012) (0.008)    (0.009) (0.010) (0.012)    (0.022) (0.008)    

Ledningsarbete 
0.142*** 0.214*** 0.255*** 0.306*** 0.323*** 0.413*** 0.440*** 0.295*** 

(0.015) (0.012) (0.009)    (0.010) (0.011) (0.012)    (0.020) (0.014)    

Rehabilitering och 
förebyggande arbete 

-0.120*** -0.131*** -0.170*** -0.165*** -0.062** -0.081*** -0.094* -0.127*** 

(0.033) (0.030) (0.020)    (0.022) (0.025) (0.028)    (0.053) (0.023)    

Socialt och kurativt 
arbete 

-0.086*** -0.078*** -0.050*** -0.019*** -0.002 0.063*** 0.073*** -0.017*** 

(0.010) (0.009) (0.006)    (0.006) (0.007) (0.009)    (0.016) (0.007)    

Skol- och barnomsorg Referensvariabel Referensvariabel 

Städ, tvätt och 
renhållningsarbete 

-0.051** -0.068*** -0.092*** -0.116*** -0.135*** -0.137*** -0.124*** -0.118*** 

(0.025) (0.023) (0.016)    (0.017) (0.020) (0.022)    (0.040) (0.011)    

Teknikarbete 
0.073*** 0.088*** 0.151*** 0.230*** 0.336*** 0.404*** 0.441*** 0.234*** 

(0.010) (0.009) (0.006)    (0.007) (0.007) (0.008)    (0.015) (0.010)    

Vård- och omsorgsarbete 
-0.013* -0.012 -0.018*** -0.035*** -0.054*** -0.066*** -0.055*** -0.045*** 

(0.008) (0.007) (0.005)    (0.005) (0.006) (0.008)    (0.015) (0.004)    

N = 8437. Beroendevariabel: logaritmerad heltidsllön (SEK). p*<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. OLS har White robust 
standardavvikelser. 
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I tabell 7 och 8 är ”Potentiell arbetslivserfarenhet”, ”Potentiell arbetslivserfarenhet i kvadrat”, ”Chef”, 

”Kvalifikation”, ”Kön” och ”Sysselsättningsgrad” signifikant på en 1-procentig nivå inom alla kvantiler 

och OLS-estimat för både kvinnor och män. Antal kvinnor i regressionen är 27 843 och 8 437 män.  Alla 

yrkeskategorier i OLS-regressionen är signifikanta på en 1-procentig nivå förutom ”Köks- och 

måltidsarbete” som är signifikant på en 10-procentig nivå för män.  Inom alla kvantiler är 

”Ledningsarbete”, ”Handläggar- och administratörsarbete”, ”Vård- och omsorgsarbete” samt 

”Teknikarbete” signifikanta på en 1-procentig nivå för kvinnor och ”Ledningsarbete”, ”Handläggar- och 

administratörsarbete”, ”Teknikarbete” och ”Kultur-, turism-och fritidsarbete” för män. Variabeln 

”Skol- och barnomsorg” används även i detta fall som referensvariabel till yrkeskategorierna. 

Variablernas påverkan på heltidslönen skiljer sig från medelvärdet i OLS-regressionen jämfört med de 

lägre respektive högre kvantilerna i kvantilregressionen, vilket visar att effekten på löneskillnaderna 

inte är konstant över hela lönedistributionen. 

 

Chef 

Variabeln har en positiv effekt på heltidslönen för både kvinnor och män, men även totalt sett för 

Stockholm stad 2013, vilket kan ses i tabell 6,7 och 8.  För kvinnor är sambandet tilltagande genom alla 

kvantiler, från 7 procent i den 5:e kvantilen till 23,5 procent i den 95:e kvantilen vilket ses i tabell 7. I 

relation till män, har kvinnor en lägre avkastning i att inneha en chefsposition. I alla kvantiler har män 

en högre avkastning, däremot observeras en markant skillnad från och med den 75:e kvantilen, där 

män har 24,3 procent jämfört med kvinnors 16.8 procent effekt på heltidslönen, vilket redovisas i tabell 

7 och 8. 

 

Kvalifikation 

Generellt sett går det att observera ett positivt samband mellan variabeln ”Kvalifikation” och 

heltidslönen, totalt sett för Stockholm stad år 2013, vilket kan ses i tabell 6. OLS-estimatet på 27,3 

procent avspeglar den 5:e, 10:e och 25:e kvantilens värde, medan resterande kvantiler har ett högre 

värde. I alla kvantiler har kvinnor en större avkastning på ”Kvalifikation” jämfört med män, där kvinnor 

i den 95:e kvantilen har 30,8 procent effekt på heltidslönen medan män i samma kvantil har en 26,2 

procent, vilket ses i tabell 7 och 8. Medellönen för kvinnor påverkas med 28 procent om individen 

innehar en 3-årig universitets-/högskoleutbildning, respektive 23,9 procent för män. 

 

Kön 

I de tre lägsta kvantilerna (5:e, 10:e och 25:e) har ”Kön” en positiv effekt på heltidslönen, det vill säga, 

heltidslönen för en kvinna är högre jämfört med heltidslönen för en man. Däremot är skillnaden inte 

signifikant i den 25:e kvantilen.  I 50:e, 75:e, 90:e och 95:e kvantilen har ”Kön” en negativ effekt på 
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heltidslönen. I den 95:e kvantilen har kvinnor 3,3 procent lägre heltidslön jämfört med män, medan i 

den 5:e kvantilen har kvinnor 0,9 procent högre heltidslön jämfört med män. Parameterestimatet för 

”Kön” indikerar ett negativt samband med 1,2 procent om individen är kvinna jämfört med om 

individen är en man, vilket kan ses i tabell 6. 

 

Potentiell arbetslivserfarenhet och potentiell arbetslivserfarenhet i kvadrat 

I tabell 6, 7 och 8 har ”Potentiell arbetslivserfarenhet” en positiv effekt på heltidslönen. För kvinnor är 

effekten tilltagande och ökar från 0,9 procent i den 10:e kvantilen till 1,3 procent i den 95:e kvantilen 

vilket kan ses i tabell 7. Sambandet mellan ”Potentiell arbetslivserfarenhet” och heltidslönen för män 

är 1,5 procent i den 5:e kvantilen, men minskar till 1,3 procent i den 50:e kvantilen och ökar därefter 

till 1,7 procent i den 95:e vilket redovisas i tabell 8.  Jämfört med OLS-estimaten skiljer sig medelvärdet 

från de lägre och högre kvantilerna, där OLS-estimatet för kvinnor är 1 procent och 1,4 procent för 

män. Totalt sett ökar den potentiella arbetslivserfarenhetens effekt på heltidslönen som mest mellan 

75:e och 90:e kvantilen, vilket kan ses i tabell 6. 

 

Sysselsättningsgrad 

I tabell 6 observeras att ”Sysselsättningsgrad” har en signifikant, men marginell inverkan på 

heltidslönen i OLS- och kvantilregressionen.  Starkaste sambandet går att observera i de två lägsta 

kvantilerna, medan de högre kvantilerna avspeglar medelvärdet. För kvinnor är resultatet identiskt 

med estimaten för totalt Stockholm stad 2013, vilket redovisas i tabell 6 och 7. Den största effekten på 

heltidslöner för män, finns i den 90:e kvantilen vilket även avspeglar medelvärdet. Män har generellt 

sett en större påverkan på heltidslönens medelvärde jämfört med kvinnor (0,2 procent jämfört med 

0,1 procent), vilket ses i tabell 7 och 8. 

 

Yrkeskategorier 

Jämfört med referensvariabeln har yrkeskategorin ”Ledningsarbete” störst genomgående effekt på 

heltidslönen för kvinnor och män, där genomsnittet är ca 29 procent vilket kan ses i tabell 6, 7 och 8. 

De största signifikanta negativa skillnaden i heltidslön återfinns i yrkeskategorierna ”Kultur-, turism-, 

och fritidsarbete” och ”Städ-, tvätt- och renhållningsarbete” där kopplingen till heltidslönen är som 

störst i den 10:e kvantilen med -8,9 procent och i den 75:e kvantilen med -8,5 procent jämfört med 

referensvariabeln, vilket kan ses i tabell 6. Den största positiva signifikanta skillnaden i heltidslön finns 

inom yrkeskategorierna ”Ledningsarbete” och ”Teknikarbete”, där ”Teknikarbete” har den största 

effekten (i en enskild kvantil, 95:e) på heltidslönen med 48 procent, vilket redovisas i tabell 6. Den 

yrkeskategori som skiljer sig minst i relation till referensvariabeln är ”Köks- och måltidsarbete” för 
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kvinnor och ”Hantverkararbete” för män, men resultaten i varje kvantil är inte genomgående 

signifikanta, vilket redovisas i tabell 7 och 8. 

 

6.2. BO- och kvantildekomponeringen 

I tabell 9 redovisas resultaten från skattningarna av sammanställningen av BO-dekomponeringen, 

totalt för Stockholm stad år 2013. Kvinnors logaritmerade medellön är 10,234 medan mäns 

logaritmerade medellön är 10,251 vilket i båda fallen är signifikant på en 1-procentig nivå.  Differensen 

mellan kvinnor och mäns medellön är 1,7 procent, vilket är signifikant på en 1-procentig nivå.  Den 

totala differensen går att dela upp i en förklarad och oförklarad del, där den förklarade delen står för 

0,5 procent (eller 29,4 procent) av den totala differensen. Den oförklarade delen står för 1,2 procent 

(eller 70,6 procent) av den totala differensen och är signifikant på en 1-procentig nivå, medan den 

förklarade delen är signifikant på en 10-procentig nivå. I bilaga D (tabell D1) presenteras en detaljerad 

BO-dekomponering, där varje variabel som är inkluderade i regressionen finns med. 

 

Tabell 9. Sammanställning av BO-
dekomponeringen, totalt Stockholm stad 2013. 

ln heltidslön Dekomponering 

Kvinnor Män Förklarad Oförklarad Differens 

10.234*** 10.251*** 0.005*   0.012*** 0.017*** 

(0.001)    (0.003)    (0.003)    (0.002)    (0.003)    

N = 36280. p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. (Whites robusta 
standardavvikelser). 

 

Tabell 10 är en sammanställning av kvantildekomponeringens lönegap mellan kvinnor och män totalt 

i Stockholm stad 2013 och bygger på tabell D2 i bilaga D. Kvantildekomponeringen är indelad i 

uppsatsens sju valda kvantiler. I de fyra första kvantilerna (5:e, 10:e, 25:e, 50:e) är den totala 

differensen positiv, vilket betyder att heltidslönen är högre för kvinnor jämfört med män. Skillnaden 

är som störst i den 5:e kvantilen, där kvinnor tjänar 0,89 procent mer jämfört med män, men avtar 

fram till den 50:e där skillnaden är 0,39 procent. I 75:e kvantilen förändras lönedifferensen, till att män 

tjänar 2,5 procent mer än kvinnor, vilket även går att observera i den 90:e och 95:e kvantilen, där 

differensen mellan kvinnor och mäns löner ökar från 2,5 procent till 8,16 och 9,45 procent.  Inom alla 

kvantiler är effekten från mediankoefficienten negativ där den största effekten finns inom den 95:e 

kvantilen (-3,81 procent) och den minsta i den 50:e kvantilen (-0,54 procent).  Effekten från 

mediankoefficienterna visar på en relativt stor koppling i de två lägsta kvantilerna (5:e, 10:e) i relation 

till den 25:e och 50:e kvantilen. Därefter tilltar effekten av mediankoefficienterna i den 75:e, 90:e och 

95:e kvantilen.  I de fyra första kvantilerna (5:e, 10:e, 25:e, 50:e) finns ett positivt samband till 
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heltidslönen, medan den 75:e, 90:e och 95:e visar ett negativt samband till heltidslönen. I 90:e och 

95:e kvantilen är sambandet negativt med 5,57 och 6,21 procent. Residualerna följer i princip samma 

mönster som karaktäristikorna, däremot så är 95:e kvantilen positiv. Effekten från residualerna är 

relativt liten eftersom residualerna är de som återstår i dekomponeringen. 

 

Tabell 10. Kvantildekomponering av lönegapet, totalt Stockholm stad 
2013. 

Kvantil Residual Median Karaktäristikor Differens 

5:e 
0.002846 -0.011355 0.017433 0.008924 

0,28% -1,14% 1,74% 0,89% 

10:e 
0.001368 -0.011717 0.014953 0.004605 

0,14% -1,17% 1,50% 0,46% 

25:e 
0.002655 -0.010023 0.0104 0.003032 

0,27% -1,00% 1,04% 0,30% 

50:e 
0.005979 -0.005424 0.003302 0.003857 

0,60% -0,54% 0,33% 0,39% 

75:e 
-0.002526 -0.008432 -0.014078 -0.025036 

-0,25% -0,84% -1,41% -2,50% 

90:e 
-0.007536 -0.018361 -0.055689 -0.081586 

-0,75% -1,84% -5,57% -8,16% 

95:e 
0.005753 -0.038143 -0.06209 -0.09448 

0,58% -3,81% -6,21% -9,45% 

N = 36280 

 

Glastak-effekten observeras då en jämförelsekvantilen ligger 2 procentenheter över referenskvantilen. 

Differensen från kvantildekomponeringen indikerar att det finns ett glastak som uppstår mellan den 

75:e och 90:e kvantilen, eftersom det skiljer mer än 2 procentenheter. Figur 4 är en illustration av 

tabell D2 i bilaga D och visar kvantildekomponeringens tre komponenter samt det observerade 

lönegapet (det vill säga differensen) mellan kvinnor och män för varje kvantil över hela 

lönedistributionen.  
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Figur 4. Kvantildekomponeringens tre komponenter samt total differens av lönegap mellan kvinnor  

och män per kvantil, totalt Stockholm stad 2013. 

 

7. Avslutande diskussion 

I denna uppsats har eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män kartlagts för Stockholm stad år 

2013. Stockholm stad är en av Sveriges största arbetsgivare med nästan 40 000 anställda inom 11 

yrkeskategorier. Könssegregationen är stor, precis som den offentliga sektorn som helhet där kvinnor 

tenderar att vara överrepresenterade.  

 

7.1. Diskussion och slutsatser 

Uppsatsens deskriptiva statistik visar att kvinnor i genomsnitt tjänar 97,4 procent av mäns heltidslöner 

för år 2013. Men om man däremot observerar medianlönen i de sju valda kvantilerna (5:e, 10:e, 25:e, 

50:e, 75:e, 90:e, 95:e) har kvinnor en högre medianlön i de fyra första kvantilerna, vilket står i kontrast 

med den genomsnittliga skillnaden mellan kvinnor och män. Detta resultat visar på vikten av att bryta 

ner löneskillnaderna i kvantiler istället för att enbart fokusera på medelvärdet då detta kan ge en 

missvisande bild av löneskillnaderna och fördelning över hela lönedistributionen. För att kunna komma 

till rätta med eventuellt osakliga löneskillnader är det viktigt att veta var fokus, åtgärder och insatser 

bör sättas in. Uppsatsens lönedekomponering visar också att det är viktigt att lyfta blicken från 

medelvärdet eftersom kvantildekomponeringen av lönegapet redovisar en tydlig skillnad mellan det 

5:e och 95:e kvantilen för kvinnor och män. I den 5:e, 10:e, 25:e och 50:e kvantilen redovisas en relativt 

knapp fördel för kvinnor, medan 75:e, 90:e, 95:e kvantilen redovisar en markant fördel för män. 
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Samtidigt visar BO-dekomponeringen på en genomsnittlig differens på 1,7 procent till mäns fördel. 

Dessutom antyder BO-dekomponeringen att 29,4 procent av den totala differensen är förklarad 

samtidigt som 70,6 procent är oförklarad i löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Det är dock viktigt 

att poängtera att den förklarade respektive oförklarade delen av löneskillnaderna, trots resultatens 

signifikans, bör tolkas med försiktighet och ska kanske snarare ses som en indikation på att det finns 

osakliga grunder för löneskillnader mellan kvinnor och män, men att det även kan finns andra 

förklaringar till observerade skillnader som den skattade modellen inte fångar upp. Detta eftersom 

tidigare studier, bland annat Kunze (2008), påpekar att det är svårt att separera den förklarade 

respektive oförklarade delen från varandra samt att det alltid finns en risk för att över- och underskatta 

delarna i dekomponeringen. Resultaten för kvantildekomponeringen och BO-dekomponeringen i 

denna uppsats stämmer överens med resultat från tidigare empiriska studier, bland annat Melly 

(2005b), Christofides et al. (2010) och Brown et al. (2011). 

  

Genom att fokusera på medianlönen, och inte enbart på medellönen, har uppsatsen observerat en 

eventuell glastak-effekten inom Stockholm stad, det vill säga svansen i lönedistributionen drar iväg i 

de två översta kvantilerna. Detta går dels att observera i den deskriptiva statistiken för kvantilerna 

samt för kvantildekomponeringen där gränsen för 2 procentenheter överstiger referenskvantilen både 

mellan den 50:e och 75:e kvantilen, men framförallt mellan 75:e och 90:e. Uppsatsens resultat står i 

likhet med både Wahlbergs (2010) och Albrecht et al. (2003) resultat från både den privata och 

offentliga arbetsmarknaden där glastak-effekten observerades. Existensen av ett glastak på 

arbetsmarknaden behöver inte per definition betyda att det finns osakliga löneskillnader mellan 

kvinnor och män. Däremot kan BO-dekomponeringen möjligtvis indikera på att det finns osakliga 

löneskillnader, samt att effekten av vissa variabler (”Chef”, ”Potentiell arbetslivserfarenhet” och 

”Sysselsättningsgrad”) i kvantilregressionen tenderar att hänga samman med mäns heltidslöner i 

större utsträckning jämfört med kvinnors heltidslöner. För att till fullo kunna förstå löneskillnader 

mellan kvinnor och män, menar Lips (2003) att sociala och kulturella aspekter behöver finnas med i 

analysen, något som inte fångas upp av variablerna i denna uppsats. Variabeln ”Kön” i 

kvantilregressionen förändras från ett svagt positiv till ett stark negativ samband på heltidslönen för 

kvinnor ju högre upp i lönedistributionen man befinner sig. Däremot är det viktigt att även reflektera 

över eventuella osakliga löneskillnader i de lägre kvantilerna, där ”Kön” uppvisar ett positivt samband 

till heltidslönen. Detta går även att observera i kvantildekomponeringen som redovisar, om än svagt, 

att kvinnor tenderar att tjäna mer än män från mitten och nedåt i lönedistributionen. En förklaring till 

detta, enligt Löfström (2005), skulle eventuellt kunna vara att normer och föreställningar om vad 

kvinnor respektive män bör arbeta med. Vilket i sin tur kan hänga samman med heltidslönen för män 

när män kommer in i en klassiskt kvinnodominerad sektor som exempelvis vård- och omsorgssektorn. 
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Tänkvärt är slutsatsen i Booth (2008) att ekonomer bör i större utsträckning börja fundera över och 

sätta sig in i faktorer som sociala normer, kulturella skillnader osv., för att adressera löneskillnaderna 

på arbetsmarknaden. 

 

I den empiriska analysen, går det att observera att parametrarna till alla i modellens ingående variabler 

har en signifikant effekt på heltidslönen. Ett intressant resultat från regressionsanalysen är att 

”Kvalifikation” ger större avkastning på heltidslönen för kvinnor jämfört med män, både i genomsnitt 

och inom alla kvantiler. Enligt humankapitalteorin kan kvinnors något lägre löner förklaras med olika 

investeringar i humankapital men att löneskillnaderna kommer minska över tid när kvinnor investerar 

mer i humankapital. Kopplat till reallöneutvecklingen de senaste fem åren inom Stockholm stad, har 

kvinnors reallöneutveckling varit starkare än mäns reallöneutveckling, vilket skulle kunna vara en 

indikation på humankapitalteorins hypotes. Däremot finns kritik mot att teorin är förenklad eftersom 

signifikanta löneskillnader fortfarande existerar trots kvinnors ökade humankapital, vilket lyfts fram av 

Bowles och Gintis (1975), Colander och Woos (1997) och Lips (2012). Även om humankapitalteorin 

ensamt inte kan förklara löneskillnader på arbetsmarknaden, kan teorin fylla en funktion som en del 

av förklaringen till orsaken till sakliga och osakliga löneskillnader. Dessutom är det också relevant att 

reflektera kring Neil och Johnsons (1996) resonemang kring att de valda variablerna i regressionen 

redan kan vara besudlade av diskriminering, exempelvis som individens utbildningsbeslut.  

 

Avslutningsvis är det svårt att avgöra om det handlar om osakliga eller sakliga löneskillnader i 

Stockholm stad eftersom det skulle vara fördelaktigt om fler variabler inkluderades i analysen.  Men 

dekomponeringarna har gett en indikation på att det kan existera osakliga löneskillnader mellan 

kvinnor och män och regressionsanalyserna har också bidragit till en förståelse kring vilka variabler 

(inkluderade i modellen) som hänger samman med heltidslönen. Löneskillnaderna ser olika ut genom 

hela lönedistributionen vilket är en viktig aspekt vid en vidare analys samt åtgärder mot eventuellt 

osakliga löneskillnader. I övrigt tyder reallöneutvecklingen på att löneskillnaderna över tid utjämnas, 

vilket uppsatsens tidigare forskning också visar på. Uppsatsens analys indikerar på att det kan finnas 

en glastak-effekt. Kvinnor i genomsnitt tjänar 2,6 procent mindre än män i Stockholm stad år 2013, 

men att det finns en relativt stor variation i löneskillnaderna över hela lönedistributionen. Trots 

resultaten som presenteras i uppsatsen är det även aktuellt att fundera över om diskrimineringen på 

arbetsmarknaden enbart skall fokusera på osakliga och sakliga löneskillnader mellan olika grupper. En 

intressant frågeställning bör även vara om individer kan diskrimineras på andra sätt utöver 

observerbara löneskillnader?   
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7.2. Framtida forskning 

För att bredda analysen skulle det vara önskvärt att fler variabler inkluderades i modellen. Eftersom 

Stockholm stads antal anställda består till 25,9 procent av individer med utländsk härkomst skulle det 

vara av stor vikt att vidare analysera hur sambandet ser ut gentemot löner och löneskillnader. Vidare 

skulle det även gå att analysera varje enskild yrkeskategori för att fastställa eventuella löneskillnader 

samt dess förklaring och orsak. Slutligen kan en förståelse för normer och föreställningar vara relevant 

i framtida studier eftersom denna uppsats och dess variabler inte kan inkludera denna analys.  
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Bilaga A – AID-klassificering av yrkeskategorier 

Ledningsarbete 
101010 Ledning, administration  
101011 Ledning, ekonomi  
101012 Ledning, personal  
101013 Ledning, information  
101014 Ledning, IT  
102010 Ledning, hälso- och sjukvård  
103010 Ledning, rehabilitering och förebyggande  
103510 Ledning, socialt och kurativt arbete  
103511 Ledning, äldreomsorg  
103512 Ledning, omsorg funktionshindrade  
103513 Ledning, social verksamhet 
104010 Ledning, skola  
104011 Rektor 
104012 Ledning, barnomsorg/förskola  
104013 Ledning, skola och barnomsorg/förskola ID 
104510 Ledning, kultur, turism och fritid 
105010 Ledning, tekniskt arbete  
106010 Ledning, köks- och måltidsarbete  
106510 Ledning, städ, tvätt och renhållning  
109090 Ledning, annan 
 
 

Handläggar- och administrationsarbete 
151010 Handläggare, övergripande 
verksamhetsplanering 
151011 Handläggare, ekonomi 
151012 Handläggare, personal/löner 
151013 Handläggare, information  
151014 Handläggare, IT  
151015 Handläggare, upphandling/inköp 
151016 Handläggare, konsumentfrågor 
151017 Handläggare, miljöfrågor  
151018 Jurist  
151019 Arkivarie  
151090 Handläggare, annan Etikett AID 
152010 Administratör, övergripande verksamhet 
152011 Administratör, ekonomi 
152012 Administratör, personal/löner 
152013 Administratör, information 
152014 Administratör, IT  
152015 Administratör, socialtjänst 
152016 Administratör, skola/fritid  
152017 Receptionist, telefonist  
152018 Administratör, vård 
152090 Administratör, annan 
 

Vård- och omsorgsarbete med mera 
201012 Skolläkare 
204510 Psykolog 
205010 Psykoterapeut 
205010 Barnmorska, vårdavdelning 
206011 Distriktssköterska  

206014 Sjuksköterska, handikapp- och   
äldreomsorg/geriatrik 
206019 Skolsköterska 
206022 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
207010 Undersköterska, hemvård/hemsjukvård  
207011 Undersköterska, äldreomsorg 
207018 Skötare, mottagning  
207020 Skötare, behandlingsarbete  
207021 Vårdare, gruppboende 
207022 Vårdare, dagverksamhet AID 
207023 Vårdbiträde, hemvård/ hemsjukvård  
207024 Vårdbiträde, äldreomsorg 
207027 Personlig assistent  
207090 Biträdesarbete, annat  
 

Rehabilitering och förebyggande arbete 
301010 Arbetsterapeut  
301011 Sjukgymnast  
301012 Arbetsterapibiträde  
301014 Logoped  
301016 Syn-, hörsel- och talpedagog  
301018 Dietist t AID 
301021 Friskvårdsarbete  
301090 Rehabiliterings- och förebyggande arbete, 
annat 

 
Socialt och kurativt arbete 
351010 Socialsekreterare 
351011 Fältsekreterare 
351012 Biståndsbedömare  
351013 Familjerådgivare 
351015 Behandlingsassistent/Socialpedagog 
351090 Socialt arbete, annat  
352010 Kurator  
352090 Kurativt arbete, annat  

 
Skol- och barnomsorgsarbete 

401010 Lärare grundskola, tidigare år 
401011 Lärare grundskola, senare år 
401012 Lärare gymnasium, allmänna ämnen 
401013 Lärare gymnasium, yrkesämnen  
401014 Lärare, praktiska/estetiska ämnen 
401016 Speciallärare  
401017 Specialpedagog 
401018 SFI-lärare  
402010 Förskollärare  
402011 Fritidspedagog 
402090 Lärar-, förskollärararbete, annat  
403010 Barnskötare  
403011 Dagbarnvårdare  
403012 Hemspråkstränare  
403013 Instruktör/Handledare  
403014 Studie- och yrkesvägledare  



  

403015 Lärarassistent  
403016 Elevassistent  
403090 Skolarbete, annat  
 

Kultur-, turism, och fritidsarbete 
451010 Kultursekreterare  
451011 Lärare, kulturskolaning Exempel Etikett AID 
451012 Kulturarbete  
451013 Antikvarie  
451014 Museiarbete  
451015 Bibliotekarie  
451016 Biblioteksassistent  
452010 Fritidskonsulent/Turistkonsulent  
452011 Fritidsledare  
452012 Turismarbete  
452013 Badmästare  
452014 Badpersonal  
452090 Turism- och fritidsarbete, annat. 

 

Teknik arbete 
501010 Fysisk 
samhällsplanerare/projektör/arkitekt 
501012 Byggnadsinspektör  
501013 Miljö- och hälsoskyddsinspektör  
502010 Systemutvecklarening Exempel Etikett AID 
502011 Mätningsingenjör  
502012 Ingenjör, park/gator 
502013 Ingenjör, fastigheter 
502014 Ingenjör, drift  

502090 Ingenjör, annan 
503010 Tekniker, IT  
503011 Tekniker, lantmäteri  
503012 Tekniker, drift  
503090 Tekniker, annan 
509090 Teknikarbete, annat 
 

Hantverkararbete  
521010 Elektriker/elmontör  
521011 Fastighetsskötare AID 
521013 Hantverkare. 
521014 Fordonsförare  
521016 Kontorsvaktmästare  
521017 Parkeringsvakt/trafikövervakare  
521018 Park-/trädgårdsarbete  
521019 Lantbruksarbete  
 
 

Köks- och måltidsarbete  
601010 Kock  
601011 Kostekonom  
601012 Måltidspersonal  
601013 Måltidspersonal, mottagningskök 
609090 Köks- och måltidsarbete, annat  
 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 
651010 Lokalvårdare/städare  
651013 Förrådsarbete  
659090 Städ-, tvätt- och renhållningsarbete, annat 

 



  

Bilaga B – Medianlöner 

 

Tabell B1. Medianlöner kvinnor och män per kvantil, Stockholms stad 2013. 

Kvantil Kvinnor Män Differens Kvantil Kvinnor Män Differens 

1 18200 18200 0 51 28000 27877,6 -0,0043714 

2 19000 19000 0 52 28000 28000 0 

3 19500 19452,8 -0,0024205 53 28200 28150 -0,0017731 

4 20000 19900 -0,005 54 28350 28300 -0,0017637 

5 20250 20028,3 -0,0109481 55 28500 28500 0 

6 20550 20400 -0,0072993 56 28650 28650 0 

7 20850 20603,3 -0,0118321 57 28800 28850 0,0017361 

8 21050 20900 -0,0071259 58 28955,68 29000 0,0015306 

9 21300 21050 -0,0117371 59 29000 29200 0,0068966 

10 21500 21300 -0,0093023 60 29144 29354,4 0,0072193 

11 21655 21500 -0,0071577 61 29300 29500 0,0068259 

12 21850 21631,92 -0,0099808 62 29500 29750 0,0084746 

13 22000 21837,52 -0,0073855 63 29550 30000 0,0152284 

14 22150 22000 -0,006772 64 29700 30000 0,010101 

15 22336 22150 -0,0083274 65 29870 30200 0,0110479 

16 22500 22300 -0,0088889 66 30000 30500 0,0166667 

17 22620 22500 -0,005305 67 30050 30700 0,0216306 

18 22774,84 22600 -0,0076769 68 30200 30900 0,0231788 

19 22911,8 22750 -0,0070619 69 30400 31025 0,0205592 

20 23000 22888 -0,0048696 70 30500 31311,4 0,0266033 

21 23142,48 23000 -0,0061566 71 30700 31600 0,029316 

22 23290 23050 -0,0103049 72 30900 31900 0,0323625 

23 23425 23200 -0,0096051 73 31000 32000 0,0322581 

24 23550 23350 -0,0084926 74 31200 32300 0,0352564 

25 23675 23500 -0,0073918 75 31500 32570 0,0339683 

26 23800 23600 -0,0084034 76 31700 32840 0,0359621 

27 23950 23726,3 -0,0093403 77 31900 33000 0,0344828 

28 24050 23850 -0,008316 78 32000 33300 0,040625 

29 24200 24000 -0,0082645 79 32288,8 33600 0,0406085 

30 24350 24100 -0,0102669 80 32500 33900 0,0430769 

31 24493,92 24272,72 -0,0090308 81 32800 34100 0,0396341 

32 24600 24400 -0,0081301 82 33000 34500 0,0454545 

33 24710 24530 -0,0072845 83 33300 35000 0,0510511 

34 24900 24684,6 -0,0086506 84 33600 35300 0,0505952 

35 25000 24831,5 -0,00674 85 33991,2 35800 0,0532138 

36 25136,68 25000 -0,0054375 86 34300 36285,92 0,0578985 

37 25300 25100 -0,0079051 87 34700 37000 0,0662824 

38 25500 25300 -0,0078431 88 35084,16 37600 0,0717087 

39 25650 25500 -0,005848 89 35600 38500 0,0814607 



  

40 25900 25679 -0,0085328 90 36100 39350 0,0900277 

41 26000 25900 -0,0038462 91 36844,08 40300 0,0937985 

42 26200 26000 -0,0076336 92 37600 41312,48 0,0987362 

43 26500 26200 -0,0113208 93 38550 42334 0,0981582 

44 26700 26500 -0,0074906 94 39900 43772 0,0970426 

45 26900 26700 -0,0074349 95 41100 45055 0,0962287 

46 27000 26950 -0,0018519 96 42967,32 47500 0,1054913 

47 27200 27050 -0,0055147 97 45000 50172 0,1149333 

48 27450 27300 -0,0054645 98 48400 54312 0,1221488 

49 27600 27500 -0,0036232 99 55000 61562 0,1193091 

50 27800 27700 -0,0035971 100 155400 119000 -0,2342342 

 



  

Bilaga C – Resultat från OLS- och kvantilregressionen 

 
Tabell C1. OLS- och kvantilregression detaljerad, totalt Stockholm stad 2013. 

  5:e 10:e 

ln_Heltidslön Koefficient Standardfel t-värde P>t 95% konfidensintervall Koefficient Standardfel t-värde P>t 
95% 

konfidensintervall 

Konstant 9.601326 .0095561 1004.74 0.000 9.582596 9.620056 9.636161 .0076194 1264.68 0.000 9.621227 9.651096 

Chef .0962353 .0076376 12.60 0.000 .0812655 .1112051 .0910506 .0058099 15.67 0.000 .079663 .1024383 

Kvalifikation .2752255 .0023886 115.23 0.000 .2705439 .2799071 .2764811 .001892 146.13 0.000 .2727727 .2801895 

Kön .0090906 .0026652 3.41 0.001 .0038666 .0143145 .0083989 .0020908 4.02 0.000 .0043009 .0124969 

Potentiell 
arbetslivserfarenhet 

.0099855 .0004639 21.53 0.000 .0090762 .0108947 .0100936 .0003588 28.13 0.000 .0093903 .0107969 

Potentiell 
arbetslivserfarenhet^2 

-.0001424 9.85e-06 -14.46 0.000 -.0001617 -.0001231 -.0001393 7.63e-06 -18.25 0.000 -.0001542 -.0001243 

Sysselsättningsgrad .0015954 .000084 18.98 0.000 .0014307 .0017601 .0015392 .0000661 23.30 0.000 .0014097 .0016687 

Yrkeskategori                         

Handläggar- och 
administratörsarbete 

-.0424255 .0039969 -10.61 0.000 -.0502595 -.0345915 .0027796 .0031378 0.89 0.376 -.0033705 .0089298 

Hantverksarbete .034159 .0094767 3.60 0.000 .0155843 .0527336 .0352673 .0074636 4.73 0.000 .0206385 .0498961 

Kultur-, turism- och 
fritidsarbete 

-.0876588 .0057459 -15.26 0.000 -.0989209 -.0763967 -.0888196 .0045148 -19.67 0.000 -.0976688 -.0799705 

Köks- och 
måltidsarbete 

-.0071731 .0064374 -1.11 0.265 -.0197907 .0054444 -.0070113 .0050754 -1.38 0.167 -.0169593 .0029367 

Ledningsarbete .1930762 .0071603 26.96 0.000 .1790417 .2071107 .2325869 .0054763 42.47 0.000 .2218531 .2433206 



  

Rehabilitering och 
förebyggande arbete 

-.0990259 .0124411 -7.96 0.000 -.1234107 -.074641 -.0945627 .0099273 -9.53 0.000 -.1140205 -.075105 

Skol- och 
barnomsorgsarbete 

Referensvariabel Referensvariabel 

Socialt och kurativt 
arbete 

-.065622 .0042196 -15.55 0.000 -.0738925 -.0573514 -.0429571 .0033107 -12.98 0.000 -.0494463 -.0364679 

Städ, tvätt och 
renhållningsarbete 

-.0473426 .0151059 -3.13 0.002 -.0769506 -.0177347 -.0553089 .0121804 -4.54 0.000 -.0791829 -.0314349 

Teknikarbete .0549827 .0072528 7.58 0.000 .0407671 .0691983 .080351 .0056754 14.16 0.000 .069227 .091475 

Vård- och 
omsorgsarbete 

.0317117 .0034599 9.17 0.000 .0249302 .0384931 .0265469 .0027119 9.79 0.000 .0212315 .0318623 

  Pseudo R2 = 0.4153 Preudo R2 = 0.4377 

  25:e 50:e 

ln_Heltidslön Koefficient Standardfel t-värde P>t 95% konfidensintervall Koefficient Standardfel t-värde P>t 
95% 

konfidensintervall 

Konstant 9.708521 .0057653 1683.97 0.000 9.697221 9.719821 9.777059 .004383 2230.69 0.000 9.768469 9.78565 

Chef .1112441 .0048557 22.91 0.000 .1017268 .1207615 .1365756 .003956 34.52 0.000 .1288218 .1443294 

Kvalifikation .2732878 .0014926 183.09 0.000 .2703622 .2762133 .2820874 .0012172 231.75 0.000 .2797017 .2844732 

Kön .0006725 .0016083 0.42 0.676 -.0024797 .0038248 -.008624 .0012399 -6.96 0.000 -.0110542 -.0061938 

Potentiell 
arbetslivserfarenhet^2 

.0101509 .0002592 39.17 0.000 .0096429 .0106588 .0103157 .0001896 54.42 0.000 .0099442 .0106873 

Potentiell 
arbetslivserfarenhet^2 

-.0001365 5.59e-06 -24.41 0.000 -.0001475 -.0001256 -.0001343 4.19e-06 -32.07 0.000 -.0001425 -.0001261 

Sysselsättningsgrad .0013975 .0000505 27.67 0.000 .0012985 .0014965 .0012554 .0000396 31.72 0.000 .0011778 .001333 

Yrkeskategori                         

Handläggar- och 
administratörsarbete 

.0946132 .0024217 39.07 0.000 .0898666 .0993598 .144766 .0018691 77.45 0.000 .1411026 .1484294 



  

Hantverksarbete .023727 .0057415 4.13 0.000 .0124734 .0349806 .0170538 .0044518 3.83 0.000 .0083282 .0257794 

Kultur-, turism- och 
fritidsarbete 

-.0851519 .003452 -24.67 0.000 -.091918 -.0783858 -.0797537 .0026766 -29.80 0.000 -.0849998 -.0745076 

Köks- och 
måltidsarbete 

-.0161367 .0039064 -4.13 0.000 -.0237933 -.0084801 -.016247 .0030343 -5.35 0.000 -.0221944 -.0102996 

Ledningsarbete .2589709 .004598 56.32 0.000 .2499586 .2679831 .2833129 .003748 75.59 0.000 .2759666 .2906591 

Rehabilitering och 
förebyggande arbete 

-.0740873 .0076306 -9.71 0.000 -.0890436 -.0591311 -.0357964 .0058895 -6.08 0.000 -.0473399 -.0242529 

Skol- och 
barnomsorgsarbete 

Referensvariabel Referensvariabel 

Socialt och kurativt 
arbete 

-.003723 .0025356 -1.47 0.142 -.0086928 .0012468 .0055946 .001975 2.83 0.005 .0017235 .0094658 

Städ, tvätt och 
renhållningsarbete 

-.0759408 .0094785 -8.01 0.000 -.0945189 -.0573628 -.0777662 .0073166 -10.63 0.000 -.0921068 -.0634255 

Teknikarbete .1278154 .0043643 29.29 0.000 .1192613 .1363696 .2091201 .0033485 62.45 0.000 .2025569 .2156833 

Vård- och 
omsorgsarbete 

.0145056 .002096 6.92 0.000 .0103973 .0186138 .0098767 .001664 5.94 0.000 .0066153 .0131382 

 Pseudo R2 = 0.4843 Preudo R2 = 0.5216 

  75:e 90:e 

ln_Heltidslön Koefficient Standardfel t-värde P>t 95% konfidensintervall Koefficient Standardfel t-värde P>t 
95% 

konfidensintervall 

Konstant 9.830593 .0052216 1882.69 0.000 9.820359 9.840828 9.884268 .0092062 1073.65 0.000 9.866223 9.902312 

Chef .1904224 .0047535 40.06 0.000 .1811054 .1997394 .2235867 .008454 26.45 0.000 .2070165 .2401569 

Kvalifikation .2918576 .0015677 186.17 0.000 .2887848 .2949304 .2954647 .0029392 100.53 0.000 .2897039 .3012256 

Kön -.0171008 .0014567 -11.74 0.000 -.0199561 -.0142456 -.0278549 .0024852 -11.21 0.000 -.0327259 -.0229839 

Potentiell 
arbetslivserfarenhet 

.0113492 .0002163 52.46 0.000 .0109252 .0117733 .0127991 .0003619 35.37 0.000 .0120899 .0135084 



  

Potentiell 
arbetslivserfarenhet^2 

-.000149 4.89e-06 -30.48 0.000 -.0001585 -.0001394 -.0001712 8.33e-06 -20.55 0.000 -.0001875 -.0001549 

Sysselsättningsgrad .0011295 .0000482 23.45 0.000 .0010351 .0012239 .0009826 .0000852 11.53 0.000 .0008156 .0011496 

Yrkeskategori                         

Handläggar- och 
administratörsarbete 

.1931369 .0021921 88.11 0.000 .1888403 .1974335 .2364626 .0036997 63.91 0.000 .229211 .2437141 

Hantverksarbete .0181371 .0052572 3.45 0.001 .0078328 .0284415 .0427845 .0089988 4.75 0.000 .0251466 .0604224 

Kultur-, turism- och 
fritidsarbete 

-.0597536 .003177 -18.81 0.000 -.0659805 -.0535267 -.0425871 .0054153 -7.86 0.000 -.0532012 -.0319729 

Köks- och 
måltidsarbete 

.0016422 .0036088 0.46 0.649 -.0054312 .0087156 .0247448 .0061822 4.00 0.000 .0126275 .0368622 

Ledningsarbete .3209581 .0045001 71.32 0.000 .3121378 .3297783 .387844 .0080144 48.39 0.000 .3721356 .4035523 

Rehabilitering och 
förebyggande arbete 

-.011548 .0069278 -1.67 0.096 -.0251266 .0020306 -.0034272 .011696 -0.29 0.770 -.0263516 .0194972 

Skol- och 
barnomsorgsarbete 

Referensvariabel Referensvariabel 

Socialt och kurativt 
arbete 

.0078781 .0023702 3.32 0.001 .0032324 .0125239 .0590477 .0042253 13.97 0.000 .0507659 .0673294 

Städ, tvätt och 
renhållningsarbete 

-.085187 .0085986 -9.91 0.000 -.1020406 -.0683334 -.0750704 .014351 -5.23 0.000 -.1031989 -.046942 

Teknikarbete .3317981 .0038984 85.11 0.000 .3241572 .339439 .4291493 .0065715 65.30 0.000 .4162689 .4420297 

Vård- och 
omsorgsarbete 

.0085038 .0020782 4.09 0.000 .0044305 .012577 .0084454 .0037094 2.28 0.023 .0011748 .0157159 

 Pseudo R2 = 0.5309 Preudo R2 = 0.5538 

  95:e OLS 

ln_Heltidslön Koefficient Standardfel t-värde P>t 95% konfidensintervall Koefficient Standardfel t-värde P>t 
95% 

konfidensintervall 

Konstant 9.918583 .0127461 778.17 0.000 9.893601 9.943566 9.776782 .0057479 1700.93 0.000 9.765516 9.788048 



  

Chef .2599832 .0105366 24.67 0.000 .2393311 .2806352 .1601519 .0075308 21.27 0.000 .1453913 .1749126 

Kvalifikation .3009894 .0041412 72.68 0.000 .2928725 .3091063 .273307 .0016309 167.58 0.000 .2701104 .2765036 

Kön -.0325911 .0033926 -9.61 0.000 -.0392408 -.0259414 -.012065 .0016826 -7.17 0.000 -.0153629 -.0087672 

Potentiell 
arbetslivserfarenhet 

.0141256 .0004912 28.76 0.000 .0131628 .0150883 .0109165 .0002253 48.44 0.000 .0104748 .0113581 

Potentiell 
arbetslivserfarenhet^2 

-.0001993 .0000115 -17.40 0.000 -.0002218 -.0001769 -.0001462 5.22e-06 -28.02 0.000 -.0001564 -.000136 

Sysselsättningsgrad .0008535 .0001189 7.18 0.000 .0006204 .0010866 .0012787 .0000546 23.42 0.000 .0011716 .0013857 

Yrkeskategori                         

Handläggar- och 
administratörsarbete 

.2673789 .0050384 53.07 0.000 .2575036 .2772543 .1369087 .0032946 41.56 0.000 .1304511 .1433662 

Hantverksarbete .0600986 .0122759 4.90 0.000 .0360375 .0841596 .0155826 .004799 3.25 0.001 .0061765 .0249887 

Kultur-, turism- och 
fritidsarbete 

-.0207737 .0073693 -2.82 0.005 -.0352177 -.0063297 -.0738729 .0030316 -24.37 0.000 -.0798149 -.0679308 

Köks- och 
måltidsarbete 

.0614146 .0084115 7.30 0.000 .0449277 .0779015 -.0095266 .0032993 -2.89 0.004 -.0159933 -.0030599 

Ledningsarbete .4214412 .0099771 42.24 0.000 .4018857 .4409967 .2922337 .0065438 44.66 0.000 .2794076 .3050597 

Rehabilitering och 
förebyggande arbete 

.001365 .0156695 0.09 0.931 -.0293476 .0320776 -.0400008 .008314 -4.81 0.000 -.0562966 -.0237051 

Skol- och 
barnomsorgsarbete 

Referensvariabel Referensvariabel 

Socialt och kurativt 
arbete 

.1295204 .0058063 22.31 0.000 .1181398 .140901 .0083876 .0026341 3.18 0.001 .0032247 .0135504 

Städ, tvätt och 
renhållningsarbete 

-.0630619 .0189646 -3.33 0.001 -.1002331 -.0258907 -.0830893 .0062937 -13.20 0.000 -.0954251 -.0707534 

Teknikarbete .4795673 .008962 53.51 0.000 .4620016 .4971331 .2304351 .0073762 31.24 0.000 .2159776 .2448926 

Vård- och 
omsorgsarbete 

.0099616 .0051458 1.94 0.053 -.0001244 .0200476 .0109337 .00192 5.69 0.000 .0071704 .014697 

 Pseudo R2 = 0.5641 R2 = 0.7299, F(16,36263) = 4983.34.  OLS har White robust standardavvikelser. 



  

Tabell C2. OLS- och kvantilregression detaljerad för kvinnor, totalt Stockholm stad 2013.  
  5:e 10:e 

ln_Heltidslön Koefficient Standardfel t-värde P>t 
95% 

konfidensintervall 
Koefficient Standardfel t-värde P>t 

95% 
konfidensintervall 

Konstant 9.610308 .0103983 924.22 0.000 9.589927 9.630689 9.647159 .0089166 1081.93 0.000 9.629682 9.664636 

Chef .0701865 .0089181 7.87 0.000 .0527066 .0876663 .081053 .0070613 11.48 0.000 .0672126 .0948934 

Kvalifikation .2845425 .0025512 111.53 0.000 .279542 .289543 .2839283 .002168 130.96 0.000 .2796789 .2881777 

Potentiell arbetslivserfarenhet .0087933 .0005114 17.19 0.000 .0077909 .0097958 .0092447 .000423 21.86 0.000 .0084156 .0100738 

Potentiell arbetslivserfarenhet^2 -.0001142 .0000108 -10.55 0.000 -.0001354 -.000093 -.0001199 8.99e-06 -13.34 0.000 -.0001375 -.0001023 

Sysselsättningsgrad .0016312 .0000925 17.64 0.000 .0014499 .0018125 .0015289 .000079 19.36 0.000 .0013742 .0016837 

Yrkeskategori                         

Handläggar- och 
administratörsarbete 

-.0512775 .0043576 -11.77 0.000 -.0598186 -.0427365 -.007629 .003676 -2.08 0.038 -.0148341 -.0004239 

Hantverksarbete .0469721 .0274375 1.71 0.087 -.0068067 .1007509 .0365253 .0232221 1.57 0.116 -.0089913 .0820418 

Kultur-, turism- och fritidsarbete -.0807782 .0070286 -11.49 0.000 -.0945546 -.0670018 -.0795912 .0058975 -13.50 0.000 -.0911506 -.0680319 

Köks- och måltidsarbete -.0040286 .0069304 -0.58 0.561 -.0176124 .0095553 -.0034533 .005931 -0.58 0.560 -.0150784 .0081717 

Ledningsarbete .2160617 .0082686 26.13 0.000 .199855 .2322685 .2400038 .0065734 36.51 0.000 .2271195 .2528881 

Rehabilitering och förebyggande 
arbete 

-.0908396 .0128121 -7.09 0.000 -.1159519 -.0657273 -.0938847 .0110315 -8.51 0.000 -.115507 -.0722623 

Skol- och barnomsorgsarbete Referensvariabel Referensvariabel 

Socialt och kurativt arbete -.0563569 .0044979 -12.53 0.000 -.0651731 -.0475407 -.0261785 .0037831 -6.92 0.000 -.0335936 -.0187634 



  

Städ, tvätt och renhållningsarbete -.040072 .0179628 -2.23 0.026 -.07528 -.0048641 -.0578997 .0158076 -3.66 0.000 -.0888834 -.0269161 

Teknikarbete .0381196 .0097591 3.91 0.000 .0189913 .0572478 .0700449 .008541 8.20 0.000 .0533041 .0867857 

Vård- och omsorgsarbete .0375004 .0036536 10.26 0.000 .0303391 .0446616 .0326774 .0030866 10.59 0.000 .0266275 .0387272 

  Pseudo R2 = 0.4337 Preudo R2 = 0.4533 

  25:e 50:e 

ln_Heltidslön Koefficient Standardfel t-värde P>t 
95% 

konfidensintervall 
Koefficient Standardfel t-värde P>t 

95% 
konfidensintervall 

Konstant 9.711843 .0062459 1554.93 0.000 9.699601 9.724085 9.777319 .0051466 1899.75 0.000 9.767231 9.787406 

Chef .0997653 .0054599 18.27 0.000 .0890637 .110467 .1312662 .0048741 26.93 0.000 .1217127 .1408198 

Kvalifikation .2772923 .0016042 172.85 0.000 .274148 .2804367 .2865753 .0014173 202.20 0.000 .2837973 .2893532 

Potentiell arbetslivserfarenhet .0096021 .0002859 33.58 0.000 .0090416 .0101625 .0098073 .0002255 43.50 0.000 .0093654 .0102492 

Potentiell arbetslivserfarenhet^2 -.0001245 6.18e-06 -20.16 0.000 -.0001366 -.0001124 -.0001244 4.98e-06 -24.98 0.000 -.0001342 -.0001147 

Sysselsättningsgrad .0013831 .0000562 24.61 0.000 .001273 .0014933 .0011762 .0000475 24.77 0.000 .0010831 .0012693 

Yrkeskategori                         

Handläggar- och 
administratörsarbete 

.0901912 .0026498 34.04 0.000 .0849974 .095385 .1394302 .0022143 62.97 0.000 .13509 .1437704 

Hantverksarbete .0338023 .0174084 1.94 0.052 -.0003189 .0679235 .0229428 .014639 1.57 0.117 -.0057504 .0516359 

Kultur-, turism- och fritidsarbete -.0780363 .0042436 -18.39 0.000 -.086354 -.0697185 -.0723196 .0035409 -20.42 0.000 -.0792599 -.0653792 

Köks- och måltidsarbete -.0160756 .0042582 -3.78 0.000 -.0244218 -.0077293 -.0175313 .0035843 -4.89 0.000 -.0245567 -.0105058 

Ledningsarbete .2619786 .0051124 51.24 0.000 .2519582 .2719991 .2780307 .0045629 60.93 0.000 .2690872 .2869742 



  

Rehabilitering och förebyggande 
arbete 

-.0580878 .0079346 -7.32 0.000 -.0736401 -.0425356 -.0271856 .0066044 -4.12 0.000 -.0401305 -.0142407 

Skol- och barnomsorgsarbete Referensvariabel Referensvariabel 

Socialt och kurativt arbete .0029562 .002702 1.09 0.274 -.0023398 .0082521 .0089412 .0022831 3.92 0.000 .0044663 .0134162 

Städ, tvätt och renhållningsarbete -.0758572 .01142 -6.64 0.000 -.0982408 -.0534735 -.0661298 .0095032 -6.96 0.000 -.0847566 -.0475031 

Teknikarbete .0972564 .0061218 15.89 0.000 .0852575 .1092553 .1855096 .0051191 36.24 0.000 .1754758 .1955433 

Vård- och omsorgsarbete .0211158 .0022396 9.43 0.000 .016726 .0255056 .0189939 .0019238 9.87 0.000 .0152232 .0227645 

 Pseudo R2 = 0.4979 Preudo R2 = 0.5311 

  75:e 90:e 

ln_Heltidslön Koefficient Standardfel t-värde P>t 
95% 

konfidensintervall 
Koefficient Standardfel t-värde P>t 

95% 
konfidensintervall 

Konstant 9.828262 .0053698 1830.30 0.000 9.817737 9.838787 9.867612 .0099661 990.11 0.000 9.848078 9.887146 

Chef .1680319 .0050733 33.12 0.000 .158088 .1779759 .2104967 .0095757 21.98 0.000 .1917279 .2292655 

Kvalifikation .296139 .0015877 186.52 0.000 .293027 .2992509 .3023105 .0030875 97.92 0.000 .2962589 .3083621 

Potentiell arbetslivserfarenhet .0109638 .000223 49.17 0.000 .0105267 .0114008 .0123584 .0003893 31.74 0.000 .0115953 .0131215 

Potentiell arbetslivserfarenhet^2 -.0001407 5.03e-06 -27.94 0.000 -.0001505 -.0001308 -.0001635 8.94e-06 -18.29 0.000 -.000181 -.000146 

Sysselsättningsgrad .0009732 .0000504 19.30 0.000 .0008743 .001072 .0008702 .0000934 9.32 0.000 .0006872 .0010532 

Yrkeskategori                         

Handläggar- och 
administratörsarbete 

.1844554 .0022595 81.63 0.000 .1800266 .1888842 .2264739 .0039878 56.79 0.000 .2186577 .2342901 

Hantverksarbete .07465 .014819 5.04 0.000 .0456041 .1036959 .1315916 .0250194 5.26 0.000 .0825523 .1806308 



  

Kultur-, turism- och fritidsarbete -.0485476 .0036414 -13.33 0.000 -.0556849 -.0414103 -.0268472 .0064645 -4.15 0.000 -.0395179 -.0141766 

Köks- och måltidsarbete -.0035794 .0037069 -0.97 0.334 -.010845 .0036862 .0155617 .0065994 2.36 0.018 .0026266 .0284968 

Ledningsarbete .3213146 .0047473 67.68 0.000 .3120096 .3306196 .3766309 .0089295 42.18 0.000 .3591287 .3941331 

Rehabilitering och förebyggande 
arbete 

-.0036486 .0067589 -0.54 0.589 -.0168964 .0095992 -.0035987 .011891 -0.30 0.762 -.0269056 .0197082 

Skol- och barnomsorgsarbete Referensvariabel Referensvariabel 

Socialt och kurativt arbete .0087848 .002376 3.70 0.000 .0041277 .0134419 .0431173 .0044245 9.75 0.000 .0344451 .0517895 

Städ, tvätt och renhållningsarbete -.0761731 .0097208 -7.84 0.000 -.0952264 -.0571198 -.0721917 .0170477 -4.23 0.000 -.1056061 -.0387773 

Teknikarbete .2589443 .0052098 49.70 0.000 .2487328 .2691558 .4278775 .0092085 46.47 0.000 .4098285 .4459266 

Vård- och omsorgsarbete .0188889 .002086 9.06 0.000 .0148003 .0229775 .0167325 .0038333 4.37 0.000 .009219 .024246 

 Pseudo R2 = 0.5347 Preudo R2 = 0.5504 

  95:e OLS 

ln_Heltidslön Koefficient Standardfel t-värde P>t 
95% 

konfidensintervall 
Koefficient Standardfel t-värde P>t 

95% 
konfidensintervall 

Konstant 9.903073 .0152381 649.89 0.000 9.873206 9.932941 9.775017 .0065815 1485.23 0.000 9.762117 9.787917 

Chef .2345073 .0131612 17.82 0.000 .2087108 .2603039 .1445123 .0084092 17.19 0.000 .1280299 .1609946 

Kvalifikation .3081142 .0047512 64.85 0.000 .2988015 .3174269 .2803882 .0017755 157.92 0.000 .2769081 .2838683 

Potentiell arbetslivserfarenhet .0134404 .000576 23.33 0.000 .0123114 .0145694 .0102481 .0002435 42.08 0.000 .0097707 .0107254 

Potentiell arbetslivserfarenhet^2 -.0001853 .0000134 -13.79 0.000 -.0002116 -.0001589 -.0001324 5.64e-06 -23.47 0.000 -.0001435 -.0001214 

Sysselsättningsgrad .0006887 .0001434 4.80 0.000 .0004077 .0009697 .0011818 .0000644 18.36 0.000 .0010556 .001308 



  

Yrkeskategori                         

Handläggar- och 
administratörsarbete 

.258759 .0058906 43.93 0.000 .2472132 .2703048 .130698 .003668 35.63 0.000 .1235084 .1378875 

Hantverksarbete .1535078 .0368294 4.17 0.000 .0813204 .2256951 .0461419 .0167376 2.76 0.006 .0133355 .0789484 

Kultur-, turism- och fritidsarbete -.0061184 .0095039 -0.64 0.520 -.0247465 .0125097 -.06161 .003765 -16.36 0.000 -.0689895 -.0542305 

Köks- och måltidsarbete .0480229 .0097424 4.93 0.000 .0289273 .0671185 -.0116363 .0034764 -3.35 0.001 -.0184503 -.0048223 

Ledningsarbete .4190829 .0122606 34.18 0.000 .3950515 .4431142 .2921095 .0072134 40.50 0.000 .2779708 .3062481 

Rehabilitering och förebyggande 
arbete 

.0062193 .0172524 0.36 0.718 -.0275964 .0400349 -.0264356 .0086805 -3.05 0.002 -.0434498 -.0094213 

Skol- och barnomsorgsarbete Referensvariabel Referensvariabel 

Socialt och kurativt arbete .1394037 .006656 20.94 0.000 .1263576 .1524497 .0128945 .0028401 4.54 0.000 .0073278 .0184613 

Städ, tvätt och renhållningsarbete -.0561379 .0241124 -2.33 0.020 -.1033993 -.0088764 -.0750552 .0077449 -9.69 0.000 -.0902357 -.0598748 

Teknikarbete .488832 .013437 36.38 0.000 .4624947 .5151692 .2077878 .0107456 19.34 0.000 .1867259 .2288497 

Vård- och omsorgsarbete .0213594 .0057679 3.70 0.000 .0100542 .0326647 .0230043 .0021205 10.85 0.000 .018848 .0271605 

 Pseudo R2 = 0.5590 R2 = 0.7380, F(15,327827) = 4353.82 

 

Tabell C3. OLS- och kvantilregression detaljerad för män, totalt Stockholm stad 2013.  

  5:e 10:e 

ln_Heltidslön Koefficient Standardfel t-värde P>t 
95% 

konfidensintervall 
Koefficient Standardfel t-värde P>t 

95% 
konfidensintervall 

Konstant 9.618707 .0184456 521.46 0.000 9.582549 9.654865 9.65706 .0170543 566.25 0.000 9.62363 9.690491 



  

Chef .1510451 .0157016 9.62 0.000 .120266 .1818241 .1173485 .0127829 9.18 0.000 .092291 .1424061 

Kvalifikation .2236446 .0056603 39.51 0.000 .2125491 .2347401 .2361835 .0050331 46.93 0.000 .2263174 .2460496 

Potentiell arbetslivserfarenhet .0152007 .0009389 16.19 0.000 .0133603 .0170411 .0138346 .0008237 16.79 0.000 .0122199 .0154493 

Potentiell arbetslivserfarenhet^2 -.0002607 .0000198 -13.16 0.000 -.0002995 -.0002218 -.0002219 .0000175 -12.67 0.000 -.0002563 -.0001876 

Sysselsättningsgrad .0013886 .0001601 8.67 0.000 .0010747 .0017025 .0013151 .0001474 8.92 0.000 .0010262 .001604 

Yrkeskategori                         

Handläggar- och 
administratörsarbete 

-.0341088 .0083232 -4.10 0.000 -.0504244 -.0177932 .0324511 .0074931 4.33 0.000 .0177628 .0471394 

Hantverksarbete -.0095695 .0107972 -0.89 0.375 -.0307347 .0115956 .0052864 .0098108 0.54 0.590 -.0139453 .024518 

Kultur-, turism- och fritidsarbete -.0923506 .0092919 -9.94 0.000 -.1105651 -.0741361 -.0910574 .0084031 -10.84 0.000 -.1075296 -.0745852 

Köks- och måltidsarbete -.0329514 .0132919 -2.48 0.013 -.0590068 -.006896 -.0405122 .0119969 -3.38 0.001 -.0640292 -.0169953 

Ledningsarbete .1421739 .0153181 9.28 0.000 .1121467 .1722011 .2136312 .0123831 17.25 0.000 .1893573 .2379051 

Rehabilitering och förebyggande 
arbete 

-.1199114 .0332157 -3.61 0.000 -.1850224 -.0548005 -.1313619 .0297255 -4.42 0.000 -.1896311 -.0730926 

Skol- och barnomsorgsarbete Referensvariabel Referensvariabel 

Socialt och kurativt arbete -.0858362 .0095169 -9.02 0.000 -.1044916 -.0671807 -.0776153 .0085446 -9.08 0.000 -.0943648 -.0608658 

Städ, tvätt och renhållningsarbete -.0509856 .0253339 -2.01 0.044 -.1006462 -.0013249 -.0675393 .0227097 -2.97 0.003 -.1120559 -.0230228 

Teknikarbete .0731191 .0102286 7.15 0.000 .0530685 .0931697 .0883998 .0092371 9.57 0.000 .0702929 .1065068 

Vård- och omsorgsarbete -.0131989 .0079735 -1.66 0.098 -.0288289 .0024312 -.0116655 .0071442 -1.63 0.103 -.0256699 .0023389 

  Pseudo R2 = 0.3735 Preudo R2 = 0.4009 



  

  25:e 50:e 

ln_Heltidslön Koefficient Standardfel t-värde P>t 
95% 

konfidensintervall 
Koefficient Standardfel t-värde P>t 

95% 
konfidensintervall 

Konstant 9.705688 .0111938 867.06 0.000 9.683746 9.727631 9.758378 .0119576 816.08 0.000 9.734938 9.781818 

Chef .1412092 .0094534 14.94 0.000 .1226782 .1597401 .1639272 .0104156 15.74 0.000 .1435099 .1843444 

Kvalifikation .2510182 .0034916 71.89 0.000 .2441738 .2578625 .2603524 .0038801 67.10 0.000 .2527465 .2679583 

Potentiell arbetslivserfarenhet .0133263 .0005336 24.97 0.000 .0122803 .0143724 .0128995 .0005546 23.26 0.000 .0118123 .0139868 

Potentiell arbetslivserfarenhet^2 -.0002047 .0000115 -17.82 0.000 -.0002272 -.0001822 -.0001857 .0000122 -15.22 0.000 -.0002096 -.0001618 

Sysselsättningsgrad .0013629 .0001013 13.46 0.000 .0011644 .0015614 .0014067 .0001118 12.58 0.000 .0011875 .0016259 

Yrkeskategori                         

Handläggar- och 
administratörsarbete 

.1074996 .0050992 21.08 0.000 .0975039 .1174953 .163582 .0055144 29.66 0.000 .1527724 .1743915 

Hantverksarbete .0033735 .0067528 0.50 0.617 -.0098637 .0166106 -.0043713 .0073074 -0.60 0.550 -.0186956 .0099531 

Kultur-, turism- och fritidsarbete -.0975571 .0056966 -17.13 0.000 -.1087237 -.0863904 -.0922115 .00617 -14.95 0.000 -.1043062 -.0801169 

Köks- och måltidsarbete -.0198888 .0083305 -2.39 0.017 -.0362186 -.0035589 -.0134772 .0090267 -1.49 0.135 -.0311718 .0042174 

Ledningsarbete .2549236 .0092506 27.56 0.000 .2367901 .2730571 .3063793 .0101833 30.09 0.000 .2864175 .3263411 

Rehabilitering och förebyggande 
arbete 

-.1696859 .019944 -8.51 0.000 -.2087811 -.1305908 -.1646586 .0215414 -7.64 0.000 -.2068849 -.1224322 

Skol- och barnomsorgsarbete Referensvariabel Referensvariabel 

Socialt och kurativt arbete -.0502499 .0058627 -8.57 0.000 -.0617423 -.0387575 -.0186576 .0064009 -2.91 0.004 -.0312049 -.0061102 

Städ, tvätt och renhållningsarbete -.0923202 .0159069 -5.80 0.000 -.1235017 -.0611387 -.116391 .0172257 -6.76 0.000 -.1501576 -.0826245 



  

Teknikarbete .1506065 .0062765 24.00 0.000 .1383031 .16291 .2304872 .0066695 34.56 0.000 .2174133 .2435611 

Vård- och omsorgsarbete -.0184448 .00493 -3.74 0.000 -.0281088 -.0087808 -.0347124 .0054062 -6.42 0.000 -.0453098 -.0241149 

 Pseudo R2 = 0.4530 Preudo R2 = 0.5042 

  75:e 90:e 

ln_Heltidslön Koefficient Standardfel t-värde P>t 
95% 

konfidensintervall 
Koefficient Standardfel t-värde P>t 

95% 
konfidensintervall 

Konstant 9.814407 .0138141 710.46 0.000 9.787328 9.841486 9.835375 .0159717 615.80 0.000 9.804067 9.866684 

Chef .2428415 .0116805 20.79 0.000 .2199448 .2657382 .2533684 .0127285 19.91 0.000 .2284174 .2783194 

Kvalifikation .2593789 .0046525 55.75 0.000 .2502589 .268499 .2533607 .0058006 43.68 0.000 .2419901 .2647314 

Potentiell arbetslivserfarenhet .0139674 .0006157 22.69 0.000 .0127606 .0151743 .0152674 .000695 21.97 0.000 .013905 .0166298 

Potentiell arbetslivserfarenhet^2 -.0002016 .0000139 -14.56 0.000 -.0002288 -.0001745 -.0002195 .0000159 -13.85 0.000 -.0002506 -.0001884 

Sysselsättningsgrad .0013427 .0001311 10.24 0.000 .0010857 .0015997 .0015819 .0001527 10.36 0.000 .0012825 .0018814 

Yrkeskategori                         

Handläggar- och 
administratörsarbete 

.2195971 .0062693 35.03 0.000 .2073077 .2318866 .2656432 .0071568 37.12 0.000 .2516141 .2796722 

Hantverksarbete -.0088085 .0083688 -1.05 0.293 -.0252133 .0075963 .0052629 .0096988 0.54 0.587 -.0137491 .0242749 

Kultur-, turism- och fritidsarbete -.0896079 .0070722 -12.67 0.000 -.1034711 -.0757446 -.0812059 .0081098 -10.01 0.000 -.0971032 -.0653086 

Köks- och måltidsarbete .0130651 .0103466 1.26 0.207 -.0072168 .033347 .0572459 .0119229 4.80 0.000 .0338741 .0806176 

Ledningsarbete .3229349 .0114256 28.26 0.000 .3005379 .3453318 .4130562 .0124096 33.29 0.000 .3887302 .4373821 

Rehabilitering och förebyggande 
arbete 

-.061725 .0248936 -2.48 0.013 -.1105225 -.0129274 -.0810776 .0284845 -2.85 0.004 -.1369143 -.025241 



  

Skol- och barnomsorgsarbete Referensvariabel Referensvariabel 

Socialt och kurativt arbete -.0020311 .0074077 -0.27 0.784 -.0165521 .0124899 .0631944 .0085005 7.43 0.000 .0465313 .0798576 

Städ, tvätt och renhållningsarbete -.134975 .0196636 -6.86 0.000 -.1735206 -.0964295 -.1370643 .0218646 -6.27 0.000 -.1799243 -.0942044 

Teknikarbete .3355371 .0073936 45.38 0.000 .3210437 .3500304 .4039517 .0082911 48.72 0.000 .3876991 .4202043 

Vård- och omsorgsarbete -.0536078 .0063201 -8.48 0.000 -.0659967 -.0412188 -.0656061 .0078218 -8.39 0.000 -.0809388 -.0502735 

 Pseudo R2 = 0.5327 Preudo R2 = 0.5682 

  95:e OLS 

ln_Heltidslön Koefficient Standardfel t-värde P>t 
95% 

konfidensintervall 
Koefficient Standardfel t-värde P>t 

95% 
konfidensintervall 

Konstant 9.866255 .0295368 334.03 0.000 9.808356 9.924155 9.752324 .0105458 924.76 0.000 9.731652 9.772997 

Chef .3172811 .0203384 15.60 0.000 .2774129 .3571493 .1971336 .0153435 12.85 0.000 .1670566 .2272106 

Kvalifikation .2620492 .011424 22.94 0.000 .2396553 .2844431 .2391099 .0040302 59.33 0.000 .2312097 .2470101 

Potentiell arbetslivserfarenhet .0170857 .0012708 13.44 0.000 .0145945 .0195768 .0139337 .0005246 26.56 0.000 .0129054 .0149619 

Potentiell arbetslivserfarenhet^2 -.0002501 .0000291 -8.58 0.000 -.0003073 -.000193 -.0002069 .000012 -17.18 0.000 -.0002305 -.0001833 

Sysselsättningsgrad .0013824 .0002784 4.97 0.000 .0008367 .0019281 .0015216 .0000982 15.50 0.000 .0013291 .0017141 

Yrkeskategori                         

Handläggar- och 
administratörsarbete 

.2918914 .0131607 22.18 0.000 .2660932 .3176896 .1582235 .0073777 21.45 0.000 .1437614 .1726856 

Hantverksarbete .0157398 .0179364 0.88 0.380 -.0194198 .0508995 -.0150963 .0058417 -2.58 0.010 -.0265475 -.0036452 

Kultur-, turism- och fritidsarbete -.0615421 .0147666 -4.17 0.000 -.0904882 -.0325959 -.0932871 .0048872 -19.09 0.000 -.1028672 -.083707 



  

Köks- och måltidsarbete .0896224 .0218558 4.10 0.000 .0467798 .1324651 -.0136741 .0082741 -1.65 0.098 -.0298935 .0025452 

Ledningsarbete .4395274 .0202657 21.69 0.000 .3998015 .4792532 .294515 .0141043 20.88 0.000 .2668672 .3221628 

Rehabilitering och förebyggande 
arbete 

-.0938092 .0525143 -1.79 0.074 -.1967502 .0091319 -.1270126 .0225542 -5.63 0.000 -.1712245 -.0828008 

Skol- och barnomsorgsarbete Referensvariabel Referensvariabel 

Socialt och kurativt arbete .0729996 .0158217 4.61 0.000 .0419852 .104014 -.0170303 .0065258 -2.61 0.009 -.0298226 -.0042381 

Städ, tvätt och renhållningsarbete -.1240895 .0404424 -3.07 0.002 -.2033665 -.0448125 -.1182619 .0109929 -10.76 0.000 -.1398108 -.096713 

Teknikarbete .4413046 .015252 28.93 0.000 .4114069 .4712023 .2339887 .0098134 23.84 0.000 .2147519 .2532254 

Vård- och omsorgsarbete -.0553331 .0153193 -3.61 0.000 -.0853627 -.0253035 -.0445349 .004396 -10.13 0.000 -.0531522 -.0359176 

 Pseudo R2 = 0.5786 R2 = 0.7210, F(15,8421 )= 1173.62.  OLS har White robust standardavvikelser. 

 



  

Bilaga D – BO- och kvantildekomponering 

Tabell D1. BO-dekomponering detaljerad, totalt Stockholm stad 2013. 

ln_Heltidslön Koefficient Standardfel z-värde P>z 
95% 

konfidensintervall 

Kvinnor 10.2341 .0013254 7721.58 0.000 10.2315 10.23669 

Män 10.2511 .0027632 3709.87 0.000 10.24568 10.25651 

Förklarad .0049338 .0025866 1.91 0.056 -.0001358 .0100035 

Oförklarad .012065 .0016837 7.17 0.000 .0087651 .015365 

Differens .0169988 .0030646 5.55 0.000 .0109923 .0230054 

Förklarad             

Chef .0020716 .0004491 4.61 0.000 .0011914 .0029517 

Kvalifikation -.0059986 .0016873 -3.56 0.000 -.0093056 -.0026916 

Potentiell 
arbetslivserfarenhet 

-.0041397 .0015561 -2.66 0.008 -.0071896 -.0010897 

Potentiell 
arbetslivserfarenhet^2 

.00165 .0009415 1.75 0.080 -.0001952 .0034952 

Sysselsättningsgrad -.0000437 .0002146 -0.20 0.838 -.0004643 .0003768 

Yrkeskategorier             

Handläggar- och 
administratörsarbete 

.0004518 .0004842 0.93 0.351 -.0004972 .0014008 

Hantverksarbete .0008552 .0002663 3.21 0.001 .0003334 .0013771 

Kultur-, turism- och 
fritidsarbete 

-.0027977 .0002455 -11.40 0.000 -.0032789 -.0023165 

Köks- och måltidsarbete 8.11e-07 .0000209 0.04 0.969 -.0000402 .0000418 

Ledningsarbete .0030391 .0008394 3.62 0.000 .0013938 .0046843 

Rehabilitering och 
förebyggande arbete 

.0001437 .0000476 3.02 0.003 .0000505 .0002369 

Skol- och 
barnomsorgsarbete 

Referensvariabel 

Socialt och kurativt 
arbete 

-.0001699 .0000594 -2.86 0.004 -.0002862 -.0000535 

Städ-, tvätt- och 
renhållningsarbete 

-.0003059 .0000882 -3.47 0.001 -.0004789 -.000133 

Teknikarbete .010311 .0006954 14.83 0.000 .008948 .0116739 

Vård- och 
omsorgsarbete 

-.0001338 .0000531 -2.52 0.012 -.0002379 -.0000297 

Oförklarad             

Konstant -.0226925 .0124217 -1.83 0.068 -.0470386 .0016535 

Chef .002648 .0008844 2.99 0.003 .0009145 .0043815 

Kvalifikation -.0229448 .0024554 -9.34 0.000 -.0277574 -.0181322 

Potentiell 
arbetslivserfarenhet 

.083941 .0131785 6.37 0.000 .0581117 .1097703 

Potentiell 
arbetslivserfarenhet^2 

-.048409 .0086554 -5.59 0.000 -.0653733 -.0314447 

Sysselsättningsgrad .032405 .0111898 2.90 0.004 .0104735 .0543366 

Yrkeskategorier             

Handläggar- och 
administratörsarbete 

.0024459 .0007344 3.33 0.001 .0010065 .0038854 

Hantverksarbete -.001785 .0002277 -7.84 0.000 -.0022312 -.0013388 



  

Kultur-, turism- och 
fritidsarbete 

-.0017057 .0003369 -5.06 0.000 -.0023661 -.0010453 

Köks- och måltidsarbete 
-.0000655 .0002894 -0.23 0.821 -.0006327 .0005017 

Ledningsarbete .0001398 .0008832 0.16 0.874 -.0015912 .0018709 

Rehabilitering och 
förebyggande arbete 

-.0005256 .0001428 -3.68 0.000 -.0008054 -.0002458 

Socialt och kurativt 
arbete 

-.0019605 .0004781 -4.10 0.000 -.0028975 -.0010234 

Städ-, tvätt- och 
renhållningsarbete 

-.0003033 .0000927 -3.27 0.001 -.0004849 -.0001217 

Teknikarbete .0005269 .0005 1.05 0.292 -.0004531 .001507 

Vård- och 
omsorgsarbete 

-.0096498 .0007279 -13.26 0.000 -.0110764 -.0082232 

 

 

Tabell D2. Detaljerad kvantildekomponering mellan kvinnor och män, totalt Stockholm stad 
2013. 
Kvantil Residual Median Karaktäristikor Differens Kvantil Residual Median Karaktäristikor Differens 

1 0.012032 -0.014166 0.018776 0.016642 51 0.005718 -0.005679 0.003138 0.003177 

2 0.005979 -0.009247 0.015674 0.012406 52 0.005666 -0.005299 0.002176 0.002543 

3 0.005397 -0.011453 0.018014 0.011958 53 0.005346 -0.004999 0.001791 0.002138 

4 0.003235 -0.010974 0.017979 0.01024 54 0.004705 -0.004178 0.000986 0.001513 

5 0.002846 -0.011355 0.017433 0.008924 55 0.004626 -0.004605 0.000057 0.000078 

6 0.002513 -0.012024 0.0168 0.00729 56 0.004046 -0.004764 -0.000598 -0.001316 

7 0.002138 -0.01213 0.016294 0.006302 57 0.00422 -0.005252 -0.001233 -0.002265 

8 0.002181 -0.012543 0.016015 0.005653 58 0.003545 -0.0049 -0.002013 -0.003369 

9 0.001551 -0.011784 0.015237 0.005005 59 0.0031 -0.005401 -0.002816 -0.005117 

10 0.001368 -0.011717 0.014953 0.004605 60 0.002418 -0.005325 -0.003026 -0.005933 

11 0.00124 -0.010823 0.014289 0.004706 61 0.001858 -0.005189 -0.004026 -0.007358 

12 0.001354 -0.011198 0.014266 0.004422 62 0.00153 -0.005805 -0.004128 -0.008404 

13 0.001409 -0.010703 0.01398 0.004686 63 0.001092 -0.006021 -0.00457 -0.009499 

14 0.001455 -0.01059 0.013349 0.004215 64 0.000658 -0.00604 -0.005479 -0.010861 

15 0.001651 -0.010833 0.013201 0.004019 65 0.000438 -0.006351 -0.005946 -0.01186 

16 0.001776 -0.011064 0.013199 0.003912 66 0.000335 -0.006571 -0.007049 -0.013285 

17 0.001944 -0.01126 0.012921 0.003606 67 -0.000279 -0.006385 -0.007813 -0.014476 

18 0.002411 -0.011613 0.012478 0.003276 68 -0.000892 -0.006477 -0.008864 -0.016233 

19 0.00225 -0.011269 0.011704 0.002685 69 -0.001076 -0.006987 -0.009401 -0.017464 

20 0.00232 -0.010801 0.011239 0.002759 70 -0.001315 -0.007276 -0.0094 -0.017991 

21 0.002035 -0.01033 0.011128 0.002834 71 -0.001542 -0.007131 -0.010658 -0.019331 

22 0.002013 -0.010244 0.01126 0.003029 72 -0.001982 -0.007561 -0.011307 -0.020851 

23 0.00206 -0.009813 0.010695 0.002942 73 -0.002236 -0.007715 -0.012089 -0.022041 

24 0.002409 -0.009952 0.010483 0.002941 74 -0.002606 -0.00811 -0.012687 -0.023403 

25 0.002655 -0.010023 0.0104 0.003032 75 -0.002526 -0.008432 -0.014078 -0.025036 

26 0.002342 -0.009469 0.010151 0.003024 76 -0.002885 -0.008537 -0.015083 -0.026505 

27 0.002012 -0.009479 0.010372 0.002905 77 -0.003626 -0.008716 -0.015761 -0.028103 

28 0.001398 -0.008847 0.010341 0.002892 78 -0.003551 -0.008844 -0.016411 -0.028806 



  

29 0.00079 -0.008638 0.010373 0.002524 79 -0.003983 -0.009006 -0.017567 -0.030556 

30 0.000523 -0.008191 0.010228 0.00256 80 -0.003887 -0.009468 -0.019371 -0.032726 

31 0.000195 -0.007941 0.010406 0.00266 81 -0.00341 -0.009723 -0.021566 -0.034699 

32 0.000255 -0.00759 0.010073 0.002739 82 -0.003785 -0.009981 -0.024097 -0.037863 

33 0.000601 -0.008172 0.010407 0.002836 83 -0.003763 -0.010666 -0.026475 -0.040903 

34 0.001048 -0.008086 0.010344 0.003307 84 -0.003926 -0.011963 -0.028901 -0.04479 

35 0.001141 -0.007914 0.010247 0.003474 85 -0.004657 -0.012428 -0.032093 -0.049179 

36 0.001316 -0.008295 0.010552 0.003573 86 -0.005233 -0.013053 -0.035837 -0.054123 

37 0.0016 -0.008428 0.010821 0.003993 87 -0.005441 -0.014388 -0.039481 -0.059311 

38 0.002072 -0.008113 0.009919 0.003877 88 -0.006491 -0.015304 -0.044658 -0.066453 

39 0.002068 -0.007744 0.009306 0.003631 89 -0.007199 -0.016296 -0.050078 -0.073574 

40 0.001921 -0.007873 0.009561 0.003609 90 -0.007536 -0.018361 -0.055689 -0.081586 

41 0.002716 -0.007996 0.009335 0.004055 91 -0.007902 -0.019593 -0.05935 -0.086846 

42 0.002877 -0.007455 0.008915 0.004337 92 -0.005385 -0.023288 -0.062628 -0.091301 

43 0.00335 -0.007019 0.00812 0.00445 93 -0.002075 -0.028898 -0.062622 -0.093595 

44 0.004158 -0.006916 0.007506 0.004748 94 0.002358 -0.033323 -0.06273 -0.093695 

45 0.004405 -0.006854 0.007263 0.004814 95 0.005753 -0.038143 -0.06209 -0.09448 

46 0.005408 -0.006201 0.006005 0.005212 96 0.003938 -0.039229 -0.068052 -0.103343 

47 0.005837 -0.006264 0.005692 0.005265 97 0.007124 -0.052945 -0.068396 -0.114217 

48 0.005691 -0.00612 0.005117 0.004688 98 -0.006899 -0.064753 -0.052811 -0.124463 

49 0.006161 -0.006087 0.004748 0.004822 99 -0.014209 -0.069244 -0.044965 -0.128418 

50 0.005979 -0.005424 0.003302 0.003857 . . . . . 

N = 36280 

 


