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Sammanfattning 

Denna studie har behandlat lönekartläggning och påverkansfaktorer för individuell 

lönesättning. Undersökningen omfattade ett företag inom privat sektor med individdata från 

strax under 8000 personer. Lönekartläggning idag är begränsad då den endast fokuserar på 

variabeln kön. Denna studie avsåg att vidga detta fokus och skapa en tydligare inblick i vad 

som påverkar den individuella lönen. Syftet var således att undersöka andra utvalda variabler 

som kunde antas vara påverkansfaktorer för lön på det undersökta företaget, vilket i sin tur 

skulle jämföras mot företagets mål. Resultatet visar att företaget följer sina uppsatta mål kring 

lönesättning i stor utsträckning. Andra delen av syftet var att ställa resultatet mot tidigare 

forskning och teorier samt statistik från arbetsmarknaden. Generellt blev resultatet av denna 

jämförelse att det undersökta företaget följer samma mönster som teori och arbetsmarknad i 

sin lönesättning, dock med vissa undantag. Resultaten togs fram genom att de individdata som 

ställdes till förfogande kodades om för att matcha de variabler som undersöktes. De 

omkodade variablerna låg sedan till grund för den regressionsanalys som utgjorde basen för 

studiens resultat. 

 

Nyckelord: Individuell lönesättning, lönekartläggning, påverkansfaktorer 
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1. Inledning 

Löner har alltid varit ett känsligt ämne. Det är något som vissa talar öppet om medan andra 

anser att det är privat. Siffran i lönekuvertet kan för några handla om att kunna unna sig det 

lilla extra och för andra är det ett erkännande för ett väl utfört arbete. Från våra egna 

erfarenheter har vi hört och medverkat i många diskussioner kring detta ämne och diskursen 

kan oftast trattas ner till en specifik punkt - får vi rätt lön? Vare sig det handlar om att vi anser 

oss själva vara underbetalda, eller att andra är överbetalda, så handlar diskussionerna ofta om 

huruvida lönesättningen bygger på sakliga grunder. Detta regleras dessutom enligt lag där alla 

människor ska behandlas jämlikt, vilket även innefattar lön (Diskrimineringslagen 2008:567). 

Trots detta finns det många olika sätt att implementera individuell lönesättning och det kan 

vara en djungel av olika synsätt och tolkningar som medför en viss förvirring för den oinvigde 

(Neu Morén & Eriksson Lindvall, 2013; Nilsson & Ryman, 2005). 

 

Trots att de flesta är överens om att lön ska baseras på arbetsrelaterade prestationer så finns 

det andra faktorer som verkar påverka. Ett exempel på detta är Medlingsinstitutets årsrapport 

om löneskillnader från 2013. Rapporten visar bland annat att det fortfarande finns en ovägd 

löneskillnad på i snitt 13,4% mellan kvinnor och män (Medlingsinstitutet, 2015). För att 

synliggöra dessa löneskillnader använder sig företag av lönekartläggningar. I dagsläget ska 

företag och organisationer enligt lag genomföra en lönekartläggning minst vart 3:e år 

(Diskrimineringslagen 2008:567). Lönekartläggning som regleras i lag fokuserar dock bara på 

kön. I denna rapport vill vi ta denna undersökning ett steg längre och undersöka 

påverkansfaktorer som vanligen inte undersöks i samband med den traditionella 

lönekartläggningen.  

 

Finns det fler faktorer än kön som påverkar en individs lön? Kan fackligt medlemskap 

påverka lönen? Spelar din chefs kön någon roll för din lön? Påverkas din lön av vart du bor? 

Är prestation något lönesättare tar i beaktning? Hur mycket påverkar dessa faktorer lönen? 

Finns det några generella mönster som grundlägger dessa skillnader? Går det att se liknande 

löneskillnader i denna sektor? I vår studie avser vi att undersöka bland annat dessa frågor 

samt fånga upp andra faktorer som påverkar den enskilde arbetstagarens inkomst.  
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2. Syfte och frågeställningar 

I denna studie avser vi att ta den traditionella lönekartläggningen till en ny nivå genom att 

undersöka fler faktorer än kön som kan påverka lönen. Syftet med denna undersökning är att 

ge företaget ytterligare underlag för lönesättning samt belysa eventuella osakliga 

löneskillnader. Slutligen vill vi även lyfta detta mot statistik från den svenska 

arbetsmarknaden och teorier/hypoteser om de undersökta variablerna. 

 

Genom detta arbete avser vi att undersöka variabler vi antar är centrala för den individuella 

lönen. Följande variabler har valts ut: kön, ålder, utbildningsnivå, chefskap, regionplacering, 

svårighetsgrad på arbetsuppgifterna, befattning, prestation, fackligt medlemskap och huruvida 

du har en manlig eller kvinnlig chef. Detta genom en så kallad multivariat regressionsanalys. 

 

Frågeställningar: 

 Går det urskilja orsaksmönster som grundlägger löneskillnaderna? 

 Hur ser resultatet ut kopplat mot företagets officiella lönekriterier? 

 Hur ser företagets löneskillnader ut jämfört med löneskillnader inom privat 

tjänstemannasektor? 

3. Bakgrund uppdrag och uppdragsgivare 

Vi har fått i uppdrag att se över faktorer som kan påverka lönen på ett företag inom privat 

sektor. I samråd med en representant från löneavdelningen samt jämställdhets- och 

mångfaldsansvarig på företaget har uppdraget utformats.  

 

På vår uppdragsgivares begäran har vi anonymiserat företaget som studien utförts på. Till 

följd av detta kommer inga detaljer som kan röja företagets identitet att nämnas i detta arbete.  

Företaget som anlitat oss för det här uppdraget verkar inom privat sektor och är en av de 

större aktörerna inom sin bransch. De arbetar mot privat- och företagskunder och har bland de 

största kundandelarna inom den verksamma marknaden. Deras syfte är bland annat att skapa 

tillgänglighet och flexibla lösningar. Detta genom att vidhålla hög kostnadseffektivitet samt 

lyhördhet mot sina kunder. 
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På detta företag har ungefär hälften av de anställda en akademisk utbildning och andra hälften 

gymnasieutbildning. Företaget har en relativt jämn könsfördelning då medarbetarna är 

fördelade på 56% kvinnor och 44% män. Om vi ser på åldersfördelningen på företaget så är 

medelåldern 45 år och majoriteten av medarbetarna hör till åldersspannet 36-50 år. 

3.1 Lönesättning på företaget 

I samtal med våra uppdragsgivare har vi fått information kring hur lönesättningen sker. Det 

undersökta företaget har lönesättande chefer som gör en enskild bedömning av varje 

arbetstagares arbetsinsats. De anställda på företaget placeras i lönespann baserat på vilken 

region, befattning samt svårighetsgrad på det utförda arbetet. Lönespannet bygger på 

marknadslönen för branschen och kan sedan skilja plus/minus 20% beroende på hur den 

anställde presterar. Lönesättande chef bedömer utifrån en matris hur den anställdes 

prestationen ska premieras. Företaget består av flera olika avdelningar med skilda 

arbetsuppgifter. Detta medför att vissa medarbetare utför ”lätt mätbara” prestationer (säljare) 

medan andra utför ”svårt mätbara” prestationer (projektledare). I Bilaga 1 finns den 

lönematris som tillämpas på det undersökta företaget. 

 

Svårighetsgraderna sätt med hjälp av HAY-modellen. Modellen bygger på en värdering av 

vad varje roll/arbetstitel bidrar med till företagets resultat. HAY-modellen är uppbyggd efter 

ett system utifrån tre faktorer; Kunnande, Problemlösning och Resultatpåverkan och inom 

dessa faktorer finns det delfaktorer skräddarsydda för organisationen. Modellen har sedan 

skalor där de olika nivåerna samt befattningar/roller är beskrivna. Individens arbetsinsats 

värderas därefter och sammanfattas med en poängsiffra. Av poängsiffran framgår det därefter 

vilken profil rollen har (exempelvis ledningsförmåga). (JämO, 2008)  

 

Vi har dock ingen möjlighet att gå in i detalj på de olika yrkesbefattningarna då det ökar 

risken för att företagets identitet uppdagas.  

4. Lagar och regler gällande löner 

I detta avsnitt vill vi ge er läsare information om lönekartläggning och individuell 

lönesättning ur ett juridiskt perspektiv. Lönekartläggning förklaras från lagstadga samt praxis, 

vi kommer även redovisa ett kort stycke om diskriminerande lönesättning. 
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4.1 Lagstadga för lönekartläggning 

Diskrimineringslagens syfte är: 

”[...]att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter 

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.” (Diskrimineringslagen 

2008:567). Denna lag reglerar även det som denna rapport kommer behandla, nämligen 

kartläggning av löner. Enligt 10 § kapitel 3 Diskrimineringslagen (2008:567) är det krav på 

att arbetsgivare med fler än 25 anställda måste genomföra en lönekartläggning vart tredje år.  

 

Lönekartläggningens syfte består av att kartlägga och analysera: 

 bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos 

arbetsgivaren 

 löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika 

eller likvärdigt 

 

Enligt 11 § kapitel 3 Disk. L (2008:567) ska karläggningen utmynna i en handlingsplan för 

jämställda löner som tydliggör åtgärder samt tidsplan. Målsättningen ska vara att de planerade 

åtgärderna genomförs så snart som möjligt dock senast inom tre år (DO, 2014).  

4.2 Lönegrundande kriterier lag 

I samband med att individer upplever att deras löner inte satts på saklig grund och en tvist 

med arbetsgivaren uppstått har Arbetsdomstolen (AD) och EU-rätten reglerat vad som gäller. 

Enligt praxis från arbetsdomstolen samt proposition 1993/94 går det urskilja att löneskillnader 

normalt grundas på fem sakliga punkter: färdigheter, ansträngning, ansvar, arbetsförhållanden 

samt marknad. Färdigheter är då samlingsnamnet för den kunskap/erfarenhet som individen 

har. Ansträngning handlar om individens inställning till arbetet och om hur denne bemödar 

sig att göra ett bra arbete. Ansvar beskriver då om den anställde har något ansvar gentemot 

arbetsgivaren. Det kan vara allt från ett socialt ansvar till att se till så att säkerhetsregler följs. 

Arbetsförhållanden som kan beskrivas som besvärliga samt farliga kan även det vara skäl till 

högre lön. Angående marknad finns det inget uttalat i propositionen. Enligt praxis (AD 2001 

nr 13, AD 2001 nr 51, AD 2001 nr 76, AD 2013 nr 64) kan vi dock se att även 

marknadsaspekter kan vara ett skäl för löneskillnader. Med marknad i detta hänseende menas 

fördelar hos en individ som gentemot en annan ger arbetsgivaren en konkurrensfördel mot 
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andra företag. Till exempel en anställd som innehar unik kunskap inom ett speciellt område 

som arbetsgivaren värdesätter. 

4.3 Diskriminerande lönesättning/Diskrimineringsteori 

Utifrån diskrimineringslagen kan vi härleda att skillnader i lön som inte har sakliga grunder 

anses vara diskriminering. Löneskillnaderna beror således på attributer eller egenskaper som 

inte har med arbetet att göra och anses ofördelaktiga på arbetsmarknaden. Diskriminering kan 

ske i lite olika former och kan antingen vara indirekt, direkt eller i form av trakasserier (DO, 

2015). 

 

Oxford Research AB (2012) har tagit fram en rapport där de i diskrimineringsteorin gör 

åtskillnad på preferensbaserad- och statistisk diskriminering. Preferensbaserad diskriminering 

innebär att arbetsgivare föredrar eller missgynnar personer med speciella 

egenskaper/karaktärsdrag. Statistisk diskriminering innebär att arbetsgivaren behandlar den 

anställde utifrån en stereotypisk bild som arbetsgivaren tycker att den anställde passar in 

under. Behandlingen är då av missgynnande karaktär jämfört med övriga kollegor.  

5. Vad är individuell lönesättning? 

Individuell lönesättning kan vara svårt att definiera då det finns många olika sätt att beskriva 

begreppet. Neu Morén & Eriksson Lindvall (2013) skriver att individuell lönesättning bland 

annat innefattar prestationsrelaterad lönesättning, resultatbaserad lön, förtjänstlön och 

kompetensbaserad lön. Även Nilsson & Ryman (2005) nämner problem kring att definiera 

individuell lönesättning. De menar att det finns variationer i hur individuell lönesättning 

används mellan branscher, företag och även inom olika avdelningar i en organisation. Neu 

Morén & Eriksson Lindvall (2013) och Nilsson & Ryman (2005) har dock en liknande 

slutsats kring en gemensam nämnare för individuell lönesättning: det är en samling av olika 

typer av lönesättning som gemensamt bygger på individens prestation och det utförda arbetets 

svårighetsgrad. 

Nilsson & Ryman (2005) menar vidare att det finns två olika aspekter för individuell 

lönesättning: lönesättning vid nyrekrytering och lönesättning vid lönerevision. De har även 

valt att dela upp den individuella lönesättningen i tre beståndsdelar: formella- och individuella 

faktorer samt marknadskrafter. De formella faktorerna behandlar arbetskrav (vad som utförs) 

och formell kompetens (utbildningsnivå och erfarenhet). De individuella faktorerna handlar 
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om hur saker utförs, då med fokus på prestation och duglighet. Med marknadskrafter menas 

relationen mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. 

Nilsson och Ryman (2005) förklarar duglighet som bland annat självständighet i arbetet och 

samarbetsförmåga. De menar att den centrala delen i individuell lönesättning rör 

bedömningen av duglighet och prestation. Inom yrken där det finns möjlighet att mäta 

prestation i form av antal sålda/producerade produkter är det relativt enkelt att genomföra 

denna bedömning jämfört med yrken som tillhandahåller tjänster. Nilsson och Ryman (2005) 

trycker på att bedömningen av duglighet, hur skickligt en arbetstagare utför sitt arbete, är 

komplicerad då det är svårt att mäta. Trots svårigheterna kring denna bedömning så anser 

både arbetstagare och arbetsgivare att kriterier associerade till duglighet/skicklighet ska ha en 

stor påverkan på lönen (Nilsson & Ryman, 2005). LO och Statistiska centralbyrån (SCB) har 

tillsammans undersökt vad medlemmarna i LO-, TCO- och SACO-förbund anser ska påverka 

lönen. Denna undersökning visade att majoriteten tycker att “skicklighet i arbetet” ska ha 

avgörande betydelse för lönesättning (Nilsson & Ryman, 2005). 

Individuell lönesättning kan ses som väldigt subjektiv då det är just en bedömning från 

lönesättarna som styr stora delar av denna process (Alsterdal, 2003). Nilsson och Ryman 

(2005) menar att det trots bestämda lönekriterier inte finns någon objektiv individuell 

lönesättning, vilket medför att essensen av denna form av lönesättning är dess största 

problematik. Cheferna utgör alltså en stor del i hur den individuella lönen sätts, vilket kan 

ställa till problem när dessa chefer vill tillfredsställa medarbetarna men samtidigt begränsas 

av företagets villkor (Neu Morén 2011). 

Att individuell lönesättning används motiveras ofta av att det ska ge en större lönespridning 

vilket ska ge en effekt av högre produktivitet. Två som är positivt inställda till detta är Lazear 

& Rosen (1981). De har grundat den så kallade turneringsteorin som främjar individuell 

lönesättning från ovan nämnda kriterie. Teorin utgår från att ett företags resultat och 

produktivitet antas påverkas positivt av konkurrens och tävlingar mellan de anställda. Pfeffer 

(2000) delar inte samma åsikt om individuell lön. Han menar att det skapar interna konflikter 

som kan leda till missämja inom arbetsgruppen, vilket då ger en negativ inverkan på 

företagets resultat. 

 

Även Nilsson och Ryman (2005) lyfter upp frågan om varför individuell lönesättning 

används. De menar på att det främst är arbetsgivarna som yrkat på användningen av 
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individuell lönesättning men att det även finns en allt större önskan från de anställda att 

använda detta lönesättningssystem. Ur arbetsgivares perspektiv handlar det om att 

kostnadseffektivisera genom att ge högre lön till högpresterande anställda gentemot 

lågpresterande. Detta gör även lön till ett styrmedel för verksamheten. Arbetsgivarna menar 

även att det fungerar som en motivationsfaktor till att prestera bättre. Samtidigt upplever de 

anställda denna form av lönesättning som mer rättvis då det kan leda till större möjlighet att 

påverka den egna lönen (Nilsson & Ryman, 2005). 

6. Påverkansvariablerna 

Vi presenterar i denna del teorier/forskning samt hypoteser kring de variabler vi avsett att 

undersöka. I analysdelen kommer vi att jämföra vårt resultat mot dessa teoretiska 

utgångspunkter. 

 

I och med omfattningen av denna uppsats och antalet variabler vi valt att undersöka kommer 

det undersökta forskningsfältet endast målas upp i stora drag. Avsikten är inte att den ska ge 

läsaren en heltäckande bild utan snarare ge en teoretisk utgångspunkt ur resultatet kan tolkas 

och betraktas. 

6.5.1 Kön 

Som vi nämnt i inledningen till denna uppsats genomför Medlingsinstitutet årligen rapporter 

om löneskillnader mellan kvinnor och män. Den senaste rapporten visar bland annat att det 

fortfarande finns en löneskillnad på i snitt 13,4% mellan kvinnor och män (Medlingsinstitutet, 

2015). Denna siffra krymper dock när faktorerna ålder, utbildning, yrke, 

tjänstgöringsomfattning och sektor tas med i beräkningen. Då hamnar den oförklarade 

löneskillnaden på 5% för hela arbetsmarknaden, vilket är mer jämnställt än tidigare år. Från 

2005 har både den ovägda samt den standardavvägda löneskillnaden på arbetsmarknaden 

mellan könen minskat. Den vägda variationen skiljer dock betydligt beroende på sektor, där 

bland annat de anställda inom kommunal sektor uppvisar minst löneskillnader (0,6%) och de 

inom privat sektor uppvisar störst löneskillnader (8,6%) (Medlingsinstitutet, 2015). 

 

Att det finns löneskillnader mellan könen råder det ingen tvekan om (Medlingsinstutet, 2015). 

Det är dock svårt att uttala sig om det föreligger osakliga/sakliga löneskillnader. För att kunna 

uttala sig om detta måste alla variabler som kan tänkas påverka lönen vara med i 
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beräkningarna, vilket enligt Medlingsinstutet (2015) är omöjligt. De förtydligar detta genom 

att understryka att skillnader i lön är problematiskt att förklara då lönesättning ofta grundas på 

information som företaget saknar statistik på. Exempel på detta kan vara engagemang, 

meriter, motivation och så vidare. 

 

En förklaring som ofta lyfts för att förklara löneskillnader mellan könen är arbetssegregation 

och att män och kvinnor väljer att arbeta med olika saker. Löfström (2005) åskådliggör detta 

och beskriver Sveriges arbetsmarknad som en av de mest uppdelade. Löfström poängterar att 

trots att kvinnor och män rent formellt kan röra sig mellan arbeten finns det normer och 

könsstereotypiska mönster på dagens arbetsmarknad som bestämmer vad kvinnor respektive 

män borde arbeta med. Dessa mönster/normer är långt etablerade på arbetsmarknaden och 

baserade på en uppfattning om att det finns arbeten som är mer lämpliga för respektive 

kön.  Resultatet av Löfströms (2005) studie tyder dock på att könssegregeringen på 

arbetsmarknaden har minskat och fortsätter denna förändringstakt kommer vi om cirka 100 år 

ha en helt könsintegrerad arbetsmarknad.  

 

Löfströms tankar kring arbetssegregation understryks av data från SCB (2012). År 2010 var 

Sveriges arbetsmarknad dels segregerad efter yrke, där endast 3 av de 30 största 

yrkeskategorierna definieras som jämställd (fördelning på 40-60% mellan män och kvinnor) 

men även uppdelad efter sektor, där den offentliga sektorn domineras av kvinnor (SCB, 

2012).  I en av Statens offentliga utredningar (SOU) (2004) trycker de på att konsekvenserna 

av en könsuppdelad arbetsmarknad blir att resurser fördelas ojämnt ekonomiskt, politiskt och 

organisatoriskt. Detta skulle då vara en bidragande faktor till att kvinnor rent generellt har en 

lägre lön än männen. Precis som Löfström (2005) lyfter SOU (2004)  inga formella hinder 

som rent generellt skulle hindra kvinnor från att välja samma arbeten som männen, utan även 

här lyfts normer och förutfattade meningar kring vad respektive kön bör syssla med som den 

starkaste orsaken till den existerande strukturen.  

 

Löneskillnader mellan könen kan anses vara acceptabelt så länge skillnaderna grundar sig på 

vad som betraktas som sakliga grunder. Brown et al (2011) undersöker just sakliga 

lönegrunder i en studie gjord från engelska hushåll genom att separera löneekvationen till att 

undersöka en förklarad respektive oförklarad del. Studien omfattande 12 981 observationer 

mellan 1991-2008 och syftet var att undersöka om det föreligger lönediskriminering i den 

undersökta gruppen. De variabler som undersöktes var: antal barn, antal anställda i hushållet, 
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ålder i kvadrat, civilstatus, utbildning, hälsa, arbetslöshetsgrad, etnicitet, år av arbetslöshet, 

hushållskostnader samt inkomst. I studien ville de undersöka om och hur detta påverkade 

individens inkomst. I resultatet fann de en inkomstskillnad mellan män och kvinnor. En viktig 

del av denna skillnad förklarades av antalet barn, främst om individen hade unga barn. 

Studien visade även att detta påverkade kvinnor i högre utsträckning än män vilket ledde 

Brown et al (2011) att beskriva detta som lönediskriminering på grund av att denna 

löneskillnad var osaklig. 

 

Wu (2007) fann i en dokumentstudie gjord utifrån data mellan 1979-1994 att löneskillnader 

mellan kön kan förklaras utifrån Humankapitalteorin (se 6.5.7 Prestation). Löneskillnaden 

förklaras utifrån att män i regel har högre arbetslivserfarenhet än kvinnor och därmed inte 

behöver lägga ner lika mycket arbete på att tillgodose sig högre humankapital. Studien/teorin 

bygger således på att investeringar i human kapital leder till en högre inkomst. 

6.5.2 Ålder 

Att studera ålders inverkan på den individuella lönen kan i många fall vara problematiskt då 

en högre ålder vanligtvis förknippas med högre erfarenhet. Erfarenhet som attribut är svår att 

mäta då den kan insamlas från flera olika arbetsplatser och olika situationer (DO, 2012). 

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) får dock inte lönen mellan arbetstagare variera endast 

på grund av åldern. Om dock åldern genom erfarenhet och skicklighet bidrar till en bättre 

prestation kan en högre lön vara motiverad. 

 

I Sverige har vi idag en stigande lönekurva efter ålder. Enligt statistik från SCB om den 

privata sektorn gällande tjänstemän 2014, ser vi ett tydligt samband mellan ålder och inkomst. 

Individer mellan 18-35 år tjänar omkring 71% mindre än någon mellan 50-66 år.  Dessa 

siffror är helt ovägda och mäter endast skillnad i ålder. 

 

I en studie gjord i Belgien 2015, studerades ålder och dess påverkan på reservationslönen, 

vilket innebär den lägsta möjliga lön som arbetstagaren är villig att acceptera. Studien som 

gjordes av De Coen et al (2015) bygger på individdata från nästan 23 000 stycken Belgiska 

arbetare mellan 18-60 år från varierande arbetsklasser. Resultatet visar en positiv korrelation 

mellan ålder och reservationslönen, där mestadelen av ökningen sker efter att individen fyllt 
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38 år. Hur stark denna ökning är varierar dock beroende på vilken arbetsklass individen 

kommer ifrån. I studien hade arbetare, tjänstemän och offentlig sektor skiljts åt.   

 

De Coen et al (2015) resultat går dock i motsatt riktning från en studie som är gjord av 

Bloemen H.G et al (2001) i Nederländerna vars resultat indikerar på ett negativt samband 

mellan ålder och reservationslön, efter att individen fyllt 34 år. En möjlig orsak som lyfts upp 

som förklaring är dels att äldre i regel har mer fokus på familj/fritid samt att individer vid 

denna ålder inte har ett lika stort behov av pengar som tidigare. Att äldre behöver mindre 

pengar antas bero på att de har ett stort sparkapital. I och med att behovet av pengar minskar 

ska då även villigheten att arbeta minska. I analysen fann de dessutom att lönekrav till stor del 

styrs av utbildning, där högutbildade hushåll i regel eftersträvade/önskade en högre lön än 

övriga. 

6.5.3 Utbildning & Svårighetsgrad på arbetet 

Svårighetsgrad på det undersökta arbetet har utformats efter den så kallade HAY-modellen (se 

3.1) där kunnande är en grundläggande faktor för lönesättning. På grund av detta har vi valt 

att slå ihop utbildning och svårighetsgrad i denna del. 

 

Ett begrepp som kan användas för att förklara löneskillnader är humankapitalteorin. 

Nationalencyklopedin (2015) har följande beskrivning av humankapitalteorin: “människors 

kunskaper, färdigheter och andra till produktionsförmågan bidragande fysiska och psykiska 

egenskaper som förvärvats genom investeringar i form av bland annat utbildning, träning och 

hälsovård”. Gary Becker har i sin bok Human Capital (1993) en liknande beskrivning. Becker 

(1993) menar även att ett företags investeringar i en individs utbildning kan jämföras med 

investeringar i utrustning. 

   

Tan (2014) beskriver och förklarar att humankapital bygger på kunskap och att 

kunskap/utbildning i alla dess former ökar individens produktivitet och därmed även deras 

inkomster. Tan (2014) utvecklar detta resonemang till samhällsnivå och skriver att 

investeringar i utbildningar inte enbart är bra för individens ekonomiska situation utan det är 

även en huvudingrediens för att ett land ska växa ekonomiskt. 
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Humankapitalteorin omfattar dock mer än bara utbildning, även om utbildning ses som den 

vitala delen. Teorin bygger på att människan rent generellt strävar efter att öka sin inkomst 

och är därför beredda på att investera i sig själva för att tjäna mer (Tan, 2014). Grundstenen 

bakom detta tankesätt är alltså att individen strävar och bygger sitt arbete efter yttre 

motivationsfaktorer (se 6.5.7 Prestation). 

 

I en kartläggning gjord av Bureau of Labor Statistics, U.S Department of Labor (2014) visade 

det sig att i USA innebär en högre utbildning i regel en högre inkomst. Statistiken är baserad 

på individer över 25 år med en heltidsanställning och bygger på medianvärden. Skillnaden 

mellan lön och utbildning visar ett stigande samband från “less than a high school diploma” 

som är den grupp som tjänar minst till “advanced degree” som är den grupp som tjänar mest. 

Från kartläggningen går det att urskilja att skillnaden mellan en gymnasieutbildning (High 

School) och universitetsutbildning (Bachelors degree) 2014 låg på cirka 45%. 

 

Jämför vi detta med statistik från Statistiska centralbyrån (SCB, 2013) ser vi liknande 

tendenser, nämligen att utbildning resulterar i en högre lön. Dessa data är baserade på den 

genomsnittliga månadslönen för män och kvinnor i korrelation med vilken utbildningsnivå 

individen har. Skillnaden mellan exempelvis en individ som har gått en treårig 

gymnasieutbildning och en individ som har gått en eftergymnasial utbildning på minst tre år 

är cirka 28% 

 

Arbetsgivarverket (2010) tar upp att löner ska vara individuella och sakliga. Bland dessa 

sakliga faktorer hör bland annat svårighetsgrad i arbetet. Vi har fått information från våra 

uppdragsgivare att deras mål är varje svårighetsgrad ska ges ett lönepåslag på cirka 15%. I 

och med detta och vår tanke att analysera flera svårighetsnivåer bör vi enligt teorin få en 

stigande lön för varje svårighetsgrad. 

6.5.4 Fackligt medlemskap 

De fackliga organisationerna tillhör enligt Kjellberg (2002) en av de viktigaste aktörerna på 

den svenska arbetsmarknaden. I Sverige är den fackliga anslutningen stor och centrala 

förhandlingar sker regelbundet mellan arbetsgivare där löner och andra anställningsvillkor 

ofta hamnar i fokus. Fackligt medlemskap präglas av gemenskap och samhörighet och idag 
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har Sverige relativit homogena fackförbund, där varje fackförbund organiserar en viss typ av 

yrkesmänniskor. (Kjellberg, 2002). 

 

 I Sverige kan vi dock konstatera att det fackliga medlemskapet har påverkats av den 

individualiserade trenden som Nilsson & Ryman (2005) talar om. Allvin & Sverke (2002) har 

gjort undersökningar kring detta som visar på att senare generationer tenderar att se det 

fackliga medlemskapet som ett verktyg till att förbättra sina individuella förutsättningar 

jämfört med tidigare generationer som har anslutit till facket av ideologiska skäl. Vidare finns 

det även forskning kring att individer som inte tillhör någon facklig organisation anser sig 

bättre på att förhandla om sina löner jämfört med fackligt anslutna som förlitar sig på att 

löneförhandlingen sköts av det fackliga förbundet (Sverke et al, 2005). 

 

I en norsk studie utförd av Barth et al (2002) ville forskarna studera hur medlemskap i facket 

påverkar individens inkomst. Studiens huvudsakliga fokus låg på att se om en arbetsplats med 

flertalet fackligt anslutna visar upp högre lönenivåer än en arbetsplats med lägre 

anslutningsgrad. I resultatet fann de ett positivt samband främst mellan kollektivanslutna och 

lön, vilket innebar att fackligt anslutna på en arbetsplats med kollektivavtal hade högre löner 

än sina icke anslutna kollegor. Detta får stöd av en äldre studie gjord i Australien 1993 som 

visade att fackligt medlemskap i regel ökade den anställdes inkomst med omkring 10% 

(Kornfeld, 1993). 

 

Eren (2009) valde i sin forskning att fokusera på en annan aspekt av det fackliga 

medlemskapet. I en studie gjord på den amerikanska arbetsmarknaden, ville han dels se om 

det fanns någon positiv relation mellan fackligt medlemskap och lön men han ville även se 

om arbetsplatser med många medlemmar även medförde till att icke medlemmar på dessa 

arbetsplatser hade högre lön. Författaren valde att kalla detta ett “free ride” problem. I 

resultatet fann han att medlemmar rent generellt hade högre lön än icke anslutna. Studien 

visade dock inget bevis för det han valt att kalla “free ride problem”. Utöver ovan nämnda 

resultat fann Eren (2009) även att fackligt medlemskap i regel gynnar individer i låglöneyrken 

mer än individer med ett högavlönat arbete. 
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6.5.5 Regionsplacering 

Gustavsson & Svaleryd (2006) har genomfört en studie på uppdrag av Institutet för 

Näringslivsforskning som behandlar löneskillnader mellan kommuner och landsting. I denna 

studie har fyra yrkeskategorier studerats närmare: landstingsanställda läkare, kommunala 

administrativa chefer, kommunalanställda förskollärare samt kommunalanställda lärare. 

Resultatet av studien visade att det fanns löneskillnader mellan dessa yrkeskategorier 

beroende på vilken kommun/landsting det handlade om. Till exempel tjänade en läkare i 

Blekinges landsting cirka 17% mer än en läkare i Stockholms landsting. Dessa beräkningar 

har tagit hänsyn till utbildningsår, arbetslivserfarenhet och kön. En annan slutsats från denna 

studie var att det fanns tydliga löneskillnader mellan kommuner och mellan landsting även 

när hänsyn tagits till yrke, utbildning, yrkeslivserfarenhet och kön (Gustavsson & Svaleryd, 

2006). 

 

Gustavsson & Svaleryd (2006) utvecklar diskussionen om vad dessa geografiska 

löneskillnader möjligtvis kan bero på. De lyfter bland annat upp att individuella preferenser 

styr vad människor prioriterar. Winters (2009) kommer till en liknande slutsats i sin studie 

och menar bland annat att löneskillnaderna kan bero på boende- och matpriser samt på hur 

åtråvärd arbetstagarna finner platsen där arbetet utförs. Till exempel att en yngre person kan 

tänka sig att bo i en storstad med närhet till nattliv i utbyte mot lägre lön, medan en 

småbarnsfamilj kan tänka tvärtom. Gustavsson & Svaleryd (2006) lyfter även nettoinkomst i 

alternativa anställningar som en faktor. Att flytta för att få en annan tjänst med högre inkomst 

blir helt enkelt mindre värd om till exempel även boende- och resekostnader ökar. Då måste 

lönen öka så pass mycket att det kompenserar även för dessa kostnader, vilket kan medföra 

ännu högre löner inom vissa områden. Gustavsson & Svaleryd (2006) diskuterar även faktorn 

temporära ojämnvikter som handlar om utbud och efterfrågan av arbetskraft inom ett område. 

De tar upp ett exempel med förskolelärare, är behovet stort och det saknas personer med den 

utbildningen i området så stiger lönerna för att på så vis locka till sig arbetskraft från andra 

delar av Sverige. Finns det däremot gott om förskolelärare i området finns inget behov av att 

öka lönerna. Den sista faktorn som diskuteras är kommunala preferenser. Detta handlar helt 

enkelt om att olika kommuner värderar yrken olika. De spekulerar kring att det kan finnas 

olika syn på lönebildningen på grund av politisk tillhörighet, exempelvis att en borgerligt 

styrd kommun har en mer generös lönebildning än en socialdemokratisk eller tvärtom 

(Gustavsson & Svaleryd, 2006). 
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En annan förklaring kommer från Massey (1993). Han skriver om en teori kopplad till 

humankapital. Han menar att individer flyttar för att få högre avkastning på sitt humankapital 

och söker sig därför till regioner där företag är beredda att betala högre löner för likvärdiga 

arbeten. 

6.5.6 Chefskap 

Det finns flera förklaringar om vad en chef är. Chef, chefskap, ledare och ledarskap är ofta 

synonymt med varandra. Oftast beskrivs chef som en formell titel medan en ledare inte 

nödvändigtvis behöver vara chef (Blom, 1994). Enligt Blom (1994) kan en ledare definieras 

som en individ med följare där styrning av dessa är centralt. Han menar vidare att chefskap 

har två funktioner: ansvarsfunktion och ledarfunktion. Ansvarsfunktionen är kopplad mot 

chefens överordnade så som ledning för företaget. Ledarfunktionen är kopplat till de 

underställda medarbetarna (Blom, 1994) 

 

I en rapport skriven av Granqvist och Regnér (2013) undersöker de chefslöner och hur detta i 

sin tur påverkar den individuella inkomsten. De understryker det faktum att de flesta som idag 

har chefsansvar inte omfattas av något bonussystem, utan har vanliga löner likt de som inte 

har chefsansvar. Utifrån data från 150 000 akademiskt utbildade SACO-medlemmar, varav 30 

000 var chefer, fann författarna att chefskap innebär en löneökning på omkring 30%. I 

rapporten har författarna tagit hänsyn till skillnader i form av könssammansättning, förekomst 

av deltidsarbete, arbetsmarknadssektor, lönesamtal, arbetslivserfarenhet och medlemsförbund 

mellan chefer och icke. 

 

Det finns en del forskning kring manliga och kvinnliga chefers ledarstil. Eagly & 

Johannessen-Schmidt (2001) menar dock att den dominerande uppfattningen är att det inte 

finns några större skillnader i ledarstil mellan könen. Författarna utvecklar detta med att det 

trots avsaknad av skillnad i ledarstil ändå kan förväntas vissa skillnader på grund av 

socialisering. Med detta menar det att samhällets könsroller inte helt försvinner i en 

organisation (Eagly & Johannessen-Schmidt, 2001). Denna socialisering menar Ridgeway 

(1997) reproduceras inom organisationer, vilket bland annat bygger på stereotyper om att män 

presterar bättre än kvinnor. 
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Hensvik gjorde 2011 en dokumentstudie för IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk 

utvärdering) där hon efter att ha analyserat stora delar av Sveriges arbetsmarknad mellan 

1996-2008 inte fann några bevis för att chefens kön i slutändan påverkar individens lön. Utan 

de skillnader som uppvisas på chefsnivå beror på individuella faktorer hos den enskilde 

chefen, inte chefens kön (Hensvik, 2011). 

6.5.7 Prestation 

Den svenska arbetsmarknaden förändras och den generella utvecklingen går mot att vi får ett 

arbetsklimat som ställer allt högre krav på kompetens och kunnande. Som arbetsgivare i 

dagens tjänstemannasamhälle kan det vara svårt att övervaka det arbete som arbetstagarna gör 

och då kan en individuell lönesättning vara ett medel för att försöka styra och kontrollera de 

anställdas insats (Neú Morén & Eriksson Lindevall, 2013). Genom att belöna individuella 

prestationer är förhoppningen att ett individuellt belöningssystem ska resultera i att de 

anställda ska sträva efter att prestera bättre och därmed bidra till ett mer effektivt och lönsamt 

företag. Vad detta tankesätt inte tar hänsyn till är människors subjektivitet och att det som 

motiverar kan variera mellan två individer med samma arbete. Monetär belöning ses som ett 

sätt att styra människor som eftersträvar yttre motivationsfaktorer, det vill säga lönen är något 

externt som individen får och strävar efter. Lön kan även fungera som en statusmarkör. Det 

finns även inre motivationsfaktorer, vilket innebär att den anställde motiveras av 

givande/tillfredställande arbetsuppgifter (Neú Morén & Eriksson Lindevall, 2013). Utöver det 

nämnda inre och yttre motivationsfaktorerna har författarna försökt förklara 

motivationsteorierna utifrån tre skilda perspektiv:  

 

1. Motivation förklaras utifrån den enskilda individen vilket innebär att motivation beror 

på arv och miljö. Det kan vara allt från uppfostran till gener, eller en kombination av 

dessa. 

2. Förhållandena på arbetsplatsen är det som avgör vad som motiverar den anställde. Det 

kan vara allt från att uppleva sitt arbete som meningsfullt till att det finns specifika 

villkor på arbetsplatsen som värdesätts. Inom dessa teorier läggs ofta fokus på 

ledarskap, arbetsplatsens kultur och sociala processer. 

3. I det tredje perspektivet läggs fokus på hur medarbetare och företag påverkas av 

samhället de verkar i. Faktorer som kan spela in är religion, livsåskådningar och 

sociala faktorer. 
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Trots att författarna rent teoretiskt påstår att det går att dela in motivationsfaktorer i olika 

kategorier vidhåller de att verkligheten ofta är mer komplex än så. Till exempel, bara för att 

en individ inte tycker att lön är den viktigaste motivationsfaktorn behöver inte det betyda att 

lön inte är väsentligt. Just lön är en grundläggande del i vårt samhälle och används bland 

annat till försörjning men har även andra funktioner som bekräftelse, feedback, status. Neú 

Morén och Eriksson Lindevall (2013) anser därför att det i teorin möjligtvis går att dela upp 

motivationsfaktorer i kategorier men att det i praktiken kan vara väldigt svårt att skilja dem åt. 

Samhället och kontexten påverkar både företag och individ samtidigt som företag och individ 

påverkar samhället. Detta medför då till att det kan vara problematiskt att peka ut enskilda 

motivationsfaktorer som driver en individ till ett bra arbete (Neú Morén & Eriksson 

Lindevall, 2013). 

 

En utbredd prestationsteori som används för att förbättra arbetstagarens instans är Pay for 

performance (p4p) som bygger på att individens prestation ska styra lönen. Ur ett 

organisatoriskt perspektiv ska då lönen fungera som ett styrmedel för att individen på ett 

effektivt sätt ska arbeta mot företagets mål. (Young, GJ 2012). Att använda monetära 

belöningar som den huvudsakliga källan till att få individer att arbeta effektivt är dock 

omdebatterat. Det finns forskning som säger att det fungerar och produktiveten höjs samtidigt 

som det finns forskning som säger att effekten av p4p inte är så stor (Rosenthal & Frank, 

2006; Cameron & Pierce, 1994 ).  

 

Det teorin är baserad på är antagandet att den högre lönen ska medföra till att den anställde 

anstränger sig mer på sitt arbete. Vad teorin dock inte förklarar är hur den högre lönen ska 

leda till en högre ansträngning hos den anställde. I en artikel skriven av Bonner & Sprinkle 

(2002) går de igenom teorier rörande p4p där fokus läggs på att ge läsaren ett ramverk kring 

p4p. Författarna lyfter fyra teorier som används för att förklara möjliga orsaker till en ökad 

prestation hos den anställde. 

 

“Expectancy theory” - Bygger på att individer vill maximera sin inkomst i relation till det 

arbete som lagts ner. Teorin bygger på förväntan i det hänseende att arbetstagaren anpassar 

sitt arbete efter den förväntade inkomsten samt värdet på den. Den monetära belöningen går 

då hand i hand med arbetsinsatsen då arbetstagaren sätter sin prestation efter vad denne anser 

är tillräckligt för att nå den önskade/förväntade inkomsten. Teorin kring lön som motivation 

för att få individen att prestera är dock omdebatterad då individer rent generellt har olika 
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preferenser gällande vad belöningen med ett arbete är. Lön lyfts dels upp ur ett materiellt 

perspektiv men kan även för vissa vara prestige/status.  

 

“Agency theory” - Har liknande upplägg som “Expectancy theory”. Denna teori bygger dock 

på att individen ska motiveras enbart utifrån självupplevda saker och att individen på ett 

logiskt och rationellt sätt alltid anpassar sitt arbete för att för att nå maximal inkomst. Teorin 

fokuserar således endast på den ekonomiska aspekten vilket innebär att arbete som inte ger 

någon monetär belöning inte motiverar den anställde att arbete. 

 

“Goal setting theory” – Till skillnad från de tidigare nämnda teorierna som främst lägger 

fokus på den monteära belöningen, utgår denna teori från att det är personliga mål och 

individens önskan att nå dessa som får individen att prestera. Forskning har visat att det 

främst är stora utmaningar på arbetet som leder till en hög ansträngning/prestation hos den 

anställde.  

 

“Social-cognitive (or self-efficacy) theory” - Benämns som en utökning av “Expectancy 

theory och “Goal setting theory” genom att ta med den kognitiva aspekten som styr ditt 

arbete. Författarna lyfter att om individen mentalt tror att den klarar av en uppgift så blir 

ansträngningen högre. Till exempel så är den anställde mer benägen att ta på sig större 

utmaningar i arbetet, sätta högre mål och arbeta mot dessa om individen tror att det är möjligt. 

Omvänt så lyfts den monetära aspekten som en orsak till att individer är mer benägna att 

utmana sig själv.  

 

Bonner & Sprinkle 2002 avrundar sin forskning med att vad som får en individ att prestera är 

en komplex fråga och det finns en mängd variabler som tillsammans med den monetära 

belöningen kan bidra till en högre ansträngning/prestation hos den anställde.  

6.5.8 Befattning 

Löneskillnader mellan befattningarna är något våra uppdragsgivare är intresserade av att 

mäta. Dock finns det svårigheter i att koppla teorier och tidigare forskning kring detta utan att 

riskera sekretessen. I och med att yrkena på detta företag är så specifika för branschen blir det 

svårt att redovisa och jämföra med liknande företag eller branschen i stort. Vi förutsätter dock 

att det finns löneskillnader då olika arbetsgrupper utför skilda arbeten.   
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En generell teori kring befattning och att inkomsterna varierar lyfts dock av Stolzenberg 

(1975). Han lyfter tre huvudsakliga faktorer som ligger till grund för den individuella lönen. 

Det handlar om efterfrågan och utbud av arbetskraft samt den sociala konstruktionen, där 

vissa arbetsgivare eftersträvar en speciell företagskultur. Företagskulturen påverkar i sin tur 

hur arbetet samt lönesättningen betraktas.   

7. Metod 

Ursprungstanken var att göra en kvantitativ undersökning i form av en enkät med främst 

nominal- och ordinalskaliga frågor. Vi hade tillsammans med våra kontakter på företaget 

tänkt välja ut kvalitativa variabler som vi sedan avsåg jämföra mot den kvantitativa variabeln 

lön. Efter diskussion med företaget slopades dock denna idé med motivering att: 

 

1. Denna metod skulle enligt vår kontaktperson inte ge ett tillförlitligt resultat då hen 

misstänkte att många skulle “taktiksvara” på enkäten. Detta skulle då göras för att om möjligt 

skapa en sämre bild av lönerna än vad som egentligen är fallet. 

2. Informationen finns redan tillgänglig i företaget vilket endast skulle medföra extraarbete 

med en enkät, samtidigt som vår kontakt inte trodde att en enkät kring löner skulle vara 

särskilt välkommen hos medarbetarna. 

 

På grund av detta förflyttades fokus från en enkätundersökning till en dokumentstudie, där 

företaget bistod oss med data som vi sedan bearbetat. Denna rapport har således en kvantitativ 

ansats, vilket enligt Bryman (2011) är lämpligt om man vill beskriva omfattningen av ett 

fenomen och har ett stort antal informanter. 

7.1 Forskningsmetod 

En kvantitativ metod har vanligen en deduktiv ansats, vilket innebär att forskaren har en 

teori/antagande om ett fenomen och vill undersöka detta för att antingen förkasta eller 

bekräfta teorin (Bryman, 2011). I vårt arbete har vi således en hypotes om att det finns 

centrala variabler som påverkar den individuella lönen och vi vill undersöka om så verkligen 

är fallet. Bryman (2011) beskriver fyra viktiga drag som kännetecknar en kvantitativ 

undersökning och som beskrivs som forskarens huvudsakliga fokus: 
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Mätning - Vid en kvantitativ ansats är forskaren intresserad av att mäta ett fenomen och ofta 

ge det en matematisk karaktär, vilket vi avser att åstadkomma genom vår databearbetning. 

Kausalitet - Vid kvantitativ forskning har forskaren sällan ett intresse av att beskriva hur 

något är, utan forskaren vill oftast tala om varför det är som det är.  Eftersom att vi valt att 

undersöka löneskillnader kommer fokus inte ligga på att det finns löneskillnader utan 

undersöka vad orsakerna till dessa löneskillnader är. 

Generalisering - Vid kvantitativa studier vill forskaren vanligtvis uttala sig om hur detta 

resultat är generaliserbart även för personer som inte deltagit i undersökningen. Detta kommer 

vi försöka göra genom att jämföra vårt resultat med dylik statistik från andra instanser. 

Replikation - En kvantitativ ansats beskrivs ofta som naturvetenskaplig. Utfallet av en 

undersökning bör således vara objektiv och opåverkad av forskaren och bör kunna replikeras 

av en annan forskare. Detta innebär att om en annan forskare upprepar experimentet borde 

utfallet bli detsamma, om inte så kan resultatet och dess validitet ifrågasättas. 

Med dessa fokusområden i åtanke kommer vi att analysera det datamaterial vi tillhandahålls 

från våra uppdragsgivare. 

7.2 Databearbetning 

Vi fick tillgång till data för 7992 individer det vill säga ungefär hälften. Bland dessa är inte 

timanställda, anställda som ännu inte blivit tilldelade befattning och svårighetsgrad samt 

koncernledning och chefer som rapporterar till koncernledningen medräknade. Majoriteten av 

medarbetarna består av tjänstemän, men exakt fördelning är inget dessa data förtäljer. Att vårt 

urval består av just det här antalet beror på att företaget inte fullständigt hade implementerat 

arbetsgruppsindelningen och svårighetsgraderna för arbetsuppgifterna då insamlandet av 

dessa data skedde. För att möjliggöra bearbetning av dessa data importerade vi all individdata 

till statistikprogrammet SPSS. För att kunna undersöka de variabler vi avsett att undersöka 

krävdes en del omkodningsarbete. 

7.2.1 Variabler  

Variabeln lön är beräknad på en fast månadslön och fanns i ursprungsdata som en kvotskala 

på individnivå med värden från 1051 till 12990. Att skalan såg ut på detta sätt kan tyckas 

konstigt då det kan antas att den som tjänar lägst har 1051 kr i månaden medan den som tjänar 

mest på företaget har 12990 kr i månaden. Så är inte fallet då lönevariabeln har kodats om till 

en fiktiv valuta där de procentuella skillnaderna överensstämmer med de faktiska 
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förhållandena. Således medför detta att de relativa löneskillnaderna mellan individerna i 

urvalet stämmer. Denna valuta har skapats av vår uppdragsgivare och vi har inte fått någon 

insyn i hur de har gått till väga. Detta har gjorts i syfte att öka sekretessen och inte avslöja de 

reella lönerna. På grund av detta kommer vi endast presentera de procentuella 

löneskillnaderna i vårt resultat för att visa de reella skillnaderna. I vårt resultat kommer vi att 

utgå från en fiktiv person med olika attribut/egenskaper som kommer stå för 100% lön. Denna 

fiktiva person kommer sedan att jämföras med de variabler vi avser att undersöka där vi 

kommer redovisa utifall variabeln ger en positiv eller negativ påverkan på lönen. 

 

Variabeln ålder var i ursprungsdatan även den på kvotskalenivå där den lägsta åldern för en 

individ var 20 år och den högsta 72. Vi valde att koda om datan till tre olika ålderkategorier: 

Unga (20-35 år), Medelålder (36-50 år) och Äldre (50+ år). Vi valde spann utifrån att de 

skulle bli ungefär lika stora grupper, därav ett något större spann för kategorin Äldre för att få 

en jämnare fördelning av individerna. Vi ansåg att detta skulle bli mer överskådligt jämfört 

med att presentera hela ålderspannet. Att presentera varje ålder separat skulle helt enkelt inte 

vara praktiskt då vi skulle få 52 stycken (72-20) separata rader. Jämför detta med att istället 

ha tre rader vilket blir fallet då vi använder tre kategorier. Värt att nämna är också att om vi 

skulle jämföra hela åldersspannet får vi endast fram hur mycket lönen skulle höjas/sänkas i 

och med att en individ blir ett år äldre. Vi tror skillnaderna mellan kategorier visar en mer 

sanningsenlig bild då effekten mest troligt blir större när vi använder kategorier. 

 

Utbildningsvariabeln var i ursprungsdatan uppdelad på fyra kategorier: Akademiker, Övrig 

utbildning på högskolenivå
1

, treårigt gymnasium och övrig utbildning. De två största 

kategorierna var akademiker (41,4%) samt treårigt gymnasium (40,8%) och de andra två stod 

för cirka 6% vardera. Vi valde att slå ihop kategorierna akademiker och övrig utbildning på 

högskolenivå samt treårigt gymnasium och övrig utbildning för att tydliggöra skillnaderna 

mellan en akademisk och icke akademisk utbildning. Det är viktigt att notera att det saknades 

information om utbildningsnivå på 5,6% av individerna, detta på grund av administrativa skäl 

enligt våra uppdragsgivare. Dessa individer har uteslutits från analysen gällande utbildning. 

Prestation är något det undersökta företaget valt att mäta i ett index. Detta prestationsindex 

låg på en skala mellan 1-6 och var utställt på varje individ. Vi fick en översättning av dessa 

siffror som där 1-2 betyder att de uppsatta kraven ej möts, 3-4 betyder att kraven möts och 5-6 

                                                 
1
 Högskoleutbildning kortare än tre år 
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betyder att kraven överträffas. I och med denna översättning valde vi att koda om denna 

variabel till dessa kategorier då det kändes tydligare att redovisa kategorier istället för 

numeriska värden. 

 

Svårighetsgraden på arbetet är också här mätt via ett index företaget valt att använda. Indexet 

bygger på tre huvudfaktorer: kunnande, problemlösning och resultatpåverkan (se HAY-

modell 3.1). Denna indelning av svårighetsgraderna går på en 10-gradig skala där 1 står för 

“lätta” arbetsuppgifter och 10 för “svåra”. Varje svårighetsgrad ska ge ett lönepåslag på 15% 

på föregående svårighetsgrad vilket medför att det är större löneskillnad mellan steg 9 och 10 

jämfört med steg 1 och 2. I samråd med våra uppdragsgivare valde vi att presentera alla 

svårighetsgrader för sig och inte i kategorier. Spannen hade helt enkelt blivit för stora och 

därmed missvisande i vårt tycke. Detta innebar att vi behövde koda om varje svårighetsgrad 

till dikotoma variabler för att kunna använda dem till våra regressionsanalyser.  

 

Befattningen i ursprungsdatan var inte kodade alls. Det fanns 118 stycken unika befattningar 

som vi tillsammans med våra uppdragsgivare grupperade i sex olika grupper utifrån hur deras 

lönestruktur var uppbyggd. Arbetsgrupperna valde vi att ge namnen Supportärenden, IT, 

Juridik, Kundkontakt, Teletjänstcentral och Övrigt. Support-gruppen arbetar med intern 

support där arbetsuppgifterna är snarlika och främst administrativa. IT-gruppen är en samling 

av alla befattningar som arbetar med IT på företaget. Juridik handlägger alla juridiska 

spörsmål på företaget och behandlar bland annat kontrakt samt rapportering till myndigheter. 

Kundkontakt har direktkontakt med företagets kunder, både privat och företag. 

Teletjänstcentralen arbetar också mot kunder, men endast via företagets telefonservice. I 

Övrigt-gruppen finns befattningar vi inte kan skriva ut i klartext då det skulle äventyra 

sekretessen då befattningarna är specifika för branschen där det undersökta företaget verkar. 

 

Regionplaceringsvariabeln fick vi i koder i enlighet med SCB:s kommunkoder. Våra 

uppdragsgivare ville samla dessa i tre olika grupper: Stockholm, Malmö/Göteborg samt 

Övriga Sverige. Så vi kodade helt enkelt om de kommunkoder vi hade kopplat till Stockholm, 

Göteborg samt Malmö och lät de som inte passade in i någon av dessa falla in under Övriga 

Sverige.  

 

Variablerna kön och chefs kön kodade vi endast om från värdena “male” och “female” till 

numeriska värden för att rent praktiskt kunna genomföra vår regressionsanalys. Liknande 
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tillvägagångssätt användes för variablerna Facklig medlem och Chef där värdena “ja” och 

“nej” kodades om till numeriska värden. 

 

Efter all bearbetning av variablerna kunde vi köra våra regressionsanalyser som vi kommer 

presentera i vårt resultat nedan. En regressionsanalys visar på sambandet mellan variabler, det 

vill säga hur en oberoende variabel (exempelvis kön) påverkar en beroende variabel 

(exempelvis lön). I en multivariat regressionsanalys kan du använda flera oberoende 

variabler, vilket vi gör i vår analys. En regressionsanalys säger inget om det kausala 

sambandet utan påvisar endast ett negativt eller positivt samband (Medlingsinstitutet, 2013). I 

en regressionsanalys är signifikansen central, den talar om hur stor möjlighet det är att 

slumpen påverkat det resultat som vi ser. Vi har i vårt arbete utgått från den vedertaget 

acceptabla ”5-procentnivån” vilket innebär att ett resultat som har en signifikansnivå under 5 

% (p-värde <0,05) anses vara statistiskt signifikant. Ett stort urval kan ibland påverka att 

mycket små skillnader ha låga p-värden. I och med att vi har ett så pass stort urval har vi valt 

att fokusera mer på effektstorlek än p-värden. I resultatet kommer vi endast publicera data 

som är statistiskt signifikant.  

8. Resultat 

Under detta avsnitt kommer vi sammanställa vårt resultat utifrån vår regressionsanalys. Vi 

kommer utifrån syftet presentera varje variabel (kön, ålder, utbildningsnivå, personalansvar, 

regionplacering, svårighetsgrad på arbetsuppgifterna, befattning, prestation, fackligt 

medlemskap, manlig/kvinnlig chef) och studera hur dessa påverkar lönen. Då vi på grund av 

sekretesskäl inte har tillgång till de reella lönerna utan endast de procentuella skillnaderna 

kommer resultatdelen presenteras i procent. 

8.1 Referenskategorin 

Då vi i denna rapport vill se hur olika variabler påverkar den individuella lönen har vi valt att 

ha en referenskategori, det vill säga något som vi kan jämföra vårt resultat med. Resultatet av 

vår studie kommer jämföras med en fiktiv person som skulle kunna vara anställd i företaget 

med de egenskaper som beskrivs nedan: 
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 Man 

 Mellan 20-35 år – tillhör kategorin ung. 

 Har en utbildning som motsvarar gymnasium eller lägre. 

 Har en befattning med svårighetsgrad 1. 

 Denna individ har inget chefsansvar. 

 Har en manlig chef. 

 Är inte medlem i facket. 

 Arbetar i övriga Sverige. 

 Arbetar med främst supportärenden. 

 Denna individ möter ej de uppsatta kraven. 

 

I regressionsanalysen benämns denna fiktiva person som ”Lars” och representerar 100% som 

sedan påverkas positivt eller negativt av de undersökta variablerna. 

8.2 Regressionsanalys 

Detta är vårt huvudsakliga resultat där vi presenterar de olika variablernas effekt på vår 

referenskategori som vi valt att kalla för ”Lars”. I vår regressionsanalys fick vi en 

förklaringsgrad på 71,1%, vilket betyder att de variabler vi valt att undersöka i denna studie 

förklarar den individuella lönesättningen till mer än två tredjedelar. Det betyder även att det 

återstår cirka en tredjedel som vår modell inte förklarar. Värt att notera är att när vi genomför 

en regressionsanalys med endast variabeln svårighetsgrad på arbetsuppgifterna så får vi en 

förklaringsgrad på 63,5% (Bilaga 2). Detta går till exempel att jämföra med prestation som 

har en förklaringsgrad på 0,9% (Bilaga 3). 

 

Vi har valt att presentera resultatet i nedanstående Tabell 1. I kolumn ett har vi listat de 

variabler vi har analyserat och kolumn två visar i procent hur mycket variabeln påverkar 

”Lars” lön. Tredje kolumnen visar hur en variabel står sig i förhållande till ”Lars” i procent. 

Signifikansnivån för alla variabler ligger inom 5-procentsnivån. 

 

De procentuella skillnaderna har tagits fram genom att sätta vår referenskategori som 100% 

och sedan jämföra variablernas effekt mot denna. Vi kan ta ett exempel, låt oss säga att vår 

referenskategori hamnar på värdet 1000 på den fiktiva valutan och att ha en manlig chef ger 
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en ökning med 200 i fiktiv valuta. Dividerar vi då 200 med 1000 får vi fram 0,2 vilket då är 

20% skillnad.  

Tabell 1. Resultat av påverkansvariabler på lönen 

Attribut/Egenskaper Löneskillnad i procent 
Attributens/egenskapens lön i 
procent i förhållande till "Lars" 

Fiktiv person "Lars" 100,0 100,0 

Kvinna -14,2 85,8 

Medelålders (35-50 år) 31,6 131,6 

Äldre (60 + år) 47,9 147,9 

Akademiker/högskoleutbildning 9,5 109,5 

Chef 15,7 115,7 

Om individen har kvinnlig chef -4,5 95,5 

Medlem i facket -10,9 89,1 

Arbetar i Göteborg/Malmö 12,0 112,0 

Arbetar i Stockholm 25,7 125,7 

Möter kraven 6,0 106,0 

Överträffar kraven 12,2 112,2 

Svårighetsgrad 2 23,5 123,5 

Svårighetsgrad 3 28,5 128,5 

Svårighetsgrad 4 46,2 146,2 

Svårighetsgrad 5 64,0 164,0 

Svårighetsgrad 6 93,8 193,8 

Svårighetsgrad 7 131,7 231,7 

Svårighetsgrad 8 184,7 284,7 

Svårighetsgrad 9 265,2 365,2 

Svårighetsgrad 10 323,7 423,7 

IT -12,5 87,5 

Juridik 17,4 117,4 

Kundkontakt -15,3 84,7 

Teletjänstcentral -33,4 66,6 

Övrigt (sekretess) 82,2 182,2 
Referenskategori: Man, Ung, Gymnasium eller lägre, Svårighetsgrad 1, Inget chefsansvar, Har manlig chef, 

Inte medlem i facket, Arbetar i övriga Sverige, Möter ej de uppsatta kraven, Arbetar med supportärenden.   

 

Det vi kan avläsa från tabellen är att svårighetsgrad 10 ger det högsta lönepåslaget då det i 

princip tredubblar lönen. Detta betyder alltså att om ”Lars” skulle byta yrke från ett som 

tillhör svårighetsgrad 1 till ett som tillhör svårighetsgrad 10 skulle hans lön tredubblas. 

Överlag kan vi se en positiv påverkan för varje steg på svårighetsnivån, som ökar ungefär 

med 18% i snitt för varje steg
2
.  

                                                 
2
 Detta har räknats ut genom att räkna ut mellanskillnaden i lön mellan de olika svårighetsgraderna. Till exempel 

kan vi säga att svårighetsgrad 1 har värde 100. Skillnaden mellan svårighetsgrad 1 och 2 är 50. Då har vi tagit 

mellanskillnaden, det vill säga 50, och dividerat det i svårighetsgrad 1, det vill säga 100. Resultatet visar då 0,5 

vilket betyder att det är 50% skillnad mellan svårighetsgraderna. Dessa mellanskillnader har sedan slagits ihop 

och dividerats i antalet skillnader för att då få fram medelvärdet. 
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Vi har tagit fram denna siffra genom att räkna ut de procentuella skillnaderna mellan varje 

svårighetsgrad för att sedan dividera det i antalet svårighetsgrader. Du kan även dividera 

svårighetsgrad 10 med antalet nivåer för att få fram samma siffra. 

 

Om vi sedan bortser från svårighetsgraderna är det yrkeskategorin Övrigt som påverkar mest 

rent procentuellt med ett påslag med cirka 80% jämfört med ”Lars”. Vidare kan vi notera att 

en förflyttning till ålderskategorin äldre hade gett ett lönepåslag på cirka 50% för ”Lars”. 

Vi kan även se en del variabler som har negativ påverkan. Största löneavdraget ser vi för 

befattningen teletjänstcentral där lönen sjunker med cirka en tredjedel jämfört med att arbeta 

inom supportärenden. Vi ser samma tendens till löneminskning för befattningarna IT och 

kundkontakt. Hade ”Lars” varit kvinna kan vi se att lönen minskar med ungefär en sjättedel. 

Det går även att avläsa att ”Lars” lön påverkas negativt om han är medlem i facket eller har en 

kvinnlig chef.  

9. Analys 

I denna del av arbetet kommer vi jämföra vårt resultat med delarna som nämns i avsnitt 4. 

Teori och bakgrundsfakta. Vi kommer således göra en granskning mellan teori och empiri för 

att i slutändan kunna dra slutsatser kring vårt resultat. Analysen kommer vara strukturerad för 

att besvara våra frågeställningar: 

 

 Går det urskilja orsaksmönster som grundlägger löneskillnaderna? 

 Hur ser resultatet ut kopplat mot företagets officiella lönekriterier? 

 Hur ser företagets löneskillnader ut jämfört med löneskillnader inom privat 

tjänstemannasektor? 

 

9.1 Går det att urskilja orsaksmönster i löneskillnaderna och vad 

säger resultatet mot löneskillnader inom privat 

tjänstemannasektor? 

Genom att vi kontrollerat effektstorlek och p-värde i vår regressionsanalys kan vi direkt 

utesluta att slumpen påverkat det resultat vi har fått fram. Det finns således ett statistiskt 

samband mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln lön. Nedan kommer vi 

jämföra vår referenskategori samt variablernas påverkan på denna utifrån resultat och teori. 
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Då referenskategorien (Lars) i de flesta aspekter är vad vi skulle beskriva som en negativ 

ytterlighet visar de flesta variablerna ett positivt samband med några undantag. Ett av dessa 

undantag är att Lars är man, hade han varit kvinna med exakt samma attribut/egenskaper hade 

han enligt vårt resultat haft drygt 14% mindre i lön. Jämför vi detta med vår teoridel så är den 

vägda skillnaden mellan könen drygt 8% för den privata sektorn (Medlingsinstutet, 2015). 

Vägd skillnad innebär att man i rapporten har tagit hänsyn till yrke, ålder, utbildning, 

tjänstgöringsomfattning men trots detta funnit en skillnad på cirka 8% skillnad i lön mellan 

könen. Detta är variabler som även vi har med i vår regressionsanalys och därför är dessa 

siffror jämförbara. Slutsatsen blir således att det undersökta företaget visar upp större 

löneskillnader mellan könen än samhället och den privata sektorn i stort. Löfgren (2005) 

menar att arbetssegration kan vara en bidragande faktor till löneskillnader mellan könen. I vår 

analys har vi tagit hänsyn till befattning och kan ändå uppvisa en sådan löneskillnad. Inom det 

undersökta företaget bör det därför vara andra faktorer än befattning som påverkar denna 

löneskillnad mellan könen.  

 

Enligt vår analys påverkas din inkomst av hur gammal du är. Vår referenskategori Lars är ung 

(mellan 20-35 år). Om Lars jobbar kvar på företaget tills han är 50+ kan han räkna med en 

löneökning med omkring 50% förutsatt att de andra variablerna inte förändras. Då vi på grund 

av sekretesskäl inte kan jämföra denna ökning med en specifik bransch har vi gjort en enklare 

jämförelse mellan Sveriges tjänstemän inom den privata sektorn (SCB, 2014) och vårt 

resultat. I SCB:s data ser vi att det finns ett tydligt samband mellan ålder och inkomst, enligt 

deras data för tjänstemän 2013 är ökningen mellan någon ung och någon äldre cirka 29%. Att 

jämföra effektstorleken bör göras med försiktighet. Detta då vårt resultat har tagit hänsyn till 

de övriga variabler vi undersökt medan SCB-statistiken endast jämför ålder och inget annat. 

Samtidigt är deras “Ung”-kategori mellan 18-34 år och deras “Äldre”-kategori mellan 50-66 

år vilket skiljer sig från våra kategorier. Vi kan dock dra den generella slutsatsen att ålder som 

påverkansfaktor har en positiv effekt på lön både för det undersökta företaget och tjänstemän 

inom privat sektor. 

 

Enligt vårt resultat kan vi se att en person med gymnasieutbildning eller lägre i genomsnitt 

har 9,5% lägre lön än en person med akademisk utbildning. Kopplar vi detta till Bureau of 

Labor Statistics (2014) kartläggning och statistik från SCB (2013) så följer vårt resultat ett 

likartat mönster, om än inte i samma utsträckning. Det positiva sambandet från vårt resultat 
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går även i linje med humankapitalteorin (Tan, 2014) där en investering i den egna 

utbildningen kan generera en högre inkomst. 

 

Svårighetsgrad påverkar vår referenskategori mest av alla variabler i vår regressionsanalys. 

Svårighetsgrad är ett index konstruerat av företaget som vi har lite kännedom kring, vi vet 

dock att den innefattar flera variabler. Det vi kan jämföra med är företagets strävan i att varje 

svårighetsgrad ska ge en löneökning på 15% där vårt resultat visar en genomsnittlig ökning på 

cirka 18%.  

 

Allvin & Sverke (2002) visade på att individer använder fackligt medlemskap som verktyg 

för att höja sin lön. Dessutom visar studier av Barth et al (2002) och Kornfeld (1993) att 

fackligt medlemskap ger en positiv effekt på lön. Vårt resultat motsätter sig detta och visar 

istället ett negativt samband mellan fackligt medlemskap och lön. Även om vi gör en ovägd 

analys på vår data ser vi en negativ trend. Vi kan även se att företaget inte har ett så kallat 

“free-ride-problem” som nämns av Eren (2009) i och med att fackligt medlemskap korrelerar 

negativt med den individuella lönen. 

 

Winters (2009) och Gustavsson & Svaleryd (2006) har i sina undersökningar visat att inkomst 

varierar beroende på vart du bor, vilket även vårt resultat visar. Winters (2009) studie visar att 

du i genomsnitt tjänar mer om du bor i större städer. Vårt resultat visar de facto att de 

individer som är placerade i större regioner tjänar mer än kategorin Övriga Sverige. Denna 

positiva korrelation i vårt resultat stärker därmed Winters (2009) studie. Gustavsson & 

Svaleryds (2006) studie visar varken minskad eller ökad lön i samband med storlek till 

kommun/landsting utan endast att det finns en påvisad skillnad. Att vi finner ett samband för 

denna variabel är logiskt om vi ser till att företagets lönekriterier konstaterar att 

regionsplacering ska påverka vilket lönespann en individ placeras inom. 

 

Att chefskap skulle ha en positiv effekt på lönen var en teori vi utgick ifrån där bland annat en 

rapport skriven av Granqvist och Regnér (2013) låg som grund. Detta är även något vårt 

resultat påvisar. Påverkan av att ha en manlig eller kvinnlig chef skulle enligt Hensviks 

(2011) dokumentstudie inte ha någon inverkan. Hon menar att det beror på individuella 

faktorer hos chefen och inte dennes kön. I vårt resultat kunde vi däremot se att det fanns en 

negativ korrelation mellan att ha en kvinnlig chef och lön. 
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Prestationsvariabeln i vår undersökning visar ett lönepåslag då kraven möts samt överträffas 

jämfört med när kraven inte möts. Detta kan relateras till det Young (2012) skriver om p4p 

som då behandlar att individens prestation ska styra lön där goda prestationer premieras. Vi 

kan även jämföra detta med undersökningen som Nilsson & Ryman (2005) presenterar där 

majoriteten av deltagarna anser att “skicklighet i arbetet” ska ha en hög påverkansgrad på lön. 

Resultat visar även att det finns skillnader mellan befattningarna. Detta mönster återfinns i 

Stolzenbergs (1975) slutsatser kring befattning och lönebildning. 

9.2  Hur ser resultatet ut kopplat mot företagets officiella 

lönekriterier? 

När vi jämför företagets lönekriterier (se 3.1 & Bilaga 1) riktat mot resultatet kan vi se att de 

visar samma mönster. Lönekriterierna säger att vad du arbetar med (befattning), var du 

arbetar (regionsplacering) och svårighetsgraden på arbetet som utförs avgör stor del av vilken 

lön en individ erhåller. Detta då dessa tre avgör vilket lönespann individen placeras i. En 

annan viktig del är prestation som avgör var du hamnar inom lönespannet. I resultatet kan vi 

se att alla dessa variabler visar ett positivt samband mot vår referenspunkt “Lars”, som vi 

beskrev som en negativ ytterlighet på företaget.  

 

Ser vi tillbaka till vår regressionsanalys kan vi se att dessa delar har en påverkan på lönen. Ett 

problem med jämförelsen är att lönekriterierna inte säger hur mycket de olika delarna bör 

påverka. Skulle vi rangordna dessa variabler utifrån effektstorlek i vår regressionsanalys 

skulle det se ut som följer: svårighetsgrad, befattning, regionsplacering, prestation. Vid 

personlig kontakt med vår uppdragsgivare så framhöll de svårighetsgrad och prestation som 

de viktigaste delarna vid den individuella lönesättningen. Detta överensstämmer då inte med 

rangordning efter effektstorlek då arbets- och regionsplacering påverkar mer procentuellt än 

prestationsvariabeln. 

10. Diskussion 

När vi jämför vårt resultat mot teorier för variablerna kan vi se att de i stora drag följer ett 

likartat mönster, dock med vissa variationer i procentnivåerna. Att dessa nivåer skiljer skulle 

till viss del kunna bero på att vi använt olika dataunderlag samt andra variabler i vår 

undersökning jämfört med andra studier. En annan förklaring skulle kunna vara att det företag 

vi undersökt helt enkelt skiljer sig från övriga samhället. Vår slutsats blir således att vårt 
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resultat uppvisar samma tendenser som refererad forskning speglar. Vi tycker dock att 

jämförelser procentnivåer emellan bör göras med försiktighet med tanke på ovan förda 

resonemang. 

 

Kön 

Vi har i rapporten kommit fram till att det finns en oförklarad löneskillnad på 14% mellan 

kvinnor och män. De traditionella argumenten för att kvinnor har lägre lön än män innefattar 

bland annat föräldraledighet, deltidsarbete, erfarenhet, chefskap samt att kvinnor mer frekvent 

återfinns i lågavlönade arbeten. Vi har i vår analys exkluderat deltidsarbete då våra data 

endast omfattar heltidsanställda. Vår analys har även tagit hänsyn till chefskap och vilken 

befattning individen har i och med att det är variabler som undersökts. Således återstår 

föräldraledighet och erfarenhet. 

 

Det finns ingen statistik kring detta i de data vi erhållit och inget våra uppdragsgivare haft 

möjlighet att tillhandahålla. Föräldraledighet är något som generellt nyttjas av fler kvinnor än 

män (SCB, 2014). Att vara föräldraledig ska inte leda till en försämrad löneutveckling, men 

med tanke på att de är just kvinnor som tar mer föräldraledigt och har lägre lön kan det finnas 

ett samband. Erfarenhet är väldigt svårt att mäta anser vi då det är väldigt subjektivt. Är det 

bara antal arbetade år som räknas? Vilka bevis finns för att påvisa att individens erfarenhet 

medför en produktivitetsökning? Bara för att du arbetat länge behöver det inte betyda att du är 

duktig på det du gör. Motivationen kan dala med åren. Det kan vara bättre med en ung talang 

som vill visa framfötterna. Så vad är egentligen bäst? Detta är bara några funderingar och 

åsikter kring erfarenhet vi kan räkna upp, vilket visar hur komplext det kan vara att mäta 

detta. Avslutningsvis tror vi inte att just föräldraledighet och erfarenhet motiverar en 14% 

skillnad i lön mellan kvinnor och män. De kan säkerligen förklara en liten del av 

löneskillnaden, men det kan vi endast spekulera kring. Med detta menar vi att det fortfarande 

finns en hel del oförklarade faktorer som påverkar lönskillnaden mellan kvinnor och män. 

 

En variabel vi förbisett är barn i hushållet. Brown et al (2011) lyfter upp denna variabel och 

visar i deras studie att det finns en påverkan av detta som missgynnar kvinnor i högre 

utsträckning än män. Med detta i åtanke hade det varit intressant att lägga till även denna 

variabel till vår analys för att troligtvis kunna höja förklaringsgraden för vår modell. 

Samtidigt kan det vara problematiskt att få ut sådan data från ett företag. För om det skulle 

visa sig att detta är något som lägger grund för lön hos en individ skulle det handla om 
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diskriminering vilket skulle vara en väldigt känslig uppgift. Värt att notera är att 

könsfördelningen på företaget ligger på 56% kvinnor och 44% män och vårt urval visar på 

57% kvinnor och 43% män. Detta ger en fingervisning av generaliserbarheten av denna studie 

och påvisar att urvalet bör vara representativt för organisationen. 

 

Ålder 

Att det finns ett positivt samband mellan stigande ålder och lön kan ses över hela 

arbetsmarknaden (SCB, 2013). Som vi tidigare har nämnt får inte ålder som enskild faktor 

påverka lönen (DO, 2012). Vi tror dock att många lönesättare förknippar en högre ålder med 

erfarenhet. Diskussionen kring erfarenhet har vi redan nämnt ovan och det kan även 

appliceras här.  I våra diskussioner sinsemellan har dock begrepp som arbetslivserfarenhet 

dykt upp. I och med en högre ålder har du oftast samlat på dig mer arbetslivserfarenhet än 

dina yngre medarbetare. Frågan är om det alltid är rätt erfarenhet för arbetet som utförs? 

Ålder kan även vara diskriminerande i motsatt riktning, till exempel inom vissa industrier. En 

individ kan ibland hämmas av sin ålder jämfört med sina yngre kollegor på monteringsbandet 

där kraven på god fysik spelar stor roll för produktiviteten. 

 

Eftersom att vår undersökning har utförts på en arbetsplats med främst tjänstemän kan vi mest 

troligt ställa oss bakom antagandet att ålder förknippas med god erfarenhet. Att lönen positivt 

korrelerar med högre ålder tycker vi således kan vara befogad, dock ställer vi oss tveksamma 

till rimligheten i en löneskillnad på cirka 50% mellan unga och äldre på företaget. Jämför våra 

50% på företaget med SCB:s (2013) statistik för tjänstemän inom privat sektor som låg på 

29% löneskillnad mellan ung och äldre. SCB:s statistik är dessutom ovägd, vilket gör att vi 

vågar säga att deras siffra skulle sjunka om de tog hänsyn till samma variabler vi använt oss 

av. Vi har diskuterat vad denna skillnad mellan resultat och statistik från privat 

tjänstemannasektor kan bero på, men inte kommit fram till någon vidare hypotes. En möjlig 

orsak skulle kunna vara att det undersökta företaget premierar ålder mycket högre än övrig 

privat tjänstemannasektor. Det kan även bero på att erfarenhet inom branschen värderas högt 

på det undersökta företaget. Eftersom att ålder som enskild faktor inte får påverka lönen enligt 

lag så tror vi dock att det beror på något annat, då alternativet skulle vara diskriminerande 

lönesättning. Det hade varit intressant att se om det fanns någon korrelation till arbetat tid i 

företaget/branschen och lön, dock saknar vi statistik för detta i våra data. 
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Vårt datamaterial består endast av fasta månadslöner, alltså är inte rörliga löner och bonusar 

inräknat. Detta kan vara något de äldre medarbetarna kan ha byggt upp under längre tid 

genom lojalitet mot företaget. De äldre medarbetarna kan dessutom ha byggt upp ett större 

kontaktnät som företaget värdesätter. Enligt vår vetskap förekommer det bland annat höga 

bonusar inom branschen som det undersökta företaget verkar inom. Skulle dessa räknas med 

kan vi anta att skillnaderna skulle vara ännu större. 

 

Utbildning och svårighetsgrad 

En positiv korrelation mellan stigande lön och utbildning återfanns i vårt resultat. Den här 

faktorn kan ses på ett antal olika sätt och är något vi har diskuterat fram och åter. De stora 

spörsmålen handlar om det är rimligt med en ökning ”bara” för att en individ innehar en 

akademisk utbildning. Eftersom att vi i vår analys har vägt in variabeln prestation och 

fortfarande ser en skillnad på nästan 10% frågar vi oss vad det kan bero på. Vår uppfattning är 

att individer med högre utbildning oftast har en befattning som innebär mer ansvar. Att ansvar 

spelar inte tycker vi är en självklarhet, dock är det svårt att mäta. I vår data saknar vi statistik 

för annat ansvar än chef, vår gissning är då att de med högre utbildning har mer ansvarsfulla 

uppgifter jämfört med sina lägre utbildade kollegor. Rimligtvis bör ansvar täckas upp av 

variabeln svårighetsgrad, men vilken sorts ansvar som räknas in vet vi inte. Så frågan kvarstår 

vad löneskillnaden på 10% 

 

Ett problem vi har diskuterat är vår begränsade kunskap kring hur företaget tagit fram sina 

svårighetsgrader. Eftersom att vi inte har någon djupare insyn i vad svårighetsgraderna 

grundas på är det svårt för oss att avgöra vad som innefattas. Hade vi på något vis kunnat dela 

upp svårighetsgrad på fler variabler kanske vi hade fått en tydligare bild av vad som påverkar 

den individuella lönen på företaget. Samtidigt kan svårighetsgraderna utformats så pass 

tydligt att det inte finns några oklarheter eller diffusa egenskaper för de olika yrkesrollerna. 

Eftersom att vårt resultat på 18% löneökning för varje steg på svårighetsgraden är inom en 

relativt liten felmarginal från företagets mål på 15%, anser vi dock att företaget bör ha en god 

grund för sina svårighetsgrader. 

 

Fackligt medlemskap 

Att vi fick en negativ korrelation mellan fackligt medlemskap och lön fann vi 

anmärkningsvärt. Särskilt anmärkningsvärt är den stora effektstorleken. Hade det inte varit 

10% skillnad utan en avsevärt lägre siffra kunde det kanske bero på någon faktor som 
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härleder till löneförhandling. Här hade det varit givande att jämföra mot hela branschen för att 

se om det undersökta företaget skiljer sig från andra företag inom samma bransch. Det finns 

en chans att det kan se ut såhär inom denna bransch och att de fackliga föreningarna inte har 

så stort inflytande på denna marknad. Samtidigt upplever vi trots allt den privata 

tjänstemannasektorn rent generellt mer individualiserad jämfört med övriga sektorer. Ser vi 

till statistiken från vår teoridel så talar allt för att det ska finnas en positiv korrelation mellan 

lön och fackligt medlemskap. De studier vi har valt ut är dock inte genomförda i Sverige. Vi 

tycker ändå att det bör ge ett positivt påslag att vara fackligt ansluten i och med den historiskt 

starka fackorganisationen i Sverige. En stor diskussionspunkt är kopplat till 11 § kapitel 2 

Disk. L (2008:567) som nämner att diskriminering på grund av fackligt medlemskap är 

förbjudet. Är fackligt medlemskap som enskild faktor det som ger en negativ effekt på lönen 

med 10% är det ett stort problem för företaget. En möjlig förklaring till detta är att de som 

tjänar mer på företaget tenderar att inte vara med i facket. Vi gjorde en snabb analys av vår 

data där vi plockade bort cirka 1000 av de individer som tjänade mest på företaget och fick 

ändå en negativ korrelation. Denna analys visade dock inte lika hög skillnad (Bilaga 4). 

 

Sverke et al (2005) resonerar kring att individer som inte har fackligt medlemskap anser sig 

bättre på att löneförhandla jämfört med fackligt anslutna. Kan detta vara orsaken till det 

negativa sambandet vi funnit i vår studie? Vi tror att detta kan ha en viss inverkan, men det 

förklarar fortfarande inte den i vårt tycke höga skillnaden. I grund och botten ska lönen 

baseras på arbetsprestation och inte på hur en individ presterar under lönesamtal. 

 

Regionsplacering  

Att det skiljer i lön mellan de olika regionerna råder det inget tvivel om. Att lönen skiljer 

mellan olika områden av landet för samma yrke beror nog främst på efterfrågan och utbud av 

arbetskraft som Gustavsson & Svaleryd (2006) talar om. I vårt resultat ser vi även en tendens 

till att lönen är högre i de större regionerna jämfört med övriga Sverige. Det kan mycket väl 

bero på att det är en kompensation för högre boende- och levnadskostnader, men även att 

många huvudkontor och forskningscentrum återfinns här. Med detta i åtanke är det viktigt att 

poängtera att även om lönen är högre i dessa regioner så behöver det inte betyda att 

nettoinkomsten är högre. Detta är spekulationer från vår sida då vi inte har mer ingående 

forskning kring detta att falla tillbaka på, vilket kan säger mer om de bakomliggande 

orsakerna till dessa skillnader. Kopplat till det undersökta företaget är det inte konstigt 

att regionsplacering påverkar då företaget följer marknadslönerna i Sverige där Stockholm 
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ligger högst i lön och där Malmö och Göteborg ligger ungefär lika. Det är dock intressant att 

se de procentuella skillnaderna som med fördel hade kunnat jämföras mot marknaden för att 

sätta vårt resultat i perspektiv mot detta. 

 

Chefskap 

Vi utgick innan vi började med detta arbete ifrån att chefer generellt tjänar mer än andra 

medarbetare. Både resultat och teori bekräftar vår tes för detta och känns därmed inte som en 

överraskning. Det våra diskussioner handlat om är påverkan av att ha en kvinnlig chef. Vår 

hypotes inför denna studie var att det inte skulle finnas någon signifikant påverkan på den 

individuella lönen att ha en kvinnlig eller manlig chef. Vi tänkte i liknande banor som 

Hensvik (2011), nämligen att det var individuella egenskaper som avgjorde vilken lön som 

sattes och inte dennes kön. Så det vi har diskuterat är om kvinnliga chefer på företaget har 

högre tendens till någon individuell egenskap som genererar en generellt lägre lönesättning. 

Det skulle möjligtvis kunna bero på att kvinnliga chefer återfinns i specifika chefspositioner 

med lägre lön. Detta är högst spekulativt och vi anser att en detta förtjänar en dedikerad 

undersökning för att få reda på den bakomliggande orsaken. 

 

Prestation 

Företaget använder sig till viss mån av p4p. Sett till effektstorlekarna påverkar dock inte 

prestationen särskilt mycket. Vi tycker att ett lönepåslag på cirka 6% från att inte möta kraven 

till att möta kraven känns väldigt litet. Även steget till de som “överpresterar” i kategorin 

överträffar kraven är relativt litet i våra ögon. Prestationsvariabeln anser vi blir något låst av 

det faktum att regions- och befattning samt svårighetsgrad sätter ramarna för lönen i och med 

att dessa faktorer avgör lönespannet. Vi kan testa detta i ett exempel. Vi säger att prestationen 

är fixerad till att uppnå målen sätter dig mitt i ett lönespann, att inte uppnå målen ger dig 

minus 20% i lön och att överträffa målen ger ett påslag på 20%. Du sätts i svårighetsgrad 1 

som vi kan säga har ett lönespann på 24000-36000 kr. I enlighet med företagets lönekriterier 

bör svårighetsgrad 2 då ligga på 27600–41400 kr (ökning med 15%). Detta betyder till 

exempel att någon som överpresterar i svårighetsgrad 1 endast tjänar aningen mer än en 

person som möter kraven i svårighetsgrad 2. Skillnaderna blir ännu större om vi jämför med 

högre svårighetsgrader! Vi anser att ett mer renodlat p4p skulle hjälpa företaget att uppnå 

lönekriteriernas syfte. Detta då det först nämnda exemplet skulle kunna gynna “glidare” som 

har nått en position med viss svårighetsgrad men sedan inte möter målen på grund av 

sviktande arbetsmoral. Om företaget så önskar skulle de kunna ha vissa undantag från sina 
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lönekriterier om sådant beteende uppdagas. Detta skulle kunna gälla åt motsatt håll också, att 

de som överpresterar inte begränsas av vilket lönespann de befinner sig inom. Vi vet genom 

kontakt från vår uppdragsgivare att prestation ska vara lönestyrande, så det är inte en 

omöjlighet att dessa undantag redan förekommer. 

 

Befattningar 

Vi anser att löneskillnader mellan befattningar, alltså olika yrken, är allmänt vedertagen. Vi 

har diskuterat om att inte använda denna variabel i vårt arbete då det inte finns någon speciell 

teoretisk referensram kring detta. Vi har dock valt att ha med den på grund av att ju fler 

variabler du har desto högre förklaringsgrad kan du uppnå i en regressionsanalys. När vi 

endast använde denna variabel mot lön i en regressionsanalys fick vi en förklaringsgrad på 

ungefär 20% vilket stärkte argumentet för att ha kvar denna variabel. Slutligen var detta en 

variabel som var av intresse för vår uppdragsgivare vilket gjorde det svårt att plocka bort den. 

10.1 Metoddiskussion 

Vi har diskuterat kring hur en generalisering ska gå till mot vårt tänkta resultat. Problematiken 

ligger i sekretessen mot våra uppdragsgivare då vi inte kan gå in allt för specifikt på vilken 

bransch det rör sig om eller jämföra med andra företag inom denna bransch. I och med detta 

har vi bestämt oss för att jämföra vårt resultat med den privata sektorn i sin helhet. Ett annat 

hinder vi stött på är delen med replikation. Återigen är det sekretessen som utgör 

problematiken. För att andra forskare ska ha en chans att genomföra en likadan studie krävs 

det att de har tillgång till samma datamaterial. Ett annat problem med detta är att dessa data 

kommer att förändras med tiden då ny information tillkommer, dels genom mer utförlig 

administrering kring de anställda men även förändringar inom arbetsstyrkan. 

På grund av de tidigare nämnda orsakerna till en dokumentstudie istället för 

enkätundersökning har vi inte haft någon del i insamlandet av de data som ligger till grund för 

vår undersökning. Vi har i och med detta blivit begränsade då det saknas information som 

hade kunnat vara av intresse. Till exempel om vi hade velat undersöka hur antalet 

föräldradagar påverkan lönen så är inte denna information tillgänglig. Vi har även begränsad 

information kring hur den tagits fram, samt att företaget om de så önskat kan ha gett oss 

ofullständig information. Det är således omöjligt för oss att med 100% säkerhet uttala oss 

kring om denna information är korrekt och helt sanningsenlig, vi får helt enkelt lita på 

företaget och dess representanter. Vidare kan vi ifrågasätta urvalet. Vi vet inte hur dessa 
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individer tagits fram till dessa data vilket kan ställa till problem när det kommer till att uttala 

sig om statistisk signifikans, som kräver just ett slumpmässigt urval.   Dessa data är dock så 

omfattande och sekretessen kring den så påtaglig att vi inte har någon anledning att tro att den 

på något sätt skulle vara manipulerad.  

10.2 Slutdiskussion 

Vi kan i stora drag se att resultatet från vår studie på företaget och de teorier samt statistik 

visar liknande mönster, med några få undantag. Vi fann att svårighetsgraden påverkar den 

individuella lönen mest, det vill säga ett svårare arbete genererar en högre lön. Detta 

förklarade även 63,5% av lönen vilket vi anser vara mycket. Vi är av åsikten att prestation ska 

styra mest, vilket skulle betyda att det undersökta företaget skulle måsta revidera sin 

lönesättningsmodell. I dagens samhälle är jämställdhet allt viktigare, både för individer och 

företag. Med tanke på detta bör företaget i vårt tycke se över löneklyftan mellan män och 

kvinnor som i dagsläget är betydligt större än i samhället i stort. Ett jämställt företag gynnar 

inte bara samhället och medarbetare utan det ger även bra publicitet utåt, alla vinner på det! 

 

Vi tycker dock att jämförelserna i denna studie ska göras med försiktighet. Detta då vi tycker 

att det är svårt att jämföra olika statistiska underlag, särskilt då vissa har använt vägda 

skillnader och andra inte. Samtidigt har vi ingen undersökning i teorin som är uppbyggd på 

enskilda fallstudier likt vår, vilket också har ställt oss frågande till hur stora växlar som kan 

dras i våra jämförelser. Vi tror dock att detta kan ge ett bra underlag för framtida forskning 

och bidra till större insikt om faktorer som påverkar individuell lönesättning. Vi känner även 

att det finns inspiration till andra studier för att täcka upp kunskapsluckor kring de faktorer vi 

valt att undersöka.  

 

Avslutningsvis vill vi understryka att de faktorer vi har använt kan ses som en fingervisning 

till vad som kan påverka den individuella lönen. Detta då vi är övertygade om att det är 

kontext och företagsspecifika egenskaper som styr vilka påverkansfaktorer som premieras. 
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Bilaga 2 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,797
a
 ,635 ,635 609,119 

a. Predictors: (Constant), Grade 19, Grade 18, Grade 12, Grade 17, 

Grade 11, Grade 16, Grade 15, Grade 14, Grade 13 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 
5150759818,79

7 

9 572306646,533 1542,499 ,000
b
 

Residual 
2961526097,58

1 

7982 371025,570   

Total 
8112285916,37

8 

7991    

a. Dependent Variable: Heltidslön 

b. Predictors: (Constant), Grade 19, Grade 18, Grade 12, Grade 17, Grade 11, Grade 16, Grade 

15, Grade 14, Grade 13 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1502,750 124,336  12,086 ,000 

Grade 11 98,208 127,141 ,024 ,772 ,440 

Grade 12 248,598 129,744 ,045 1,916 ,055 

Grade 13 132,238 125,037 ,058 1,058 ,290 

Grade 14 409,395 125,115 ,173 3,272 ,001 

Grade 15 965,192 125,521 ,348 7,689 ,000 

Grade 16 1553,572 125,619 ,543 12,367 ,000 

Grade 17 2218,872 127,923 ,486 17,345 ,000 

Grade 18 3057,057 130,331 ,521 23,456 ,000 

Grade 19 4001,491 141,972 ,393 28,185 ,000 

a. Dependent Variable: Heltidslön 
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Bilaga 3 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,094
a
 ,009 ,009 1003,223 

a. Predictors: (Constant), Överträffar kraven, Möter kraven 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 71708109,859 2 35854054,929 35,624 ,000
b
 

Residual 
8040577806,51

9 

7989 1006456,103   

Total 
8112285916,37

8 

7991    

a. Dependent Variable: Heltidslön 

b. Predictors: (Constant), Överträffar kraven, Möter kraven 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1964,615 58,311  33,692 ,000 

Möter kraven 287,466 59,637 ,113 4,820 ,000 

Överträffar kraven 488,274 64,804 ,177 7,535 ,000 

a. Dependent Variable: Heltidslön 
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Bilaga 4 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,061
a
 ,004 ,004 489,783 

a. Predictors: (Constant), Medlem i facket 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 6260943,703 1 6260943,703 26,100 ,000
b
 

Residual 
1673694387,94

9 

6977 239887,400   

Total 
1679955331,65

2 

6978    

a. Dependent Variable: Heltidslön 

b. Predictors: (Constant), Medlem i facket 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2024,964 11,496  176,138 ,000 

Medlem i facket -68,279 13,365 -,061 -5,109 ,000 

a. Dependent Variable: Heltidslön 

 

 


