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Sammanfattning 

Löneskillnader har länge studerats på såväl den svenska arbetsmarknaden som på andra 

länders arbetsmarknader. En utav de stora debatterna har gällt löneskillnaden mellan män och 

kvinnor samt lönediskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden. Det har kommit fram i 

olika studier att individernas kön påverkar lönesättningen. Också individernas nationalitet har 

påverkat lönerna för individerna och det har framkommit att det finns en löneskillnad och en 

lönediskriminering som beror på löntagarens härkomst. Detta medför att en individ som är 

kvinna och har en annan härkomst än den svenska kan befinna sig i en ofördelaktig situation 

på den svenska arbetsmarknaden utifrån ett lönemässigt perspektiv. 

 

Avsikten med denna uppsats är att ta reda på om det förekom någon löneskillnad mellan 

kvinnor av svensk härkomst och kvinnor av utländsk härkomst med avseende på den 

statistiska informationen som finns att tillgå från Levnadsnivåundersökningen från 1991. Om 

en sådan fanns så kommer dess storlek att bestämmas och också hur stor del utav det 

eventuella lönegapet som kan tolkas som lönediskriminering. 

 

De nationalekonomiska teorier samt ekonometriska modeller och metoder som ligger till 

grund för denna uppsats är humankapitalteorin, olika diskrimineringsteorier, 

regressionsanalyser, Mincer’s löneekvation och lönedekomponering. 

 

Resultatet visar att det finns ett lönegap mellan de grupper som kontrolleras och att större 

delen av lönegapet kan tolkas som lönediskriminering. 
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1. Introduktion 
I den ekonomisk-politiska diskussionen har man det senaste decenniet debatterat om 

löneskillnader och lönegap mellan olika grupper på den svenska arbetsmarknaden. Debatten 

har gällt hur löneskillnaderna ser ut, hur stora dessa är, varför de finns och hur stor del utav 

löneskillnaden som kan förklaras av skillnader i produktiva egenskaper. Debatten kring dessa 

löneskillnader har främst gällt en eventuell lönediskriminering av olika grupper på 

arbetsmarknaden. De grupper som främst nämnts i diskussionen om löneskillnader är kvinnor 

och män1.  

1.1 Kvinnors löner 
Kvinnor har haft och har än idag lägre genomsnittslöner än män även om löneskillnaden 

minskat med tiden. Den genomsnittliga löneskillnaden efter 1980-talet har legat omkring 25 

procent eller med andra ord: kvinnors genomsnittliga timlön uppgår till cirka 80 procent av 

männens (då det inte finns någon gemensam heltäckande lönestatistik så varierar 

löneskillnaden något mellan de undersökningarna som gjorts). Under 1960- och 1970-talet 

minskade den genomsnittliga löneskillnaden som mest för att sedan bli relativt konstant efter 

1980-talet och framåt. Löneskillnaden mellan kvinnor och män som jobbar på samma 

arbetsplats och har samma befattningar är liten, men kvinnor och män arbetar i stor 

utsträckning i olika sektorer, yrken och befattningar. Lönerna är också lägre i 

kvinnodominerade yrken jämfört med lönerna i mansdominerade yrken. De sidoförmåner som 

kvinnor får är dels färre men också av lägre värde i jämförelse med männens sidoförmåner. 

Män väljer oftare än kvinnor att genomgå utbildningar som leder till högre lön medan kvinnor 

oftare väljer att genomgå utbildningar som leder till lägre lön men även givet att de gått 

samma utbildning har kvinnor lägre arbetsinkomster än män. Kvinnor är också lågavlönade i 

större utsträckning än män och förblir också lågavlönade i större utsträckning än män. 2 

1.2 Invandrarnas löner 
Genomsnittslönen för invandrare3 har visat sig vara lägre än genomsnittslönen för svenskar. I 

en rapport från år 2002 har man jämfört arbetsinkomster för invandrare med infödda svenskar. 

Rapporten konstaterade att det finns tydliga löneskillnader mellan invandrare och infödda 

svenskar. Man konstaterar att skillnaden i geografisk, kulturell och ekonomisk distans spelar 

                                                 
1 Björklund m.fl. 
2 Inga Persson & Eskil Wadensjö. 
 
3 I andra studier, som till exempel ’Invandrarnas löner i Sverige.’ av Carl le Grand och Ryszard Szulkin, är 
definitionen på invandrare: personer som är födda utomlands. Definitionerna som används i denna uppsats tas 
upp och förklaras längre fram i uppsatsen. 
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roll. Desto större skillnad en individ har i någon av dessa faktorer desto sämre 

arbetsinkomster får individen i jämförelse med en person av svensk härkomst.  Personer som 

invandrat från Norden skiljde sig knappt från infödda svenskar i fråga om arbetsinkomster. 

Detta tolkar man som att dessa individer har samma tillträde till den svenska arbetsmarknaden 

som de infödda svenskarna har. Även de individer som invandrat från Centraleuropa låg 

relativt bra till, lönemässigt, i jämförelse med de infödda svenskarna. Medan individer som 

invandrat från Östeuropa, Sydeuropa och andra världsdelar har lägre arbetsinkomster (och 

sysselsättning) än de infödda svenskarna, detta trots att man i rapporten korrigerat för 

strukturskillnader i ålder, kön, familjesituation och utbildning. Rapportens författare påpekar 

att med dom mätmetoder de använt så kan skillnaderna i arbetsinkomst mellan grupperna 

uppfattas som diskriminering på arbetsmarknaden beroende på nationell ursprung. Det 

framgår också att vistelsetiden och ålder påverkar arbetsinkomsterna och att andra 

generationens invandrare ligger på samma arbetsinkomstnivå som infödda svenskar. 

Invandrare med högre utbildning får en klart sämre arbetsinkomst än infödda svenskar och 

invandrare med lägre utbildning. Under den sämre arbetsmarknadssituationen under 1990-

talet har invandrarnas relativa arbetsinkomster minskat med undantag för invandrare från 

Norge och Danmark4. Sveriges arbetsmarknad ser olika ut för individer av svensk härkomst 

och de av utländsk härkomst. Genomsnittslönen mellan dessa grupper skiljer sig åt och de 

senare har en lägre genomsnittslön än de föregående5.  

 

Med ovanstående resonemang kan man dra slutsatsen att en person av utländsk härkomst som 

dessutom är kvinna kommer att ha en relativt låg lön jämfört med övriga grupper på den 

svenska arbetsmarknaden. I lönedebatten hävdas ständigt att det finns ett lönegap mellan 

kvinnor och män som till viss del beror på diskriminering6. Det man jämför emellan är 

kvinnors respektive mäns genomsnittslöner. Men kvinnor i sig kan delas in i grupper. För att 

ta reda på hur skillnaden ser ut inom gruppen kvinnor så kan denna delas in i kvinnor av 

svensk härkomst  och kvinnor av utländsk härkomst7. Med hjälp av denna indelning kan 

respektive grupps genomsnittslön tas fram och därmed även förhållandet mellan dessa. 

 

                                                 
4 Vogel m. fl.  
5 Ekberg, Jan och Hammarstedt Mats. 
6 Persson, Inga & Wadensjö Eskil. 
7 Definition av respektive grupp återges i avsnittet 1.7 ’Definitioner och antaganden’ längre fram i uppsatsen. 
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1.3 Syfte 
I denna uppsats skall jag undersöka om det förekommer någon lönediskriminering mellan 

kvinnor av utländsk härkomst i förhållande till kvinnor av svensk härkomst. Om det 

förekommer en sådan ska även dess storlek bestämmas med statistisk data från 

Levnadsnivåundersökningen från 1991. Jag kommer att granska om den eventuella 

löneskillnaden beror på skillnader i de produktiva egenskaper som individerna besitter eller 

om skillnaden kan tolkas som diskriminering. Jag avser också att ta reda på om resultatet 

överensstämmer med nationalekonomisk teori på området. 

1.4 Avgränsning 
Jag kommer att avgränsa mig till att undersöka det svarsmaterial som lämnats av de 

individerna som utgjorde urvalet av 1991 års Levnadsnivåundersökning (LNU 91). De 

faktorer och variabler som tagits med i denna undersökning är lön, kön, yrkeslivserfarenhet, 

anställningstid, tid hos nuvarande arbetsgivare och utbildning. För att kunna göra en 

jämförelse mellan de två grupperna kommer enbart de individer som var heltidsanställda och 

som hade en fast månadslön förre skatt då LNU 91 genomfördes att ingå i urvalet. På detta 

sätt förhindras en inkludering av individer med deltids- och visstidsanställning som kan ge en 

större spridning av lönerna. Jämförelsen av grupperna som undersökningen bygger på blir då 

en jämförelse mellan två, anställningsmässigt, relativt homogena grupper. 

 

Valet av variabler motiveras närmare i metodavsnittet. 

1.5 Disposition 
Uppsatsens disposition är gjord enligt följande struktur: I det första avsnittet introduceras 

läsaren till uppsatsens bakgrund, innehåll och syfte. Därefter följer avsnitt 2 som är ett 

teoriavsnitt där de teorier som används i uppsatsen presenteras och här ges även en förklaring 

av dessa. Avsnitt 3 behandlar analysen av den statistiska informationen som används i 

uppsatsen. Resultatet presenteras i avsnitt 4 och här redovisas de regressioner som genomförts 

i datorprogrammet Excel. Resultatet redovisas i tabeller med förklarande text. En diskussion 

av resultatet tas upp i avsnitt 5 varpå slutsatsen presenteras i avsnitt 6. I avsnitt 7 ges förslag 

på vidare forskning inom området. Uppsatsen avslutas med en källförteckning som utgör 

avsnitt 8. 
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1.6 Metod 
Denna uppsats är en empirisk studie av hur genomsnittslönerna för de två valda grupperna såg 

ut och skiljde sig åt under 1991. Då informationen som används i uppsatsen bygger på 

statistisk data från LNU 918 är studien följaktligen en urvalsundersökning. 

 

Sekundärdata för variablerna hämtas från LNU 91 och kommer att väljas på ett sådant sätt att 

det uppfyller syftet med undersökningen samt utgör underlag för regressionsanalyserna. 

 

Denna uppsats kommer att jämföra genomsnittslönerna av de två grupperna. Dessa två 

grupper är kvinnor av svensk härkomst  och kvinnor av utländskt härkomst. Jag kommer att 

använda mig av regressionsanalyser för att estimera genomsnittlönerna för de olika grupperna 

för att sedan jämföra dessa. Underlag för regressionsanalyserna kommer att bestå av tidigare 

nämnda variabler9, där lönen är den beroende variabeln. Därefter kommer en Oaxaca-Blinder-

dekomponering10 att genomföras av regressionsresultaten för att ta reda på hur stor del av det 

eventuella lönegapet som kan förklaras av skillnader i produktiva faktorer och hur stor del 

som kan tolkas som diskriminering.  

1.7 Definitioner och antaganden 
Definitionen av kvinnor av svensk härkomst är enligt följande i denna uppsats: Kvinnor som 

är födda i Sverige och vars föräldrar är svenskar eller vars fader är svensk. 

 

Definitionen av kvinnor med utländsk härkomst är enligt följande i denna uppsats: Kvinnor 

vars föräldrar är födda utomlands eller kvinnor vars far är född utomlands. 

 

Definitionen av kvinnor med utländsk härkomst är definierad enligt följande sätt på grund av 

att den statistiska informationen var bristfällig11. Genom den givna definitionen av kvinnor 

med utländsk härkomst görs antagandet att kvinnor som är födda i Sverige men vars far är 

född utomlands kan betraktas som utländska eller av utländsk härkomst på arbetsmarknaden 

och hamnar därmed i gruppen kvinnor av utländsk härkomst. I studien görs också antagandet 

                                                 
8 För en grundligare förklaring till vad LNU 91 är, hur det används samt i vilket syfte det är framtaget se 
Appendix 3. 
9 Se stycket ’Avgränsning’ 
10 En grundlig genomgång av denna dekomponeringsform kommer att tas upp i avsnittet 4.2 ’Dekomponering av 
lönegap’. 
11 Information om individernas nationalitet fanns inte att tillgå i den statistiska information som fanns att ta del 
av i denna studie. Statistiken för variabeln Y654 saknades, se Kodbok för levnadsnivåundersökningen 1991. 
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att: faderns efternamn ärvs av barnen och då kan barnen betraktas som utländska eller av 

utländsk härkomst om fadern är utländsk.  

 

De ovanstående antagandena är nödvändiga för att kunna göra ett urval av de individer som 

finns att tillgå i LNU 91 samt för att uppfylla syftet med uppsatsen.  

2. Teori 
En vanlig teori utgår från att individers arbetsinkomster, löner, förmåner och befattningar 

beror i större grad på individernas förvärvade egenskaper och inte de tillskrivna. Man hävdar 

att faktorer som arbetslivserfarenhet, utbildning och begåvning är av större betydelse eller bör 

vara av större betydelse då man ska bestämma en individs lön. De sociala faktorerna, som till 

exempel kön och nationalitet, är (eller borde vara) av mindre betydelse vid  lönesättning samt 

fördelning av ekonomiska resurser till individer. Detta perspektiv bygger på antagandet att 

man utgår från vad individerna kan göra, och inte på vilka de är12. 

2.1 Humankapitalteorin 13 
Humankapitalteorin är en ekonomisk teori som har sina rötter i Adams Smiths teori för 

kompenserande löneskillnader och har senare utvecklats under 1950- och 1960-talen av 

Theodore Schultz och Gary Becker samt Jacob Mincer. Längre fram i denna uppsats kommer 

en analys av avkastningen på humankapital att göras som bygger på humankapitalteorin och 

därför beskrivs denna teori mer grundligt nedan. 

 

Humankapital kan anges som alla de kunskaper och färdigheter som en arbetstagare tar med 

sig till arbetsplatsen. Grunden i humankapitalteorin är att arbetstagaren uppfattar utbildning 

som en framtida investering då ökad utbildning antas ge högre framtida intäkter. Man utgår 

från att utbildning, det vill säga en investering i arbetstagarens humankapital, kommer att öka 

arbetstagarens produktivitet. I humankapitalteorin har man som utgångspunkt att lönen beror 

på produktivitet och därmed kommer det att finnas ett positivt samband mellan lön och 

produktivitet, då produktiviteten ökar så ökar även lönen. 

 

                                                 
12 Erikson & Goldthorpe.  
 
13 Björklund m.fl. 
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2.1.1 Utbildningsbeslutet 
I humankapitalteorin diskuterar man om arbetstagarens/individens utbildningsbeslut. Detta 

gör man på grund av att dessa beslut påverkar samhällsekonomin i stort 

(grundskoleutbildningen är en relativt stor samhällsekonomisk kostnad räknat i både tid och 

pengar). De framtida förtjänstmöjligheterna för individen kommer, enligt humankapitalteorin, 

att förbättras genom en satsning (eller investering) på utbildning och teorin ger också en ram 

för vilka faktorer som påverkar beslutet att utbilda sig. Utifrån detta så bör man betrakta 

utbildningsbeslutet som ett investeringsbeslut. 

 

Ett exempel på ett investerings-/utbildningsbeslut kommer användas för att belysa 

ovanstående resonemang. 

 

Figur 1. Åldersinkomstprofiler för grundskoleutbildade samt högskole-/universitetsutbildade 

 
Källa: Björklund m.fl. 

 

Förklaring av variabler i figur 1: 

x = Ålder då individen går ut grundskolan. 

y = Ålder då individen når pensionsåldern. 

h = Inkomstutveckling som motsvarar en högskole-/universitetsutbildads persons 

inkomstutvecklig. 
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g = Inkomstutveckling som motsvarar en grundskoleutbildad persons inkomstutveckling. 

A = Kostnaden av beslutet av en vidareutbildning, det vill säga den uteblivna inkomsten 

under studieperioden. 

B = Intäkterna av högskole-/universitetsutbildningen. 

 

Figur 1 visar en principskiss av två alternativa inkomstströmmar varav den ena motsvarar 

inkomstströmmen för en grundutbildning (det vill säga grundskola samt gymnasieskola) och 

den andra en längre utbildning (till exempel högskole- eller universitetsutbildning). Vi antar 

att en student som nyligen gått ut grundskolan, vid åldern x, har att välja mellan att börja 

arbeta direkt och få en inkomstutveckling som motsvarar den grundskoleutbildade personens 

inkomstutveckling, alltså g i figuren, eller att påbörja en högskole-/universitetsutbildning på 3 

år. Med högskole-/universitetsutbildningen kommer individen att få inkomstutveckling som 

svarar mot en högskole-/universitetsutbildads persons inkomstutvecklig, alltså h i figuren. 

Individen kommer alltså att ha en högre inkomstnivå vid inträdet på arbetsmarknaden men 

kommer in på arbetsmarknaden först 3 år senare. (Då detta exempel bygger på en förenkling 

av verkligheten så antas i exemplet att individen i båda fallen räknar med att arbeta heltid 

fram till pensionsåldern, y i figuren, och har lika många årsarbetstimmar oavsett investerings-

/utbildningsbeslut). För att kunna evaluera individens investerings-/utbildningsbeslut så måste 

en kostnads- och intäktsanalys göras för båda beslutsalternativen. Vi ser att intäkterna av den 

högre utbildningen motsvaras av ytan B i figuren, det vill säga den högre inkomst som 

kommer att erhållas vid detta beslut. Ytan A motsvarar kostnaden av beslutet av en 

vidareutbildning, det vill säga den uteblivna inkomsten under studieperioden. Men för att 

studenten ska kunna göra sitt val, det vill säga fatta beslut om ytterligare utbildning utöver 

grundskoleutbildningen, måste individen jämföra det diskonterade nuvärdet av de två olika 

inkomstströmmarna. En matematisk jämförelse enligt nedan visar att högskole-

/universitetsutbildningen är lönsam om det diskonterade nuvärdet av framtida inkomsttillskott 

överstiger alternativkostnaden för utbildningen:  

 

∆I = Skillnaden mellan högskole-/universitetsinkomsten (Ih) och grundskolelönen (Ig) 

r = diskonteringsräntan 

C = direkta studiekostnader 

T = år då studenten lämnar arbetsmarkanden (går i pension) 
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Grundskolestudentens inkomstström: 

(1) Ig
1/(1+r)+ Ig2/(1+r)2 +Ig

3/(1+r)3+...+ Ig
T/(1+r)T 

 

Högskole-/universitetsstudentens inkomstström: 

(2) -[ C1/(1+r)+ C2/(1+r)2 +C3/(1+r)3]+ Ih
4/(1+r)4+ Ih

5/(1+r)5 +...+ Ih
T/(1+r)T 

 

Villkor som måste uppfyllas för att den högre utbildningen ska vara mer lönsam än 

grundskoleutbildningen: 

(3) ∆I4/(1+r)4+ ∆I5/(1+r)5 +...+ ∆IT/(1+r)T ≥ (Ig
1+C1)/(1+r)+  (Ig

2+C2)/(1+r)2 + (Ig
3+C3)/(1+r)3 

 

Då beslutsregeln (3) förevisar en förenkling av verkligheten så utgår man från att alla 

individer är identiska, det vill säga homogena individer och att de därmed har samma 

inkomstprofil, kostnader och diskonteringsräntor. Alternativt kan man tänka sig att 

individerna är heterogena och därmed har olika inkomster, kostnader och räntor och att dom i 

och med det kommer att välja olika utbildningsnivåer. 

 

Genom att analysera (3) kan man se hur de olika faktorerna påverkar utbildningsbeslutet: 

Om det diskonterade nuvärdet av de framtida inkomsterna ökar kommer de individer som 

tidigare haft ett negativt nuvärde som förbyts i ett positivt nuvärde att välja den högre 

utbildningen. Att utbildning är mer lönsam vid ett tidigt utbildningsbeslut framgår av att de 

framtida inkomsterna kommer att fås under en längre period. Vidare innebär en högre 

diskonteringsränta att framtida inkomster nedvärderas i förhållande till inkomster idag. 

2.2 Mincers Löneekvation14 
För att få fram hur lönsamt det är att utbilda sig och därmed få en högre lön, så används en 

beräkningsmetod i arbetsmarknadsekonomin som kallas för Mincers löneekvation. I denna 

löneekvation beräknas hur stor avkastningen blir då individen väljer att utbilda sig utöver en 

grundläggande utbildning (t.ex. grundskoleutbildning). I löneekvationen tar man i beaktande 

två faktorer som, i likhet med humankapitalteorin, är utbildning och arbetslivserfarenhet för 

att bestämma lönen. Den grundläggande ekvationen ser ut enligt följande: 

 

Ln Wi = α + rSi + β1Ei + β2Ei
2 + ε i   

 

                                                 
14 Björklund m. fl. 
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där LnW är den logaritmerade lönen, α är en konstant15, r är en skattad koefficient som visar 

hur stor avkastning i form av lön som individen förvärvar för ytterligare ett års utbildning, S 

anger individens skolår och E anger individens arbetslivserfarenhet angivet i antalet år i 

förvärvsarbete, termen ε är en slumpterm (med väntevärdet noll16) och allt detta är givet för 

individen i. Ekvationen anger att den logaritmerade lönen påverkas linjärt av faktorn 

utbildning och kvadratiskt av faktorn arbetslivserfarenhet. β1 och β2 är skattningar som visar 

hur stor avkastningen är för faktorn arbetslivserfarenhet. β1 brukar normalt sett anta ett 

positivt värde medan β2 antar ett negativt värde vilket ger en konkav formad linje i enlighet 

med humankapitalsteorins linjära funktion av faktorn arbetslivserfarenhet.  

 

I löneekvationen kan tilläggas dummyvaribler som uppger om individen i till exempel är en 

man eller kvinna, arbetar inom offentliga eller privata sektorn etc. Dummyvariblerna är 

kvalitativa variabler som är dikotoma, dvs. de antar enbart två olika värden (till exempel 

variabeln ’man’ ges värdet noll och variabeln ’kvinna’ ges värdet ett)17. Med en 

dummyvariabel får löneekvationen detta utseende: 

 

Ln Wi = α + rSi + β1Ei + β2Ei
2 + β3D1+ ε i 

 

Där D1 är dummyvariabeln och β3 är en skattad regressionskoefficient för variabeln D1. 

 

Om man anser det nödvändigt att ta med ytterligare faktorer som påverkar lönen kan man 

utöka löneekvationen till att innehålla fler dummyvaribler enligt följande: 

 

Ln Wi = α + rSi + β1Ei + β2Ei
2 + β3D1+β4D2+… +βkDk+ ε i 

 

Här utgår man från att dummyvariablerna går från en till k stycken, därav indexeringen på 

sista dummyvariabeln Dk och den skattade regressionskoefficienten βk. 

2.3 Diskrimineringsteorier 
Diskrimineringsteorierna baseras främst på antaganden om att sociala faktorer, eller faktorer 

som inte påverkar en individs produktivitet, har en viss inverkan i hur arbetsinkomsterna ser 

                                                 
15 Denna konstant står för lönen för ”outbildad” arbetskraft. 
16 Körner, Svante och Wahlgren, Lars. 
17 Körner, Svante och Wahlgren, Lars. 
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ut för olika grupper av individer. Tillskrivna egenskaper, såsom nationalitet och kön, har en 

central betydelse för hur till exempel lönesättningen blir för enskilda individer som har någon 

tillskriven egenskap som för tillfället är ofördelaktigt på arbetsmarknaden, enligt 

diskrimineringsteorierna.  

 

Man brukar dela in dessa diskrimineringsteorier i två delar. Den ena lyfter fram 

preferensernas betydelse för beslutfattare i olika organisationer eller företag, det vill säga en 

preferensbaserad diskriminering. Om relativt många individer som har ledande och/eller 

beslutfattande positioner i samhället har vissa givna preferenser18 kan resultatet bli att 

individer från vissa grupper diskrimineras, till exempel kvinnor och/eller personer med en 

annan nationalitet än till exempel svensk19 . Becker, som har skrivit om preferensernas roll på 

arbetsmarknaden, har dock påpekat att i en konkurrensutsatt marknad så kan knappast denna 

teori hålla då den billigare arbetskraften (de diskriminerade grupperna) skulle vara att föredra 

vid en anställning på grund av den lägre lönen. Arbetsgivare som inte anställer dessa slås ut i 

längden, enligt Becker. 

 

En annan typ av diskriminering är den statistiska diskrimineringen. Denna typ av 

diskriminering baseras främst på bristande information om individernas förmåga att 

producera, det vill säga individernas produktivitet. Arbetsgivarna utgår från att någon individ 

som, av arbetsgivaren, anses tillhöra en viss grupp kan diskrimineras på grund av 

arbetsgivarens information om gruppen. Om gruppen till exempel har en hög sjukfrånvaro så 

kan arbetsgivaren diskriminera en individ från denna grupp utifrån fakta om gruppen i sin 

helhet även om individen har en betydligt lägre sjukfrånvaro. Dessa indikatorer, som bygger 

på genomsnittliga mått, kan missgynna enskilda individer då arbetsgivarens förutsättning för 

en bedömning av individens produktivitet saknas20. Informationsbristen gör också att faktorer 

som är av betydande vikt för till exempel arbetsinkomsterna blir mindre betydelsefulla. Ett 

exempel är utbildning som är en viktig faktor vid lönesättning. Om en individ har examen 

från ett annat land som arbetsgivaren har mindre kunskap om kan detta innebära att 

arbetsgivaren värderar denna examen lägre än motsvarande examen i arbetsgivarens land. 

Detta medför att individer med samma eller likvärdiga kunskaper behandlas olika i form av 

                                                                                                                                                         
 
18 Till exempel kan den beslutfattande individen ogilla personer som är kvinnor eller inte har samma nationalitet 
som beslutfattaren. 
19 Becker. 
20 le Grand, Carl och Szulkin, Ryszard. 
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arbetsinkomster. Arbetsgivaren frångår individens produktivitet och dömer individen efter 

dennas/dennes sociala kategori, vilket kan missgynna individen. Det blir kostsamt och svårt 

för arbetsgivaren att skaffa fram den informationen som är relevant, det vill säga information 

om den enskilde individens produktivitet och detta kan ha till följd att arbetsgivaren fattar 

beslut utifrån individernas igenkännbara och tillskrivna egenskaper. Så även om en enskild 

individ skiljer sig från informationen som finns att tillgå om dennas/dennes grupp finns risken 

att arbetsgivaren använder sig av den informationen för att bedöma individens produktivitet, 

vilket kan resultera i en ofördelaktig och därmed diskriminerande lönesättning21.  

2.4 Tidigare studier/forskning 
Forskning om löneskillnader ur ett etniskt perspektiv mellan enbart kvinnor har inte 

förekommit i så hög grad tidigare, däremot har löneskillnader ur ett etniskt perspektiv 

studerats tidigare för hela den svenska befolkningen. I studien ”Invandrarnas löner i 

Sverige”22 har man studerat löneskillnaden mellan svenskar och invandrare. Man har också 

tagit i beaktande betydelsen av vistelsetid, invandrarland och svensk skolgång för att se hur 

dessa faktorer påverkar lönerna för de grupper som studerats. I studien tar man fram 

löneskillnaden, i timlön, mellan svenska män och män som är invandrare och det samma har 

gjorts för kvinnor. Det man kommer fram till i studien är att löneskillnaden me llan männen är 

6,5 procent och mellan kvinnorna är denna skillnad 1,4 procent. Alltså tjänar en man som är 

invandrare 6,5 procent mindre i lön per timme än en svensk man medan en kvinna som är 

invandrare tjänar 1,4 procent mindre än en svensk kvinna. Ännu en studie i ämnet är 

”Integration till svensk välfärd? Om invandrares välfärd på 90-talet”23. Denna studie visar 

att skillnaden i geografisk, kulturell och ekonomisk distans påverkar arbetsinkomsterna. Man 

konstaterar att desto större denna distans är för en individ, utifrån ett svenskt perspektiv, desto 

sämre är arbetsinkomsten för individen ifråga.  

 

Mycket utav forskningen som görs i detta ämne handlar främst om sysselsättning och inte om 

löneskillnader. Den forskning som finns om löneskillnader inriktar sig främst på hur kön 

påverkar lönen, löneförmåner och löneutvecklingen. SCB tar årligen fram lönestatisktik som 

jämför kvinnors löner kontra mäns i olika branscher och yrken men här framkommer inte hur 

lönerna ser ut för personer av utländsk härkomst eller invandrare24.  

                                                 
21 le Grand, Carl och Szulkin, Ryszard.  
22 le Grand, Carl och Szulkin, Ryszard. 
23 Vogel, Joachim m. fl. 
24 Se Statistisk årsbok 2004 och även andra årsböcker som finns att tillgå på SCB:s hemsida. 
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3. Analys 

3.1 Data 
För att genomföra den empiriska analysen har datamaterial från Levnadsnivåundersökningen 

som gjordes 1991 (LNU 91) använts. LNU är en intervjuundersökning som genomförts år 

1968, 1974, 1981, 1991 samt 2000. Syftet med LNU-undersökningarna är att beskriva 

förändringar och förhållanden vid tidpunkten för genomförandet av undersökningen. LNU-

datan som finns bygger på intervjuer med ett urval vuxna individer i den svenska 

befolkningen. De intervjuade individerna har i dessa undersökningar fått svara på frågor om 

sina faktiska levnadsförhållanden som till exempel ekonomi, 

sysselsättning/arbetsförhållande25. Nästan 3000 individer i dessa undersökningar har utgjort 

en panel i LNU-undersökningarna och därför har man kunnat följa eventuella förändringar i 

dessa personers levnadsförhållanden och också orsakerna till förändringarna 26. 

 

Det totala urvalet individer för LNU 91 uppgick till 6773 varav man lyckades genomföra 

godtagbara intervjuer med 5306 av dessa. Utifrån denna mängd data har en selektion gjorts 

för att få fram de individer som uppfyller kraven för att få vara med i urvalet för denna 

undersökning. 

3.1.1 Urval 
Urvalet har skett genom bortsållning av de individer i LNU 91 som inte uppfyller följande 

krav: 

 

Kön: Då undersökningen bygger på en jämförelse mellan enbart kvinnor kommer män att 

sorteras bort från urvalet. 

 

Etnicitet/härkomst: För att få en indelning av de två grupperna ’kvinnor av utländsk 

härkomst’ och ’kvinnor av svensk härkomst’ kommer de individer som inte omfattas av 

tidigare i uppsatsen givna definitioner att sållas bort27. 

 

                                                 
25  I LNU91 skedde en metodutveckling med ett inslag av fler frågor av retrospektiv natur där man koncentrerade 
sig på intervjupersonernas sysselsättningar genom åren. 
26 Se Appendix 3. 
27 Definitionerna av respektive grupp finns att tillgå i avsnittet 1.7 ’Definitioner och antaganden’. 
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Anställning : För att få en likvärdig jämförelse mellan de två grupperna kommer enbart de 

individer som, vid tillfället då LNU 91 genomfördes, var heltidsanställda att finnas med i 

urvalet.  

3.1.2 Variabler 
De variabler som kommer att användas i undersökningen är lön, yrkeslivserfarenhet, tid hos 

nuvarande arbetsgivare samt utbildning. Dessa variabler är relevanta för att kunna ta reda på 

om det finns något lönegap mellan de två grupperna och om denna i sådana fall beror på 

skillnader i produktiva egenskaper eller om den eventuella skillnaden kan tolkas som 

lönediskriminering. 

3.1.3 Beroende variabler 
Månadslön28: I undersökningen är den beroende variabeln månadslön. Denna variabel visar 

vilken genomsnittlön som respektive grupp har. I undersökningen har enbart de individer som 

hade en fast månadslön före skatt tagits med, medan övriga har sållats bort. Detta för att 

undgå att inkludera personer som av någon anledning inte hade någon inkomst då LNU 91 

genomfördes. Eftersom denna uppsats bygger på att undersöka löneskillnader kan enbart 

individer som hade lön då LNU 91 genomfördes utgöra urvalet för denna undersökning. 

3.1.4 Oberoende variabler 
Yrkeslivserfarenhet/antal år i förvärvsarbete29: Denna variabel visar hur länge individerna 

har verkat på arbetsmarkanden, alltså hur länge de förvärvsarbetat, givet i antalet år.  

 

Tid hos nuvarande arbetsgivare 30: Denna variabel anger hur länge, givet i antalet år, 

individen varit hos sin nuvarande arbetsgivare. 

 

Utbildningsår31: Denna variabel anger hur lång skol- och yrkesutbildning individen har. Här 

utgår man från antalet år i grundskolan upp till högre studier. 

 

 

                                                 
28 Institutet för social forskning (1998), Kodbok för levnadsnivåundersökningen 1991, variabel Y464. 
29 Institutet för social forskning (1998), Kodbok för levnadsnivåundersökningen 1991, variabel Y183. 
30 Institutet för social forskning (1998), Kodbok för levnadsnivåundersökningen 1991, variabel Y193. 
31 Institutet för social forskning (1998), Kodbok för levnadsnivåundersökningen 1991, variabel Y131. 
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3.1.5 Regressionsmodell 
Regressionsmodellen som kommer att användas för framräkning av genomsnittlön för 

respektive grupp kommer att se ut enligt följande: 

Ln W = α + β1SCH + β2EXP + β3EXP2 + β4SEN 

 

Där 

Ln W = är den logaritmerade lönen 

α = är interceptet 

SCH = är antalet utbildningsår. 

EXP = är yrkeslivserfarenhet. 

EXP2 = är yrkeslivserfarenhet i kvadrat. 

SEN = är tid hos nuvarande arbetsgivare. 

β1 = är den skattade koefficienten för variabeln SCH 

β2 = är den skattade koefficienten för variabeln EXP 

β3 = är den skattade koefficienten för variabeln EXP2 

β4 = är den skattade koefficienten för variabeln SEN 

4. Resultat 
Efter att har gjort ett urval av de individer som uppfyller ovanstående krav blev de återstående 

individerna 909 till sitt antal varav 792 är kvinnor av svensk härkomst och resterande 117 

kvinnor av utländsk härkomst (se figur 3). Detta ger en procentuell fördelning av individerna 

enligt följande: 87,1 procent tillhör den första gruppen och resterande 12,9 procent tillhör den 

andra gruppen. 
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Figur 3. Fördelningen av de individer som uppfyller urvalskraven. 

  

4.1 Regressionsanalyser 
Regressionsanalyser genomfördes för att få fram variabelvärdena för respektive grupp. 

Därefter tas medelvärdena för respektive variabel fram och med hjälp av de framräknade 

medel- och variabelvärdena tas sedan genomsnittslönen fram med Mincer´s löneekvation.  

 

Tabell 1: Resultatet av regression av data för kvinnor av svensk härkomst. 

Variabel Koefficienter Standardfel t-kvot 
α 3,799753* 0,042285 89,86059 
SCH  0,01767* 0,002864 6,170349 
EXP  0,007319* 0,002558 2,860882 
EXP2 -0,00014** 6,16E-05 -2,33617 
SEN 0,001754*** 0,001153 1,522105 
Not: * signifikant32 på 1 %, ** signifikant på 5 %, *** signifikant på 20 %. 

 

R-kvadrat 0,062951 
Justerad R-kvadrat 0,058189 
Observationer 792 
 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Miles, Jeremy och Shevlin, Mark. 
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Tabell 2: Resultatet av regression av data för kvinnor av utländsk härkomst. 

Variabel Koefficienter Standardfel t-kvot 
α 3,807136* 0,037204 102,3311 
SCH  0,012672* 0,002561 4,948983 
EXP  0,007182** 0,002943 2,44031 
EXP2  -0,00016** 7,54E-05 -2,09767 
SEN 0,001911*** 0,001402 1,362944 
Not: * signifikant på 1 %, ** signifikant på 5 %, *** signifikant på 20 %. 

 

R-kvadrat 0,259684 
Justerad R-kvadrat 0,233244 
Observationer 117 
 

För att räkna fram genomsnittlönerna för respektive grupp måste medelvärdena för respektive 

variabel räknas fram. Framräkningen av medelvärdena gav följande resultat: 

 

Tabell 3: Respektive variabels medelvärde för de båda grupperna. (Indexeringarna msh 
och muh står för ”medelvärde, svensk härkomst” samt ”medelvärde, utländsk härkomst”) 
Kvinnor av svensk härkomst: Kvinnor av utländsk härkomst 

SCHmsh = 12,07828 SCHmuh = 12,0854 

EXPmsh = 16,73864 EXPmuh = 15 

EXPmsh
2 = 399,7336 EXPmuh

2 = 328,812 

SENmsh = 9,991162 SENmuh = 7,948718 

 

Beräkningen av genomsnittslöner för respektive grupp görs enligt följande: 

Ln W = α + SCHm * SCH + EXPm * EXP + EXPm
2 * EXP2 + SENm * SEN 

 

Där 

Ln W = är den logaritmerade lönen 

α = är interceptet 

SCH = är antalet utbildningsår. 

EXP = är yrkeslivserfarenhet. 

EXP2 = är yrkeslivserfarenhet i kvadrat. 

SEN = är tid hos nuvarande arbetsgivare. 

SCHm = är medelvärdet av variabeln utbildningsår. 

EXPm = är medelvärdet av variabeln yrkeslivserfarenhet. 

EXPm
2 = är medelvärdet av variabeln yrkeslivserfarenhet i kvadrat. 
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SENm = är medelvärdet av variabeln tid hos nuvarande arbetsgivare. 

 

Vilket ger följande resultat: 

 

Ln Wsh genomsnitt  = 4,097248 

Ln Wuh genomsnitt = 4,030593 

 

Ln Wsh genomsnitt = Genom regression framtagen genomsnittslön för kvinnor av svensk 

härkomst. 

 

Ln Wuh genomsnitt = Genom regression framtagen genomsnittslön för kvinnor av utländsk 

härkomst. 

 

Skillnaden i procent av genomsnittlön blir differensen mellan de framräknade logaritmerade 

lönerna, alltså: 

 

Löneskillnad = Ln Wsh – Ln Wuh = 4,097248 - 4,030593 = 0,066655 eller 6,6655 procent i 

löneskillnad mellan grupperna. Det totala lönegapet mellan dessa grupper är alltså 6,6655 

procent det vill säga kvinnor av svensk härkomst har i genomsnitt en lön som är 6,6655 

procent högre än kvinnor av utländsk härkomst. 

 

För att ta reda på hur stor del av lönegapet som kan förklaras av skillnader i produktiva 

egenskaper, som till exempel högre utbildning eller längre arbetslivserfarenhet, måste en 

dekomponering av lönegapet genomföras. I denna uppsats används Oaxaca-Blinder 

dekomponering33 för att analysera lönegapet mellan grupperna.  

4.2 Dekomponering av lönegap34 
När man genomför en dekomponering av det framtagna lönegapet analyseras hur stor del av 

denna som kan förklaras av skillnader i produktiva egenskaper samt hur stor del av lönegapet 

som beror på andra faktorer. Utifrån de framtagna genomsnittlönerna från 

regressionsanalyserna delas dessa in i två delar där den ena delen beskriver hur stor del av 

lönegapet som beror på skillnader i produktiva faktorer medan den andra delen beskriver hur 

                                                 
33 Granqvist, Lena. 
34 Granqvist, Lena. 
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stor del som beror på andra faktorer och som därmed kan tolkas som diskriminering. 

Uppdelningen blir enligt följande:  

 

LnWsh genomsnitt – LnWuh genomsnitt = Σ βsh * (Xmedelvärde sh – Xmedelvärde uh) + Σ Xmedelvärde uh (βsh - 

βuh) 

 

βsh = Respektive skattad variabel för gruppen kvinnor av svensk härkomst. 

βuh = Respektive skattad variabel för gruppen kvinnor av utländsk härkomst . 

Xmedelvärde sh  = Medelvärde för respektive variabel för kvinnor av svensk härkomst. 

Xmedelvärde uh = Medelvärde för respektive variabel för kvinnor av utländsk härkomst. 

 

Den första delen, Σ βsh * (Xmedelvärde sh – Xmedelvärde uh), beskriver hur stor del av lönegapet som 

beror på skillnader i produktiva egenskaper. Man utgår från variablernas medelvärden för att 

ta fram eventuella skillnader i produktiva egenskaper hos individerna i respektive grupp. Om 

individerna får samma avkastning från de produktiva faktorerna blir medelvärdena lika stora, 

det vill säga Xmedelvärde sh = Xmedelvärde uh  och därmed blir differensen Xmedelvärde sh – Xmedelvärde uh 

= 0. Detta innebär att hela termen Σ βsh * (Xmedelvärde sh  - Xmedelvärde uh) blir noll då parentesen 

blir noll. Men om avkastningen av de produktiva egenskaperna är olika blir således Xmedelvärde 

sh skilt från Xmedelvärde uh och termen Σ βsh * (Xmedelvärde sh  - Xmedelvärde uh) blir inte noll utan får 

ett värde. Detta värde anger hur stor del av det totala lönegapet som beror på skillnader i 

produktiva egenskaper.  

 

Den andra termen anger hur stor del av det totala lönegapet som beror på andra faktorer än de 

produktiva faktorerna. Denna del beskriver hur stor del av det totala lönegapet som kan tolkas 

som lönediskriminering. I denna del tas också interceptkoefficienten med. Skulle det inte 

finnas någon skillnad mellan respektive faktor i regressionsanalysen medför detta att termen 

(βsh - βuh) blir noll och därmed konstateras att det totala lönegapet beror på skillnader i 

produktiva faktorer och att det inte finns en lönediskriminerande löneskillnad.  
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Dekomponering av variabler: 

Tabell 4: Nedan visas de värden som fås fram då man stoppar in respektive 
variabelvärde i respektive uttryck.  
Variabler βsh*(Xmedelvärde sh  - Xmedelvärde uh) Xmedelvärde uh *(βsh-βuh) 

SCH -0,000127 0,060403 

EXP 0,0127242 0,002052 

EXP2 -0,010214 0,004666 

SEN 0,0035833 -0,00125 

Interceptkoefficient (α)  -0,00738 

Summa 0,0059661 0,058491 

Total lönegap vid dekomponering: 

0,0059661 + 0,058491 = 0,064457 

 

Summan av variablerna efter dekomponeringen ger ett lönegap på 6,45 procent. 

Dekomponeringen visar att 0,6 procent av löneskillnaden beror på skillnader i de produktiva 

faktorerna mellan kvinnor av svensk härkomst och kvinnor av utländsk härkomst medan 5,85 

procent beror på andra faktorer och kan tolkas som lönediskriminering. 

5. Diskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om det förekom någon löneskillnad mellan kvinnor av 

svensk härkomst och kvinnor av utländsk härkomst. Resultatet som analysen ger är att det 

finns ett så kallat lönegap och att denna är 6,45 procent. Det som resultatet säger är att 

kvinnor av utländsk härkomst har en genomsnittlön som är 6,45 procent lägre än 

genomsnittlönen för kvinnor av svensk härkomst. Jag ville också studera hur stor del av detta 

lönegap som kan förklaras av skillnader i produktiva faktorer, det vill säga hur stor del av 

lönegapet kan förklaras med att kvinnorna av svensk härkomst har en högre/längre utbildning, 

längre arbetslivserfarenhet och/eller har varit hos sin nuvarande arbetsgivaren under en längre 

period än kvinnorna av utländsk härkomst. Genom att genomföra en oaxaca-dekomponering 

av lönegapet fick jag fram att endast 0,6 procent av lönegapet kan förklaras av skillnader i 

produktiva faktorer medan de återstående 5,85 procent kan tolkas som lönediskriminering. 

Detta medför att större delen av lönegapet, 91 procent, beror på lönediskriminering. Detta 

resultat tyder på att avkastningen av de produktiva faktorerna är i stort sett desamma för båda 

dom observerade grupperna. Alltså överensstämmer humankapitalteorin väl med verkligheten 

i detta avseende. Den delen av lönegapet som kan tolkas som lönediskriminering förklaras av 
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de diskrimineringsteorier som togs upp i teoriavsnittet. Detta innebär att lönesättningen för 

kvinnor av utländsk härkomst är lägre på grund av deras härkomst och att denna löneskillnad 

inte är berättigad ur ett ekonomiskt perspektiv. Det finns alltså ingen ekonomisk motiverad 

anledning till att ge kvinnor av utländsk bakgrund en lägre lön än den lön som kvinnor av 

svensk härkomst har. Att detta ändå görs beror främst på arbetsgivarnas preferenser, det vill 

säga på de antaganden som arbetsgivarna gör om vissa individer utifrån faktorer som inte 

påverkar individens produktivitet. För denna uppsats är faktorn härkomst av avgörande 

betydelse för den lägre genomsnittlönen för kvinnor av utländsk härkomst.  

5.1 Regressionsmodellens förklaringsgrad och variablernas inverkan på 
resultatet 
För att ta reda på hur pass mycket som de utvalda variablerna kan förklara av variationerna av 

de framtagna genomsnittslönerna kontrolleras R-kvadratvärdet (determinationskoefficienten). 

R-kvadratvärdet anger hur mycket utav den beroende variabeln som förklaras av de utvalda 

oberoende variablerna 35. I regressionsanalysen för kvinnor av svensk härkomst är R-

kvadratvärdet 6,3 procent. Detta innebär att 6,3 procent av variationerna i den beroende 

variabeln lön kan tillskrivas de oberoende variablerna i regressionsfunktionen medan de 

återstående 93,7 procenten förklaras av andra faktorer som inte finns med i 

regressionsfunktionen samt slumpen. Regressionsanalysen för kvinnor av utländsk härkomst 

ger ett R-kvadratvärde som är 26 procent, övriga 74 procent tillskrivs andra faktorer samt 

slumpen. 

  

Då båda dessa R-kvadratvärden är relativt låga är de utvalda oberoende variablerna som valts 

ut till regressionsanalyserna inte tillräckliga för att förklara genomsnittslönernas totala 

variationer. För att öka R-kvadratvärdet för båda regressionerna måste antalet 

faktorer/oberoende variabler utökas till att innehålla oberoende variabler som bättre förklarar 

variationen för genomsnittslönerna. I synnerhet regressionen för gruppen kvinnor av svensk 

härkomst måste ha fler oberoende variabler då R-kvadratvärdet är relativt lågt. 

 

För att uppfylla syftet med uppsatsen har valet av variabler bestått av de variabler som är mest 

relevanta vid lönesättning. Att inkludera ytterligare variabler skulle innebära att studien riktas 

mot en djupare granskning av orsakerna till lönegapet. Detta var inte avsikten med studien 

                                                 
35 Ramanathan, Ramu  
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och därför tas ytterligare variabler inte med på bekostnad av en relativt låg förklaringsgrad på 

regressionsanalyserna.  

5.2 Studiens inverkan på den ekonomisk-politiska debatten 
De data som finns i LNU 91 och i alla de övriga LNU-undersökningarna som gjorts, har 

använts för att beskriva och analysera hur levnadsnivån har sätt ut och förändrats sedan slutet 

på 1960-talet. De rapporter, artiklar och avhandlingar som hittills skrivits, med LNU-data som 

grund, har använts som kunskapsunderlag i den politiska debatten och har dessutom spelat en 

viktig roll vid politiska beslut som bland annat handlat om arbetsmarknadspolitik36. Resultatet 

i denna uppsats anmärker att det finns ett lönediskrimineringsproblem av etnisk natur som 

innebär att om man skulle lyckas minimera eller eliminera lönegapet mellan män och kvinnor 

på den svenska arbetsmarknaden så implicerar inte detta att lönediskrimineringen som beror 

på individens härkomst försvinner. Även om könslönegapet minimeras eller elimineras så kan 

ett lönegap grundad på individens härkomst kvarstå och det är detta som denna studie vill 

belysa. För intresseorganisationer som till exempel fackförbund och kvinnoorganisationer är 

detta en fråga och ett problem som måste tas i beaktning när man diskuterar 

lönediskriminering. 

5.3 Validitet 
Med validitet avses hur pass relevant forskningsmaterialet är för problemställningen eller hur 

pass giltigt materialet är. De data man använder ska svara på det man avser att studera och 

inget annat. Skulle de data som används inte mäta det som avses mätas i studien beror detta på 

att det finns en bristande validitet eller att problemformuleringen är felformulerad. Om de 

data man har samlat in verkligen svarar på frågeställningen är validiteten god37. I denna 

uppsats används de data som finns att tillgå i LNU 91 som ger information om individernas 

löner. Denna data i kombination med selektionskriterierna ger svar på frågeställningen och 

därmed bör validiteten för denna uppsats vara god.  

5.4 Reliabilitet 
För att veta om de resultat man har fått fram är tillförlitlig måste man kontrollera att de 

instrument man använt sig av är tillförlitliga och att det går att lita på de data som man samlat 

in. Att mätfel minimeras eller försvinner helt samt att slumpen inte påverkar resultatet i högre 

grad eller inte alls ger en hög reliabilitet38. Eftersom de data som finns att tillgå i LNU 91 är 

                                                 
36 Se Appendix 3. 
37 Strömquist, Siv. 
38 Hartman, Sven. 
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framtaget i forskningssyfte och insamlat på ett forskningsenligt sätt så bör den vara 

tillförlitlig. 1991 års konjunkturläge kan ha en viss inverkan på faktorerna som använts i 

uppsatsen. Vid detta tillfälle var konjunkturen svag och detta kan ha påverkat lönesättningen 

samt löneutvecklingen  på ett sådant sätt att det kan haft en viss inverkan på slutresultatet av 

denna uppsats. Då de data som använts i denna uppsats är tillförlitliga bör således 

reliabiliteten vara relativt god.  

6. Slutsats 
Undersökningen som genomfördes i denna uppsats gick ut på att ta reda på om det fanns ett 

lönegap mellan kvinnor av utländsk härkomst och kvinnor av svensk härkomst. Avsikten med 

uppsatsen var också att undersöka om det eventuella lönegapet kunde förklaras av att det 

förekom skillnader i produktiva egenskaper mellan de båda grupperna eller om den kunde 

förklaras av skillnader i arbetsinkomster som kan tolkas som lönediskriminering. 

 

Med hjälp av löneregressioner togs respektive grupps genomsnittlön fram. Dessa 

genomsnittslöner jämfördes sedan och resultatet visade att det fanns en skillnad mellan dessa. 

Med hjälp av ekonometriska metoder kunde lönegapet analyseras varpå man kunde konstatera 

att en relativt stor del av lönegapet kunde tolkas som lönediskriminering.  

 

Resultatet i uppsatsen pekar på att förklaringen till lönegapet finns främst i de 

diskrimineringsteorier som används för att förklara skillnader i arbetsinkomster medan en 

mindre del kan förklaras av skillnader i produktiva egenskaper. Detta medför att studier inom 

samma områden som denna bör baseras på att använda sig av diskrimineringsteorierna för att 

hitta orsaken till lönediskrimineringen. 

 

Regressionsmodellernas relativt låga förklaringsgrad ger insikt om att ytterligare relevanta 

oberoende variabler måste tas med i kommande studier om man vill genomföra en grundligare 

studie där man har för avsikt att studera orsakerna till lönediskrimineringen. 

 

Då avsikten med studien var att granska om det fanns ett lönegap, hur stor den var samt hur 

stor del utav den som kunde tolkas som diskriminering så användes inte fler variabler än lön, 

kön, yrkeslivserfarenhe t, anställningstid, tid hos nuvarande arbetsgivare och utbildning. Dessa 

variabler var de mest relevanta för att i första hand kunna undersöka om det fanns ett lönegap. 
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Studiens antaganden och definitioner skiljer sig från andra studier som behandlar liknade 

problemformuleringar. Att individernas nationalitet inte fanns att tillgå i de data som fanns till 

förfogande innebar en tillämpning av antaganden som i sin tur implicerade att definitionen på 

invandrare som används i liknade studier inte kunde användas i denna studie.  

 

Slutsatsen av denna uppsats är att det finns ett lönegap mellan de grupper som kontrollerats 

och att större delen utav denna kan tolkas som lönediskriminering. 

7. Vidare forskning 
Den större delen av forskningen som har gjorts i området hittills har baserats på 

sysselsättningen hos invandrare och inte på arbetsinkomster. Detta möjliggör en vidare 

forskning på detta område som är intressant för samhällsekonomin tillsammans med andra 

vetenskapliga områden som till exempel sociologin och etnologin. Teorierna som finns om 

lönediskriminering är många och omfattande. För att kontrollera hur pass väl de kan förklara 

den svenska arbetsmarknaden och lönesättningen så måste mer forskning på detta område ske. 

Ur ett nationalekonomiskt perspektiv är det därför intressant att kontrollera: 

 

• I vilka branscher och yrken är lönediskrimineringen som störst och hur stor är den? 

- Genom att få fram denna information kan den användas för att ta reda på var 

lönediskrimineringsproblemen finns och hur det ser ut.  

• I vilka branscher och yrken förekommer det en marginell lönediskriminering eller ingen 

diskriminering alls? 

- Denna information kan leda fram till lösningar som kan tillämpas på den svenska 

arbetsmarknaden i enskilda branscher och yrken men som skulle kunna användas överlag 

på hela arbetsmarknaden för att eliminera eller minimera lönediskrimineringen. 

• Arbetar man med ekonomiska incitament för att minimera eller eliminera 

lönediskrimineringen?  

- En sådan undersökning skulle ge svar på om lönediskriminering kan lösas genom att 

skapa ekonomiska incitament och hur ser dessa incitament i sådana fall skulle se ut samt 

om de skulle kunna tillämpas på hela den svenska arbetsmarkanden. 

• Vilken eller vilka av de olika diskrimineringsteorierna förklarar bäst löneskillnaderna på 

den svenska arbetsmarknaden? 

- Att få förståelse för orsakerna till lönediskriminering kan leda till lösningar för att 

minimera eller eliminera lönediskrimineringen. 
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• Har lönegapet och den lönediskriminerande delen av lönegapet förändrats över tiden och i 

sådana fall vad beror detta på? 

- Denna information är relevant eftersom till exempel konjunkturen vid ett givet tillfälle 

kan inverka på lönesättningen på ett sådant sätt att löneskillnader ökar, minskar eller 

försvinner helt. Ett annat exempel är lagstiftande åtgärder, för att till exempel minska 

lönediskrimineringen, som kan förändra lönesättningen och också lönegapet. Genom att 

svara på denna fråga kan alltså effekten av konjunkturförändringar och 

arbetsmarknadslagstiftningar utvärderas. 

 

Dessa frågor, och liknande, kan i första hand användas för att göra studier i framtiden som 

syftar till att belysa de löneskillnader som idag fallit i skymundan i den ekonomiska debatten 

om löner. Som tidigare nämnts har fokus hamnat på hur lönerna påverkas utav individens kön 

och att föra in ytterligare en dimension i lönedebatten genom att svara på eller studera 

ovanstående frågor skulle tillföra debatten en könsetnisk faktor som är relevant vid studier 

och analyser av lönediskriminering. Vidare bör forsatt forskning inkludera fler faktorer vid 

genomförande av löneanalyser för att mer detaljerat kunna förklara vilka faktorer som bäst 

förklarar variationer på lönen.  
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Appendix 1

UTDATASAMMANFATTNING

Regressionsresultat för gruppen kvinnor av svensk härkomst

Regressionsstatistik
Multipel-R 0,250901
R-kvadrat 0,062951
Justerad R-kvadrat0,058189
Standardfel 0,226434
Observationer 792

ANOVA
fg KvS MKv F p-värde för F

Regression 4 2,710811 0,677703 13,21773 1,99E-10
Residual 787 40,35125 0,051272
Totalt 791 43,06206

KoefficienterStandardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95%Nedre 95,0% Övre 95,0%
Konstant 3,799753 0,042285 89,86059 0 3,716748 3,882757 3,716748 3,882757129
SCH Y131 (utbildningsår)0,01767 0,002864 6,170349 1,09E-09 0,012049 0,023291 0,012049 0,023291336
EXP Y183 (antal år i förvärvsarb)0,007319 0,002558 2,860882 0,004337 0,002297 0,01234 0,002297 0,012340076
EXP2 y183^2-0,000144 6,16E-05 -2,336166 0,019733 -0,000265 -2,3E-05 -0,000265 -2,30068E-05
tid hos nuvarande arb.giv0,001754 0,001153 1,522105 0,128384 -0,000508 0,004017 -0,000508 0,004016986



Appendix 2

UTDATASAMMANFATTNING

Regressionsresultat för gruppen kvinnor av utländsk härkomst

Regressionsstatistik
Multipel-R 0,509592
R-kvadrat 0,259684
Justerad R-kvadrat0,233244
Standardfel 0,08755
Observationer 117

ANOVA
fg KvS MKv F p-värde för F

Regression 4 0,301133 0,075283 9,821672 7,57E-07
Residual 112 0,858481 0,007665
Totalt 116 1,159614

KoefficienterStandardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95%Nedre 95,0%Övre 95,0%
Konstant 3,807136 0,037204 102,3311 1,8E-112 3,733421 3,880851 3,733421 3,880851
SCH Y131 (utbildningsår)0,012672 0,002561 4,948983 2,65E-06 0,007599 0,017745 0,007599 0,017745
EXP Y183 (antal år i förvärvsarb)0,007182 0,002943 2,44031 0,016242 0,001351 0,013013 0,001351 0,013013
EXP2 y183^2-0,00016 7,54E-05 -2,09767 0,038183 -0,00031 -8,8E-06 -0,00031 -8,77E-06
tid hos nuvarande arb.giv0,001911 0,001402 1,362944 0,175634 -0,00087 0,004689 -0,00087 0,004689



Appendix 3 

 

Levnadsnivåundersökningarna 1968, 1974, 1981, 1991 och 2000 

 

År 1968 genomfördes på låginkomstutredningens initiativ den första 
levnadsnivåundersökningen (LNU), en undersökning som blivit stilbildande. 
Såväl i den löpande svenska statistikproduktionen genom SCB:s ULF-
undersökningar som i andra länder har undersökningar etablerats som 
bygger på LNU:s koncept. Grunden är att ett riksrepresentativt urval av 
den vuxna svenska befolkningen intervjuas om sina faktiska 
levnadsförhållanden inom en rad områden som är centrala för människors 
liv, t.ex. hälsa, ekonomi, fritid, boende, politiskt deltagande och 
sysselsättning/arbetsförhållanden. År 1974 och 1981 ställde Riksdagen 
medel till förfogande för ytterligare två levnadsnivåundersökningar. År 
1991 genomfördes återigen en replikation, då finansierad av åtta olika 
forskningsråd. Vid alla dessa tidpunkter har i huvudsak samma frågor om 
levnadsvillkor ställts, men i LNU91 skedde en metodutveckling med ett 
inslag av fler frågor av retrospektiv natur (fr a om intervjupersonernas 
sysselsättningar genom åren). 

Dessutom utfördes 1991 en intervjuundersökning med de högsta cheferna 
på de arbetsplatser där intervjupersonerna i LNU 91 var anställda (se 
Arbetsplatsundersökningen 1991). År 2000 genomfördes en ny 
levnadsnivåundersökning (LNU2000), för femte decenniet i rad. Den 
finansieras av Vetenskapsrådet (VR) och Forskningsrådet för Arbetsliv och 
Socialvetenskap (FAS) via deras gemensamma kommitté för longitudinell 
forskning. Kopplat till denna nya LNU gjordes också en separat studie av 
barn och ungdomar (10-18 år) som bodde i samma hushåll som 
intervjupersonen i LNU (Barn-LNU). Även denna gång adderades en 
Arbetsplatsundersökning (APU 2000). 

I de tidigare undersökningarna har frågorna till stor del ställts till samma 
personer, vilket innebär att en betydande "panel" - nästan 3.000 individer 
- har intervjuats vid samtliga fyra tillfällen. Vi återkommer även år 2000 i 
stor utsträckning till dessa tidigare intervjuade individer. Panelansatsen gör 
att vi får större möjligheter att svara på centrala frågor om människors 
levnadsnivå. Bara genom att följa enskilda individer över tid kan man 
avgöra t.ex. uppväxtvillkorens betydelse för senare livsvillkor, vilken 
betydelse arbetsförhållandena har för människors hälsa senare i livet, vilka 
konsekvenser förändrade familjeförhållanden har eller vad vuxenutbildning 
betyder för vilket arbete man får. I de fall de intervjuade samtyckt, har 
intervjuerna i levnadsnivåmaterialet, kompletterats med uppgifter om 
bland annat inkomster. Den därigenom skapade databasen har möjliggjort 
omfattande beskrivningar och analyser av välfärden i Sverige från sent 
1960-tal fram till början av 1990-talet, bland annat av hur välfärden 
utvecklats för män och kvinnor, hur den fördelas mellan olika ålders- och 
socialgrupper och mellan boende i olika ortstyper. Resultaten har 
publicerats i ett trettiotal avhandlingar, många rapporter och hundratals 
publicerade artiklar, främst skrivna av forskare knutna till Institutet för 
social forskning (SOFI), som sedan 1972 haft ansvaret för LNU. 

Resultaten har blivit uppmärksammade i Sverige, där de fungerat som ett 
kunskapsunderlag i den politiska debatten. Undersökningsresultaten har 



också kommit att spela en viktig roll för många politiska beslut, bland 
annat rörande pensionsåldern, arbetsmarknadspolitik, 
arbetsmiljölagstiftning och vuxenutbildning. 

Den svenska välfärdsforskningen har väckt stort intresse i det 
internationella forskarsamhället. Så skriver t ex presidenten i Finlands 
Akademi, professor Erik Allardt, att "svensk samhällsforskning har i 
levnadsnivåundersökningarna och deras replikering så att säga gjort en 
inmutning på den internationella marknaden" och professor Aage 
Sørensen, har beskrivit levnadsnivåundersökningen som det "viktigaste 
svenska bidraget till internationell socialvetenskap sedan Gunnar Myrdal". 

Levnadsnivåundersökningarna 1968, 1974, 1981 och 1991 finns 
tillgängliga för externa forskare vid Svensk samhällsvetenskaplig 
datatjänst (SSD). För information och beställning besök deras hemsida: 
www.ssd.gu.se.  

 


