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Abstract 

Sweden, often listed as one of the world’s most gender equal countries, has one of 

the most gender segregated labour markets in the world, as well as one of the largest 

gender differences in regard to the number of days with paid parental leave. This 

paper investigates whether there is an interaction between occupational groups’ 

gender composition and the effect of average days with paid parental leave on the 

average wage. The research is conducted with Swedish national data, on 

occupational group level. This study uses Pearson correlation and a multiple 

interaction model to investigate its two hypotheses, which are derived from four 

theories: human capital theory, theory of statistical discrimination, signalling theory 

and the value discrimination theory.  

The first hypothesis is that the effect of days with paid parental leave on the 

wage is more negative in occupational groups with a higher proportion of men. The 

second hypothesis is that this negative effect in male dominated occupational 

groups, is even more negative for men than women. Evidence is found for the first 

hypothesis when the analysis is conducted on men, but not when conducted on 

women - most likely because the effect is too small. The second hypothesis is 

concluded as supported since the investigated relationship is more negative for men 

than women.   

 

 

Nyckelord: könssegregerad arbetsmarknad, föräldrapenningdagar, diskriminering, 

korrelationsanalys, regressionsanalys med interaktion  

Antal ord:9986 
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1 Inledning 

Sverige rankas internationellt som ett av världens mest jämställda länder (se t.ex. 

The Gender Gap Index där Sverige var världens 4:e mest jämställda land år 2020, 

och EU:s mest jämställda land 2020 enligt The European Institute for Gender 

Equality (WEF; EIGE)). Jämställdhet avser kvinnors och mäns lika möjlighet och 

makt att forma samhället och sina egna liv (Regeringskansliet 2020). I Sverige har 

jämställdhet varit ett politiskt mål och en del av lagstiftningen sedan 1979. Idag 

antas Sverige ha uppnått formell jämställdhet, vilket innebär att det inte finns några 

legala skillnader kvar. Likväl är landet långt ifrån att uppnå reell jämställdhet, det 

vill säga lika ställning och inflytande i samhället och livet (SOU 2007:67). 

Ett område där Sverige inte är jämställt är arbetsmarknaden. Kvinnor tjänar i 

genomsnitt mindre än män. De senaste åren är kvinnors genomsnittliga löner 90% 

av männens (SCB 1). Kvinnor och män får inte lika lön för lika arbete. Det råder 

en debatt, men generellt förklaras denna skillnad med könsdiskriminering (se t.ex. 

Albrecht m.fl. 2015; Boschini 2017).  

En stor del av löneskillnaden mellan män och kvinnor har härletts till uttag av 

föräldrapenning. Syftet med föräldrapenningen är att öka jämställdheten genom lika 

ansvar för barns vårdnad och lika möjlighet till försörjning (Försäkringskassan 1). 

Likväl ökar föräldrapenninguttaget löneskillnaden, eftersom män tar ut markant 

färre föräldrapenningdagar än kvinnor. Kvinnor har under de senaste åren tagit ut i 

genomsnitt 70% av dagarna (Försäkringskassan 2). Kvinnor är därmed frånvarande 

från arbetet i betydligt större utsträckning än män, vilket har visats öka 

löneskillnaden mellan könen (Albrecht m.fl. 1999; Angelov m.fl. 2013). Skillnaden 

i uttag kan hänvisas till den unika svenska föräldraförsäkringen, som är en av 

världens mest generösa (se avdelning 1.1). 

En annan del av löneskillnaderna mellan män och kvinnor har härletts till att 

den svenska arbetsmarknaden är kraftigt könssegregerad, det vill säga att många 

kvinnor och män arbetar i yrken dominerade av det egna könet. Den svenska 

arbetsmarknaden har hävdats vara en av de mest könssegregerade i världen (se t.ex. 

SOU 2005:66). Könssegregeringen orsakar löneskillnader eftersom 

kvinnodominerade yrken tenderar att ha lägre löner än mansdominerade (Boschini 

2017) (se avdelning 1.2). 

Det går att konstatera att Sverige inte är jämställt. Lönerna skiljer sig åt mellan 

könen, vilket gör att kvinnor och män inte har samma makt och möjlighet till 

försörjning. Löneskillnaden mellan könen har av tidigare forskning förklarats till 

stor del av skillnader i föräldrapenninguttag och den könssegregerade 

arbetsmarknaden. Könsskillnaderna är stora i Sverige i både föräldrapenninguttag 

och val av yrke, trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder, vilket 

gör Sverige till ett unikt fall (Angelov m.fl. 2013). Enligt de diskrimineringsteorier 

som min uppsats baseras på, har både det ojämställda föräldrapenninguttaget och 
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den könssegregerade arbetsmarknaden sin grund i underliggande strukturer i 

samhället, som tillskriver män och kvinnor olika egenskaper och värde (se kapitel 

2). Således kan de samverka i det utfall de har på lönen. Indikation för detta ges av 

att könens uttag av föräldrapenningdagar varierar kraftigt mellan olika yrken i 

Sverige (Försäkringskassan 3). Syftet med denna uppsats är att undersöka detta 

samspel, och hur det varierar mellan könen. Tidigare forskning har undersökt 

respektive faktor för sig, men mig veterligen har deras eventuella samverkan inte 

studerats i Sverige. Således kan denna uppsats, genom att undersöka samspelet 

mellan två av de främsta orsakerna bakom könens löneskillnad, bidra med ny 

kunskap om vad som påverkar löneskillnader mellan könen. Uppsatsens 

frågeställning är: 

Finns det i Sverige en samverkan mellan yrkesgruppens könssammansättning 

och den effekt uttag av föräldrapenningdagar har på löneutvecklingen? 

1.1 Föräldrapenning och föräldraförsäkringen i 

Sverige 

Centralt i denna uppsats är föräldrapenningen, vilket är en del av 

föräldraförsäkringen. Sverige har ett av världens mest generösa och omfattande 

system för föräldraförsäkring. Det svenska systemet har även benämnts som 

världens mest jämställda, eftersom föräldrarna ges lika rättigheter och möjligheter. 

Sammanfattningsvis är den svenska föräldraförsäkringen unik (Ray m.fl. 2010; Ma 

m.fl. 2020).  

Det är just denna unikt generösa föräldraförsäkring som forskning samtidigt 

beskriver som orsaken till att Sverige har en ovanligt skev fördelning mellan könen 

sett till antalet föräldrapenningdagar. Orsaken är att den uppmuntrar till och 

möjliggör lång ledighet och sätter en förväntan på kvinnor (som traditionellt 

ansvarar för barn) att ta ut många föräldrapenningdagar (Albrecht m.fl. 2015; 

Boschini 2017). Kvinnors större uttag illustreras i grafen nedan (bearbetat data från 

SCB (2021c)).  
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Figur 1: Andel föräldrapenningdagar per kön, 2005 – 2013 

 

Vad är föräldrapenning? Föräldrapenning är en ersättning från 

Försäkringskassan som möjliggör för nyblivna föräldrar att vara hemma. 

Föräldrapenningen är en dagsersättning, vilket innebär att föräldern kan söka 

ersättning för varje dag den är frånvarande. Dock kan en förälder välja att vara 

frånvarande utan ersättning (Försäkringskassan 2020), vilket innebär att 

föräldraledigheten kan vara längre än antalet föräldrapenningdagar 

(Försäkringskassan 2019). Främst kvinnor har visats vara borta från förvärvsarbete 

längre än vad antal uttagna föräldrapenningdagar indikerar (Duvander - Viklund 

2015). 

Föräldrapenning har funnits i Sverige sedan 1974 och den har förändrats något 

över åren. Den enda reformen av föräldraförsäkringen under uppsatsens 

undersökningsår (mellan 2005-2013) är införandet av jämställdhetsbonusen som 

slopades med motiveringen att den var verkningslös (Ds 2015:55). Därför antar jag 

att inga reformer av föräldraförsäkringen under den relevanta tidsperioden har 

påverkat resultatet av min uppsats.  

1.2 Den svenska könssegregerade arbetsmarknaden 

Sverige har en av världens högsta andel kvinnor i arbetskraften – endast ca 5 

procentenheter fler män än kvinnor (SCB 2021d). Samtidigt har Sverige en av 

världens mest horisontellt könssegregerade arbetsmarknader, det vill säga att 

kvinnor och män arbetar inom olika yrken (SOU 2015:50; Granqvist - Regnér 2003) 

(för illustrativ tabell, se Bilaga 1). Det finns ett tydligt empiriskt mönster att män 

och kvinnor som arbetar i kvinnodominerade yrken har en lägre genomsnittslön än 

de i mansdominerade yrken. På så vis är den horisontellt könssegregerade 
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arbetsmarknaden en orsak till löneskillnader mellan könen (Carlsson 2011; 

Verashchagina - Bettio 2009). 

Figuren nedan (bearbetat data från SCB (2021a)) illustrerar den horisontellt 

könssegregerade arbetsmarknaden, eftersom det går att utläsa att de flesta i den 

svenska arbetskraften arbetar i en yrkesgrupp dominerad av ett kön. 

 

Figur 2: Antal i yrkesgrupp 2013, beroende på yrkesgruppens könssammansättning 

Antal individer i yrkesgrupp, kategoriserade i 10 grupper efter andel män, år 2013 (resultaten är 

snarlikt för alla undersökningsår). 

1.3 Definitioner 

Kön 

I denna uppsats antas det endast finnas två kön, män och kvinnor, vilket följer lagen 

eftersom det endast finns två juridiska kön (Diskrimineringsombudsmannen 

2021a). Antagandet är således legal och samhällelig norm, men det kan ifrågasättas 

eftersom det pågår en debatt om införandet av ett tredje juridiskt kön (se t.ex. mot. 

2016/Ku17:58).   

 

Föräldraledighet och föräldrapenningdagar 

Som beskrivs i avdelning 1.1 är föräldraledighet och föräldrapenningdagar två 

skilda koncept som regleras i två olika lagar. Liksom i tidigare forskning, undersöks 

i denna uppsats uttag av föräldrapenningdagar, eftersom det saknas data över 

föräldraledighet och det anses svårt att skatta föräldraledighet (Albrecht m.fl. 2015; 

SOU 2014:28).   
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Diskriminering (könsdiskriminering)  

Diskriminering är enligt lagen att någon missgynnas eller kränks utifrån någon av 

de sju diskrimineringsgrunderna. En av grunderna är kön (detta inkluderar sedan 

2006 ett missgynnandeförbud mot gravida och föräldralediga). Om en skillnad 

mellan könen kvarstår inom ett område, efter det att sakliga faktorer har beaktats, 

brukar denna skillnad ses som en effekt av könsdiskriminering. Det är belagt att 

könsdiskriminering förekommer i samhället och på arbetsmarknaden 

(Diskrimineringsombudsmannen 2021b).  
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2 Teori och tidigare forskning 

I kapitlets första del presenteras det i stort enhälliga resultat från tidigare forskning 

om föräldrapenningsuttags påverkan på lönen och de teorier som används i dessa 

studier. Jag bygger vidare på denna forsknings resultat för att undersöka 

föräldrapenninguttagets effekt på löneutvecklingen, beroende på yrkesgruppens 

könssammansättning. Uppsatsens två hypoteser härleds ur teorier och tidigare 

forskning i avdelning 2.2. Däri finns ett avsnitt om forskning om de könsspecifika 

normer uppsatsens tre diskrimineringsteorier baseras på.  

I avdelningarna nedan lyfts näst intill endast forskning om svenska 

förhållanden, eftersom föräldraförsäkringssystem och könsspecifika normer är mer 

eller mindre landspecifika. Liknande forskning har utförts internationellt, och finner 

i stort samma resultat (se t.ex. Akgunduz - Plantenga 2013; Kleven m.fl. 2019). 

I detta kapitel uppfylls Teorell och Svenssons (2007) första orsakskriterium – 

orsaksmekanismen. Författarna har fyra orsakskriterier som kan användas för att 

hävda att ett kausalt samband finns. I detta kapitels näst sista avsnitt behandlas 

orsakskriteriet tidsordning. De två sista kriterierna behandlas i kapitel 3 och 4. 

2.1 Föräldrapenninguttags påverkan på lön 

Näst intill all tidigare forskning om föräldrapenninguttag härleder sina hypoteser 

från humankapitalteorin. Skapandet av humankapitalteorin tillskrivs oftast 1900-

tals forskarna Becker, Schultz och Mincer (Brown 2020). Humankapitalteorin 

baseras på antagandet att individer har ett värde i form av humankapital på 

arbetsmarknaden. Humankapital syftar på den kunskap, färdigheter och förmågor 

som en arbetare innehar. Enligt teorin antas skillnader i humankapital orsaka 

skillnader i lön. Löneskillnader mellan könen förklaras således med att män och 

kvinnor har olika humankapital (Heery- Noon 2017a; Heery - Noon 2017b). 

Kvinnor är frånvarande från arbetet mer än män vilket främst beror på att kvinnor 

tar ut fler föräldrapenningdagar. Frånvaro från arbetet betraktas som missad 

arbetslivserfarenhet och följaktligen missat humankapital, vilket antas försämra 

löneutvecklingen. Mincer (1974) var först med att visa detta samband.  

En av de första, och mest citerade, studierna i Sverige som undersökte detta 

samband är Albrecht m.fl. (1999). Genom tvärsnittsanalyser och fixed-effects, fann 

författarna stöd för humankapitalteorin - karriärsavbrott innebär minskat 

humankapital vilket försämrar löneutvecklingen. Därefter har fler liknande studier 

genomförts i Sverige (för vidare exempel, se Evertsson 2016; Albrecht m.fl. 2015; 

Angelov m.fl. 2013).  
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Alla studier ovan drar slutsatsen att föräldrapenningdagar har en negativ effekt 

på lönen, ett s.k. frånvarostraff, som kan förklaras av humankapitalteorin. Effekten 

står för en stor del av löneskillnaden mellan män och kvinnor (dock råder inte 

konsensus om effekts storlek). Sammanfattningsvis ger humankapitalteorin och den 

tidigare forskningen belägg för orsakssambandet denna studie baseras på - uttag av 

föräldrapenningdagar försämrar löneutvecklingen.  

Samtidigt anses det i de ovan nämnda studierna att humankapitalteorin inte kan 

förklara hela effekten. Föräldrapenningdagar påverkar lönen mer än vad som kan 

förklaras av minskad erfarenhet, eftersom könen påverkas olika. Män får en större 

negativ effekt på lönen än kvinnor givet ett visst antal dagar. 

Den delen av föräldrapenningdagarnas effekt på lönen som humankapitalteorin 

inte kan förklara, förklaras av studierna ovan med diskrimineringsteorier. Två 

diskrimineringsteorier har fått något större genomslag i tidigare forskning för att 

förklara könsskillnaden i effekten – teorin om statistisk diskriminering och 

signalteorin (Andrén 2011, s. 51).  

Teorin om statistisk diskriminering innebär att arbetsgivare agerar utifrån 

uppfattningar om könens genomsnittliga beteenden (först utvecklad av Phelps 

(1972)). Arbetsgivaren antas utgå från att kvinnor som grupp tar huvudansvaret för 

barnen och förväntas därmed ta ut längre föräldraledighet, och ger kvinnor den 

negativa effekten av ett eventuellt framtida föräldrapenninguttag direkt vid 

anställning. Detta innebär att den negativa effekten på lönen blir mindre om/när 

föräldrapenninguttaget väl inträffar. Män får däremot ett högre frånvarostraff vid 

föräldrapenninguttag, eftersom de inte förväntas ta ut mycket föräldraledighet och 

erhåller därför hela straffet när och om händelsen inträffar. Teorin har fått mycket 

stöd (se t.ex. Andrén 2011; Boschini 2017).  

Den andra teorin är signalteorin. Enligt teorin kan en arbetstagare signalera till 

arbetsgivaren att individen inte är motiverad genom att ta ut föräldrapenning, vilket 

kan påverka lönen negativt (Boschini 2017). Kvinnor förväntas ta ut många 

föräldrapenningdagar och får ett löneavdrag redan vid anställning - de signalerar 

till arbetsgivaren en bristande motivation genom att vara kvinna. Män förväntas ta 

ut få föräldrapenningdagar och kan därför signalera till arbetsgivaren att de inte är 

karriärorienterade genom att ta ut fler föräldrapenningdagar. Således är signalteorin 

nära kopplad till teorin om statistisk diskriminering. Teorin har fått mycket stöd (se 

t.ex. SOU 2014:30; Evertsson 2016).  

Sammanfattningsvis kan humankapitalteorin, teorin om statistisk 

diskriminering och signalteorin, tillsammans med resultaten av tidigare forskning, 

anses ge starkt belägg för att ett uttag av föräldrapenningdagar har en negativ effekt 

på löneutvecklingen, och att denna effekt är mer negativ för män än för kvinnor. 

Jag tar avstamp i detta resultat från tidigare forskning för mina hypoteser i 

avdelningen nedan.   
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2.2 Hypoteser 

I Sverige är genomsnittslönerna lägre i kvinnodominerade än i mansdominerade 

yrken med motsvarande kvalifikationsgrad. Den kraftigt könssegregerade 

arbetsmarknaden i Sverige har, liksom det ojämställda föräldrapenninguttaget, 

hävdats vara en av de absolut främsta orsakerna till löneskillnader mellan könen (se 

avdelning 1.1 och 1.2) (SOU 2005:66; Konjunkturinstitutet 2012).  

Att yrkesgruppens könssammansättning påverkar genomsnittslönen förklaras 

av tidigare forskning främst med värdediskrimineringsteorin (först beskriven i 

England (1992)). Enligt teorin tillskrivs yrken ett värde utifrån utövarnas status och 

egenskaper. Värdediskrimineringsteorin baseras på antagandet att män tillskrivs en 

högre grad av kompetens och status, vilket gör att de värderas högre än kvinnor på 

arbetsmarknaden. Eftersom yrken, enligt teorin, värderas utifrån utövarnas status, 

värderas således kvinnodominerade yrken lägre än mansdominerade. Detta medför 

att individer i kvinnodominerade yrken får lägre genomsnittslön än de i 

mansdominerade yrken. Värdediskriminering är riktad mot yrken, inte mot enskilda 

individer, och är således en mer strukturell form av diskriminering där aktören är 

otydlig (SOU 2005:66). Detta innebär att både män och kvinnor i 

kvinnodominerade yrken utsätts för värdediskriminering och erhåller i genomsnitt 

en lägre lön jämfört med de i mansdominerade yrken (Boschini 2017; 

Konjunkturinstitutet 2012; Medlingsinstitutet 2017).  

Flera studier använder värdediskrimineringsteorin för att förklara faktumet att 

genomsnittslönen är lägre i kvinnodominerade än i mansdominerade yrkesgrupper 

i Sverige. Boschini (2017) utförde en uppmärksammad studie som visade att 

kvinnodominerade yrken har lägre genomsnittslön än likvärdiga mansdominerade 

yrken (se även följande studier, som är snarlika Boschinis: Meyerson - Petersen 

1997; SOU 2015:50; Magnusson 2013). Sammanfattningsvis finns starka belägg 

för värdediskrimineringsteorin, även om viss kritik har framförts (se avsnitt 2.2.1). 

Således kan värddiskrimineringsteorin förklara varför kvinnodominerade 

yrkesgrupper associeras med lägre genomsnittslöner än likvärdiga 

mansdominerade yrkesgrupper. Könet som utgör en minoritet i yrkesgruppen 

utsätts för de värderingar och diskrimineringar som det dominerade könet utsätts 

för. Det antagande som görs i värdediskrimineringsteorin om att det finns 

könsnormer i samhället och på arbetsmarknaden, görs även i de två 

diskrimineringsteorierna signalteori och statistisk diskriminering (för vidare, se 

avsnitt 2.2.2). I de två senare diskrimineringsteorierna antas arbetsgivare utgå från 

normen att kvinnor tar ut fler föräldrapenningdagar och gör därför ett avdrag på 

kvinnans lön redan vid anställning. Samma antagande görs inte för män, och därför 

får de inget löneavdrag vid anställning, men de straffas desto mer när/om de tar ut 

föräldrapenningdagar eftersom de då signalerar bristande motivation (se avdelning 

2.1). Eftersom alla inom en yrkesgrupp, enligt värdediskrimineringsteorin, tillskrivs 

ett värde utifrån utövarnas status och egenskaper, kan det antas att faktumet att alla 

värderas lika inte bara påverkar genomsnittslönen utan även antagandena om 

framtida föräldrapenninguttag. Detta eftersom enligt värdediskrimineringsteorin 

tillskrivs alla i kvinnodominerade yrken kvinnliga egenskaper och status, medan 
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alla i mansmansdominerade yrken tillskrivs manliga egenskaper och status. Det kan 

således antas att både män och kvinnor i en kvinnodominerad yrkesgrupp tillskrivs 

och förväntas följa normen om föräldrapenningsuttag för kvinnor (många 

föräldrapenningdagar), medan både män och kvinnor i mansdominerade 

yrkesgrupper tillskrivs och förväntas följa normen om föräldrapenningsuttag för 

män (få föräldrapenningdagar). Den statistiska diskriminering som kvinnor utsätts 

för kan således även antas riktas mot män i kvinnodominerade yrkesgrupper. Män 

och kvinnor lär då få ett löneavdrag direkt vid ingångslönen för att de antas ta ut 

föräldrapenningdagar senare i karriären, men ett begränsat avdrag om/när de 

faktiskt tar ut föräldrapenningdagar. På liknande vis kan den diskriminering som 

män utsätts för även antas riktas mot kvinnor i mansdominerade yrkesgrupper. Män 

och kvinnor i dessa yrkesgrupper får inte ett löneavdrag vid anställning, utan 

erhåller hela “straffet” av föräldrapenninguttag om/när de tar ut 

föräldrapenningdagar som en effekt av att de signalerar bristande motivation. 

Därmed är uppsatsens första hypotes följande:  

 

Hypotes 1: Uttag av föräldrapenningdagar har en större negativ effekt på 

löneutvecklingen i mansdominerade än i kvinnodominerade yrkesgrupper. 

 

Mig veterligen har värdediskrimineringsteorin endast använts av tidigare forskning 

för att förklara varför yrkesgruppens könssammansättning påverkar 

genomsnittslönen. Eftersom teorin har fått stort stöd av tidigare forskning och 

verkar anses ha stark förklaringskraft för fenomenet, torde teorin även kunna 

användas för att förklara andra effekter än den på lönen av att alla individer inom 

ett yrke tillskrivs könsmajoritetens status och egenskaper. I denna studie undersöks 

om det förhållandet att alla inom ett yrke tillskrivs det dominerade könets 

egenskaper och status i form av normer om föräldrapenninguttag får någon effekt 

på lönen. Om det visar sig att det har en sådan effekt innebär det att 

värdediskrimineringsteorin i denna uppsats för första gången, mig veterligen, 

används för att förklara något annat än effekten på genomsnittslönen, vilket är ett 

inomvetenskapligt bidrag. Därtill har ingen förut i Sverige, mig veterligen, 

undersökt huruvida yrkesgruppens könssammansättning påverkar effekten av 

föräldrapenningdagar på löneutvecklingen (internationellt finns två studier, Görlish 

– de Grip (2007) och Kuntze (2002), men de har annat upplägg än min studie, se 

avsnitt nedan), vilket är ytterligare ett inomvetenskapligt bidrag. Att detta inte 

undersökts tidigare gör att denna studie även bidrar med något utomvetenskapligt 

– denna uppsats kan visa om två av de främsta orsakerna bakom löneskillnader 

mellan könen samverkar (föräldrapenningsuttag och den horisontellt 

könssegregerade arbetsmarknaden), vilket är av stor vikt för jämställdheten på 

arbetsmarknaden.  

Dock kan det antas att värdediskriminering inte helt påverkar de könsspecifika 

effekterna av föräldrapenningdagar inom en yrkesgrupp och att könen behandlas 

exakt lika. Detta eftersom tidigare forskning visar att det finns könsskillnader även 

inom yrkesgrupper, exempelvis kan män ha högre genomsnittslön än kvinnor inom 

en yrkesgrupp, ceteris paribus (Albrecht m.fl. 2015; SOU 2015:50). Även 

attitydundersökningar har visat att det finns könsspecifika normer inom 
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yrkesgrupper (se avsnitt 2.2.2). Notera att detta inte går emot det ovan, då det berör 

skillnader mellan, inte inom, yrkesgrupper. Således kan det antas att det inom en 

yrkesgrupp fortfarande finns en skillnad mellan könen i effekten på lönen av uttag 

av föräldrapenningdagar. Med hänvisning till teorin om statistisk diskriminering 

och signalteorin torde män fortfarande få en mer negativ effekt på lönen av uttag 

av föräldrapenningdagar än kvinnor. Sammanfattningsvis, även om män och 

kvinnor i kvinnodominerade yrkesgrupper kan antas, som beskrivet ovan, få en 

mindre negativ effekt av föräldrapenningdagar på löneutvecklingen jämfört med de 

i mansdominerade yrkesgrupper, kvarstår sannolikt en skillnad mellan könen. 

Därmed är uppsatsens andra hypotes följande: 

 

 Hypotes 2: I mansdominerade yrkesgrupper har uttag av föräldrapenningdagar en 

större negativ effekt på löneutvecklingen för män än för kvinnor. 

2.2.1 Alternativa förklaringsfaktorer och om orsaksförhållandet är det 

omvända 

Värdediskrimineringsteorin har mött kritik av forskare som anser att andra 

förklaringsmodeller, baserade på mer observerbara faktorer än diskriminering, kan 

belysa varför genomsnittslönen är lägre i kvinnodominerade än i mansdominerade 

yrkesgrupper. Ingen av dessa förklaringsmodeller har fått samma stöd av forskning 

som värdediskrimineringsteorin och flera har motbevisats – exempelvis 

förklaringsmodellen att värdet av det som produceras är lägre i kvinnodominerade 

yrken (SOU 2015:50; Albrecht m.fl. 2015).  

Den kanske mest förekommande alternativa förklaringsmodellen är teorin om 

kompenserande löneskillnader, enligt vilken lönerna är lägre i kvinnodominerade 

yrkesgrupper eftersom de antas erbjuda goda arbetsmiljöer och högre i 

mansdominerade yrkesgrupper som antas erbjuda dåliga arbetsmiljöer. Teorin 

saknar stöd för att förklara löneskillnaden, eftersom både kvinnodominerade och 

mansdominerade yrkesgrupper har bra och dåliga arbetsmiljöer (Granqvist - Regnér 

2003). Teorin kan inte heller förklara att kvinnor väljer ”flexiblare” 

kvinnodominerade yrkesgrupper för att lättare ta ut föräldraledighet (Albrecht m.fl.  

2015; SOU 2014:30).  

Således verkar inte kvinnodominerade yrkesgrupper vara flexiblare och kvinnor 

väljer inte yrke baserat på möjligheter till föräldrapenninguttag. Om så dock vore 

fallet, finns risk att studiens kausala förhållande är det omvända – kvinnor väljer 

yrken där de straffas mindre på lönen av att vara föräldralediga, vilket gör att 

kvinnor samlas till kvinnodominerade yrkesgrupper. Det skulle då inte vara 

yrkesgruppens könssammansättning som påverkar effekten på lönen av uttag av 

föräldrapenningdagar, utan effekten på lönen av uttag av föräldrapenningdagar 

skulle orsaka horisontell könssegregering på arbetsmarknaden. Mig veterligen finns 

det endast två (internationella) studier som undersöker detta.       

Görlish och de Grip (2007) undersökte om individer väljer yrken efter den effekt 

familjerelaterade karriärsavbrott har på lönen, med tesen att humankapital minskar 

långsammare vid familjerelaterade karriärsavbrott i kvinnodominerade 
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yrkesgrupper. Författarna finner stöd för sin tes, genom en fixed-effects modell med 

tyskt registerdata. Kunze (2002) genomförde en liknande studie på tyskt data, men 

fann det motsatta resultatet, vilket kan förklaras av ett mer begränsat dataurval. Min 

uppsats är skild från dessa två, eftersom jag inte undersöker hur humankapitalet 

minskar utan baserar hypoteserna på diskrimineringsteorier och använder svenskt 

data.  

Således är de belägg för att kvinnor väljer yrken för att minimera den negativa 

effekten av föräldrapenninguttag på lönen svaga. I Sverige finns relativt starka 

belägg för att individer inte väljer yrke efter att de planerar att bli föräldralediga, 

och eftersom kvinnor inte tar ut mer föräldrapenningdagar i kvinnodominerade 

yrkesgrupper verkar inte kvinnor välja dessa yrkesgrupper efter effekten 

föräldrapenningdagar har på lönen. Män tenderar dock att ta ut fler 

föräldrapenningdagar i kvinnodominerade yrkesgrupper (se avsnitt 3.1.2).      

Sammanfattningsvis kan det hävdas finnas indikationer för att det kausala 

förhållandet i denna studie skulle kunna vara det omvända, men dessa indikationer 

är svaga. Sannolikt väljer individer i Sverige inte yrke efter att föräldrapenninguttag 

har en mindre negativ effekt på lönen. Således kan denna studie antas, med ganska 

starka belägg, uppfylla Teorell och Svenssons (2007, s. 64) kriterium för ett 

orsaksförhållande om att orsak ska föregå verkan.   

2.2.2 Förekomsten av normer  

Som nämnt antar alla tre diskrimineringsteorierna (värdediskrimineringsteorin, 

signalteorin och teorin om statistisk diskriminering) att det finns könsspecifika 

normer på arbetsmarknaden, som genereras av underliggande strukturer i samhället 

(SOU 2005:66; SOU 2015:50).  

     Sveriges första nationella undersökning om attityder kring jämställdhet 

(Jämställdhetsmyndigheten 2021) visar att det finns ojämställda normer i Sverige 

och att dessa går att se i högre grad i mäns attityder än i kvinnors. Antagandena som 

diskrimineringsteorierna baseras på, att det finns strukturella könsnormer i 

samhället och på arbetsmarknaden, kan således anses ha stöd i Sverige vilket ger 

de tre diskrimineringsteorierna belägg. 

Tidigare forskning har även funnit att ojämställda attityder och normer verkar 

mer vanligt förekommande i mer mansdominerade yrkesgrupper, med hänvisning 

till de större könsskillnaderna i lön och arbetsvillkor (SOU 2015:50; Boschini 

2017). 
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3 Metod 

Kapitlet inleds med en avdelning om denna uppsats variabler och data, vilket följs 

av ett avsnitt där uppsatsens oberoende variabler visas deskriptivt. Därefter 

presenteras uppsatsens undersökningsupplägg i två avsnitt, en för Pearson 

korrelation och en för multipel regression med interaktion.   

Uppsatsen skrivs utifrån antagandet att det finns strukturella icke-observerbara 

fenomen (realistisk epistemologi), vilket är förenligt med min ontologiska 

uppfattning (eng. ”foundationalistic” ontologi) (Lowndes m.fl. 2018, s. 178-186). 

För att genomföra den statistiska analysen använder jag mig av programvaran IBM 

SPSS Statistics 27.0. 

3.1 Variabler och data 

I denna avdelning presenteras uppsatsens variabler och data. Data är strukturerat 

som paneldata (Teorell – Svensson 2007, s. 81). All data är från svenska 

myndigheter och bedöms således som trovärdig. All data är på gruppnivå, 

tillskillnad från i tidigare studier refererade i kapitel 2 som har data på individnivå. 

Data på individnivå är nämligen inte offentligt tillgänglig. I data för uppsatsens alla 

variabler (förutom data över föräldrapenningdagar) inkluderas således både 

individer som kan ta ut föräldrapenningdagar (de av intresse för denna studie) och 

individer som inte kan ta ut föräldrapenningdagar. Jag har därför gjort urval av 

variablernas data med syfte att koncentrera data till gruppen av intresse, vilket 

beskrivs löpande i denna avdelning.  

All data är på yrkesgruppsnivå enligt standard för svensk yrkesklassificering, 

SSYK (Försäkringskassan 2016). SSYK finns i fyra nivåer. Denna uppsats 

använder data enligt SSYK3 (består av 112 yrkesgrupper), eftersom det är den mest 

detaljerade yrkesgruppsindelningen som använts för data om 

föräldrapenningsuttag. Från år 2014 redovisas yrkesuppgifter enligt SSYK 2012, 

istället för den tidigare versionen SSYK 96 (SCB 2). För att all data ska klassificeras 

enligt samma struktur har jag kodat data för år 2014 och 2015 från SSYK4 

SSYK2012 till SSYK3 SSYK96 (för vidare information om kodningen, se Bilaga 

2). 

All data är även uppdelad på kön (dikotom variabel), vilket möjliggör att dela 

upp uppsatsens analyser efter kön. Detta gör jag för att kunna besvara uppsatsens 

andra hypotes och för att det är av intresse att undersöka könsskillnader. Därtill 

tillåter jag effekterna av kontrollvariablerna på lönen att variera mellan könen, 

vilket tidigare forskning ibland missar, trots att det visats relevant (Granqvist – 

Regnér 2003; Boschini 2017). 
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I all data (utom data över föräldrapenningdagar, där jag gör antagandet att 

individerna bakom data tillhör det valda åldersspannet) har urval gjorts för 25-34 

år, med syftet att koncentrera gruppdata till de som kan ta ut föräldrapenningdagar. 

Klart över majoriteten av de som skaffar barn gör det i det åldersspannet (SCB 

2021e).  

Data för alla variabler beräknas som genomsnitt av de två åren efter barnets 

födelse (undantag är den beroende variabeln löneutveckling och kontrollvariabeln 

år, eftersom båda variablerna per definition inte kan mätas så). Syftet är dels att 

följa måttet Försäkringskassan beräknat föräldrapenninguttag på och dels för att det 

är under denna tid lönen generellt sjunker för att sedan stabiliseras (Lanninger - 

Hultin 2020). Genom att beräkna variablerna som snitt av undersökningsåret plus 

två år minimeras även risken att förändringar i gruppsammansättningen påverkar 

resultaten1. Jag har även valt att mäta alla variabler (minus de två nämnda ovan) 

som andel per yrkesgrupp. Eftersom all data är i antal individer, blir ekvationen för 

respektive undersökningsår således AndelVi = (Vi0+Vi1+Vi2) / (Vi0+Vi1+Vi2+ 

vi0+vi1+vi2) där i står för yrkesgrupp, V för antal med det högre värdet på variabeln, 

v för antal med det lägre värdet på variabeln och talen 0 till 2 representerar 

undersökningsåret samt de två åren efter barnets födelse. Egna ekvationer görs för 

respektive kön.  

Således är all data på samma analysnivå (SSYK3 SSYK96, kön och ålder), 

vilket förbättrar analysen. Ytterligare information om respektive variabel återfinns 

i avsnittet nedan.  

3.1.1 Variablerna 

Uppsatsens första oberoende variabel (betecknas X) är genomsnittligt antal uttagna 

föräldrapenningdagar under de två första åren efter barnets födelse (data från 

Försäkringskassan (2016)). Data är uppdelad på barnets födelseår: 2005, 2008, 

2011 och 2013. Dessa är uppsatsens fyra undersökningsår. 

 Uppsatsens andra oberoende variabel (betecknas Z) är genomsnittlig andel män 

i yrkesgrupp och mäter könssammansättningen (data från SCB (2021a; 2021b)). 

Variabeln antar samma värde för båda könen och antar värden mellan 0 och 1, där 

1 innebär att alla individer i yrkesgruppen är män. 

Den beroende variabeln (betecknas Y) är genomsnittlig löneutveckling (data 

från SCB (2021f; 2021g)). Data från SCB visar genomsnittlig månadslön mätt i 

kronor. Jag mäter variabeln på olika sätt för respektive kön. Män tar främst ut 

föräldrapenningdagar under andra året efter barns födelse, medan kvinnor främst 

tar ut föräldrapenningdagar under de två första åren (Försäkringskassan 2021). Jag 

beräknar därför mäns löneutveckling som (Yi2-Yi1)/Yi1, och kvinnors som (Yi2-

 

 
1 Jag har analyserat data och undersökt att gruppsammansättningen inte förändras systematiskt över tid inom 

respektive yrkesgrupp, genom att undersöka att utbildningsnivån, etnicitet, antal och andel män är relativt stabila 

över tid (data från SCB (2021b;2021k;2021l). Det finns enskilda yrkesgrupper som uppvisar statistiskt 

signifikanta skillnader inom respektive undersökningsperiod för vissa av variablerna listade. Dock är dessa få, 

och torde inte påverka resultatet nämnvärt. I stort kan det antas att det inte finns några systematiska förändringar 

i gruppsammansättningen.  
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Yi0)/Yi0, där i står för yrkesgrupp och talen 0 till 2 representerar undersökningsåret 

och de två åren efter barnets födelse. Löneutvecklingen mäts således i andelar.2  

Jag har valt att mäta den genomsnittliga löneutvecklingen på ytterligare ett sätt, 

eftersom den kan tänkas bero på faktorer i samhällsekonomin som inte går att ta 

hänsyn till. Därför har jag relaterat respektive yrkesgrupps löneutvecklingen till 

snittlöneutvecklingen under samma tidsperiod. Tidigare forskning om 

yrkesgruppers lön tar ofta hänsyn till den allmänna löneutvecklingen eftersom 

validiteten kan höjas (Angrist - Pischeke 2015). Det är väntat att måttet ger svagare 

samband än måttet ovan. För kvinnor blir ekvationen ((Yi2-Yi0)/Yi0)/((Y2-Y0)/Y0) 

och för män ((Yi 2-Yi1)/Yi1)/((Y2-Y1)/Y1).  

I regressionsanalysen inkluderas en uppsättning kontrollvariabler. Den valda 

uppsättningen kontrollvariabler bedöms gedigen och är valda utifrån uppsatsens 

teorier och tidigare forskning. Genom att hålla de mest centrala skillnaderna mellan 

grupperna konstant, isolerar kontrollvariablerna effekten av föräldrapenningdagar 

och könssammansättning på löneutvecklingen. Därmed kan ytterligare ett av 

Teorell och Svenssons (2007, s. 204) orsakskriterium anses uppfyllt. Risken för 

urvalsskevhet av typen OVB anses liten, eftersom genom att kontrollera för centrala 

observerbara faktorer minskas risken för icke-observerbara skillnader (Angrist - 

Pischeke 2015, s. 11 & 47). Kontrollvariablerna är på samma analysnivå som 

variablerna ovan. Följande är uppsatsens valda kontrollvariabler. 

Kontrollvariabeln år mäts som dummies av de fyra undersökningsåren 2005, 

2008, 2011 och 2013. Syftet är att se om resultaten från regressionen varierar över 

tid och kontrollera för om variabler varierar över år av andra orsaker (Angrist - 

Pischeke 2015, s. 224).  

Kontrollvariablerna utbildningsnivå, sektor och ålder har inkluderats för att de 

alla tre, liksom föräldrapenningdagar, kan påverka humankapitalet och i 

förlängning lönen enligt humankapitalteorin. Alla tre kan även variera mellan 

könen och mellan yrken. För att yrken ska göras mer likvärdiga, behöver 

variablerna kontrolleras för. Alla tre förekommer ofta i tidigare forskning om 

föräldrapenningdagars effekt på lönen (se t.ex. Johansson 2010; Albrecht m.fl. 

2015; Angelov m.fl. 2013) och om värdediskriminering (se t.ex. Boschini 2017; 

SOU 2005:66).    

Utbildningsnivå mäts som andel i yrkesgrupp med eftergymnasial utbildning. 

Data är hämtat från SCB (2021h; 2021i). För att kunna mäta variabeln som andel 

har jag slagit samman SCB:s utbildningskategorier till efter- respektive 

förgymnasial utbildning. Således antar variabeln värden mellan 0 och 1, där värden 

nära 1 innebär att nästan alla i gruppen har eftergymnasial utbildning.  

Ålder mäts som andel i yrkesgrupp som är i den äldre halvan av åldersspannet 

(dvs ålder 30-34, medan yngre halvan är ålder 25-29 – femårsspann är finaste 

åldersindelningen hos SCB). Data är hämtat från SCB (2021a; 2021b). Variabeln 

 

 
2Tidigare forskning använder ofta logaritmerade värden för lön (se t.ex. Albrecht m.fl. 2015), istället för att mäta 

andelar. Jag logaritmera inte, eftersom när löneutveckling mäts som andelar antar värdena inte en exponentiell 

form (Angrist – Pischeke 2015, s. 60). Därtill rekommenderas det att inte logaritmera värden i 

interaktionsmodeller, såsom denna (Brambor m.fl. 2006). Kan tilläggas att jag inte behöver justera för inflation 

eftersom jag undersöker relativa löneutvecklingar, i andel, i stället för absolutlöner samt att jag kontrollerar för 

samhällsekonomiska faktorer genom att relatera till snittlöneutvecklingen.  
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antar värden mellan 0 och 1, där värden nära 1 innebär att nästan alla i gruppen är 

30-34 år. Ålder används, liksom i tidigare forskning, som mått på erfarenhet i brist 

på bättre mått (Boschini 2017). Ålder är inte kvadrerat (Albrecht m.fl. 1999), 

eftersom jag mäter erfarenhet som andel i ett åldersspann, inte i år. 

Sektor mäts som andel i yrkesgrupp som arbetar i privat sektor. Data är hämtat 

från SCB (2021j; 2021k) och för att kunna mäta variabeln som andel har jag slagit 

samman SCB:s sektorkategorier till offentlig sektor och privat sektor. Således antar 

variabeln värden mellan 0 och 1, där värden nära 1 innebär att nästan alla i gruppen 

arbetar inom privat sektor.  

Variabeln ingångslön hade varit relevant, men data saknas (variabeln absolutlön 

kan inte användas, eftersom jag då kontrollerar för en del av min beroende variabel).  

I tabellen nedan visas antal giltiga observationer (kontrollvariablerna visas i 

Bilaga 3). Offentlig statistik redovisar inte värden för grupper om det kan utlämna 

individer (Försäkringskassan 2016; SCB 2021e) och eftersom antalet 

mansdominerade yrkesgrupper är högt, finns relativt många yrkesgrupper där 

kvinnors värden inte redovisas. Sannolikt underskattas resultaten i denna uppsats 

eftersom de yrkesgrupper som saknar data oftast är väldigt mansdominerade (för 

kvinnor) och kvinnodominerade (för män). Tabellen nedan visar även att antal 

observationer är lägre för 2013, vilket kan förklaras av bytet av SSYK-

klassificering (se Bilaga 2).  

 

Tabell 1: Antal giltiga observationer per undersökningsår och kön (max = 112 

/variabel / år /kön) 
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3.1.2 Grafisk illustrering av de oberoende variablerna 

Syftet med detta avsnitt är att skapa en känsla för de oberoende variablerna. I de två 

figurerna nedan inkluderas data för alla undersökningsår. Figurerna visar 

observationerna för minimum, maximum, genomsnitt och median.  

 

Det kan utläsas att kvinnor i genomsnitt tar ut betydligt fler föräldrapenningdagar 

än män. Kvinnors standardavvikelse är större än mäns (29,28 respektive 20,44 

dagar). I figur 4 illustreras att andel män varierar kraftigt mellan yrkesgrupper och 

att det finns fler mansdominerade än kvinnodominerade yrkesgrupper 

(standardavvikelse ca 0,27). 
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Figur 3: Genomsnittligt antal uttagna föräldrapenningdagar per yrkesgrupp, för 

män respektive kvinnor 

Figur 4: Genomsnittlig andel män per yrkesgrupp  
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I tabellen nedan finns korrelationen mellan de två oberoende variablerna 

(korrelerat per yrkesgrupp och kön), eftersom variablerna tillsammans utgör 

interaktionstermen i regressionsanalysen (se avsnitt 3.2.2). Korrelationen för män 

indikerar att män tenderar att ta ut färre föräldrapenningdagar i mer 

mansdominerade yrkesgrupper. Korrelationen för kvinnor indikerar svagt att 

kvinnor tar ut fler föräldrapenningdagar i mer mansdominerade yrkesgrupper.  

 

Tabell 2: Pearson korrelation mellan genomsnittlig andel män och 

föräldrapenningdagar per yrkesgrupp  

 
 Föräldrapenningdagar 

 Kvinnor Män 

Andel män 0,047 -0,502*** 

           *p < 0,1  **p < 0.05 ***p < 0,01; (tvåsidigt test).  

3.2 Undersökningsupplägg 

I denna avdelning redovisas först Pearson korrelation och undersökningsupplägget 

för den kommande korrelationsanalysen. Därefter redogörs för multipel 

regressionsanalys med interaktion och undersökningsupplägget för den kommande 

regressionsanalysen. För observationer som saknar data har jag för korrelationerna 

valt ”exclude cases pairwise” och för regressionerna ”exclude cases listwise” i 

enlighet med vad som rekommenderas (IBM 1). Det kan även tilläggas att jag 

kontrollerat för outliers i enlighet med Angrist och Pischke (2015).  

3.2.1 Pearson korrelation 

I den första delen av analysen undersöks korrelationen mellan löneutveckling och 

uttag av föräldrapenningdagar beroende på yrkesgruppens könssammansättning. 

Syftet är att se om det finns ett samband mellan variablerna och hur starkt det 

eventuella sambandet är. Korrelationerna är uppdelade på kön och mått på den 

beroende variabeln – löneutveckling och löneutveckling relaterad till snittet. 

Korrelationerna är Pearson-korrelation, det mest vedertagna korrelationsmåttet. 

Måttet visar styrkan på en korrelation och kan anta värden mellan -1 och +1, vilka 

representerar perfekt negativt respektive perfekt positivt samband. Värdet 0 

indikerar att inget samband finns. Vad som avgörs som starkt samband är relativt, 

främst relativt andra samband i denna uppsats. Korrelationen är en första indikation, 

men inte definitivt belägg för Teorell och Svenssons (2007, s. 64 & 176-164) tredje 

orsakskriterium kontrafaktisk skillnad. I den här studien mäts korrelationen mellan 

föräldrapenningdagar och löneutveckling i yrkesgrupp. För att möjliggöra analys 

beroende på könssammansättningen, delar jag in yrkesgrupperna i 10 grupper med 

intervall om 10% efter andel män i yrkesgruppen. Således kommer 10 korrelationer 

göras. Färre grupper innebär för stora intervall för att resultaten ska bli meningsfulla 
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och värdena riskerar att ta ut varandra, medan fler grupper innebär för få 

observationer per grupp för meningsfulla och signifikanta resultat. 

I alla analyser, korrelationerna och även de kommande regressionerna, 

inkluderas signifikansnivån. Signifikansnivån är eventuellt inte relevant i denna 

uppsats, eftersom jag använder registerdata (data över hela populationen). Det råder 

delade meningar om studier med registerdata behöver redovisa signifikansen, 

eftersom signifikansnivån visar med hur stor säkerhet sambandet i ett urval även 

går att finna i populationen – vilket inte behövs med data för hela populationen (se 

t.ex. Teorell – Svensson 2007; Angrist - Pischeke 2015, s. 95). Samtidigt kan det 

anses att jag inte har data för exakt hela populationen. SSYK-klassificeringen 

inkluderar ca 96% av alla anställda (Försäkringskassan 2016) och därtill saknas data 

för vissa observationer (se avdelning 3.1). Flera forskare hävdar att 

signifikansnivån ska skrivas ut - oavsett datatyp. Teorell och Svensson (2007, s. 

215-218) sammanfattar resonemanget med att signifikanstest på populationsdata 

indikerar sambandets styrka (viss nivå av slumpmässighet antas alltid finnas, som 

exempelvis mätfel). Därför redovisar jag signifikansen i analyserna nedan, men 

tillskriver den begränsad vikt. Eftersom jag generellt har få observationer per 

analys, kan resultat anses signifikanta vid en högre signifikansnivå, såsom 0.1, än 

den mest konventionella 0.05-nivån (motiveringen härleds ur formeln) (Kim – Choi 

2021). 

3.2.2 Multipel regression med interaktion 

Den andra delen av analysen är en multipel regressionsanalys med interaktion. 

Metoden möjliggör för test av konditionella hypoteser, det vill säga om ett 

förhållande mellan två variabler varierar beroende på en tredje variabel, vilket är 

fallet i denna uppsats (Aiken – West 1991; Brambor m.fl. 2006, s. 64). Syftet är 

således att ta fram marginaleffekten av föräldrapenningdagar på löneutvecklingen, 

beroende på yrkesgruppens könssammansättning. Genom denna analys kan en 

andra indikation ges för Teorell och Svenssons (2007, s. 164-176) orsakskriterium 

kontrafaktisk skillnad. Regressionsanalysen utgör ett komplement till 

korrelationsanalysen. Jag följer väl citerade Brambor m.fl. (2006) för hur en 

multipel regressionsanalys med interaktion bör genomföras.   

Regressionsanalys är ett kraftfullt statistiskt redskap när det inte är möjligt att 

utföra ett kontrollerat randomiserat urval av den oberoende variabeln, såsom i 

denna studie. I en multipel regressionsanalys skapas en funktion genom 

minstakvadratmetoden som bäst passar observerade data (OLS). Genom multipel 

regressionsanalys kan, tillskillnad från enkel linjär regressionsanalys, 

kontrollvariabler (och/eller flera oberoende variabler) inkluderas vilket möjliggör 

för isolering av effekten av den oberoende variabeln på den beroende (Angrist - 

Pischeke 2015, s. 47-86). Regressionsanalys kräver intervallskala på den beroende 

variabeln (Teorell – Svensson 2007, s. 166), vilket uppfylls med uppsatsens 

beroende variabel. 

Multipel regression med interaktion inkluderar en interaktionsterm. Denna 

uppsats interaktionsterm är könssammansättning multiplicerat med uttag av 
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föräldrapenningdagar i yrkesgrupp, och skillnader mellan kön visas genom separata 

regressioner. Alla regressioner utförs för båda måtten på den beroende variabeln, 

löneutveckling och löneutveckling relaterad till snittet. Följande är ekvationen för 

respektive kön och respektive mått på beroende variabeln: 

 

                                   Y = 𝛽0+𝛽1X+𝛽2Z+𝛽3XZ+ϵ 

 

     I ekvationen är Y löneutveckling, X föräldrapenningdagar, Z 

könssammansättning, XZ interaktionstermen och betavärdena är koefficienterna. 

Koefficienten framför interaktionstermen (𝛽3) indikerar om mina hypoteser får stöd 

eller inte, eftersom den visar interaktionen mellan föräldrapenningdagar och 

könssammansättnings effekt på löneutvecklingen. Stämmer uppsatsens första 

hypotes, ska interaktionstermens koefficient vara negativ. Om uppsatsens andra 

hypotes stämmer ska interaktionstermens koefficient vara mer negativ för män än 

för kvinnor (Brambor m.fl. 2006).  

Brambor m.fl. (2006, s. 66-70) framhäver att alla termer i en regression med 

interaktion ska inkluderas för att minska risken för OVB (den ökade risken för 

multikollinearitet bedöms inte som problematiskt i interaktionsmodeller, och 

författarna bedömer centrering som verkningslöst). 

Ekvationen ovan är utan kontrollvariabler. Det är kutym att först utföra en 

regression utan kontrollvariabler (Angrist - Pischeke 2015, s. 62). Genom att 

inkludera kontrollvariabler närmas isolering eftersom kontrollvariablernas effekt på 

sambandet kontrolleras för. Därmed kan Teorell och Svenssons (2007, s. 183-185) 

fjärde och sista orsakskriterium anses uppfyllt. Efter regressionerna utan 

kontrollvariabler, utför jag först regressioner där respektive kontrollvariabel 

inkluderas enskilt och därefter en modell där hela uppsättningen konrollvariabler 

inkluderas. Att inkludera kontrollvariabler förlänger ekvationen till följande (C 1-4  

representerar de 4 kontrollvariablerna, och γ1-4 deras respektive koefficienter):  

 

Y = 𝛽0+𝛽1X+𝛽2Z+𝛽3XZ+γ1C1+γ2C2+γ3C3+γ4C4+ϵ 

 

Resultaten av regressionerna presenteras i analysen i fyra tabeller, en tabell per 

kön och per mått på löneutveckling. I tabellerna redovisas även koefficienternas 

signifikansnivå, vilket kräver antagande om avsaknad av heteroskedacitet och 

autokorrelation i feltermerna, vilket kan antas i denna studie (Teorell – Svensson 

2007).  

Även om koefficienten framför interaktionstermen (𝛽3) indikerar om mina 

hypoteser får stöd, så ges i en regression med interaktion marginaleffekten på 

löneutveckling av föräldrapenningdagar, beroende på könssammansättningen, av 

summan av föräldrapenningdagars och interaktionstermens koefficient (𝛽1+𝛽3), 

och varierar beroende på könssammansättningen (𝛽1+𝛽3Z). Det här är 

marginaleffekten av intresse i en studie med konditionella hypoteser. I en linjär 

regression är istället marginaleffekten konstant (Brambor m.fl. 2006). 

För att visa marginaleffekten har jag gjort fyra grafer (två för varje kön och för 

varje mått på löneutveckling). Graferna följer Golder (2006). Graferna visar 

marginaleffekten för olika värden på könssammansättning och varje punkt på linjen 
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ges således av 𝛽1+𝛽3Z.  I varje graf finns två linjer - en som visar marginaleffekten 

utan kontrollvariabler, och en som visar marginaleffekten när alla kontrollvariabler 

inkluderas. 
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4 Analys 

Kapitlet inleds med en korrelationsanalys som följs av en multipel 

regressionsanalys med interaktion, enligt undersökningsupplägen beskrivna i 

avdelning 3.2.  

Därefter, i avdelning 4.3, diskuteras de övergripande resultaten av 

korrelationsanalysen och regressionsanalysen samt relateras till uppsatsens teorier 

och tidigare forskning.  

4.1 Korrelationsanalys 

Nedan återfinns en tabell över Pearson-korrelationen mellan genomsnittligt uttag 

av föräldrapenningdagar och genomsnittlig löneutveckling i yrkesgrupp, samt med 

genomsnittlig löneutveckling relaterade till snittlöneutvecklingen. Korrelationerna 

är uppdelade på kön och yrkesgrupper kategoriseras i 10 grupper efter andel män. 

Tabellen visar även antal yrkesgrupper per korrelation (N).  

 

Tabell 3: Pearson-korrelation mellan löneutveckling (två mått) och uttag av 

föräldrapenningdagar i yrkesgrupp, uppdelat på kön och andel män i yrkesgrupp 

            *p < 0,1 **p < 0.05 ***p < 0,01; (tvåsidigt test). 
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Resultaten i tabellen visualiseras i två grafer nedan, en per kön. För respektive kön 

och för mått på löneutveckling återfinns 10 staplar, en per 

könssammansättningsgrupp.  

 

Figur 5 och 6: Pearson-korrelation mellan löneutveckling (två mått) och uttag av 

föräldrapenningdagar i yrkesgrupp, uppdelat på kön och andel män i yrkesgrupp 

 

För män framgår det att det finns en trend med en starkare och negativ korrelation 

mellan löneutveckling och föräldrapenningdagar i mer mansdominerade 

yrkesgrupper. Detta är i enlighet med studiens första hypotes - uttag av 

föräldrapenningdagar har en mer negativ effekt på löneutvecklingen i mer 

mansdominerade yrkesgrupper. Analysen ovan ger således ett första belägg för 

orsakskriteriet kontrafaktisk skillnad. Sambandet är dock inte helt linjärt – för män 

har de mest kvinnodominerade yrkesgrupperna en negativ korrelation, vilket kan 
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förklaras av att det är få yrkesgrupper i dessa kategorier (N är 10-20) och ett fåtal 

observationerna kan påverka resultaten så att det verkar föreligga ett samband som 

egentligen är slump (notera avsaknad av signifikans) (Teorell – Svensson 2007, s. 

213). Därtill har vissa könsneutrala yrkesgrupper en positiv korrelation, vilket kan 

förklaras med viss tidigare forskning (Cotter m.fl. 2004; Magnusson 2013), som 

visar att könsneutrala yrken värderas högst och erhåller högst lön – 

löneutvecklingen kan då vara så hög att den negativa effekten av 

föräldrapenningdagar inte får utslag på gruppnivådata.   

För kvinnor går det inte att se samma trend som för män. Det finns inte en 

starkare och mer negativ korrelation mellan föräldrapenningdagar ju mer 

mansdominerad en yrkesgrupp är. Trenden går åt det motsatta hållet – det finns en 

starkare och mer positiv korrelation i mer mansdominerade yrkesgrupper. För 

kvinnor går således resultaten emot uppsatsens första hypotes. Sambandet har en 

näst intill linjär form, med undantag för enskilda könssammansättningsgrupper 

vilket, liksom ovan, kan förklaras av få yrkesgrupper i vissa kategorier.  

Generellt återfinns könens respektive trender för båda måtten på den beroende 

variabeln, även om de är något svagare när löneutvecklingen relateras till 

snittlöneutvecklingen. Detta indikerar att resultaten håller, även när hänsyn tas till 

samhällsekonomiska faktorer, vilket kan anses höja validiteten (Angrist – Pischeke 

2015). Kvinnors resultat är mindre påverkade av vilket mått som används. 

Jag har även utfört korrelationer med modifikationer i hur variablerna mäts 

(redovisas inte i tabell av utrymmesskäl). Jag har testat att göra ett urval på data för 

åldersgruppen 18-44 år (istället för 25-34) som täcker nästan alla i fertil ålder (SCB 

2021e) och fann ett något svagare resultat för män, vilket är att vänta då ett bredare 

åldersurval träffar fler individer som inte tar ut föräldrapenningdagar. Samma effekt 

syns, och sannolikt av samma skäl, för män när tidsspannet som löneutvecklingen 

mäts för ändras till undersökningsåret och två år efter (från året efter 

undersökningsåret och året efter det). Resultaten för män återfinns även när 

korrelationer görs för respektive undersökningsår. Att resultaten står sig stärker 

analysen och resultaten i denna avdelning. Liksom i korrelationerna ovan, är 

resultaten inte entydiga för kvinnor. 

Det kan noteras att få av korrelationerna i tabellen ovan är signifikanta. Delvis 

beror detta på att varje korrelation har få observationer (8-61 

yrkesgrupper/korrelation). Vid så få observationer kan substantiellt signifikanta 

resultat (stora värden) ändå vara statistiskt icke-signifikanta (Teorell – Svensson 

2007, s. 213-214). Få korrelationsresultat i tabellen är statistiskt signifikanta, men 

många har stora värden och kan anses substantiellt signifikanta (signifikansens 

relevans är därtill osäker, se avdelning 3.2.1). I den kommande regressionsanalysen 

blir signifikansprövningen bättre eftersom det är fler observationer per analys. 

Sammanfattningsvis visar korrelationerna i detta avsnitt att uppsatsens första 

hypotes får stöd för män - uttag av föräldrapenningdagar har en större negativ effekt 

på löneutvecklingen i mansdominerade än i kvinnodominerade yrkesgrupper. 

Uppsatsens första hypotes får dock inte stöd för kvinnor och förhållandet verkar 

vara det omvända. Att effekten är mer negativ för män än kvinnor i mer 

mansdominerade yrkesgrupper ger dock stöd åt uppsatsens andra hypotes.  
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4.2 Regressionsanalys 

Nedan presenteras resultaten av regressionsanalysen med interaktion i fyra tabeller, 

två för varje kön och för varje mått på löneutveckling. I modell 1 genomförs en 

regression utan kontrollvariabler, i modell 2-5 genomförs regressioner med en 

kontrollvariabel och i modell 6 inkluderas hela uppsättningen kontrollvariabler i 

regressionen. 
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Tabell 4: Mäns regressionsanalys med interaktion, beroende variabeln mäts som 

yrkesgruppens löneutveckling. 

 

. 

Tabell 5: Mäns regressionsanalys med interaktion, beroende variabeln mäts som 

yrkesgruppens löneutveckling relaterad till snittlöneutvecklingen 
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Tabell 6: Kvinnors regressionsanalys med interaktion, beroende variabeln mäts 

som yrkesgruppens löneutveckling. 

 

Tabell 7: Kvinnors regressionsanalys med interaktion, beroende variabeln mäts 

som yrkesgruppens löneutveckling relaterad till snittlöneutvecklingen 

 

 

 

*p <0,1 **p < 0.05 ***p < 0,01; (tvåsidigt test). Siffrorna i tabellerna är regressionskoefficienter, 

med standardfel inom parentes. 
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Marginaleffekten i en interaktionsmodell ges av 𝛽1+𝛽3, vilket tillåts variera med 

värdet på könssammansättningen, det vill säga 𝛽1+𝛽3Z. Enligt min första hypotes 

ska denna effekt vara mer negativ i yrkesgrupper med högre andel män, eftersom 

hypotesen är att effekten av föräldrapenningdagar på löneutvecklingen är mer 

negativ i mer mansdominerade yrkesgrupper. Enligt min andra hypotes ska den 

negativa effekten i mer mansdominerade yrkesgrupper, vara mer negativ för män 

än för kvinnor.   

I tabellerna ovan går det att se att den första termen i marginaleffekten, 

föräldrapenningdagars koefficient (𝛽1), inte alltid är negativ och statistiskt 

signifikant för vare sig män eller kvinnor (minns att statistiska signifikansens 

relevans är debatterad för uppsatsens analyser). För män är värdet negativt (men ej 

statistiskt signifikant) när kontrollvariabeln utbildningsnivå inkluderas samt när alla 

kontrollvariabler inkluderas. För kvinnor är värdet positivt i alla modeller. Detta 

gäller för båda måtten på den beroende variabeln löneutveckling. 

Föräldrapenningdagars koefficient säger dock väldigt lite – den visar endast 

effekten av föräldrapenningdagar på löneutvecklingen om det inte finns några män 

i yrkesgruppen. På motsvarande sätt är koefficienten för andel män (𝛽2) av bristande 

intresse i en interaktionsmodell (Brambor m.fl. 2006).3 

Jag går därför vidare till att analysera den andra termen i marginaleffekten, 

koefficienten framför interaktionstermen (𝛽3). Det är denna koefficient som främst 

visar om mina hypoteser får stöd, eftersom den visar interaktionen mellan 

föräldrapenningdagar och könssammansättningens effekt på löneutvecklingen (se 

avsnitt 3.2.2). För män är värdet på denna koefficient negativ och statistiskt 

signifikant i alla modeller (när löneutveckling inte relateras till snitt) och som 

starkast när alla kontrollvariabler inkluderas. Resultaten innebär att ett uttag av 

föräldrapenningdagar har en alltmer reducerande effekt på löneutvecklingen ju 

högre andel män det är i yrkesgruppen. Detta är i linje med min första hypotes, som 

därmed får stöd av resultaten. Således ges även här en indikation för Teorell och 

Svenssons (2007, s. 164-176) orsakskriterium kontrafaktisk skillnad. Resultaten är 

i stort samma när löneutvecklingen relateras till snittlöneutvecklingen, men de är 

då något svagare och inte längre statistiskt signifikanta. Att effekten är svagare när 

hänsyn tas till samhällsekonomiska faktorer är väntat, men eftersom den fortfarande 

är i den hypotiserade riktningen stärks min första hypotes.  

För kvinnor antar koefficienten framför interaktionstermen (𝛽3) andra värden 

än för män. Kvinnors värden varierar kraftigt i storlek och riktning beroende på 

vilken/vilka kontrollvariabler som inkluderas. Ingen koefficient är statistisk 

signifikant. Detta gäller både när den beroende variabeln mäts som yrkesgruppens 

löneutveckling och när den mäts som löneutveckling relaterad till snittet. Således 

är effekten av uttag av föräldrapenningdagar på lönen för kvinnor inte alltid mer 

negativ i mer mansdominerade yrkesgrupper. Resultaten är för spretiga för att 

sambandet ska anses statistiskt säkerställt (Angrist - Pischeke 2015, s. 21-22), även 

om avsaknad av statistisk signifikans bortses från (se avsnitt 3.2.2). Sannolikt beror 

resultaten på att effekten av föräldrapenningdagar på löneutvecklingen, beroende 

på andel män i yrkesgruppen, är för svag. Såldes får uppsatsens första hypotes inte 

 

 
3 Intercept analyseras inte, eftersom det är ointressant i en regression med interaktion (Brambor m.fl. 2006). 
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stöd för kvinnor av regressionsanalysen. Notera dock att värdena på 

interaktionskoefficienten påverkas mindre för kvinnor än för män av att relatera 

löneutvecklingen till snittlöneutvecklingen.  

Kontrollvariablerna påverkar interaktionstermens koefficient. För män blir 

koefficienten mer negativ när vissa enskilda kontrollvariabler inkluderas och mest 

negativ när hela uppsättningen kontrollvariabler inkluderas i modell 6 (för kvinnor 

är resultaten för spretiga för att samband ska kunna fastslås). Att sambandet 

förstärks av kontrollvariabler förklarar Teorell och Svensson (2007, s.194) med att 

kontrollvariablerna ”undertrycker” (eng. ”supress”) effekten av interaktionstermen. 

Med andra ord, genom att inkludera en kontrollvariabel med sådan supressor-effekt, 

tas variationen bort i de andra variablerna som beror på denna variabel. Till exempel 

visar tabellerna ovan att utbildningsnivå har en positiv effekt på löneutveckling. 

Samtidigt förstärker utbildningsnivå den mer negativa effekten av 

föräldrapenningdagar på löneutvecklingen i mer mansdominerade yrkesgrupper, 

genom att ta bort variationen som beror på utbildningsnivån och som annars hade 

dämpat effekten. Detta kan förklaras med att högre utbildning har visats ha en mer 

positiv effekt på lönen i mansdominerade än i kvinnodominerade yrkesgrupper 

(Albrecht m.fl. 2015). När utbildning kontrolleras för, försvinner denna positiva 

effekt från interaktionstermens koefficient och kvar är endast den negativa effekten 

av föräldrapenningdagar i mer mansdominerade yrkesgrupper. På liknande vis 

undertrycker de övriga kontrollvariablerna den negativa effekten av 

föräldrapenningdagar på lön, beroende på yrkesgruppens könssammansättning. 

Sammanfattningsvis förstärker kontrollvariablerna effekten som uppsatsens första 

hypotesen baseras på.  

I de fyra tabellerna ovan går att se att andel förklarad varians (R2
adj) är högst när 

alla kontrollvariabler inkluderas. Dock är detta inte syftet med uppsatsen och måttet 

av begränsad relevans (Teorell – Svensson 2007). Standardfelen i tabellerna kan 

tolkas som att resultaten sannolikt inte är slump (Angrist - Pischke 2015).  

Sammanfattningsvis får uppsatsens första hypotes stöd för män, men inte för 

kvinnor. Uppsatsens andra hypotes får stöd av resultaten ovan. Även om inget 

samband kan anses statistiskt säkerställt för kvinnor, går det att se att 

interaktionstermen alltid (förutom i modellerna där sektor är enda 

kontrollvariabeln, vilket kan tänkas förklaras av offentlig sektor påverkar löner 

negativt och fler kvinnor arbetar där (se Albrecht m.fl. 2015)) är mer negativ för 

män än för kvinnor. Således får uppsatsens andra hypotes stöd - i mansdominerade 

yrkesgrupper verkar uttag av föräldrapenningdagar ha en större negativ effekt på 

löneutvecklingen för män än för kvinnor. 

Som konstateras ovan ger interaktionstermens koefficient stöd åt första 

hypotesen för män, ej för kvinnor, och stöd åt den andra hypotesen. Dock går det 

inte att utläsa marginaleffekten i tabellen ovan, eftersom koefficienterna inte kan 

tolkas som ”genomsnittliga” effekter på löneutvecklingen då de endast visar 

effekterna när en av de två oberoende variablerna har värdet 0. Marginaleffekten av 

föräldrapenningdagar på löneutvecklingen beroende på yrkesgruppens 

könssammansättning, ges istället av (𝛽1+𝛽3Z). Jag har valt att visa marginaleffekten 

(följer Golder (2006)) av föräldrapenningdagar på löneutveckling, beroende på 

yrkesgruppens könssammansättning, genom de fyra graferna nedan – en per kön 
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och per mått på beroende variabeln. I varje graf finns två linjer, en som visar 

effekten utan kontrollvariabler (modell 1) och en som visar effekten med hela 

uppsättningen kontrollvariabler (modell 6). Linjerna ges av funktionen 𝛽1 + 𝛽3Z 

(koefficienterna återfinns i tabellerna ovan).4 

  

 

 
4 Enligt Brambor m.fl. (2006) inkluderar forskare sällan konfidensintervall i sina grafer om marginaleffekten, 

trots att detta är önskvärt. Jag kunde inte beräkna konfidensintervall för marginaleffekten, eftersom SPSS 

saknade funktion för det. 
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Figur 7 och 8: Män - marginaleffekten av föräldrapenningdagar på löneutveckling, respektive 

på löneutvecklingen relaterad till snittet, beroende på könssammansättning i yrkesgrupp 
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Figur 9 och 10: Kvinnor - marginaleffekten av föräldrapenningdagar på löneutveckling, 

respektive på löneutvecklingen relaterad till snittet, beroende på könssammansättning i 

yrkesgrupp 
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Graferna, liksom tabellerna, visar för män att uttag av föräldrapenningdagar har 

en större negativ effekt på löneutvecklingen ju mer mansdominerat ett yrke är. När 

kontroller inkluderas är marginaleffekten alltid negativ och effekten starkare, vilket 

kan förklaras av att kontrollvariablerna undertrycker (supresses) effekten (se ovan). 

Ibland är marginaleffekten positiv, men alltid sjunkande för mer mansdominerade 

yrkesgrupper. Således får uppsatsens första hypotes stöd för män, oavsett vilken av 

mäns fyra linjer som studeras. 

För kvinnor är marginaleffekten mer spretig. Den varierar i storlek och riktning 

beroende på vilken av kvinnors fyra linjer som studeras. Att resultaten inte är 

entydiga gör det återigen problematiskt att dra slutsatser om resultaten för kvinnor. 

Såldes får uppsatsens första hypotes inte stöd för kvinnor. 

Marginaleffekten är aldrig lika nedåtsluttande för kvinnor som för män. Detta 

visar att uttag av föräldrapenningdagar har en mer negativ effekt för män än för 

kvinnor på löneutvecklingen i mer mansdominerade yrkesgrupper. Således får 

uppsatsens andra hypotes stöd.  

Jag har valt att analysera regressionernas robusthet. Enligt Angrist och Pischeke 

(2015, s. 75-78) är en regressions resultat robust när den oberoende variabelns 

koefficient är okänslig för om en kontrollvariabel läggs till och/eller tas bort, så 

länge åtminstone några centrala kontrollvariabler inkluderas. Om regressionen är 

robust är en eventuell OVB, som finns för att forskaren missat några 

kontrollvariabler, sannolikt liten och resultaten bedöms då som bättre. 

Jag testar regressionens robusthet genom att inkludera två ytterligare 

kontrollvariabler i regressionsanalysen5 (de inkluderas inte i analysen ovan 

eftersom de är mindre relevanta enligt tidigare forskning och för teorierna, och färre 

centrala variabler är att föredra framför fler mindre relevanta (Teorell - Svensson 

2007)). Så länge de centrala kontrollvariablerna i modell 6 inkluderas, påverkas 

regressionskoefficienterna för män knappt av de två kontrollvariablerna och 

regressionerna kan därmed anses robusta och risken för OVB liten. För kvinnor 

påverkas interaktionskoefficienterna mer, men liksom övriga resultat för kvinnor är 

värdena spretiga och utan tydligt mönster. Eftersom detta är i linje med övriga 

resultat för kvinnor, behöver inte detta indikera OVB, utan kan lika gärna visa på 

avsaknad av starkt samband och effekt för kvinnor. 

 

 

 

  

 

 
5 De två variablerna, tillskillnad från övriga variabler, har inte data uppdelat på ålder, vilket kräver det starka 

antagandet att variablerna har jämn åldersfördelning. De två variablerna är:  

A.) Första variabeln födelseland, vilket mäts som andel i yrkesgrupp födda i Sverige. Data hämtat från SCB 

(SCB 2021l; SCB 2021m). Värden nära 1 innebär att nästan alla i yrkesgruppen är födda i Sverige. 

Kontrollvariabeln förekommer i t.ex. Albrecht m.fl. (1999).  

B.) Andra variabeln är sjukfrånvaro, vilket mäts som antal startade sjukfall per 1000 anställda längre än 14 dagar 

med sjukpenning och varianter på det under ett kalenderår (data hämtat från Försäkringskassan (2015)). Mäts ej 

som genomsnitt mellan undersökningsår och två år efter, för att inte mäta sjukfrånvaro som sker efter 

föräldrapenninguttag. Kontrollvariabeln förekommer i t.ex. Andrén (2011). 
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4.3 Diskussion om analysen 

De båda analyserna i avdelningarna ovan visar generellt samma resultat. Det 

konstateras i båda avdelningarna att uppsatsens första hypotes får stöd för män, men 

inte för kvinnor. Mäns resultat är relativt entydiga och har en i stort tydlig trend – 

uttag av föräldrapenningdagar har en mer negativ effekt på löneutvecklingen i mer 

mansdominerade yrkesgrupper. Resultaten för kvinnor är för spretiga (i riktning, 

storlek och bristande statistisk signifikans) och inte entydiga nog för ett statistiskt 

säkerställt samband. Sannolikt är effekten av föräldrapenningdagar på 

löneutvecklingen, beroende av andel män i yrkesgruppen, för svag för kvinnor. 

Analyserna ger stöd åt uppsatsens andra hypotes, eftersom män alltid får en mer 

negativ effekt än kvinnor.  

En möjlig förklaring till att uppsatsens första hypotes får stöd hos män men inte 

hos kvinnor är att värdediskrimineringsteorin endast kan appliceras på män när 

faktorer som föräldrapenninguttag undersöks. Det vill säga, endast män påverkas 

av könsspecifika normer om föräldrapenningdagar när de är i en könsdominerad 

yrkesgrupp. I kvinnodominerade yrkesgrupper tillskrivs män förväntningarna om 

föräldrapenninguttag som generellt tillskrivs kvinnor, det vill säga att de tar ut 

många föräldrapenningdagar, och får i enlighet med statistisk diskriminering ett 

avdrag på lönen vid anställning för eventuella framtida föräldrapenninguttag, men 

inte vid det faktiska uttaget. I mansdominerade yrkesgrupper tillskrivs män 

förväntningarna som generellt tillskrivs män, det vill säga att de tar ut få 

föräldrapenningdagar, och får i enlighet med teorin om statistisk diskriminering 

inget avdrag på ingångslönen men i enlighet med signalteorin uppstår en negativ 

effekt på lönen om/när föräldrapenningdagar tas ut eftersom män då signalerar 

bristande karriärintresse. 

Kvinnor, å andra sidan, verkar inte få en mer negativ effekt av 

föräldrapenningdagar på lönen i mer mansdominerade yrkesgrupper, vilket 

indikerar att kvinnor inte tillskrivs de manliga könsnormerna i mansdominerade 

yrkesgrupper. Således kan värdediskrimineringsteorin inte antas kunna förklara 

effekten av föräldrapenninguttag på löneutvecklingen för kvinnor. Resultaten för 

kvinnor är generellt positiva, vilket indikerar att kvinnor verkar få ett avdrag på 

lönen för föräldrapenning i samband med anställning för eventuell framtida 

föräldraledighet, inte vid uttag av föräldrapenningdagar, i enlighet med teorin om 

statistisk diskriminering – oavsett yrkesgruppens könssammansättning, och därför 

syns ingen stor negativ effekt på löneutvecklingen på gruppnivå. Att kvinnor, även 

om inte entydigt, har tendenser till det omvända förhållandet - en mer positiv effekt 

på lönen av föräldrapenninguttag i mer mansdominerade yrkesgrupper, skulle 

kunna förklaras med tidigare forskning. Könsspecifika normer, som att kvinnor tar 

ut fler föräldrapenningdagar, har visats vara starkare i mer mansdominerade 

yrkesgrupper (se avsnitt 2.2.2). Därmed kan det antas att teorin om statistisk 

diskriminering är mer aktuell i mansdominerade yrkesgrupper, och att i dessa yrken 

dras en ännu större del av kvinnors löner av i samband med anställning och nästan 

inget avdrag görs vid uttaget. Således verkar effekten positiv för kvinnor i mer 

mansdominerade yrkesgrupper och det som syns i analyserna är endast en generell 
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positiv löneutveckling, inte relaterat till föräldrapenninguttag. Korrelationsanalysen 

visar att en positiv, något svagare, korrelation även finns i kvinnodominerade 

yrkesgrupper, vilket kan förklaras på liknande vis – den negativa effekten av 

föräldrapenninguttag på lön har inte tillräckligt stor effekt för att löneutvecklingen 

ska bli negativ med gruppdata (dvs, när även individer som inte kan ta ut 

föräldrapenningdagar inkluderas i löneutvecklingsdata). 

Både korrelationsanalysen och regressionsanalysen visar att könens respektive 

trender och resultat håller även när hänsyn tas till samhällsekonomiska faktorer, det 

vill säga när den beroende variabeln är yrkesgruppens löneutveckling relaterad till 

snittlöneutvecklingen. Generellt är resultaten något svagare när löneutvecklingen 

relateras till snittlöneutvecklingen, vilket var väntat eftersom hänsyn nu tas till att 

löneutvecklingen kan spegla förändringar i samhällsekonomin. Kvinnors resultat är 

generellt mindre påverkade än mäns av vilket mått på den beroende variabeln som 

används. Detta kan tolkas som att kvinnors genomsnittliga löneutveckling är mindre 

känslig för samhällsekonomiska förändringar. Tolkningen har stöd i tidigare 

forskning och förklaras ofta med monopsoni (SOU 2015:50; Manning 2011) – om 

kvinnor koncentreras till få yrkesgrupper och dessa tillhör offentlig sektor 

(illustreras i Bilaga 1), kan arbetsgivaren sätta löner utan att ta hänsyn till 

samhällsekonomiska faktorer. Därmed blir kvinnors löner mindre påverkade av 

samhällsekonomin (Granqvist – Regnér 2003; Arai – Thoursie 1997). 
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5 Slutsats 

Sverige rankas som ett av världens mest jämställda länder. Likväl är Sverige långt 

ifrån att uppnå reell jämställdhet (SOU 2007:67; Regeringskansliet 2020). Lika 

produktiva kvinnor och män har inte samma lön, och därmed inte samma makt och 

möjlighet till försörjning, vilket tidigare forskning främst härleder till två faktorer: 

Sverige har, mycket beroende på det generösa föräldraförsäkringssystemet, en av 

världens största könsskillnader sett till antal uttagna föräldrapenningdagar och 

Sverige har en av världens mest horisontellt könssegregerade arbetsmarknader (se 

avdelning 1.1 och 1.2). Tidigare forskning har undersökt respektive faktor var för 

sig. Oftast förklaras effekten av föräldrapenningdagar på lönen med 

humankapitalteorin, medan skillnaden i effekt mellan könen ofta förklaras med 

teorin om statistisk diskriminering och signalteorin. Effekten av den horisontella 

segregeringen på lönen förklaras generellt med värdediskrimineringsteorin. 

Tillskillnad från tidigare forskning har jag med denna studie undersökt effekten 

de två ovan nämnda orsakerna tillsammans har på lönen för respektive kön, för att 

besvara om det i Sverige finns en samverkan mellan yrkesgruppens 

könssammansättning och den effekt uttag av föräldrapenningdagar har på 

löneutvecklingen. Denna samverkan har aldrig tidigare undersökts i Sverige och 

aldrig på liknande vis internationellt, och kan således tänkas bidra till att klargöra 

hur olika faktorer samverkar och påverkar löneskillnader mellan könen. Uppsatsens 

frågeställning har undersökts genom att besvara två hypoteser, vilka tar stöd i 

tidigare forskning och fyra teorier.  

Uppsatsens två hypoteser har undersökts med svenskt registerdata på 

yrkesgruppsnivå, genom en korrelationsanalys och en multipel regressionsanalys 

med interaktion. Uppsatsens första hypotes lyder: uttag av föräldrapenningdagar 

har en större negativ effekt på löneutvecklingen i mansdominerade än i 

kvinnodominerade yrkesgrupper. Hypotesen har i uppsatsens analyser fått stöd 

beträffande män – på yrkesgruppsnivå har män generellt en mer negativ effekt på 

lönen av uttag av föräldrapenningdagar i mer mansdominerade yrkesgrupper. 

Därmed visas (mig veterligen för första gången) värdediskrimineringsteorin kunna 

användas för att förklara annat än att genomsnittslönen är lägre i kvinnodominerade 

än i mansdominerade yrkesgrupper Värdediskrimineringsteorin verkar även kunna 

användas för att förklara varför yrkesgruppens könssammansättning påverkar 

effekten av föräldrapenningdagar. Män tillskrivs kvinnliga normer om 

föräldrapenninguttag i kvinnodominerade yrkesgrupper, det vill säga att de tar ut 

många föräldrapenningdagar, och får i enlighet med statistisk diskriminering ett 

avdrag på lönen vid anställning men inte vid det faktiska uttaget. I mansdominerade 

yrkesgrupper tillskrivs män de förväntningar om föräldrapenninguttag som 

generellt tillskrivs män, det vill säga att de tar ut få föräldrapenningdagar, och får i 

enlighet med teorin om statistisk diskriminering inget avdrag på ingångslönen men 
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en negativ effekt på lönen uppstår när/om föräldrapenningdagar tas ut eftersom de 

då enligt signalteorin signalerar bristande karriärintresse. 

Uppsatsens första hypotes får inte stöd när sambandet undersökts för kvinnor. 

Resultaten är inte tillräckligt entydiga för kvinnor för att ett statistiskt säkerställt 

samband kan anses föreligga. Sannolikt är effekten av föräldrapenningdagar på 

löneutvecklingen, beroende på andel män i yrkesgruppen, för svag. Följaktligen kan 

ingen slutsats dras om huruvida värdediskrimineringsteorin kan användas vid 

studier om föräldrapenninguttag för kvinnor. Resultaten för kvinnor är generellt 

positiva, vilket indikerar att kvinnor främst får ett avdrag på lönen i samband med 

anställning för eventuell framtida föräldraledighet, inte vid faktiskt uttag av 

föräldrapenningdagar, i enlighet med teorin om statistisk diskriminering – oavsett 

yrkesgruppens könssammansättning, och därför syns ingen stor negativ effekt på 

löneutvecklingen på gruppnivå. Att kvinnor, även om inte entydigt, har tendenser 

till en mer positiv effekt på lönen av föräldrapenninguttag i mer mansdominerade 

yrkesgrupper, kan förklaras med att könsspecifika normer kan vara starkare i 

mansdominerade yrkesgrupper och således kan effekten av statistisk diskriminering 

bli starkare. 

Uppsatsens andra hypotes, att i mansdominerade yrkesgrupper har uttag av 

föräldrapenningdagar en större negativ effekt på löneutvecklingen för män än för 

kvinnor, får stöd av resultaten ovan. Resultaten är osäkra för kvinnor, men kvinnors 

resultat i analyserna uppvisar aldrig en lika negativa trend som mäns. 

Resultaten i uppsatsen stärks genom att resultaten för respektive kön generellt 

återfinns även när yrkesgruppens löneutveckling relateras till 

snittlöneutvecklingen. Således håller resultaten när hänsyn tas till 

samhällsekonomiska faktorer, vilket höjer validiteten (Angrist – Pischeke 2015). 

Därtill stärks uppsatsens resultat av att resultaten för respektive kön generellt 

återfinns även efter modifikationer i urvalet och vid årsspecifika korrelationer. 

Att ett orsaksförhållande föreligger verkar således troligt och Teorell och 

Svennsons (2007) alla fyra orsakskriterier har visats löpande i uppsatsen. Dock kan 

det inte hävdas ett definitivt orsaksförhållande, delvis då jag inte statistiskt testar 

för om det kausala förhållandet är det omvända (dock verkar det osannolikt efter 

den teoretiska motiveringen i avsnitt 2.2.1), delvis då data är på yrkesgruppsnivå 

och alla analyser samt slutsatser är på yrkesgruppsnivå. Inga slutsatser kan dras på 

individnivå. 

Denna studie kan tolkas som ytterligare ett belägg för att det förekommer 

könsbaserad diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Tidigare forskning 

som undersöker antingen uttag av föräldrapenningdagar eller yrkets 

könssammansättning, hävdar ofta att diskriminering föreligger som orsakar 

löneskillnader mellan könen. Dessa studier lyfter ofta åtgärder för att minska just 

den diskriminering som orsakar det fenomen studien undersökt – åtgärder som 

absolut kan anses relevanta (se t.ex. Boschini 2017; Albrecht m.fl. 2015). Samtidigt 

visar jag med denna uppsats att faktorerna verkar samverka i sin effekt på 

löneutvecklingen, i vart fall för män. Detta indikerar att omfattande förändringar 

behöver ske för att löneutvecklingen ska bli jämn mellan kön och yrkesgrupper – 

det är i grunden ett strukturellt problem, inbyggt i samhället, där aktören är otydlig. 



 

 40 

Övergripande strukturella åtgärder behövs, där båda faktorerna beaktas samtidigt, 

för att möta problemets karaktär.  

5.1 Förslag till vidare forskning   

Vidare forskning kan använda kvalitativa metoder för att på djupet undersöka 

föräldrapenningdagars effekt på löneutvecklingen, beroende på yrkesgruppens 

könssammansättning. Detta har inte rymts inom ramarna för min uppsats. Därmed 

kan fenomenet och de strukturella ordningar denna uppsats undersökt komma att 

förstås bättre.   

Därtill, om data görs offentlig, kan analysen genomföras med data på 

individnivå.  

Som förklarat tidigare är det som studeras i min uppsats relativt landspecifikt. 

Sverige är ju, som motiverat, ett unikt fall. Eftersom landet är ett av världens mest 

jämställda, torde könsdiskriminering finnas i fler länder om det finns här. Samtidigt 

har Sverige en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader och en av de 

största könsskillnaderna i antal föräldrapenningdagar som tas ut. Det är därför svårt 

att generalisera resultaten i denna studie till andra länder, vilket uppmanar till vidare 

forskning i andra länder.  
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Bilaga 1: De tio vanligaste yrkena per 

kön 

Kvinnor Män 

Yrkesgrupp Antal Yrkesgrupp Antal 

Vård- och omsorgspersonal 227626 (0,16) Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 62577 (0,62) 

Försäljare, detaljhandel; 

demonstratörer m.fl. 

99698 (0,38) Försäljare, detaljhandel; 

demonstratörer m.fl. 

61511 (0,38) 

Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 43642 (0,62) Byggnads- och anläggningsarbetare 60446 (0,98) 

Förskollärare och fritidspedagoger 41379 (0,85) Vård- och omsorgspersonal 52031 (0,16) 

Grundskollärare 35142 (0,24) Dataspecialister 51603 (0,78) 

Företagsekonomer, marknadsförare 

och personaltjänstemän 

34286 (0,44) Ingenjörer och tekniker 50787 (0,81) 

Sjuksköterskor 34244 (0,10) Byggnadshantverkare 48797 (0,94) 

Köks- och restaurangbiträden 31253 (0,33) Fordonsförare 41964 (0,91) 

Övrig kontorspersonal 30037 (0,24) Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 34765 (0,74) 

Städare m.fl. 28739 (0,24) Lager- och transportassistenter 31374 (0,78) 

De 10 yrkesgrupperna (yrkesklassificering SSYK96 SSYK3) med flest anställda per kön, år 2013 

(uppsatsens sista undersökningsår, men är snarlikt för alla undersökningsår (2005, 2008, 2011, 2013)). 

Andel män i yrkesgruppen inom parentes. 

 

 

Bearbetat data hämtat från SCB (2021a).  
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Bilaga 2: Kodning av SSYK 2012 

SSYK4 till SSYK 96 SSYK3 

Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK, är ett system för att gruppera individers yrken 

och används inom arbetsmarknads- och individstatistiken i Sverige. Från och med 2014 

redovisas yrkesuppgifter i den officiella statistiken enligt SSYK 2012, i stället för den tidigare 

versionen SSYK 96. Respektive version av SSYK finns i fyra siffernivåer, SSYK 1 till SSYK 

4, där en högre siffernivå innebär högre specificering av yrkesgrupperna (SCB 2).  

  

Yrkesgrupperna måste vara i samma version för att jämförelser över tid ska kunna göras som i 

denna uppsats. Därför har jag för flera variabler kodat om data från SCB (se avdelning 3.1) 

för år 2014 och framåt från SSYK 2012 till SSYK 96. För att möjliggöra att koda om har SCB 

skapat ett Excelark som visar hur yrkesgrupper enligt SSYK 2012 SSYK4 går ihop med 

yrkesgrupper enligt SSYK 96 SSYK4. Dock är det inte en ett-till-ett mappning, utan flera 

yrkesgrupper kan höra ihop med flera yrkesgrupper i de båda utgåvorna i SSYK. Detta gör att 

en direkt översättning inte kan göras (SCB 2016). För att koda om har jag därför använt en 

rapport av SCB, i vilken det går att finna SCBs rekommendationer för hur varje yrkesgrupp 

bäst kan översättas från SSYK 2012 till SSYK 96 (SCB 2012). Excelarket och rapporten har 

använts i kombination för att översätta data från SSYK 2012 till SSYK 96 och på så vis 

generera data för denna uppsats för år 2014 och framåt. Dock, som nämnt ovan, är båda 

översättningsmallarna på fyrsiffernivå, medan denna uppsats använder data på tresiffernivå. 

Jag har därför även behövt koda om dem till tresiffernivå, för att få formen SSYK96 SSYK3. 

          

Kortfattat gick översättningen till på följande vis för respektive variabel vars data jag kodat 

om från SSYK 2012 till SSYK96. Först skapade jag en översättningstabell utifrån SCBs 

rekommendationer som återfinns i SCBs rapport och Excelark beskrivna ovan. Därefter 

hämtade jag data från SCB för variabeln enligt SSYK 96 och enligt SSYK 2012 in i varsitt 

Excelark. Jag kompletterade Excelarken med sökvärden för att kunna hitta yrkesgrupper 

(SSYK 2012 fyrsiffernivå, enhet och kön). Sedan kunde översättningstabellen användas för 

att söka i SSYK 2012 data och översätta till SSYK 96. Detta utgjorde sedan grunden för en 

pivottabell i Excel, vilket möjliggjorde för mig att gruppera SSYK 96 på alla anställda. 

Slutligen strukturerade jag om värdena som gavs av pivottabellen så att de följde mitt data 

sets mönster.  

 

För genomsnittslön behövde ytterligare en beräkning göras. För de fall där flera yrkesgrupper 

från SSYK 2012 enligt rekommendationer slagits ihop till en yrkesgrupp i SSYK96, så har 

jag även använd antal personer i respektive yrkesgrupp för att korrekt kunna räkna ut 

genomsnittslön för yrkesgrupp i SSYK 96.  

 

Vissa ändringar har skett vid översättningen som är värda att notera:  

 - Huvudområde 1 chefer har omorganiserats helt i SSYK 2012. Yrkesgrupperna 

har omdefinierats, nya har tillkommit och uppdelningen samt indelningen har gjorts om. SCB 

rekommenderar därför att vid översättning från SSYK 2012 till SSYK 96 ska dessa 

yrkesgrupper översattas på ett komplext sätt med stor försiktighet (SCB 2012). Risken för att 



 

 50 

data inte blir tillförlitlig är stor, och jag har därför uteslutit yrkesgrupper som klassas som 

chefer för år 2014 och framåt. Detta innebär att för år 2014 och framåt utesluts sex 

yrkesgrupper av 112 (i version SSYK96 SSYK3) i den här uppsatsen.   

  - Yrkesgrupperna 248 (administratörer i intresseorganisationer) och 732 

(drejare, glashyttare, dekorationsmålare m.fl.) saknas i min översättningstabell, eftersom SCB 

rekommenderar att inget ska mappas från SSYK 2012 till SSYK 96 för dessa yrkesgrupper. I 

SSYK 2012 sprids individer från de två yrkesgrupperna över flera andra yrkesgrupper.   
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Bilaga 3: Deskriptiva värden, 

kontrollvariabler 

 Deskriptiv statistik för kontrollvariabler 

 Antal observationer Genomsnitt Median Minimum Maximum 

Giltiga Saknas 

Män Andel i privat 

sektor 

448 0 0,7179 0,8713 0,002 1 

Andel med 

eftergymnasial 

utbildning  

448 0 0,4578 0,3755 0,0453 0,9959 

Andel i övre 

åldersspannet 

448 0 0,5505 0,5283 0,3 0,8382 

År (dummy) 448 0 1,5 1,5 0 3 

Kvinnor Andel i privat 

sektor 

448 0 0,6555 0,7661 0,00115 1 

Andel med 

eftergymnasial 

utbildning  

448 0 0,5336 0,4778 0,0931 1 

Andel i övre 

åldersspannet 

448 0 0,5414 0,5366 0,2989 0,8519 

År (dummy) 448 0 1,5 1,5 0 3 

 

 


