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7. Chefsbefattning och lönegap 
mellan män och kvinnor 
Andelen kvinnliga chefer har ökat relativt mycket under de se-

naste tio åren. Manliga chefer är dock fortfarande överrepresen-

terade inom i stort sett samtliga näringsgrenar. Dessutom skiljer 

sig den genomsnittliga lönen mellan manliga och kvinnliga che-

fer relativt mycket. Variationen är dock stor mellan olika sekto-

rer. I privat sektor uppgår löneskillnaden mellan manliga och 

kvinnliga chefer till drygt 18 procent. Vid en närmare analys 

framkommer dessutom att denna skillnad inte till någon del går 

att förklara med observerbara faktorer. I ett andra steg analyse-

ras även i vilken omfattning andelen kvinnliga chefer har någon 

inverkan på lönegapet mellan män och kvinnor i privat sektor. 

Resultaten antyder att en ökning av andelen kvinnliga chefer 

påverkar mäns och kvinnors genomsnittliga löner olika. Effekten 

på mäns genomsnittliga löner är negativ medan effekten på 

kvinnors genomsnittliga löner är noll. Denna asymmetri leder till 

att lönegapet mellan män och kvinnor minskar när andelen 

kvinnliga chefer ökar. 

7.1 Inledning 
Lönegapet mellan kvinnor och män har i privat sektor under de 
senaste åren varit cirka 20 procent för tjänstemän och knappt 
15 procent för arbetare. Knappt hälften av gapet bland tjänste-
män och en dryg fjärdedel av det bland arbetare går att förklara 
med skillnader i mäns och kvinnors observerbara egenskaper 
samt med kvinnors och mäns allokering till olika yrken.96 Det 
oförklarade lönegapet på cirka 3 procent för arbetare och cirka 
9 procent för tjänstemän har visat sig vara seglivat. Exempelvis 
så har låglönesatsningarna i centrala avtal enligt Konjunkturinsti-
tutets analys endast haft en tillfällig effekt på den oförklarade 
löneskillnaden mellan könen.97  

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är ett mångfacetterat 
fenomen som enligt forskningsresultaten kan bero på diskrimi-
nering men som också kan härledas till segregeringen av män 
och kvinnor i olika yrken. I Lönebildningsrapporten 2009 presente-
rades resultat som visade att både män och kvinnor erhåller lägre 
löner i de yrkesgrupper som domineras av kvinnor, till skillnad 
från mansdominerade eller integrerade yrkesgrupper.  

Även skillnader i karriärmöjligheter och frånvaro från ar-
betsmarknaden – som ofta påverkas av arbetsfördelningen i 
hemmet – bidrar till att kvinnor i genomsnitt hamnar i ett sämre 
löneläge än män. I jämställdhetsforskningen har det under de 
                                                      
96 Se analysen i kapitel 6 av Lönebildningsrapporten 2010. 

 

97 Se analysen i avsnitt 6.2 i Lönebildningsrapporten 2010. 
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senaste tio åren också skett en ökad fokusering på skillnader i 
mäns och kvinnors preferenser och psykologiska attribut. Syftet 
är att bättre förstå varför kvinnor och män fördelas till olika 
yrkesgrupper och näringsgrenar och varför kvinnor i många 
sektorer inte verkar avancera till mer kvalificerade arbetsuppgif-
ter lika ofta som män.98

I det här kapitlet utvidgas Konjunkturinstitutets analys av 
jämställdhet på arbetsmarknaden till ytterligare en aspekt av 
lönegapet och jämställdhet, nämligen kvinnor och män i ledande 
befattningar. Det följande avsnittet beskriver i generella termer 
hur andelen kvinnliga chefer har utvecklats under senare tid, i 
ljuset av vad forskningen säger om mäns och kvinnors möjlighet 
och benägenhet att bli chef. I anslutning till detta beskrivs också 
hur stort lönegapet mellan män och kvinnor i chefspositioner är 
och i vilken mån det kan förklaras med observerbara produktivi-
tetsrelaterade faktorer.  

Ett lönegap mellan kvinnliga och manliga chefer bidrar för-
stås i sig till det totala lönegapet mellan könen. Förekomsten av 
kvinnor och män med chefsbefattning kan dock potentiellt på-
verka lönegapet mer generellt, eftersom chefer kan påverka 
andras löner och det är inte uteslutet att kvinnliga och manliga 
chefer i detta avseende beter sig olika. Därför tar avsnitt 7.4 upp 
frågan om hur andelen kvinnliga chefer påverkar lönegapet totalt 
sett mellan män och kvinnor.  

7.2 Kvinnor i ledningsarbete 
Som beskrevs i inledningen utgör den ojämna representationen 
av män och kvinnor i olika yrken en viktig förklaring till att deras 
genomsnittliga löner skiljer sig åt. Könsuppdelningen över olika 
yrken på arbetsmarknaden brukar ibland kallas för horisontell 
könssegregering och leder till skillnader i genomsnittlig lön på 
grund av att kvinnor i större omfattning arbetar i yrken med 
lägre genomsnittliga löner.99

En annan form av könsuppdelning som uppmärksammats i 
forskningslitteraturen under senare tid kallas för vertikal köns-
segregering. Den här formen av uppdelning handlar om att 
kvinnor och män på ett systematiskt sätt inte når lika långt i sina 
karriärer, vilket leder till att män förblir överrepresenterade på 
ledande befattningar. I det här sammanhanget talas det i forsk-
ningslitteraturen om ett glastak. Glastakseffekten definieras som 
den ”barriär” som motverkar kvinnor från att klättra på karriär-

                                                      
98 För en genomgång av denna forskningslitteratur, se till exempel: Bertrand, M. 
”New Perspectives on Gender”, Handbook of Labor Economics, Vol. 4b. Elsevier Ltd. 
2010.  

99 Diskrimineringslitteraturen menar att en viktig orsak till att den genomsnittliga 
lönen är lägre i yrken med hög koncentration av kvinnor kommer av så kallad 
värdediskriminering. Det innebär att yrken med hög andel kvinnor värderas lägre 
vilket i sin tur leder till lägre löner. Den här formen av diskriminering drabbar både 
män och kvinnor men eftersom kvinnor är överrepresenterade i dessa yrken 
drabbas de mer som grupp. Se Lönebildningsrapporten 2009, för en analys.  
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stegen trots tillräckliga kvalifikationer.100 Effekten är relaterad till 
kön (eller minoritetsgrupper) och kan inte fullt ut förklaras av 
sammansättningsskillnader i produktivitetsrelaterade faktorer 
som utbildningsnivå, färdigheter och yrkeserfarenhet. Glastaks-
effekten är därför en typ av arbetsmarknadsdiskriminering som i 
första hand avser gruppen chefer och möjligheten för kvinnor 
att befordras till högre chefer.101  

Ett stort antal empiriska studier har försökt att skatta bety-
delsen av denna effekt på möjligheterna till befordran, makt eller 
inflytande på arbetsplatsen, yrkesstatus eller löner.102 Det är dock 
inte självklart hur en empirisk ansats ska formuleras för att skatta 
en sådan effekt, eftersom effekten måste separeras från diskri-
minering på arbetsmarknaden i allmänhet.  

Flertalet studier fokuserar på hur totalt och oförklarat löne-
gap mellan män och kvinnor varierar i lönefördelningen. Ut-
gångspunkten är att kvinnor klarar sig relativt bra på arbets-
marknaden upp till en viss punkt där de möter en ”barriär” som 
hindrar eller försvårar ytterligare steg i karriären. Ansatsen byg-
ger på observationen att kvinnor faller efter mer i den övre delen 
av lönefördelningen jämfört med den övriga delen. Albrecht 
med flera använder den här ansatsen på svenska förhållanden.103 
Deras resultat visar att lönegapet mellan män och kvinnor är 
större i den övre delen av lönefördelningen. Det tolkas som en 
indikation på ett glastak. Deras resultat antyder också att glas-
takseffekten inte är avtagande över tiden. Fram till slutet av 
1990-talet har snarare effekten tilltagit, vilket var så långt deras 
studie sträckte sig.  

I en senare studie använder Wahlberg en motsvarande ansats 
baserad på data från 2006.104 Här delades analysen upp på män 
och kvinnor som arbetar i privat och offentlig sektor. Resultaten 
antyder att lönegapet mellan män och kvinnor ökar avsevärt 
efter den 75:e percentilen, det vill säga bland den fjärdedel lönta-
gare som har högsta lönen. Skillnaderna tenderar dessutom att 

                                                      
100 Detta är den definition som U.S. Glass Ceiling Commission antog. The Glass 
Ceiling Commision skapades av George Bush 1991 med speciellt syfte att studera 
omfattningen och förekomsten av ett glastak för kvinnor i allmänhet och för män i 
minoritetsgrupper samt lägga fram förslag på hur denna diskriminerande struktur 
skulle kunna reduceras. 

101 Ibland används också begreppet glastak för möjligheten till inträdet till chefskap 
generellt. Ett relaterat begrepp som också förekommer i forskningslitteraturen 
benämns ”klibbiga-golv-effekten” (the sticky floor effect). Den här effekten avser 
inflödet eller möjligheten för kvinnor att befordras till arbetsledande befattning. 
Båda effekterna är relevanta för lönegapets storlek mellan män och kvinnor och 
leder till att könsuppdelningen på arbetsmarknaden blir seglivad. Klibbiga-golv-
effekten handlar i första hand om att kvinnor blir kvar på arbeten där löner och 
möjligheterna till befordran är låga. 

102 Ett antal studier jämför också länder i detta avseende. Se till exempel Baxter, J. 
och E. O. Wright, ”The glass ceiling hypothesis: A comparative study of the United 
States, Sweden, and Australia”, Gender & Society, Vol. 14(2), 2000 och 
Arulampalam, W., A. L. Booth och M. L. Bryan, ”Is there a glass ceiling over 
Europe? Exploring the gender pay gap across the wage distribution”, Discussion 
Paper No. 1373, IZA, Bonn, 2004.  

103 Albrecht, J., A. Björklund och S. Vroman, ”Is there a glass ceiling in Sweden?”, 
Journal of Labor Economics, 21, 2003.  

 

104 Wahlberg, R., ”The gender wage gap across the wage distribution in the private 
and public sectors in Sweden”, Applied Economic Letters, Vol. 17(15), 2010.  
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vara större i den offentliga sektorn jämfört med i den privata. 
När observerbara lönepåverkande faktorer inkluderas i modellen 
blir dock skillnaden förhållandevis liten mellan sektorerna. För 
gruppen över den 75:e percentilen hamnar det oförklarade löne-
gapet på omkring 13 procent, medan motsvarande lönegap för 
gruppen över 90:e percentilen uppgår till omkring 20 procent i 
den privata och offentliga sektorn.105  

Syftet med det här avsnittet är att ge en uppdaterad och be-
skrivande bild av fördelningen mellan män och kvinnor med 
ledningsarbete 2009. Dessutom beskrivs hur andelar har föränd-
rats under det första decenniet av 2000-talet för att på så sätt få 
en uppfattning om huruvida en möjlig glastakseffekt har minskat 
eller ökat i betydelse över tiden.106  

ANDELEN KVINNLIGA CHEFER ÖKAR I SAMTLIGA 

SEKTORER 

Andelen kvinnor som arbetar med ledningsarbete har ökat under 
de senaste 10 åren. Det framgår av diagram 53 som ger en bild 
av hur andelen kvinnliga chefer har utvecklats i olika sektorer 
mellan 2000 och 2009. Andelen kvinnliga chefer skiljer sig dock 
relativt mycket mellan olika sektorer i ekonomin. En viktig orsak 
till det kommer av att kvinnor och män fördelar sig ojämnt över 
sektorerna. Inom landstingen och i kommunerna är andelen 
kvinnor högst, vilket också innebär att andelen kvinnliga chefer 
är hög. Andelen kvinnliga chefer i kommunerna ökade från 
58 procent 2000 till 65 procent 2009, vilket är en relativt stor 
höjning. Inom landstingen ligger motsvarande andel över 
70 procent 2009.  

I statlig och privat sektor är andelen kvinnor lägre och så 
även andelen kvinnliga chefer. I den privata sektorn har andelen 
kvinnliga chefer ökat från drygt 18 procent 2000 till omkring 
27 procent 2009, vilket också är en relativt stor förändring. Ut-
vecklingen i den statliga sektorn är i linje med den privata sek-
torn fast på en högre andelsnivå. I statlig sektor är också andelen 
män och kvinnor ungefär lika stora, vilket inte är fallet i den 
privata sektorn där män är överrepresenterade.  

En mer detaljerad bild av hur män och kvinnor kommer in i 
chefsbefattningar i olika sektorer redovisas i tabell 9 som visar 
hur andelen kvinnliga chefer ser ut i stora och små myndigheter 
                                                      
105 En brist med tidigare glastaksstudier är att de inte skiljer mellan intern och 
extern rekrytering samt att de inte tar hänsyn till hur fördelningen av män och 
kvinnor ser ut bland de sökande. Detta sker i Fernandez, R. M och M. B. Abraham, 
”Glass Ceilings and Glass Doors? Internal and External Hiring in an Organization 
Hierarchy”, Working paper, MIT Sloan School of Management, 2011. Deras resultat 
antyder att kvinnor har en högre sannolikhet än män att bli anställda på lägre 
positioner, men att denna fördel sjunker ju högre upp i hierarkin anställningen 
avser. Resultaten antyder därmed att tidigare studier möjligtvis överskattar en 
möjlig glastakseffekt. Enligt Ledarnas chefsbarometer (”Chefen i siffror 2009”, se 
www.ledarna.se) är dessutom kvinnliga chefer mindre benägna att söka högre 
chefsjobb. Bland kvinnliga cheferna är det 28 procent som vill ha en högre tjänst, 
medan motsvarande siffra för männen uppgår till 36 procent. Av de som inte vill 
avancera är de främsta orsakerna familj, privatliv och att lönen inte står i 
proportion till den extra arbetsinsatsen.  

106 Chefslöner analyseras även i Medlingsinstitutetets senaste årsrapport, 
Avtalsrörelsen och lönebildningen 2010.  
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och företag. En viktig skillnad mellan stora och små organisatio-
ner är att den genomsnittliga lönen är något högre i större orga-
nisationer. Det gäller av allt att döma även chefslöner. Som 
framgår av tabell 9 är kvinnliga chefer relativt jämnt represente-
rade i små och stora organisationer inom respektive sektor. Det 
vill säga, andelen kvinnliga chefer är ungefär lika hög i stora eller 
medelstora företag som i mindre företag.  

Att andelen kvinnliga chefer är större i företag eller myndig-
heter där många kvinnor arbetar är inte förvånande. Det är dock 
mer intressant att se i vilken grad kvinnor är över- eller underre-
presenterade som chefer i olika sektorer. Från ett jämställdhets-
perspektiv är det rimligt att andelen kvinnliga chefer i en sektor 
eller en näringsgren ligger i linje med andelen kvinnor som arbe-
tar där. Den nedersta raden i tabell 9 anger andelen kvinnor 
totalt som arbetar i respektive sektor. Raden ovanför avser ande-
len kvinnliga chefer. Det framgår att män är överrepresenterade 
som chefer inom samtliga sektorer med en skillnad på omkring 
tio procentenheter. Att döma av diagram 53 så är detta dock en 
siffra som har minskat under de senaste tio åren. 

Tabell 9 Andel kvinnliga chefer efter sektor och 
chefskategori 2009 

Procent och antal 

Chefskategorier 
(SSYK) 

Privat Stat Kommun Landsting 

Politiskt arbete, intresse- 
organisationer 

37,5 

(871) 

36,4 

(272) 

37,8 

(2 027) 

40,4 

(324) 

Ledningsarbete i stora 
eller medelstora 
företag/myndighet m.m.  

26,0 

(117 243) 

40,1 

(6 057) 

67,9 

(23 695) 

72,9 

(7 446) 

Ledningsarbete i mindre 
företag/myndighet m.m. 

28,0 

(41 956) 

– 63,8 

(4 580) 

74,4 

(981) 

Totalt  

(antal) 

26,6 

(160 070) 

39,9 

(6 333) 

65,3 

(30 302) 

71,9 

(8 751) 

Andel kvinnor i sektorn 38,5 52,3 79,4 79,9 

Anm. Uppgifter inom parentes avser antal chefer totalt i respektive sektor. Antal 
individer i statlig sektor med ledningsarbete i mindre företag uppgår till 4 
observationer. Denna kategori betraktas därför som irrelevant för statlig sektor. 
Individer verksamma inom yrkesområdet ”militärt arbete” ingår inte i materialet för 
statlig sektor. SSYK står för Standard för svensk yrkesklassificering. 

Källa: SCB, Lönestrukturstatistiken. 

MÄN ÄR ÖVERREPRESENTERADE BLAND CHEFER I 

KVINNODOMINERADE NÄRINGSGRENAR 

I diagram 54 presenteras två kurvor över hur representationen 
av kvinnliga chefer ser ut i privat sektor. Kurvan löper efter 55 
näringsgrenar som är sorterade efter andelen kvinnor, så att 
andelen ökar från vänster till höger.107 Andel kvinnor inom en 
viss näringsgren representeras av den heldragna kurvan i dia-
grammet. Under den heldragna kurvan följer kurvan som illu-

                                                      
107 Näringsgrenarna är definierade enligt de två första siffrorna i SNI2002. Grupper 
med färre än 100 individer är borttagna. Det resulterar i totalt 55 grupper.  
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strerar hur stor motsvarande andel kvinnliga chefer är inom 
respektive näringsgren. Diagrammet antyder att i näringsgrenar 
där andelen kvinnor är under 20 procent så är den genomsnittli-
ga representationen bland kvinnliga chefer relativt jämställd i det 
avseendet att andelen kvinnliga chefer motsvarar den totala an-
delen kvinnor inom näringsgrenen. För näringsgrenar med högre 
andel kvinnor ökar dock avståndet mellan de två kurvorna. Det 
antyder att mäns överrepresentation ökar med andelen kvinnor i 
näringsgrenen. Det skulle kunna vara ett utslag av att glastaksef-
fekten är större när andelen kvinnor är större i näringsgrenen. 
Det skulle också kunna handla om att det relativt sett är lättare 
för män att bli befordrade i yrken med hög andel kvinnor. Den 
effekten brukar benämnas glashisseffekten (glass escala-
tor/elevator effect) och finns väl beskriven i den internationella 
forskningslitteraturen.108

I diagram 55 presenteras två kurvor som var för sig represen-
terar andelen kvinnliga chefer som andel av andelen kvinnor 
totalt i respektive näringsgren. Näringsgrenarna i diagrammet är 
sorterade efter andel kvinnor på samma sätt som i diagram 54. 
Ett värde runt 1 innebär således att kvinnor är jämlikt represen-
terade som chefer i näringsgrenen. Kurvan som avser represen-
tationen för 2009 ligger klart över kurvan som avser 1997, men 
fortfarande klart under 1 i de flesta näringsgrenar. Det innebär 
att underrepresentationen består men att den kvinnliga represen-
tationen i det avseendet tydligt har förbättrats mellan 1997 och 
2009. Diagrammet antyder också att den manliga överrepresen-
tationen bland chefer tycks ha minskat mer i näringsgrenar med 
låg andel kvinnor. Andelen kvinnliga chefer för 2009 tycks ligga 
något närmare den totala andelen kvinnor i näringsgrenar med 
förhållandevis låg andel kvinnor jämfört med näringsgrenar med 
hög andel kvinnor.  

SKILLNADEN MELLAN MANLIGA OCH KVINNLIGA 

CHEFSLÖNER ÄR MINST I STATLIG SEKTOR 

För att få en bild av hur andelen kvinnliga chefer i olika sektorer 
är relaterad till lönegapet mellan manliga och kvinnliga chefer 
kan tabell 9 jämföras med tabell 10 som redovisar chefslönega-
pet mellan män och kvinnor för olika sektorer och efter myn-
dighetens eller företagets storlek.109 I tabell 10 framgår bland 
annat att de genomsnittliga chefslönerna är något högre i större 
än i mindre företag. I den offentliga sektorn tenderar chefslöne-
gapet att vara större i sektorer där andelen kvinnliga chefer är 
större. Andelen kvinnliga chefer i den offentliga sektorn är minst 
i statlig sektor och uppgår till omkring 40 procent samtidigt som 
andelen kvinnor i sektorn uppgår till drygt 52 procent (se tabell 

                                                      
108 Se till exempel Williams, C. L., ”The Glass Escalator: Hidden Advantages for Men 
in the ’Female’ Professions”, Social problems 39(3), 1992.  

109 Chefslönegapet avser skillnaden i genomsnittlig lön mellan manliga och kvinnliga 
chefer. Ett positivt värde innebär att männens genomsnittliga lön överstiger 
kvinnornas genomsnittliga lön. 

Diagram 55 Andel kvinnliga chefer som 
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9). Det totala chefslönegapet i statlig sektor uppgår till 
2,5 procent som framgår av nedersta raden i tabell 10. Inom 
landstingen uppgår andelen kvinnliga chefer till drygt 
70 procent, samtidigt som det totala chefslönegapet uppgår till 
drygt 28 procent.  

I den privata sektorn är andelen kvinnor och andelen kvinn-
liga chefer betydligt lägre än i den offentliga sektorn. Chefslöne-
gapet uppgår här till drygt 18 procent, vilket är högt jämfört med 
den totala offentliga sektorn. 

Tabell 10 Skillnad i genomsnittlig grundlön mellan manliga 
och kvinnliga chefer efter sektor och chefskategori 2009 

Procent och kronor 

Chefskategorier 
(SSYK) 

Privat Stat Kommun Landsting 

Politiskt arbete, intresseorganisationer (11) 

Månadslön (kvinnor) 46 084 83 202 51 989 71 122 

Månadslön (män) 52 597 82 466 52 874 72 254 

Totalt chefslönegap 14,1 -0,9 1,7 1,6 

Ledningsarbete i stora eller medelstora företag/myndigheter (12) 

Månadslön (kvinnor) 44 582 50 830 34 220 40 250 

Månadslön (män) 52 759 52 043 37 492 50 574 

Totalt chefslönegap 18,3 2,4 9,6 25,6 

Ledningsarbete i mindre företag/myndigheter (13) 

Månadslön (kvinnor) 31 858 - 31 212 35 866 

Månadslön (män) 36 696 - 32 261 47 775 

Totalt chefslönegap 15,2 - 3,4 33,2 

Totalt 

Månadslön (kvinnor) 41 082 52 098 34 465 40 384 

Månadslön (män) 48 629 53 418 38 509 51 989 

Totalt chefslönegap 18,4 2,5 11,7 28,7 

Anm. Värden inom parentes avser yrkeskoden enligt standard för svensk 
yrkesklassificering (SSYK). Kategorin politiskt arbete (11) innhåller dels 
yrkesgruppen högre ämbetsmän och politiker, dels chefstjänstemän i 
intresseorganisationer. Yrkesområdet militärt arbete ingår inte i materialet för 
statlig sektor. Antal individer i statlig sektor med ledningsarbete i mindre företag 
uppgår till 4 observationer. Denna kategori betraktas därför som irrelevant för 
statlig sektor. 

Källa: SCB, Lönestrukturstatistiken.  

7.3 Chefslönegapet mellan män och kvinnor 
i privat sektor 
I det här avsnittet görs en mer detaljerad analys av chefslönega-
pet i den privata sektorn. Syftet är att undersöka vilka faktorer 
som påverkar storleken på chefslönegapet och i någon mån be-
skriva hur det varierar med den kvinnliga representationen i 
olika näringsgrenar. 
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FAKTA 
Metod för att analysera lönegap mellan manliga och 

kvinnliga chefer 

För att analysera chefslönegapet mellan män och kvinnor ut-
nyttjas en modell som Konjunkturinstitutet använder för analys 
av skillnader i genomsnittlig lön mellan grupper. Kvinnors och 
mäns löner kan delas upp på följande sätt:  
 
 mmmm UXY += β  (1)
 kkkk UXY += β . (2) 
 

mY och avser (logaritmerade) löner för män respektive kvin-
nor som förklaras av ett antal observerbara faktorer och som 
ingår i matriserna och . Dessa matriser innehåller dels 
faktorer som är relaterade till individens produktivitet, såsom 
utbildning och yrkeserfarenhet, dels faktorer som är relaterade 
till arbetsplatsen såsom arbetsplatsens storlek och region. Koef-
ficienterna 

kY

mX kX

mβ och kβ  representerar de observerbara faktorer-
nas marginaleffekt på lönen och ger ett mått på hur de obser-
verbara lönepåverkande faktorerna prissätts på arbetsmarkna-
den. 

Eftersom vissa individer har olika lön trots identiska obser-
verbara karaktäristika behöver ekvationerna kompletteras med 
var sin felterm (Um och Uk). Feltermerna ska betraktas som det 
samlade bidraget till lönen som kommer av de icke observerba-
ra faktorerna. Ur ett statistiskt perspektiv betraktas dessa termer 
som slumpmässiga, vilket de till största delen inte är för indivi-
den.110 Dessutom antas de vara oberoende av de förklarande 
variablerna som finns med i modellen. Det är ett restriktivt 
antagande som potentiellt har en inverkan på skattningarna av 
koefficienterna i modellen.  

Med hjälp av de skattade parametrarna kan lönegapet mellan 
män och kvinnor delas upp i en förklarad del och en oförklarad 
del på följande sätt: 

 
        

44344214434421
delOförklarad

kmk

delFörklarad

mkmkm XXXYY )()( βββ −+−=− .                 (3) 

 
Strecket över respektive variabel indikerar att det handlar om 
medelvärden, vilket innebär att vänsterledet representerar skill-
naden i genomsnittlig lön mellan män och kvinnor.  

I högerledet delas det totala lönegapet upp i två delar. Den 
förklarade delen av lönegapet beskriver hur stort lönegapet 
mellan män och kvinnor skulle vara om de observerbara fakto-
                                                      
110 Ett problem med den här ansatsen är att individer endast skiljer i karaktäristika 
med avseende på observerbara faktorer. I löneekvationer är faktorer som ingår i 
residualen är av allt att döma korrelerade med faktorer som ingår som förklarande 
variabler. Att anta att denna korrelation är lika med noll ger inkonsistenta 
parameterskattningar, vilket också är något som bortses från här. Det är fullt 
möjligt att detta är speciellt problematiskt när det gäller chefslöner.  
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rerna prissattes på samma sätt för män och kvinnor. I den här 
versionen av modellen innebär det att kvinnors observerbara 
faktorer multipliceras med männens marginaleffekter för mot-
svarande faktorer. Lönegapet i den här delen av modellen beror 
därför enbart på sammansättningsskillnader mellan grupperna.  

Den oförklarade delen av lönegapet representerar skillnader 
i prissättning av observerbara faktorer. De skattade skillnaderna 
i prissättningen av observerbara faktorer hos män och kvinnor 
kan bero på diskriminering, men också på att inte alla lönepå-
verkande faktorer har beaktats i modellen. Om till exempel en 
mer detaljerad specifikation av yrkeskategorier användes är det 
troligt att den oförklarade delen skulle minska som en följd av 
det.   

Det finns också olika typer av diskriminering som uttrycks 
på olika sätt. Direkt lönediskriminering torde dock spela en 
relativt begränsad roll som förklaring till strukturella skillnader i 
genomsnittlig lön mellan män och kvinnor. I forskningslittera-
turen som diskuterar diskriminering på arbetsmarknaden fram-
förs i stället fördelningsdiskriminering och värdediskriminering 
som två betydligt viktigare former. Fördelningsdiskriminering är 
relaterad till hur män och kvinnor fördelar sig på arbetsmark-
naden över olika yrken och på olika positioner inom samma 
yrkesområde. Värdediskriminering angränsar till den föregående 
diskrimineringsformen och är relaterad till hur yrken med hög 
andel kvinnor värderas lägre än yrken där andelen män är hög. 
Den här typen av diskriminering är i första hand riktad mot ett 
specifikt yrke snarare än individer, men eftersom fler kvinnor 
arbetar i yrket påverkas kvinnors genomsnittliga löner mer.  

Den oförklarade delen i den här typen av modell ska därför 
tolkas med viss försiktighet. En mer komplett statistisk analys 
skulle även innefatta en modell som tar hänsyn till att män och 
kvinnor med olika egenskaper sållas till chefspositioner.  
 
 

SAMMANSÄTTNINGSSKILLNADER MELLAN MANLIGA OCH 

KVINNLIGA CHEFER I PRIVAT SEKTOR 

För att beskriva hur stort lönegapet är mellan män och kvinnor i 
ledande befattningar används SCB:s lönestrukturstatistik dels för 
2009, dels för perioden 2001– 2009. Det senare för att beskriva 
hur chefslönegapet har utvecklats under de senaste tio åren.111 
För att definiera chefskap används variabeln yrke som följer 

                                                      

 

111 Den empiriska analysen i det här kapitlet är baserad på Lönestrukturstatistiken 
(SCB) för den privata sektorn. Lönestrukturstatistiken är en årlig 
urvalsundersökning som utgör ett stratifierat obundet slumpmässigt urval av 
företag, efter näringsgren och storleksklass. Från respektive företag dras i ett andra 
steg individer som dessutom kopplas till socioekonomiska och demografiska 
uppgifter. Statistiken innehåller enbart uppgifter om individer som har ett arbete, 
vilket medför ett selekterat urval ur arbetskraften. Antalet observationer per år 
uppgår till omkring 1 100 000 individer vilket representerar ca 50 procent av 
antalet anställda i den privata sektorn. För mer information se www.scb.se. 
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svensk yrkesklassificering och som identifierar individer i ledan-
de befattningar.  

Tabell 11 Män och kvinnor med ledningsarbete i privat 
sektor 2009 

Procent, kronor respektive antal 

Variabler Män Kvinnor 

18–25 år 0,4 1,2 

26–49 år 60,4 72,5 

50–64 år 39,0 26,3 

Grundskola 8,6 4,2 

Gymnasium 39,7 37,3 

Högskola 49,3 56,6 

Forskarutbildning 2,2 1,8 

Utbildningsinriktning   

 Pedagogik och utbildning 1,5 5,6 

 Samhällsvetenskap, juridik 26,5 43,9 

 Teknik och tillverkning 44,5 10,5 

 Hälso- och sjukvård 1,8 10,1 

 Övrigt 25,7 29,9 

Näringsgrenar   

 Tillverkningsindustrin 27,4 14,0 

 Byggindustrin 6,5 2,2 

 Hotell och restaurang 2,7 6,9 

 Hälso- och sjukvård 1,0 6,0 

 Övrigt 62,4 70,9 

Deltidsarbete 2,5 11,7 

Stockholm 31,9 42,9 

Född i Sverige 94,7 92,0 

Månadslön, kr (nomiellt) 48 629 41 082 

Lönegap (%) 18,4 

Antal individer (urval) 52 871 21 034 

Källor: SCB, Lönestrukturstatistiken. 

I tabell 11 presenteras beskrivande statistik för män och kvinnor 
i ledande befattning. Som framgår skiljer sig grupperna åt i 
sammansättning, bland annat genom att manliga chefer är något 
äldre än kvinnliga chefer. Det kan vara ett utslag av att yngre 
kohorter av kvinnliga chefer har kommit in på arbetsmarknaden. 
Eftersom mäns överrepresentation bland chefer på arbetsmark-
naden successivt har minskat är det ingen överraskning att man-
liga chefer är mest överrepresenterade bland personer i åldern 50 
till 64 år.  

Det finns även en annan aspekt kopplad till ålder och som är 
relaterad till hur åldersdiskriminering påverkar män och kvinnor 
olika.112 Sannolikheten för att bli utnämnd till en chefsposition 

                                                      
112 Forskning som belyser åldersdiskriminering är relativt liten. För en analys som 
beskriver skillnader mellan män och kvinnor, se till exempel Duncan, C. och W. 
Loretto, ”Never the right age? Gender and age-based discrimination in 
employment”, Gender work and organization 11, 2004. För svenska förhållanden se 
till exempel Ahmed, A., L. Andersson och M. Hammarstedt, ”Does age matter for 
employability? A field experiment on ageism in the Swedish labor market”, Applied 
Economics Letters, 2011.  
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sjunker tydligt för både kvinnor och män efter att en viss ålder 
har uppnåtts. Det finns analyser som dessutom antyder att den-
na ”åldersgräns” kan vara lägre för kvinnor än för män. Om 
detta är en bestående struktur kommer män att fortsätta att vara 
överrepresenterade bland äldre chefer på grund av att män har 
ett inflöde till chefsbefattningar högre upp i åldrarna.  

En annan viktig produktivitetsrelaterad faktor är mäns och 
kvinnors utbildningsnivå. Kvinnors utbildningsnivå har ökat i 
ekonomin totalt. Som framgår av tabell 11 är andelen med hög-
skoleutbildning högre för kvinnor än för män i ledande befatt-
ning. Andelen män med forskarutbildning är dock fortfarande 
högre än motsvarande andel för kvinnor.  

Yrkesuppdelningen på arbetsmarknaden är också ett resultat 
av att mäns och kvinnors utbildningar har olika inriktning. An-
delen män med en utbildning inom teknik och tillverkning är 
fyra gånger så stor som motsvarande andel för kvinnor. Det 
visar sig också i andelsfördelningen inom olika näringsgrenar där 
män är överrepresenterade inom tillverknings- och byggindu-
strin. På motsvarande sätt har kvinnor en överrepresentation 
bland samhällsvetenskapliga, juridiska och hälsorelaterade inrikt-
ningar. 

Deltidsarbete är vanligt bland kvinnor i arbetskraften totalt. 
Det visar sig att det även gäller kvinnor i ledande befattningar. 
11,7 procent av kvinnliga chefer arbetar deltid i privat sektor, 
medan motsvarande andel för män uppgår till 2,5 procent. En 
klar majoritet av kvinnorna med chefsbefattning befinner sig i 
ålderintervallet 26–49 år och en betydande andel av dessa kvin-
nor kan därför antas ha yngre barn. Yngre barn i hushållet är en 
faktor som generellt sett påverkar kvinnors arbetsutbud mer än 
mäns.113 Den beskrivande statistiken antyder att detta också 
gäller kvinnor i ledande befattningar. 

CHEFSLÖNEGAPET MINSKAR INTE ÖVER TIDEN 

Trots att andelen kvinnliga chefer har ökat över tiden har inte 
skillnaden i genomsnittlig lön mellan manliga och kvinnliga che-
fer minskat under de senaste tio åren. Som framgår av diagram 
56 har chefslönegapets nivå varierat i ett intervall mellan 12 och 
16 procent under tidsperioden 2000 till 2009. Utvecklingen ger 
ingen antydan om att gapet har minskat, utan snarare tvärtom.  

För att få en uppfattning om vad det är som driver skillnaden 
i lön mellan manliga och kvinnliga chefer är det intressant att 
dela upp skillnaden i genomsnittlig lön i en förklarad och en 
oförklarad del (se faktaruta ”Metod för att analysera lönegap 
mellan manliga och kvinnliga chefer”). Den beskrivande statisti-
ken antyder att det finns sammansättningsskillnader som skulle 
kunna förklara delar av chefslönegapet. Tabell 12 presenterar en 
detaljerad uppdelning av chefslönegapet mellan män och kvin-

                                                      
113 Se till exempel Andrén, T., ”Kvinnors och mäns arbetsutbudspreferenser: analys 
med en strukturell diskret arbetsutbudsmodell”, Specialstudie nr 24, 
Konjunkturinstitutet, 2011. 

 

Diagram 56 Totalt chefslönegap mellan 
män och kvinnor i privat sektor 
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Källa: SCB, Lönestrukturstatistiken.   
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nor, där varje enskild faktors bidrag till det totala chefslönegapet 
redovisas.  

Tabell 12 Dekomponering av chefslönegapet mellan män och 
kvinnor i privat sektor, 2009 

Procent 

Faktor Totalt Förklarad Oförklarad 

Konstant –8,5 0,0 –8,5 

Region –2,9 –1,8 –1,1 

Ålder 8,2 1,9 6,3 

Näringsgren 2,6 0,6 2,0 

Födelseland 0,08 0,09 –0,01 

Utbildningsnivå –0,4 –3,2 2,8 

Utbildningsinriktning 2,7 0,4 2,3 

Arbetsplatsstorlek 1,9 –1,0 2,9 

Deltidsanställd 1,5 –0,8 2,3 

Chefskategorier 9,3 2,8 6,5 

Totalt lönegap 14,5 –1,0 15,5 

Anm. Faktorn chefskategorier innehåller 27 olika chefskategorier enligt svensk 
yrkesklassificering (SSYK). Det totala chefslönegapet som redovisas i den här 
tabellen avviker från den som redovisas i tabell 10. Värdet som redovisas här är en 
approximation av det som redovisas i tabell 10. Skillnaden uppkommer på grund av 
att analysen är baserad på logaritmerade löner, vilket är standard vid 
regressionsanalys av löner.  

Källa: SCB, Lönestrukturstatistiken. 

Det totala chefslönegapet uppgår till 14,5 procent i den privata 
sektorn. Enligt den modell som används här kan detta gap delas 
upp i en del som förklaras av sammansättningsskillnader i löne-
påverkande faktorer, och en del som förklaras av att dessa fakto-
rer värderas olika för män och kvinnor på arbetsmarknaden (se 
ekvation 3 i faktarutan). Den del av totalt chefslönegap som kan 
förklaras av sammansättningsskillnader är negativ och uppgår till 
–1 procent. Det värdet representerar storleken på chefslönega-
pet om mäns och kvinnors observerbara faktorer skulle prissät-
tas på samma sätt. Resultaten antyder därmed att den genom-
snittliga lönen till och med skulle vara något högre för kvinnor 
än för män om mäns och kvinnors observerbara karaktäristika 
prissattes på samma sätt. Med andra ord, kvinnliga chefers ge-
nomsnittliga karaktäristika skulle i sig ge upphov till att kvinnliga 
chefer borde få högre löner än sina manliga kollegor. Det går 
därför inte att utesluta att chefslönegapet åtminstone till en del 
är ett utryck för någon typ av diskriminering. Det finns dock 
sannoliktviktiga faktorer som påverkar chefslöner men som inte 
finns med i modellen. Icke observerbara egenskaper och karak-
täristika kan exempelvis vara viktigare för bestämningen av 
chefslöner än för personer utan chefsbefattning där vanligtvis 
ålder, utbildningsnivå och yrke förklarar en betydande del av 
lönegapet. 

En mer detaljerad bild erhålls om enskilda faktorers bidrag 
till lönegapet studeras. Här visar det sig att den förklarade delen 
av lönegapet består av både positiva och negativa delar.  Ålder, 
näringsgren, födelseland, utbildningsinriktning och chefskatego-
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rier är de faktorer som bidrar positivt till det förklarade lönega-
pet. Med andra ord, mäns genomsnittliga egenskaper med avse-
ende på dessa variabler förklarar i sig högre genomsnittliga 
chefslöner för män. Utbildningsnivå och chefskategori är de 
faktorer som var för sig har de enskilt största effekterna på löne-
gapet, följt av region och ålder.  

Kvinnors utbildningsnivå är högre än mäns. Det innebär att 
den förklarade delen relaterad till utbildningsnivå är negativ. Det 
vill säga, skillnaden i utbildningsnivå mellan kvinnor och män 
bidrar till att minska lönegapet mellan män och kvinnor. Efter-
som mäns avkastning på utbildning förefaller vara högre än 
kvinnors är dock den oförklarade delen relaterad till utbildning 
positiv och relativt stor. Totaleffekten av utbildningsnivå är där-
för mycket liten, men svagt negativ. Kvinnors bättre utbildning 
bland chefer premieras inte. En del av denna skillnad i avkast-
ning av utbildning går dock att förklara med att kvinnor och 
män arbetar inom olika yrken med olika lönenivå. Det går dock 
inte att utesluta att en betydande del också är relaterad till värde-
diskriminering.  

Att kvinnor och män arbetar inom olika yrken framgår också 
av faktorn chefskategori som förklarar en del av lönegapet. Att 
män och kvinnor innehar olika typer av chefspositioner förklarar 
2,8 procentenheter av lönegapet. En betydligt större del är dock 
oförklarad, vilket innebär att kvinnor och män värderas olika 
även inom samma chefskategorier.  

Ålder är ytterligare en variabel som förklarar en del av löne-
gapet, men som innefattar en betydligt större del som är oförkla-
rad. Manliga chefer är som grupp något äldre än de kvinnliga 
och har dessutom en högre representation i näringsgrenar med 
högre löneläge. Sammantaget antyder resultaten dock att mäns 
ålder (erfarenhet) dessutom värdesätts betydligt högre än kvin-
nors.  

I den beskrivande statistiken framkommer också att kvinnor 
arbetar deltid i betydligt större omfattning än männen. Det är 
också väl känt att skillnaden i genomsnittlig lön är relativt stor 
mellan individer som arbetar heltid och deltid. Dessutom visar 
tidigare forskning att ”frånvarostraffet” på lönen vid deltidsarbe-
te är större för män än för kvinnor.114 Det betyder att mäns ge-
nomsnittliga lön påverkas mer negativt av att de reducerar sin 
arbetstid, än för kvinnor.  

                                                      

 

114 Frånvarostraffet för deltidsarbete avser den skillnad i genomsnittlig lön mellan 
heltids- och deltidsarbetande som finns kvar efter att observerbara och icke 
observerbara faktorer har beaktats. Det vill säga, det ”straff” på lönen som 
individen får på grund av att denne inte är närvarande på heltid. En viktig förklaring 
som framförts i forskningslitteraturen till att deltidsarbete innebär lägre 
löneutveckling är relaterad till att humankapitalackumuleringen hos individen sker 
långsammare vid deltidsarbete. Dessutom antyder forskningen att det skulle kunna 
finnas en signal kopplat till deltidsarbete om att dessa individer skulle ha en lägre 
produktivitet, vilket påverkar löneutvecklingen negativt. Studier antyder dock att 
frånvarostraffet vid deltidsarbete generellt är större för män än för kvinnor.  
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För individer med ledande befattningar förefaller situationen 
se något annorlunda ut.115 Den förklarade delen av faktorn ”del-
tidsarbete” är negativ, vilket innebär att förekomsten av deltids-
arbete för män och kvinnor tenderar att reducera chefslönega-
pet. Det vill säga, om marginaleffekten av deltidsarbete på den 
genomsnittliga lönen för män och kvinnor vore lika stor så skul-
le det ha en reducerande effekt på chefslönegapet. 

Den oförklarade delen för deltidsarbete är dessutom positiv. 
Det innebär att mäns genomsnittliga lön påverkas mindre nega-
tivt än kvinnors genomsnittliga lön av att arbeta deltid. Resulta-
ten antyder därmed att manliga och kvinnliga chefers deltidsar-
betande värdesätts på olika sätt på arbetsmarknaden. Orsakerna 
till denna skillnad framkommer dock inte av den här analysen 
och får därför lämnas obesvarade. Effekten av deltidsarbete ska 
därför tolkas med viss försiktighet. 

Sammantaget implicerar resultaten från dekomponeringsana-
lysen att kvinnligt och manligt ledarskap värdesätts på mycket 
olika sätt och att en del av detta kan vara relaterat till en diskri-
minerande struktur. Det vill säga, en struktur som till exempel 
bygger på att män och kvinnors egenskaper värderas olika och 
att män och kvinnor inte har samma möjlighet till befordran. 
För att få en mer exakt bild av hur denna struktur ser ut och 
verkar behövs dock en mer utförlig statistisk analys av hur che-
fers löner sätts, och mer detaljerad data med variabler som be-
skriver chefers lönedrivande faktorer. 

I tabell 13 presenteras en disaggregerad bild av hur chefslö-
negapet skiljer sig mellan olika näringsgrenar. Det skulle kunna 
ge en vägledning om varför den oförklarade delen är så stor. Ett 
par observationer sticker ut.  

Chefslönegapet har en tendens att öka med andelen kvinnor i 
näringsgrenen. Sambandet är emellertid svagt och lönegapets 
variation i förhållande till andelen kvinnor i olika näringsgrenar 
är stor. Näringsgrenen för jordbruk, jakt med mera har ett nega-
tivt lönegap, vilket innebär att kvinnliga chefer inom denna när-
ingsgren har en genomsnittlig lön som överstiger männens. Det 
är också den näringsgren som innehåller minst antal individer, 
vilket innebär att dess inverkan på det totala lönegapet är mycket 
litet.  

 

                                                      
115 Lönestrukturstatistiken visar att skillnaden i genomsnittlig lön mellan hel- och 
deltidsarbetande chef uppgår till omkring 25 procent för kvinnliga chefer 2009. Det 
vill säga, heltidsarbetande kvinnliga chefer har en genomsnittlig grundlön som är 
25 procent högre än lönen för en deltidsarbetande chef. Motsvarande skillnad i 
genomsnittlig lön för män uppgår till 4 procent. Efter kontroll för ett antal 
lönepåverkande faktorer visar regressionsanalys att effekten för kvinnor halveras 
och för män blir effekten positiv. De exakta orsakerna till detta framgår inte av 
analysen. Skattningen för deltidsarbete bör därför tolkas med viss försiktighet.  
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Tabell 13 Chefslönegap mellan män och kvinnor och andel 
kvinnliga chefer efter näringsgren 2009 

Procent 

Näringsgren Lönegap Andel 
kvinnor 

Andel 

Jordbruk, jakt, skogsbruk, fiske –11,1 8,8 1,1 

Byggindustrin 6,1 10,9 5,4 

Tillverkningsindustrin 3,7 15,7 23,8 

El, gas, värme, vattenverk 7 21,7 1,9 

Transport och magasinering 12,6 26,2 6,1 

Parti-, detaljhandel, verkstäder 21,1 26,7 22,3 

Fastighetsbolag etc. 10,6 27,6 21,4 

Samhälleliga personliga tjänster 13,8 36,6 5 

Kreditinstitut, försäkringsbolag 37,4 37,4 3,9 

Hotell och restaurang 2,9 48,0 3,9 

Civila myndigheter, utbildning 14,4 55,9 2,9 

Hälsa och sjukvård 11,0 68,2 2,3 

Total 14,5 26,6 100,0 

Anm. Andel representerar respektive näringsgrens storleksrelation i privat sektor. 
Andel kvinnor representerar andel kvinnor som arbetar inom respektive 
näringsgren. 

Källa: SCB, Lönestrukturstatistiken. 

7.4 Andelen kvinnliga chefer och lönegap 
mellan män och kvinnor i privat sektor 
I avsnitt 7.2 beskrevs hur andelen kvinnliga chefer har ökat un-
der de senaste åren (se diagram 53). Män är dock fortfarande 
överrepresenterade som chefer inom i stort sett samtliga när-
ingsgrenar. Av allt att döma kommer sannolikt andelen kvinnliga 
chefer att fortsätta öka. En relevant fråga i sammanhanget är om 
en förändrad könssammansättning hos chefer har någon inver-
kan på hur lönegapet mellan män och kvinnor i ekonomin ut-
vecklas. Syftet med detta avsnitt är att belysa hur mäns och 
kvinnors genomsnittliga löner påverkas av andelen kvinnliga 
chefer, och i vilken omfattning det har någon inverkan på löne-
gapet mellan män och kvinnor i näringslivet.  

FÖRVÄNTNINGAR OCH VÄRDERINGAR KAN PÅVERKA MÄNS 

OCH KVINNORS LÖNER 

En mängd studier beskriver hur kvinnor och män verkar under 
olika sociala normer i samhället, och att detta kan ha en bety-
dande inverkan på hur män och kvinnor bemöts och värderas på 
arbetsmarknaden. Inom den socialpsykologiska forskningen 
finns det visst stöd för att både kvinnor och män värderar kvin-
nors prestationer lägre än mäns.116 Om detta är ett generellt fe-

                                                      

 

116 Se till exempel Heilman, M. E. och M. C. Haynes, ”No credit where credit is due: 
Attributional rationalization of women’s success in male-female teams”, Journal of 
Applied Psychology, 90, 2005. Här genomför författarna tre experiment i 
laboratoriemiljö.  
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nomen på arbetsmarknaden torde det ha en inverkan på hur 
mäns och kvinnors genomsnittliga löner utvecklas över tiden.  

Den andra sidan av den här företeelsen är relaterad till hur 
människor beter sig beroende på hur förväntningarna på deras 
beteende ser ut. Flertalet studier antyder att kvinnor är sämre på 
att förhandla om sin lön än män, i den mening att kvinnors lö-
neanspråk är lägre.117 När individuella lönesamtal och individuell 
löneförhandling utgör en viktig faktor för hur individens lön 
utvecklas skulle det kunna vara en viktig orsak till varför tjäns-
temän i privat sektor har ett relativt stort oförklarat lönegap 
mellan män och kvinnor.118 Forskning antyder dock att en viktig 
förklaring till skillnaden i förhandlingsförmåga mellan könen 
kommer av den förväntningsbild som ligger på män och kvinnor 
och att människor har en tendens att anpassa sig till de förvänt-
ningar som ligger på dem.119 På individnivå finns det givetvis en 
stor heterogenitet i hur människor reagerar på förväntningar. 
Forskningen på området antyder dock att förväntningar om att 
kvinnor bland annat inte ska framhäva sig själva, leder till att 
kvinnor på gruppnivå begär lägre löner i en löneförhandlingssi-
tuation än vad män med motsvarande kvalifikationer gör. I de 
fall kvinnor framhäver sig själva uppfattas beteendet ofta mer 
negativt än när män beter sig på motsvarande sätt, eftersom det 
bryter mot förväntningsbilden av hur kvinnor ska bete sig.  

Enligt befintlig beteendeforskning i psykologi skulle alltså två 
effekter bidra till att kvinnors löner utvecklas långsammare än 
män på gruppnivå. Dels värderar manliga och kvinnliga chefer 
kvinnors egenskaper på ett annat sätt än mäns, dels följer och 
anpassar sig kvinnor efter de förväntningar som finns på dem 
och som kan leda till lägre löneanspråk. En intressant fråga i det 
här sammanhanget är i vilken omfattning en ökad andel kvinnli-
ga chefer reducerar dessa negativa effekter.  

Ett möjligt scenario skulle kunna vara att kvinnliga chefer 
följer den potentiellt negativa förväntningsbild som existerar och 
sätter löner precis som manliga chefer. En ökad andel kvinnliga 
chefer skulle i så fall inte ha någon reell positiv inverkan på 
kvinnors genomsnittliga lön relativt männens. Lönegapet mellan 
män och kvinnor skulle därför inte påverkas av att fler kvinnor 
blir chefer. 

Ett annat möjligt scenario är att manliga chefer följer för-
väntningsbilden i högre omfattning än kvinnliga chefer. Det vill 
säga, kvinnliga chefer skulle ge kvinnor en mer ”rättvisande” lön 
i förhållande till deras prestation, så att kvinnliga chefers beteen-
de delvis skulle komma att kompensera kvinnors mer återhåll-

                                                      
117 Se till exempel Säve-Söderbergh, J., ”Are Women Asking for Low Wages? 
Gender Differences in Competitive Bargaining Strategies and Ensuing Bargaining 
Success”, Working Paper nr. 7, SOFI, Stockholms universitet, 2007. 

118 Se till exempel Lönebildningsrapporten 2010.  

119 Una Gustafsson (nu Tellhed), forskare vid psykologiska institutionen vid Lunds 
universitet, beskriver i sin doktorsavhandling (Gustafsson, U., ”Why women ask for 
less salary than men: Mediation of stereotype threat in salary negotiations”, 
doktorsavhandling, Lunds universitet, 2008) resultat som antyder hur förväntningar 
styr mäns och kvinnors lönekrav vid en löneförhandling.   
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samma löneanspråk. Det skulle i så fall gynna kvinnors genom-
snittliga löner i högre omfattning än mäns genomsnittliga löner. 
Förväntningsbildens negativa inverkan på kvinnors löner skulle 
alltså minska med andelen kvinnliga chefer. Ökad andel kvinnli-
ga chefer skulle därför vara en faktor som reducerar lönegapet 
mellan män och kvinnor.  

I takt med att andelen kvinnliga chefer ökar (även på högre 
befattningar), antalet arbetade timmar ökar hos kvinnor, utbild-
ningsnivån hos kvinnor ökar och om jämställdheten på arbets-
marknaden generellt sett ökar torde dock förväntningsbilden av 
kvinnors prestationer förändras till kvinnor fördel. Potentiella 
negativa förväntningseffekter på kvinnors genomsnittliga löner i 
den form som beskrevs ovan kommer förmodligen att få en allt 
mindre betydelse i framtiden.  

EMPIRISK ANALYSMETOD 

För att analysera huruvida andelen chefer inom en viss närings-
gren har någon inverkan på lönegapet mellan män och kvinnor i 
privat sektor används SCB:s lönestrukturstatistik för den privata 
sektorn.120 Denna statistik utgör ett årligt urval av individer stra-
tifierade efter företag och företagens storlek. Det medför bland 
annat att individer som är sysselsatta i stora och medelstora före-
tag med hög sannolikhet finns med i urvalet från år till år, medan 
individer som arbetar i mindre företag har en lägre sannolikhet 
att befinna sig i urvalet över tiden. Det innebär att det är svårt 
att följa individer över längre tidsperioder. Upprepade observa-
tioner av individer över tiden är viktiga på grund av att det gör 
det möjligt att kontrollera för icke observerbara skillnader. Det 
vill säga systematiska skillnader mellan individer i faktorer som 
påverkar lönen men som inte är observerbara. Det är därför 
centralt att på något sätt försöka beakta detta problem.  

Ett sätt att kringgå problemet med att individer ej kan följas 
över tiden och samtidigt anpassa data till den frågeställning som 
ska besvaras här är att aggregera data och på så sätt skapa en 
pseudopanel av grupper av individer i stället för att följa enskilda 
individer. Det medför också att inferens sker med avseende på 
det som aggregeringen sker emot snarare än enskilda individer.  

Aggregeringen sker här med avseende på näringsgren. Det är 
relevant eftersom män och kvinnor själva väljer yrken efter in-
tresse, utbildningsval, tradition eller andra skäl som gör att män 
och kvinnor fördelar sig ojämnt över arbetsmarknaden. Ur ett 
datahänseende innebär det att genomsnittliga löner och andelar 
med avseende på olika lönepåverkande faktorer kommer att 
beräknas för samtliga grupper och över tiden för män respektive 
kvinnor, vilket därmed resulterar i en panel av grupper. I SCB:s 
lönestrukturstatistik finns ett stort antal näringsgrenar represen-
terade som används för detta syfte. Panelen av grupper skapas 

                                                      

 

120 Statistiken över chefer inom landstingen ändrar klassificering över tiden (mellan 
2007 och 2008). Det gör det problematiskt att bestämma hur stor andelen 
kvinnliga chefer är över tiden. 
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för perioden 1997 till och med 2009 och tabell 14 redovisar de 
variabler som ingår i modellanalysen.  

Tabell 14 Beskrivande statistik för variabler som ingår i 
regressionsmodellen, privat sektor 1997–2009  

Procent 

Variabler Män Kvinnor 

18–25 år 11,9 15,5 

26–49 år 60,7 58,8 

50–64 år 27,5 25,7 

Grundskola 19,6 17,7 

Gymnasium 48,8 47,1 

Högskola 31,6 35,2 

Deltidsarbete 7,7 34,0 

Timanställd 24,5 28,7 

Arbetare 53,0 39,5 

Andel kvinnor 34,1 34,1 

Kvinnliga chefer 19,9 19,9 

Grundlön1 (kronor) 29 900 25 000 

Antal grupper 55 55 

Antal per grupp2 26 462 15 637 

Anm. Nio breda yrkeskategorier ingår även som kontrollvariabler i 
regressionsanalysen. Här ingår ledande befattning som en yrkeskategori. 
Gruppsmedelvärden är viktade efter antal individer i gruppen. 

1 Grundlön avser viktad medellön 2009 avrundat till 100-tal kronor. Medelvärdet är 
beräknat på gruppmedelvärden och viktningen avser antal individer i respektive 
grupp.  

2 Medelvärdet avser genomsnittligt antal individer per år över tidsperioden.    

Källor: Konjunkturinstitutet och SCB. 

Med den här typen av aggregering kan ett antal olika effekter på 
kvinnors och mäns genomsnittliga löner analyseras. Fokus ligger 
dock på i vilken omfattning andelen kvinnliga chefer inom en 
näringsgren har någon inverkan på lönegapet mellan män och 
kvinnor. Dessutom kan skattningarna belysa vilken effekt ande-
len kvinnor totalt som arbetar i näringsgrenen har på lönega-
pet.121 Eftersom andelen kvinnor som arbetar i en viss närings-
gren är positivt korrelerad med andelen kvinnliga chefer i när-
ingsgrenen måste dock båda faktorer ingå i analysen för att 
skattningen av andelen kvinnliga chefers påverkan på mäns och 
kvinnors genomsnittliga löner inte ska påverkas av denna korre-
lation. Dessutom blir det möjligt att undersöka i vilken omfatt-
ning det finns en korseffekt mellan andelen kvinnor och andelen 
kvinnliga chefer som arbetar i en viss näringsgren. Det vill säga 
om den potentiella effekten av andelen kvinnliga chefer på mäns 
och kvinnors genomsnittliga löner varierar med andelen kvinnor 
i näringsgrenen.  
 
                                                      
121 Ett alternativ som ofta används i forskningslitteraturen skulle vara att aggregera 
efter ålder för att på så sätt erhålla åldersgrupper. Här är det dock relationen 
mellan andelen kvinnliga chefer och den genomsnittliga lönen i en viss grupp som 
är central. En grupp individer med samma ålder som arbetar inom olika 
näringsgrenar har inte samma koppling till andelen kvinnliga chefer inom en viss 
näringsgren vilket gör tolkningen vid en sådan aggregering problematisk. 
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FAKTA 
 

Modell för skattning av sambandet mellan andel kvinnliga 
chefer och genomsnittlig lön för män och kvinnor i privat 
sektor 

Följande statistiska lönemodell används för män respektive 
kvinnor: 
 

tititititi UXBKCBKBBw ,,3,2,10, )ln( ++++=  (1) 
 

tititi vU ,, ++= λθ , i=1, … I, t =1997, …, 2009, (2) 
 
där index i avser näringsgren, w är lön och t avser tid. Lönemo-
dellen enligt (1) används för att skatta effekten av andel kvinnor 
i den näringsgren individen arbetar i  och andel kvinnliga 
chefer som arbetar i samma näringsgren  med kon-
stanthållande av ett antal lönepåverkande faktorer som finns 
representerade i variabelmatrisen X. Variabelmatrisen X inne-
håller övriga lönepåverkande faktorer som är inkluderade i mo-
dellen och som presenterades i 

)( ,tiK
)( ,tiKC

tabell 14. Den beroende varia-
beln representerar logaritmerad genomsnittlig heltidsekvivalent 
grundlön i näringsgren i år t. Parametrarna i modellen 

 tolkas som marginaleffekter. Det vill säga, när 
en förklarande variabel förändras med en enhet, påverkas den 
genomsnittliga lönen med motsvarande effekt i procent (ut-
tryckt på decimalform). Eftersom de förklarande variablerna är 
uttryckta i termer av andelar representerar en enhets förändring 
en procentenhet. 

),,,( 3210 BBBB

Eftersom data är organiserad på panelformat förekommer 
samma objekt (grupp individer i en näringsgren) upprepade 
gånger över en tidsperiod. Det gör det möjligt att kontrollera 
för icke observerbar heterogenitet. Det är speciellt viktigt om 
det finns anledning att tro att det finns faktorer som inte obser-
veras och som är relaterade till de faktorer som observeras. Icke 
observerbar heterogenitet kommer i två varianter här, dels en 
faktor som är gruppspecifik, dels en faktor som är tidsspecifik. 
Båda dessa effekter finns representerade i ekvation 2. Modellen 
är av så kallad ”fixed effekt” typ. 
 
 

ANDELEN KVINNLIGA CHEFER HAR EN NEGATIV INVERKAN 

PÅ MÄNS GENOMSNITTLIGA LÖN 

 

Skattningarna från den statistiska paneldatamodellen presenteras 
i tabell 15. Skattningarna är gjorda med hänsyn tagen till icke 
observerbar heterogenitet. Dessutom är skattningarna viktade. 
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Viktningen avser kontroll av hur många individer som ingår i 
respektive näringsgrensgrupp. En sådan viktning gör också att 
de skattade koefficienterna kommer att vara relaterade till indi-
vidnivå snarare än gruppnivå.122 Det vill säga, när data viktas 
med antalet observationer som ingår i respektive grupp per tids-
enhet kommer de skattade koefficienterna att sammanfalla med 
dem som skulle ha erhållits om modellen varit baserad på indi-
viddata snarare än gruppdata. 

Tabell 15 Marginaleffekter av andel kvinnliga chefer och 
andel kvinnor på lön över näringsgrenar för kvinnor och 
män, panel 1997–2009  

Marginaleffekter och antal 

Variabler Män Kvinnor 

Andel kvinnliga chefer (%) -0,053 -0,006 

Andel kvinnor (%) -0,122 -0,258 

   

Antal grupper/antal år 55/13 55/13 

Antal individer (urval) 696 088 459 394 

Anm. Regressionsanalysen kontrollerar även för ålder, utbildning, deltid, 
timanställd, arbetare, yrke (9 kategorier varav en kategori avser ledande 
befattning). Lönen är deflaterad med KPI och avser 2010 års penningvärde.   

Källor: Konjunkturinstitutet och SCB. 

 
Resultaten antyder att andelen kvinnliga chefer i en näringsgren 
är negativt relaterad till den genomsnittliga lönen för män och 
för kvinnor. Resultaten antyder också att andelen kvinnliga che-
fer påverkar mäns och kvinnors genomsnittliga lön olika mycket. 
Den negativa effekten på kvinnors löner är försumbar. Det in-
nebär att kvinnor relativt sett gynnas av att andelen kvinnliga 
chefer ökar, eftersom den negativa effekten är större för män än 
för kvinnor i absoluta tal. Den skattade effekten för män uppgår 
till –0,05. Det innebär att om andelen kvinnliga chefer ökar med 
en procentenhet kommer den genomsnittliga lönen för gruppen 
män att minska med 0,05 procent. Motsvarande siffra för kvin-
nor är 0,006, vilket är försumbart. Det vill säga, effekten på 
kvinnors genomsnittliga lön är så liten att den kan betraktas som 
lika med noll. 

Resultaten indikerar också att andelen kvinnor i en närings-
gren är relaterad till mäns och kvinnors genomsnittliga löner på 
olika sätt. Det negativa sambandet är mer än dubbelt så stort för 
kvinnor än för män i absoluta termer. För varje procentenhet 
andelen kvinnor totalt ökar i en viss näringsgren minskar den 
genomsnittliga lönen för män med 0,12 procent. Motsvarande 
siffra uppgår till 0,26 procent för kvinnor. Sammantaget innebär 
det att kvinnors genomsnittliga löner gynnas av högre andel 
                                                      
122 För en beskrivning av detta se till exempel Angrist, J. D. och J.-S. Pischke, 
Mostly harmless econometrics, an empiricist’s companion, Princeton University 
Press, 2009. På sidan 41 redovisas ett exempel som illustrerar hur gruppering av 
data tillsammans med viktning resulterar i identiska skattningar av koefficienter 
jämfört med fallet när individdata används. Den viktiga skillnaden ligger i hur 
standardfelen hanteras eftersom skattningarna inte är effektiva när data har 
grupperats. Eftersom urvalen är mycket stora här har dock val av metod för 
beräkningen av standardfel liten praktisk betydelse för tolkningen av resultaten.  
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kvinnliga chefer, men eftersom andelen kvinnliga chefer är posi-
tivt associerad med andelen kvinnor totalt i näringsgrenen till-
kommer en motverkande effekt som dessutom är betydligt star-
kare.   

HÖGRE ANDEL KVINNLIGA CHEFER GYNNAR KVINNORS 

LÖNER MER OM ANDELEN KVINNOR ÄR LÅG 

De skattade marginaleffekterna på mäns och kvinnors genom-
snittliga lön antyder att det skulle kunna finnas en korseffekt 
mellan andel kvinnliga chefer och andel kvinnor totalt i en viss 
näringsgren. Från ett tidigare avsnitt framgår också att den rela-
tiva kvinnliga chefsrepresentationen minskar när andelen kvin-
nor totalt i näringsgrenen ökar (se diagram 54). Det innebär att 
det skulle kunna finnas en intressant relation mellan de två fak-
torerna. För att undersöka det närmare skattas korseffekter för 
män och kvinnor. Det vill säga, effekten på den genomsnittliga 
lönen som kommer av att dessa två faktorer samvarierar.  

Tabell 16 Skattningar av marginaleffekt med korseffekt, med 
hänsyn tagen till icke observerbar heterogenitet, panel 
1997–2009  

Procent 

 Män Kvinnor 

Andel kvinnliga chefer -0,090 0,158 

Andel kvinnor -0,136 -0,209 

Korseffekt 0,076 -0,250 

Anm. Marginaleffekten av andel kvinnliga chefer på den genomsnittliga lönen i en 
viss näringsgren med korseffekt bestäms genom att ta den skattade koefficienten 
för andel kvinnliga chefer i tabellen och sedan addera produkten mellan andelen 
kvinnor totalt med korseffekten. Antag till exempel att andelen kvinnor uppgår till 
0,2 i en viss näringsgren. Marginaleffekten på den genomsnittliga lönen för män 
uppgår då till –0,09 + 0,076×0,2= –0,075. 

Källa: Konjunkturinstitutet och SCB. 

Skattningarna i tabell 16 antyder att korseffekten är positiv för 
män och negativ för kvinnor. För män betyder det att den nega-
tiva marginaleffekten på genomsnittlig lön som är associerad 
med andel kvinnliga chefer minskar med andelen kvinnor totalt i 
näringsgrenen (se diagram 57). För kvinnor innebär den negativa 
korseffekten att marginaleffekten på lönen sjunker och närmar 
sig den som män har när andelen kvinnor i näringsgrenen totalt 
ökar.123 Resultaten implicerar att en ökning av andelen kvinnliga 
chefer leder till att lönegapet mellan män och kvinnor blir mind-
re, men att effekten är svagare ju mer kvinnodominerad närings-
grenen är (se diagram 57). 

                                                      
123 Det är viktigt att vara medveten om att när den genomsnittliga marginaleffekten 
är noll så kommer marginaleffekten med korseffekt att korsa den horisontella 
axeln, det vill säga passera nollan vid någon andel kvinnor. Parameterskattningar 
brukar vara ganska skakiga när en sådan situation föreligger. Det vill säga de är 
mycket osäkra. Den relativt stora positiva effekten för kvinnor med låg andel 
kvinnor i näringsgrenen ska därför tolkas med viss försiktighet. Huvudresultatet om 
att kvinnors genomsnittliga marginaleffekt är lika med noll är dock ett stabilt 
resultat. Skattningarna för männen medför inte att marginaleffekten korsar nollan, 
vilket innebär en betydligt robustare skattning.  

 

Diagram 57 Marginaleffekt av andel 
kvinnliga chefer på genomsnittlig lön 
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Källa: SCB, Lönestrukturstatistiken.   
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ANDELEN KVINNLIGA CHEFER MINSKAR LÖNEGAPET 

MELLAN MÄN OCH KVINNOR 

Tabell 17 presenterar slutligen en skattning av hur stor effekt 
andelen kvinnliga chefer har på lönegapet mellan män och kvin-
nor i privat sektor. Här framgår att lönegapet mellan män och 
kvinnor hade varit 1,5 procentenheter större om andelen kvinn-
liga chefers marginaleffekter på mäns och kvinnors genomsnitt-
liga lön hade varit lika stora.124 Med andra ord, lönegapet mellan 
kvinnor och män är 1,5 procentenheter mindre till följd av att 
kvinnliga chefer i ljuset av den statistiska modellen påverkar 
mäns och kvinnors löner på olika sätt.125

Tabell 17 Genomsnittlig effekt på oförklarat lönegap mellan 
män och kvinnor, panel 1997–2009 

Procent 

  

Totalt lönegap1 15,8 

Andel kvinnliga chefer2 -1,5 

Andel kvinnor2  6,5 

1 Beräknat över samtliga andelar och tidsperioder. Lönevariabeln är deflaterad med 
KPI och avser 2010 års penningvärde.  

2Andelen avser den näringsgren individen arbetar i. Analysen innehåller 55 olika 
näringsgrenar per år klassificerad efter svenskt näringsgrensindex (SNI2002).  

Källa: Konjunkturinstitutet. 

Tabell 17 innehåller även en skattning av effekten på lönegapet 
av andelen kvinnor totalt i en näringsgren. Här framgår att 
6,5 procentenheter av lönegapet mellan män och kvinnor är 
relaterat till andelen kvinnor totalt som arbetar i näringsgrenen.  
Denna effekt uppkommer på grund av att män och kvinnor är 
uppdelade på arbetsmarknaden och att kvinnor i högre grad 
arbetar i yrken eller näringsgrenar med lägre genomsnittlig lön. 
Den här effekten är också relaterad till den oförklarade delen av 
lönegapet. Det vill säga, den uppkommer på grund av att margi-
naleffekten på den genomsnittliga lönen av att arbeta i en när-
ingsgren med en viss andel kvinnor skiljer sig för män och kvin-
nor. Denna skillnad skulle kunna vara ett utslag av diskrimine-
ring. 
 
 

                                                      
124 Resultaten i det här avsnittet ligger i linje med tidigare studier. För en studie av 
svenska förhållanden: Hultin, M. och R. Szulkin, ”Mechanisms of inequality. Unequal 
access to organizational power and the gender wage gap”, European Sociological 
Review 19(2), 2003.  

125 Eftersom effekten på lönegapet kommer av skillnader i marginaleffekter på 
mäns och kvinnors genomsnittliga lön är detta en så kallad oförklarad del av 
lönegapet (se ekvation 3 i faktarutan ”Metod för att analysera lönegap mellan 
manliga och kvinnliga chefer”). Eftersom andelen kvinnliga chefer i en viss 
näringsgren är lika stor för män som för kvinnor finns det ingen del som kan 
betraktas som förklarad för den här faktorn. Det vill säga, en del som bygger på att 
andelen kvinnliga chefer är olika stor för män och kvinnor i en viss näringsgren. 
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DETTA KAPITEL I KORTHET 

 
 Andelen kvinnliga chefer har ökat inom samtliga sektorer i 

ekonomin under de senaste tio åren. Män är dock fortfaran-
de överrepresenterade inom samtliga sektorer. 
 

 Chefslönegapet mellan män och kvinnor uppgår till 
18,4 procent i privat sektor; 2,5 procent i statlig sektor; 
11,7 procent i kommunal sektor och till 28,7 procent inom 
landstingen. I den privata sektorn har chefslönegapet inte 
minskat under de senaste tio åren. 
 

 För privat sektor kan endast en mycket liten del av chefslö-
negapet förklaras med observerbara faktorer så som ålder, 
utbildning och yrke. Om manliga och kvinnliga chefers ob-
serverbara faktorer skulle prissättas på samma sätt på ar-
betsmarknaden skulle kvinnliga chefers genomsnittliga löner 
vara 1 procent högre än manliga chefers.  
 

 Andelen kvinnliga chefer i en viss näringsgren i privat sektor 
har en negativ inverkan på mäns genomsnittliga lön, medan 
effekten på kvinnors genomsnittliga lön är noll eller svagt 
negativ. Om andelen kvinnliga chefer ökar med en procent-
enhet i en viss näringsgren minskar mäns genomsnittliga lön 
med 0,05 procent. Motsvarande skattning för kvinnor upp-
går till –0,006 procent, det vill säga nära noll.  
 

 Eftersom marginaleffekterna på den genomsnittliga lönen av 
andelen kvinnliga chefer inom en viss näringsgren är olika 
stora för män och kvinnor påverkas lönegapet mellan män 
och kvinnor negativt. Skattningarna antyder att lönegapet 
mellan män och kvinnor i privat sektor är 1,5 pro-
centenheter lägre jämfört med om marginaleffekterna för 
män och kvinnor hade varit lika stora. 
 

 En ökning av andelen kvinnliga chefer minskar löneskillna-
den mest i mansdominerade branscher 
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