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Inte bara lön
En studie av akademikernas löneförmåner och 
bonus 



Syfte

- Att beskriva några av de alternativ till 
kontant lön som finns idag 

- Att studera om det finns skillnader i 
förekomsten av förmåner mellan olika 
grupper av akademiker, särskilt mellan 
akademikerkvinnor och akademikermän. 



Ersättning för arbete

Total ersättning

Fast lön

Prestations-
baserad lön

(ex bonus, 
vinstdelning)

Förmåner
(kollektivavtalade

+ andra försäkringar, 
naturaförmåner)



Utveckling

- 80-talet  ”fringisar” (bil- och 
lunchförmån)

- 90-talet ”kringisar” (hjälp runtomkring 
med det som tar tid: städtjänster)

- 00-talet ”tryggisar”  (extra 
pensionsförsäkring)

- 10-talet ”bonusar”  (vara eller icke 
vara??)



Förmånerna som analyseras 
i denna studie
- Naturaförmåner (t ex lunchsubventioner, 

fri bil), hädanefter löneförmåner

- Prestationsbaserad lön (t ex bonus, 
provision, ackord), hädanefter bonus

- Data som tagits fram inom ramen för en 
enkätstudie om arbetsmiljö som 
genomfördes år 2006 bland Sacos 
förbundsmedlemmar



Varför är det viktigt att studera 
förekomsten av löneförmåner och 
bonus? Motiv

- Lönebildningen  har decentraliserats och 
individualiserats

- Globalisering

- Förändrade former av hur arbetet 
organiseras



Varför finns det löneförmåner 
och bonus? Utformning

- Skattesystemet: skatte- och avdragsregler 

Löneväxling

- Klistereffekten (locka och hålla kvar)

- Arbetsorganisation  (decentraliserat ansvar)
Incitamentsprogram 



Skillnader mellan kvinnor 
och män kan förklaras av

- Könsskillnader i löner (mer lönsamt för 
män att välja förmåner/ löneväxla)

- Segregering – män jobbar i yrken där 
förmåner och bonus  finns

- Diskriminering – dolt 
”diskrimineringsinstrument”

- Tidigare studier: finns skillnader!



Data

- Enkäter till ett urval av sysselsatta medlemmar 
i åldrarna 26-64 från 24 av Sacos 25 förbund 
under våren 2006 

- Innehåller ett stort antal variabler om 
utbildning, arbetsvillkor, arbetsorganisation 
och lönebildning

- Analyserna i den här studien bygger på 3 839 
sysselsatta akademiker



Enkätens frågor om löneformer

- ”Vilken löneform har du?”.

- Respondenten hade möjlighet att kryssa i flera 
alternativ 

- Andelen som svarat att de har prestationsbaserad 
lön (t ex bonus, provision, ackord) 8,2 procent, 
härefter bonus. 

- Andelen som svarat att de har naturaförmåner 

(t ex lunchsubventioner, fri bil) är 7,8 procent,  
härefter löneförmåner

- 2,9 procent anger att de har både och



Tabell 1 Antal / andel med löneförmåner och bonus i olika grupper

ALLA
N=3839

MÄN
N=1785

KVINNOR
N=2054

ANDEL 
KVINNOR/MÄN 
MED 
LÖNEFORMEN

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Andelar

Löneförmåner 299 7,8% 183 10,3% 116 5,7% 39 / 61 %

Bonus 315 8,2% 208 11,7% 107 5,2% 34 / 66 %

Både och 111 2,9% 76 4,3% 35 1,7% 32 / 68 %

STATLIG 
SEKTOR
N=979

PRIVAT 
SEKTOR
N=1253

KOMMUNER 
OCH 
LANDSTING 
N=1507

ÖVRIGA
N=103

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Löneförmåner 31 3,2% 243 19,4% 19 1,3% 7 6,8%

Bonus 18 1,8% 285 22,8% 8 0,5% 5 4,9%



Förbundsandelar

- Löneförmåner är vanligast bland medlemmar i:

- Sveriges Farmacevtförbund (28 procent),

- Civilekonomerna (19 procent) 

- CF, civilingenjörer (18 procent)

- Naturvetareförbundet (12 procent)

- Bonus är vanligast bland medlemmar i:

- Civilekonomerna (21 procent)

- CF (21 procent)

- Sveriges Tandläkarförbund (14 procent)

- Ingenjörsförbundet (9 procent)

- Jusek (9 procent)

- Naturvetareförbundet (9 procent)



Skillnader mellan grupper 

- Faktorer som påverkar sannolikheten 
att ha löneförmåner/ bonus genom 
statistisk analys

- Rensar från inverkan av andra faktorer

- Om  faktorn signifikant ökar/minskar 
sannolikheten

- Även separata analyser för kvinnor och 
män



Bakgrundsfaktorer

- Könsdummy

- Ålder, kvadrerad 
ålder

- Anställningstid

- Sektor

- Fast anställning

- Deltid

- Övertidsarbete

- Född i Sverige

- Hemmaboende 
barn

- Civilstånd

- Eget chefskap

- Är din chef kvinna

- Förbund /yrke

- Lön



Faktorer som påverkar chansen 
att ha löneförmåner

- ”Förmånsgapet” försvinner då hänsyn tas till 
yrke/förbund – det finns inga oförklarade 
skillnader mellan kvinnor och män

- Ålder ökar chansen  (i avtagande grad) enbart 
för kvinnor

- Arbete i privat sektor ökar chansen (jmf med 
stat) för både kvinnor och män

- Fast anställning ökar chansen enbart för 
män



Faktorer som påverkar chansen att 
ha bonus

- Att vara kvinna minskar chansen

- ”Bonusgapet” kvarstår även då hänsyn tas 
till yrke/förbund - det finns oförklarade 
skillnader mellan kvinnor och män

- Arbete i privat sektor ökar chansen (jmf med 
stat) för både kvinnor och män

- Fast anställning ökar chansen, enbart för 
män

- Chef för personal ökar chansen, enbart för 
män



Betydelsen av arbetsvillkor
för chansen att ha löneförmåner 
och bonus
Lägger in två grupper av faktorer som fångar:

1. medarbetarens relation till sin närmaste 
chef.

2. hur medarbetaren upplever graden av 
inflytande och delaktighet på arbetsplatsen. 

Finns det ett samband? Inga tidigare studier



Betydelsen av arbetsvillkor -
löneförmåner

- För både kvinnor och män gäller att en 
god relation till chefen ökar chansen:

Handledning och stöd (kvinnor)

Chefen tillgänglig (män)

- Eget inflytande över arbetet ökar 
chansen, enbart för män: 

Påverka uppläggningen av arbetet 

Kan skjuta upp planerade saker



Betydelsen av arbetsvillkor -
bonus

- Eget inflytande över arbete ökar chansen, 
enbart för män:

Inflytande i beslut om den egna 
avdelningen.

Kan skjuta upp planerade saker.

- För både kvinnor och män gäller det att 
chansen ökar om de har svårt att få tid för 
återhämtning på grund av en alltför stor 
arbetsbörda.

- Fångar upp den ”bonusstress” som finns i 
vissa akademikerjobb?



Slutkläm

- Framgår inte vilken typ av löneförmåner den 
anställda har, och om det finns värdemässiga 
skillnader i löneförmånerna och bonus

- Bonus är en löneform som kan förstärka redan 
befintliga skillnader mellan kvinnor och män 

- Hittills har en del hävdat att de fasta 
ersättningarna kommer att minska i framtiden till 
förmån för de rörliga kompensationerna, bonus 
och aktiebaserade incitamentsprogram, allt enligt 
utländsk modell. 

- För lönestatistiken är detta en utmaning


