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Några begrepp

 Percentiler

 Rangordnar alla individer från lägsta till högsta lön, värden vid olika punkter i 

fördelningen
Lön

𝑝10

25 procent har 

en lön som 

motsvarar eller 

understiger den 

25e percentilen

𝑝25

10 procent har 

en lön som 

motsvarar eller 

understiger den 

10e percentilen

den mittersta lönen

𝑝50
(median)

𝑝75

10 procent har 

en lön som 

motsvarar eller 

överstiger den 

90e percentilen

𝑝90

25 procent har 

en lön som 

motsvarar eller 

överstiger den 

75e percentilen



Olika sätt att mäta lönespridning

Lönespann Kvot
Statistiska 
mått

Grafik

𝑝90 − 𝑝10

Τ𝑝90 𝑝10

𝑝90 − 𝑝10

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛

Standard-

avvikelse

Varians

Alla sätt att mäta lönespridning har för- och nackdelar



Lönespann

Olika sätt att mäta lönespridning (1)

𝑝90 − 𝑝10
Enkelt tolka Inflation påverkar i 

tidsserier

Förändringar mitt i 

fördelningen syns ej

Känslig för förändring vid 

percentiler



Kvot

Olika sätt att mäta lönespridning (2)

Möjligt jämföra mellan år

Τ𝑝90 𝑝10 enkel att tolka, 

vanligt mått – möjliggör 

jämförelser med andra

Känslig för förändring vid 

percentiler

Τ𝑝90 𝑝10 : förändringar mitt i 

syns ej

𝑝90−𝑝10

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛
svårare att tolka

Τ𝑝90 𝑝10

𝑝90 − 𝑝10

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛

Kan kombineras med 

andra kvoter, ex. 
Τ𝑝90 𝑝50, Τ𝑝50 𝑝10



Statistiska 
mått

Olika sätt att mäta lönespridning (3)

Tar hänsyn till spridning 

över hela fördelningen

Icke-intuitiv tolkning

Extremvärden större vikt

Standard-

avvikelse

Varians



Grafik

Olika sätt att mäta lönespridning (4)
Histogram:
Antal (eller andel) personer per löneintervall
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Grafik

Olika sätt att mäta lönespridning (5)

Boxplot: schematisk bild
𝑝90

L
ö
n

𝑝75

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛

𝑝10

𝑝25

Använder flera 

mätpunkter, kan 

se förändringar i 

olika delar av 

fördelningen

Kan jämföra 

grupper

Svår jämföra 

över tid



Ett exempel

 Två grupper, A och B

 Lönespridningskvoten är lika i båda grupper, Τ𝑝10 𝑝90 = 1,29

 De 10% som tjänar mest i grupperna har en lön som är

minst 29% högre än de 10% som tjänar lägst

 Innebär detta att grupperna också i övrigt är lika?



Ett exempel: histogram

Lönerna i grupp A är 

relativt jämnt fördelade 

runt medianlönen

Fördelningen i grupp B 

är högerskev, dvs 

större spridning i den 

övre delen av 

lönefördelningen
A B



Ett exempel: boxplot

Grupp A har ett något 

högre löneläge än 

grupp B

Den högerskeva 

fördelningen i grupp B 

syns genom att den 

övre ”pinnen” är längre 

än den nedre
A B



Ett exempel: lönespann

Grupp A: De 10% som tjänar högst har minst 8 600 kr mer i lön

Grupp B: De 10% som tjänar högst har minst 8 400 kr mer i lön 

25 000 30 000 35 000 40 000

A

B

25 000 30 000 35 000 40 000

A

B

𝑝10 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑝90

”förenklad boxplot”
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Var lönespridningen mäts har 
betydelse

Hela arbetsmarknaden

 Enskild arbetsgivare

 Yrkesgrupp

 Hur är gruppen definierad? 

 Hur stor är gruppen? 

 Hur är gruppen sammansatt? Variation i arbetsuppgifter, ansvarsområden, 

erfarenhet? 
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När mäts lönespridningen? 
Hur förändringar i gruppens sammansättning påverkar

 Förändringar i gruppens 

sammansättningar kan försvåra 

jämförelser över tid

 I exemplet till höger har antalet 

anställda i yngre åldrar markant ökat 

mellan de två tidpunkterna som mäts
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Sammanfattning

VAD? Vilket lönebegrepp använder vi?

HUR?
Det finns olika sätt att mäta lönespridning med olika för- och 

nackdelar. Vilket mått som används måste bestämmas 

utifrån sammanhang.

VAR?
Var vi mäter lönespridningen har betydelse: en specifik 

yrkesgrupp, en gruppering av fler yrken, sektor osv

NÄR?
Lönespridningen kommer över tid påverkas av förändringar i 

gruppens struktur, såsom förändringar i åldersfördelning. 


