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Sammanfattning

Kvinnliga akademiker har lägre löner än sina manliga kollegor inom såväl kommunal, statlig
som privat sektor. De största löneskillnaderna finns inom den privata sektorn, men det är även
där skillnaderna minskat mest jämfört med 1991 då SACO gjorde sin förra löneskillnads-
studie. Inom den offentliga sektorn är dock löneskillnaderna mellan könen oförändrade jäm-
fört med 1991 inom flertalet av de studerade yrkesgrupperna. I vissa fall har dock de köns-
mässiga löneskillnaderna ökat under den aktuella femårsperioden. Skillnader i befattningsnivå
mellan könen är den enskilt största orsaken till löneskillnaderna. Studien baseras på uppgifter
om ca 175 000 akademiker inom 43 yrken 1996.

Kommunal sektor

I 1991 års studie konstaterade vi att det fanns ett klart samband mellan andelen kvinnor i ett
yrke och dess medellön. Ju högre andel kvinnor, desto lägre var medellönen. Trots en satsning
på kvinnodominerade yrken var detta samband i stort sett lika starkt 1996 som det var fem år
tidigare.

Inom ett och samma yrke är löneskillnaderna förhållandevis små, i synnerhet om man tar hän-
syn till skillnader i befattning. Männen tjänar då 0 – 7 % mer än kvinnorna i de fjorton stude-
rade yrkesgrupperna. Släpper man antagandet om ”lika befattning” ökar löneskillnaderna
inom flertalet yrkesgrupper till storleksordningen 0 – 17 %. Att män och kvinnor finns på
olika befattningar svarar alltså för en stor del av löneskillnaderna mellan könen. De största
löneskillnaderna finns bland personaltjänstemän och utredare.

Jämfört med 1991 har det inte hänt så mycket. Inom flertalet yrkesgrupper har vi inte kunnat
påvisa några förändringar överhuvudtaget. I de fall förändringar ägt rum innebär de vanligtvis
att löneskillnaderna ökat. Förändringarna är dock små, 1,5 procentenheter eller mindre. Det
gäller bl a lärare och skolledare. Bland socialtjänstemän har dock de könsmässiga löne-
skillnaderna minskat jämfört med 1991.

Statlig sektor

De direkt könsrelaterade löneskillnaderna, dvs de som återstår när vi kontrollerat för skill-
nader i ålder, befattning, region och sysselsättningsgrad är ganska små och ligger mellan 0 %
och 4,3 % beroende på vilken yrkesgrupp det gäller. Släpper man antagandet om ”lika be-
fattning” fördubblas och i vissa fall fyrdubblas löneskillnaderna mellan könen inom samtliga
studerade grupper utom åklagare. Inom flera grupper, exempelvis domare och åklagare, beror
även en stor del av löneskillnaderna mellan könen på skillnader i åldersstrukturen. De största
könsmässiga löneskillnaderna finns bland anställda på universitet och högskolor.

Inga större förändringar har ägt rum sedan 1991. I sex av de tio studerade grupperna har vi
inte kunnat påvisa någon förändring av de könsmässiga löneskillnaderna överhuvudtaget.
Inom de resterande grupperna har löneskillnaderna ökat inom två och minskat inom två.
Ökningarna gäller statligt anställda bibliotekarier och domare. Trots ökningarna måste ändå
de uppmätta löneskillnaderna inom dessa grupper betecknas som små, 1,6 respektive 0,7 %.
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Privat sektor

De största könsmässiga löneskillnaderna finns inom den privata sektorn. Statistiskt säker-
ställda löneskillnader finns inom samtliga studerade arbetsområden och utbildningsgrupper.
Störst var löneskillnaderna inom yrkesområdena företagsledning, allmänt administrativt och
inom juridiskt arbete med skillnader på 17 – 22 %. De minsta löneskillnaderna finns inom
dataarbete samt undervisning och utbildning där löneskillnaderna uppgår till 5 – 6 %. Det bör
observeras att dessa löneskillnader skattas utan hänsyn till könsmässiga skillnader i befatt-
ningsstrukturen. På grund av att det inte längre finns någon heltäckande befattnings-
nomenklatur inom privat sektor har vi endast kunnat kontrollera för skillnader i befattning
inom åtta olika grupper. I dessa fall skar då den könsmässiga löneskillnaden till mellan 5 och
10 %. De största skillnaderna gäller då socionomer och civilekonomer.

Av de 19 yrkesområden som analyserats har de könsmässiga löneskillnaderna minskat inom
åtta under de senaste fem åren och ökat endast inom ett (konsultarbete). Inom de resterande
tio yrkesområdena kunde inte någon statistiskt säkerställd förändring mellan 1991 och 1996
konstateras. Inom fyra yrkesområden har de könsmässiga löneskillnaderna minskat med fem
procentenheter eller mer.

Förslag till åtgärder

v Lev upp till de formuleringar om minskade könsmässiga löneskillnader som finns i av-
talen.

v Förbättra karriärmöjligheterna för kvinnor.
v Fortsätt utvecklingen mot plattare och mer projektorienterade organisationer.
v Arbetsgivarna kan underlätta för anställda att förena förvärvsarbete med föräldraskap.
v Åtgärda de låga kvinnolönerna inom kommunal sektor.
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Slutsatser och förslag till åtgärder

Två skäl

Principen om lika lön och anställningsvillkor för likvärdiga arbetsinsatser är grundläggande
för SACOs och SACO-förbundens lönepolitik. Det finns åtminstone två skäl till detta. Det
första skälet utgår från den etiska synen om människors lika värde, vilket implicerar jäm-
ställdhet mellan könen. Löneskillnader mellan män och kvinnor skall grundas på skillnader i
individernas kunskap och kompetens, arbetsuppgifternas art och svårighetsgrad samt på de
uppnådda arbetsresultaten. Könsmässiga löneskillnader som grundas på diskriminering, ned-
värdering av kvinnoyrken eller på strukturella hinder för kvinnor att nå chefsposter eller andra
ledande positioner måste sålunda elimineras.

Det andra skälet är ekonomisk tillväxt. För att öka den ekonomiska tillväxten, och därmed
sysselsättning och välstånd, måste alla tillgängliga resurser utnyttjas på effektivast möjliga
sätt. Det förutsätter en produktivitetsrelaterad lönesättning av alla arbetskraftskategorier,
oavsett kön, samt att lönen utnyttjas som ett positivt incitament för ökade prestationer och
verksamhetsförbättringar. Det förutsätter också att de mest lämpliga personerna väljs ut till
lednings- och specialistfunktioner, dvs att de mest lämpade kvinnorna och männen besätter
dessa poster. Idag väljs emellertid chefer framför allt bland männen vilket innebär att landets
samlade arbetskraftsresurser inte utnyttjas effektivt med negativa effekter på den ekonomiska
tillväxten som följd.

Då och nu

För några år sedan genomförde SACO en omfattande analys av könsmässiga löneskillnader
bland akademiker inom den kommunala, statliga och privata sektorn, baserad på 1991 års
lönestatistik. Analyserna visade att de akademiska kvinnornas löner konsekvent var lägre än
männens samt att, efter det att hänsyn tagits till en rad lönepåverkande faktorer, det återstod
en oförklarad direkt könsrelaterad löneskillnad till kvinnornas nackdel. Analyserna visade
även att den viktigaste enskilda orsaken till löneskillnaderna var kvinnornas underrepresen-
tation på chefs- och ledarpositioner i befattningshierarkierna samt att, särskilt inom kommun-
erna, en hög kvinnoandel inom yrket var starkt korrelerad med låg medellön inom yrket.

Hur är lönerelationerna idag mellan manliga och kvinnliga akademiker? Har löneskillnaderna
minskat eller kanske till och med ökat sedan 1991, och vilka är i så fall de viktigaste or-
sakerna?

Denna rapport visar sammanfattningsvis att kvinnorna fortfarande generellt sett har lägre
löner än männen och att den avgjort viktigaste förklaringsfaktorn är kvinnornas låga repre-
sentation på högre befattningar. De direkta könsrelaterade löneskillnaderna är små inom de
flesta yrkes- och utbildningsområden, särskilt inom den offentliga sektorn. Inom den privata
sektorn är dock löneskillnaderna mellan män och kvinnor vanligtvis högre än inom den
offentliga.

Den viktigaste faktorn

Den viktigaste faktorn för löneökning över yrkeslivet är byte av arbetsuppgifter och befatt-
ningar. I en utredning som SACO nyligen utfört för den statliga Kvinnomaktutredningens
räkning kunde konstateras, att männen gör karriär snabbare än kvinnorna och att de i bety-
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dande grad är överrepresenterade på högre positioner i befattningsstrukturerna.1 Detta för-
klarar det mesta av de löneskillnader över yrkeslivet mellan kvinnor och män som statistiskt
kan observeras. Om kvinnor och män skulle vara lika representerade på alla befattningsnivåer
så skulle dagens löneskillnader, som ofta uppgår till 18 – 20 % inom olika arbetsområden,
reduceras till en nivå någonstans kring 5 % eller lägre. Man kan därför tala om att det snarare
föreligger karriärdiskriminering istället för lönediskriminering.

I en forskarrapport som ingår i en av bilagorna till Kvinnomaktutredningen2 visas från ett
mindre urval av företag att kvinnor som arbetar i företag där en stor del av cheferna är kvinnor
har högre lön än de som har manliga chefer.3 För männens löner spelar dock chefens kön
ingen roll. Om dessa slutsatser är generellt giltiga skulle en ökad kvinnlig representation på de
högre befattningarna minska de könsmässiga löneskillnaderna på två sätt. Dels genom att
befattningsskillnaderna mellan könen minskar, dels genom att kvinnor i chefspositioner ger
underställda kvinnor högre löner än vad manliga chefer gör.

När det gäller ingångslönerna för de som träder in på arbetsmarknaden har kvinnor fort-
farande lägre löner än männen inom flera yrkesområden inom den privata sektorn. Däremot är
skillnaderna i ingångslön inom den offentliga sektorn ganska små eller många gånger
obefintliga. De observerade skillnaderna i ingångslön kan visserligen till en del förklaras av
skillnader i arbetsuppgifter, men det är i så fall märkligt att det konsekvent är kvinnorna som
väljer/hamnar på de lägre betalda arbetsuppgifterna och inte männen.

En förklaring till de lägre kvinnolönerna som ofta framförs i litteraturen är att arbetsgivarna
lägger en kollektiv riskfaktor på kvinnornas närvaro och arbetsprestationer vilket även skulle
reducera kvinnornas ingångslöner, så kallad ”statistisk diskriminering”. Unga kvinnor i
allmänhet förväntas föda barn och vara hemma med barn varför de av arbetsgivarna inte för-
modas kunna lägga ned lika mycket tid och engagemang på marknadsarbete som männen. En
sådan kollektiv riskbedömning av samtliga kvinnor från arbetsgivarnas sida skulle kunna
bidraga till att förklara kvinnornas långsammare karriär- och löneutveckling. Ett sådant
beteende av arbetsgivarna strider mot jämställdhetslagen. I en utredning från Civilingenjörs-
förbundet och Civilekonomerna konstaterar flera av de kvinnor som ingick i undersökningen
att de upplevde sig diskriminerade vid tjänstetillsättningar på grund av att de kunde tänkas få
barn eller vara hemma med sjuka barn.4

I en bilaga till den nyligen publicerade Kvinnomaktutredningen analyserar Eskil Wadensjö
könsmässsiga inkomstskillnader för akademiker.5 Analyserna avser inkomståret 1989. Det
inkomstbegrepp som används är årsarbetsinkomsten som utgör produkten av arbetstid och
tidlön. Variationer i årsarbetsinkomst mellan könen kan sålunda förklaras av såväl skillnader i
arbetstid som i lön per tidsenhet. Wadensjö konstaterar, att bland akademikerna hade
kvinnorna betydligt lägre årsarbetsinkomster än männen och att en betydande förklaring torde
vara skillnader i arbetsfördelning inom familjen.

                                               
1  Ohlsson, J – Öhman, J: Kvinnliga och manliga chefer - finns det ett glastak? SOU 1997:137, kapitel 5. Även
publicerad som reprint i  SACOs Akademikerfakta nr 1/1998.
2  Ty makten är din …  . SOU 1998:6.
3 Hultin, M & Szulkin, R: Chefernas kön och de anställdas lön – en studie av könsdiskriminering på svenska
arbetsplatser. Kapitel 6 i Kvinnors och mäns löner – varför så olika? SOU 1997:136.
4  Karriär, går det? Civilingenjörsförbundet och Civilekonomerna, oktober 1997.
5  Wadensjö, E: Arbetsinkomster för kvinnor med högre utbildning. Kapitel 11 i Kvinnors och mäns löner -
varför så olika? SOU 1997:136.
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Ökade eller minskade löneskillnader?

Har de könsmässiga löneskillnaderna minskat mellan 1991 och 1996 för de yrkesområden
inom privat och offentlig sektor som vi studerat? Inom den privata sektorn var löneskillna-
derna 1991 mellan män och kvinnor tämligen stora. Kvinnornas löner låg i genomsnitt 26 %
lägre än männens. Togs emellertid hänsyn till skillnader i olika lönepåverkande faktorer så-
som yrkeserfarenhet och yrkesområde, men ej till skillnader i befattning, reducerades löne-
skillnaderna till mellan 5 och 20 % för olika utbildningsområden.6

Under den gångna femårsperioden har emellertid löneskillnaderna minskat påtagligt inom
flera yrkes- och utbildningsområden i den privata sektorn. I bruttotermer låg akademiker-
kvinnornas löner 22 % lägre än männens, vilket innebär en minskning av löneskillnaderna
med ca 1 procentenhet per år. Efter hänsyn till skillnader i yrkeserfarenhet och yrkesområde,
men ej till skillnader i befattning, reducerades löneskillnaderna till mellan 0 och 16 % inom
olika utbildningsområden. Dessa löneskillnader återspeglar främst det faktum att männen har
högre befattningspositioner än kvinnorna. För de utbildningskategorier som vi kunnat ta
hänsyn till könsmässiga skillnader i befattningsstrukturen sjunker löneskillnaderna till mellan
0 och 9 % med ett medelvärde kring 6 %.

Inom de stora utbildningsområdena - civilekonomer, civilingenjörer och jurister - har
emellertid minskningarna mellan 1991 och 1996 av de könsmässiga löneskillnaderna varit
små till obefintliga. Fortfarande är dessa löneskillnader oacceptabelt stora inom den privata
sektorn, men utvecklingen mellan 1991 och 1996 måste ändå betraktas som ett steg i rätt
riktning.

Inom den offentliga sektorn var förändringarna av de könsmässiga löneskillnaderna under
femårsperioden mycket små samtidigt som nivåerna på löneskillnaderna vanligtvis var låga
både 1991 och 1996. Bland de statligt anställda akademikerna var löneskillnaderna 1996
mellan 0 och 4 % efter det att hänsyn tagits till inflytandet på lönerna av ålder, regiontill-
hörighet, sysselsättningsgrad och befattningstillhörighet. Den enskilda variabel som förklarar
mest av de könsmässiga löneskillnaderna är befattningstillhörigheten. Inom de flesta av de
undersökta yrkesgrupperna hade inte de könsmässiga löneskillnaderna ändrats under dessa
fem år. Dock bör noteras, att bland domare och statligt anställda bibliotekarier hade den
könsmässiga löneskillnaden ökat något under perioden.

Inom den kommunala sektorn är löneskillnaderna oförändrade jämfört med 1991 inom
flertalet yrkesgrupper. De förändringar som ändå ägt rum innebär vanligtvis att löneskill-
naderna mellan könen ökat.

För den kommunala sektorn kunde vi 1991 konstatera att det fanns ett klart samband mellan
andelen kvinnor i ett yrke och dess medellön. Ju högre andel kvinnor, desto lägre var medel-
lönen. Detta samband har också påvisats i en rad internationella och svenska forsknings-
rapporter. Bland annat konstaterar Carl le Grand i en bilaga till Kvinnomaktutredningen att
kvinnor som arbetar i yrken med 90 % kvinnor har minst 9 % lägre lön än kvinnor som

                                               
6  Meyersson & Peterson redovisar i en bilaga till Kvinnomaktutredningen utvecklingen av lönegapet mellan
kvinnor och män bland samtliga tjänstemän inom den privata sektorn 1970-1990. Efter det att de har kontrollerat
för löneskillnader som beror på skillnader i branscher, befattningar och arbetsplatser återstår en könsmässig
löneskillnad på 5 % år 1990. Motsvarande löneskillnad var år 1970 omkring 10 %.
Meyersson, E – Petersen, T: Lika lön för lika arbete. Kapitel 4 i Kvinnors och mäns löner - varför så olika? SOU
1997:136.
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arbetar i yrken med minst 90 % män.7 le Grands slutsats var att ”det förekommer en avsevärd
värderingsmässig diskriminering på den svenska arbetsmarknaden vilket yttrar sig i att
anställda som är verksamma inom yrken där kvinnor dominerar är underbetalda i jämförelse
med anställda inom yrken som domineras av män.”8

De analyser som redovisas i denna utredning visar att det negativa sambandet mellan andelen
kvinnor och kvinnornas löner bland de kommunalt anställda akademikerna fortfarande var
starkt 1996, men att det var aningen svagare än för fem år sedan.

SACOs livslöneanalyser från olika år visar att särskilt de kvinnodominerade akademiker-
yrkena inom den kommunala sektorn är klart underbetalda. För att exempelvis en social-
sekreterare skall erhålla samma nettolivslön som en gymnasieutbildad krävs ett lönelyft på
omkring 22 %. Motsvarande löneökningstal för andra kvinnodominerade yrkesgrupper är
bibliotekarier 39 %, arbetsterapeuter 37 %, psykologer 18 %, sjukgymnaster 29 % och för
adjunkter 18 %.9  De låga lönerna för kommunalt anställda akademiker gäller dock inte enbart
de kvinnodominerade yrkena, även om fenomenet är särskilt utpräglat bland dem.

Kommunernas lönepolitik skapar idag rekryteringsproblem, bland annat till läraryrket. Dessa
problem kan komma att vidgas och accentueras i framtiden. Inom den privata sektorn är näm-
ligen efterfrågan på akademiker hög och förväntas vara så under de närmaste tio åren. Sam-
tidigt är lönerna högre inom den privata sektorn jämfört med den kommunala. I den utsträck-
ning som särskilt yngre akademiker är intresserade av högre löner och utvecklande (ofta inter-
nationella) arbetsuppgifter kommer förmodligen ett inte oväsentligt antal att föredra den
privata sektorn framför den kommunala. De kommunala verksamheterna kan då hamna i bety-
dande kvalitetskriser, vilket kommuninvånarna troligen inte kommer att acceptera.

Vilka åtgärder bör vidtas för att ytterligare reducera de osakliga löneskillnaderna mellan
kvinnor och män samt att skapa en mer jämn könsfördelning på olika nivåer i befattnings-
strukturerna?

Kvinnomaktutredningen

Den statliga kvinnomaktutredningen presenterade nyligen sitt slutbetänkande. Syftet med
utredningen var framför allt att ”kartlägga och analysera fördelningen av ekonomisk makt och
ekonomiska resurser mellan kvinnor och män”, men också att ”föreslå de åtgärder som kan
föranledas av utredningen”.10 Utredningen presenterade en imponerande mängd kvalificerade
expertrapporter och ett välskrivet huvudbetänkande som sammanfattar en stor del av forsk-
ningsresultaten. Mot den bakgrunden är det med förvåning och besvikelse man tar del av
utredarens magra förslag till åtgärder. Dessa förslag kan sammanfattas enligt följande: För att
komma till rätta med de oönskade könsmässiga skillnaderna på arbetsmarknaden krävs ett
statligt arbetsvärderingsinstitut, mer information samt mer forskning och utredning! För att
komma till den slutsatsen borde inte behövas två års arbete och ca 100 forskningsrapporter.
Varför har inte all den kunskap och de förslag till åtgärder som manifesteras i dessa forsk-
ningsrapporter tagits till vara? Med den kunskapsbas som detta breda forskningsprogram

                                               
7  le Grand, Carl: Kön, lön och yrke. Kapitel 2 i Kvinnors och mäns löner - varför så olika? SOU 1997:136.
8  le Grand, sid 77.
9  Ljunglöf, T – Ohlsson, J: Uppvärdera kunskap och kompetens. Publicerad i antologin ”Kunskap så det
räcker?” SACO/SULF 1997.
10  Kommittédirektiv till ”Utredning om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan
kvinnor och män”. Direktiv 1994:102.
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åstadkommit borde man komma långt vad gäller förslag till åtgärder. Utredaren har inte ut-
nyttjat den möjligheten. Det som bör göras nu är inte i första hand ytterligare forskning och
utredning, utan konkreta åtgärder.

Kvinnomaktutredningens mest konkreta förslag är att staten tar initiativ till inrättandet av ett
partsgemensamt arbetsvärderingsinstitut. Vi tror det är en helt felaktig åtgärd. Centrala institut
av detta slag löser inte de problem som råder på arbetsmarknaden. Arbetsvärdering kan
mycket väl vara en bra metod för att i vissa fall bedöma huruvida kvinnors (för det handlar
nästan uteslutande om kvinnor) arbetsinsatser är undervärderade relativt männens. Men
sådana bedömningar måste ske lokalt och attityderna måste ändras lokalt. Ett centralt institut
torde inte påtagligt kunna påverka denna process.

En ytterligare invändning mot ett arbetsvärderingsinstitut är att det inte inriktas mot den
främsta orsaken till könsmässiga löneskillnader, nämligen vertikala könsmässiga skillnader på
arbetsmarknaden. Männen är överrepresenterade på högre befattningar och kvinnorna på
lägre. Befattningsskillnader mellan könen är den främsta orsaken till de könsmässiga löne-
skillnaderna och detta mycket betydelsefulla strukturella förhållande kan inget arbetsvär-
deringsinstitut avhjälpa. Rätt använt kan dock arbetsvärdering vara ett sätt att komma tillrätta
med de låga lönerna inom kvinnodominerade yrken inom den kommunala sektorn.

Några samverkande åtgärder

För att på ett avgörande sätt minska de könsmässiga befattnings- och löneskillnaderna krävs
att ett antal samverkande åtgärder genomförs.

För det första måste de lokala arbetsgivarna i ökad utsträckning bli medvetna om och leva
upp till de avtal de undertecknat. Inom samtliga tre arbetsmarknadssektorer (privata, statliga
och kommunala) innehåller avtalen explicita formuleringar om att de könsmässiga löne-
skillnaderna måste elimineras. Dessutom stadgar jämställdhetslagen att arbetsgivare med
minst tio anställda årligen skall ”kartlägga förekomsten av löneskillnader mellan kvinnor och
män i skilda typer av arbete och för olika kategorier av arbetstagare” samt att ”verka för att
utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män
som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt”. De olika samarbeten mellan
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som idag förekommer, såväl centralt som lokalt,
syftande till att kartlägga och eliminera de osakliga löneskillnaderna, måste därför vidgas till
att omfatta alla arbetsplatser.

För det andra är det nödvändigt att kvinnornas karriärutveckling underlättas så att betydligt
fler kvinnor hamnar på ledande positioner varvid kvinnornas kompetens bättre tas tillvara än
vad som är fallet idag. Kvinnorna har generellt lägre lön än männen före avancemang till
chefspositioner. De får dessutom ofta lägre löneökning än männen vid byte till högre befatt-
ningar.11 En löneökning för kvinnor som ger dem chefslöner i nivå med männens skulle
troligen påtagligt öka viljan bland kvinnor att söka till olika chefsposter. Detta räcker emeller-
tid inte för att öka andelen kvinnliga chefer. Dessutom krävs att arbetsgivarnas attityder till
kvinnliga chefer blir mer positiv. För att underlätta för både kvinnliga och manliga chefer att
kombinera föräldraledighet på deltid med chefskap kan arbetsgivarna pröva delat chefskap
eller chefskap på deltid.

                                               
11  Ohlsson, J – Öhman, J: Kvinnliga och manliga chefer - finns det ett glastak? Kapitel 5 i SOU 1997:137.
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För det tredje (och nära förknippat med punkt två ovan) är det viktigt att den utveckling mot
plattare och mer projektorienterade organisationer som äger rum inom näringslivet i ökad
utsträckning även omfattar den offentliga sektorn. Sådana organisationsformer har visat sig
effektivare än de traditionellt hierarkiska samtidigt som de förefaller gynna kvinnornas
karriärutveckling.12 Det betyder att såväl kvinnors som mäns resurser utnyttjas effektivare till
fördel såväl för den enskilda arbetsplatsen som för hela samhället. För att stimulera denna
utveckling och bättre ta tillvara kvinnornas resurser kan arbetsmarknadens parter på det lokala
planet gemensamt utveckla arbetsorganisationen med beaktande av bl a könsperspektivet.

För det fjärde krävs att männen tar föräldraledigt i betydligt större utsträckning än vad som
idag är fallet, så att kvinnornas marknadsarbete kan öka. Det är viktigt att föräldraskapet
respekteras. På många arbetsplatser är det en realitet att män har svårt att utnyttja sina rättig-
heter, vilket bl a beror på attityder hos arbetskamrater och arbetsgivaren, men även hos dem
själva. För att uppnå att männen tar föräldraledigt fordras inte endast en allmän attitydför-
ändring, utan även särskilda åtgärder. Genom god planering kan arbetsgivaren på olika sätt
underlätta för den anställde (oavsett kön) att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Parterna
kan enas om flextid och erbjuda föräldrar individuella arbetstider. Dessutom kan åtgärder vid-
tas för att underlätta arbete i hemmet. Det är också mycket viktigt att kontakten med arbets-
platsen upprätthålls under föräldraledigheten exempelvis genom utförandet av temporära
arbetsuppgifter, allmän information samt deltagande i kurser och möten. Det underlättar även
för den föräldraledige att erhålla löneökning under ledighetsperioden.

För det femte  måste särskilt de låga kvinnolönerna bland akademikerna inom den kommunala
sektorn åtgärdas. Den nuvarande lönesättningen inom kommunerna utgör inte endast ett jäm-
ställdhetsproblem. Lönesättningen är ineffektiv och därmed dyrbar för kommunmedborgarna.
På sikt torde lönesättningen leda till ökade svårigheter för kommunerna att rekrytera kvalifi-
cerad personal, vilket leder till försämringar av de kommunala verksamheterna.

För att komma tillrätta med de låga kvinnliga akademikerlönerna inom den kommunala
sektorn krävs ett antal åtgärder. En av dessa är att alternativa produktions- och ägandeformer
utvecklas. Genom att produktion i enskild och kooperativ form får en chans att verka på
likvärdiga villkor med den kommunala produktionen upphävs kommunernas dominerande
maktposition på många av de kommunala delarbetsmarknaderna, särskilt inom vård, omsorg
och utbildning. Resultatet blir en ökad konkurrens bland arbetsgivarna om yrkeskompetent
personal vilket, tillsammans med en friare lönesättning, bidrar till att höja lönerna inom de
idag kvinnodominerade kommunala yrkesområdena.

                                               
12  Towards Flexible Organisations. NUTEK 1997, samt Kvinnliga och manliga chefer - finns det ett glastak?
Kapitel 5 i SOU 1997:137.
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Kommuner och landsting

Beskrivning av löneskillnader

Kommuner och landsting har under 1990-talet genomgått stora förändringar. Hårda be-
sparingskrav har medfört att antalet anställda minskat från ca 1 150 000 personer 1991 till
ungefär 1 000 000 under 1996. Trots personalminskningarna har antalet SACO-anslutna inom
sektorn ökat med 9 000 personer till drygt 130 000 under den aktuella perioden. Den främsta
orsaken är att det ofta varit akademiker som nyrekryterats under perioden och att dessa
vanligtvis valt att gå med i ett SACO-förbund. Akademiker har inte heller drabbats av ned-
skärningarna i samma utsträckning som grupper med lägre utbildning.

Kvinnorna har länge varit i majoritet bland kommunalt anställda. 1996 var drygt 80 %
kvinnor. Andelen har ökat svagt sedan 1991. Även bland SACO-förbundens medlemmar är
majoriteten kvinnor, men kvinnodominansen är inte lika påtaglig. 1991 utgjorde kvinnorna
57 % av de SACO-anslutna inom sektorn. 1996 hade andelen stigit till 60 %.

En kvinnlig akademiker13 tjänade i genomsnitt 19 300 kr/mån under 1996. Männen tjänade i
genomsnitt 24 300 kr/mån, vilket är 5 000 kr mer än kvinnorna. En genomsnittlig kvinnolön
motsvarade alltså ca 80 % av en genomsnittlig manslön. Relationen mellan kvinnors och
mäns medellöner har varit oförändrad under de senaste fem åren. I praktiken har dock
förhållandet mellan kvinnors och mäns medellöner varit i stort sett konstant längre än så.
Exkluderar man lärare och annan skolpersonal som blev kommunalt avlönade 1991 märker
man att förhållandet mellan könens medellöner varit praktiskt taget oförändrat sedan 1985.

Tabell 1: Kvinnornas genomsnittliga månadslön i för-
hållande till männens bland akademiker inom kommuner
och landsting 1985 – 1996.

Lönerelation
År exkl lärare inkl lärare
1985
1987
1989
1991
1993
1996

74 %
74 %
72 %
73 %
73 %
74 %

.

.

.
79 %
79 %
80 %

                                               
13 Med akademiker avses i den här rapporten ”medlem i SACO-förbund”.



Figur 1: Löneboxar för akademiker inom kommuner och landsting 1996
fördelat på kön.
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Av figur 1 framgår att männens lönespridning är betydligt större än kvinnornas. Det märks
tydligt av att ”kvinnoboxen” är betydligt plattare än männens. Av diagrammet kan man även
utläsa att kvinnornas medianlön, 17 700 kr/månad, är lägre än den undre kvartilen för män.
Man kan också konstatera att ungefär en fjärdedel av kvinnorna och drygt hälften av männen
tjänade mer än 20 000 kr/månad under 1996. Ca 10 % av kvinnorna tjänade mer än 25 000
kr/månad. Den tiondel av männen som hade de högsta lönerna tjänade alla mer än 37 900
kr/månad. Ju högre upp i boxarna man kommer desto större blir löneskillnaden mellan könen.

I början av karriären skiljer sig inte lönerna åt mellan könen, vilket framgår av figur 2. Vid ca
28-29 års ålder börjar dock männens löner att stiga snabbare än kvinnornas och det uppstår ett
gap mellan könen. Detta gap växer sedan fram till ca 50 års ålder för att sedan vara i stort sett
oförändrad fram till pensionsåldern. Med undantag av några år i början av karriären är alltså
genomsnittslönerna för män högre än för kvinnor. Barnafödande är med all säkerhet en starkt
bidragande orsak till att det här gapet uppstår. Efter att ha arbetat i några år efter examen och
därmed fått en fastare förankring på arbetsmarknaden, större ekonomisk trygghet och inte
minst ett stabilt partnerförhållande beslutar sig många par för att skaffa barn. Barnafödandet
innebär ett avbrott i yrkeslivet, framför allt för kvinnorna eftersom det vanligtvis är modern
som tar ut merparten av föräldraledigheten. Det är dock inte bara förvärvsavbrottet som miss-
gynnar kvinnorna i det här sammanhanget utan även det faktum att modern vanligtvis minskar
sin arbetstid vid återinträdet i yrkeslivet. Under de första åren efter examen arbetar män och
kvinnor i stort sett lika mycket. Vid ungefär 30 års ålder förändras den situationen. Andelen
heltidsarbetande minskar bland kvinnorna samtidigt som den ökar bland männen. Många män
ökar alltså sin arbetstid när man når upp till den ålder där akademiker vanligtvis får sina första
barn. Det här är visserligen inget bevis men ändå en indikation på att kvinnorna tar ett större
ansvar för hem och familj medan männen i högre grad gör karriär. Det längre förvärvsav-
brottet i samband med barns födelse i kombination med en, vanligtvis, kortare arbetstid efter
föräldraledigheten bidrar sannolikt till att kvinnors karriärmöjligheter försämras.

*
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Figur 2: Könsuppdelad ålderslöneprofil för akademiker inom kommuner och landsting 1996.

Återstoden av det här kapitlet består av en mer ingående analys av löneskillnaderna inom
fjorton olika yrkesgrupper. Varje yrkesgrupp har delats in i olika befattningsnivåer. Totalt
omfattar dessa yrkesgrupper 105 000 personer, vilket innebär att ca 80 % av SACO-för-
bundens medlemmar i kommuner och landsting ingår i studien. De största grupperna är lärare
och läkare med närmare 39 000 respektive 22 000 personer. Medellöner för varje yrke och
befattning redovisas i tabell 2.

Värt att notera är att det ofta inte är så stor löneskillnad mellan könen inom en och samma
befattning. I flera fall är kvinnornas medellön t o m något högre än männens. Däremot är
männens medellön vanligtvis betydligt högre än kvinnornas om man ser till en yrkesgrupp
totalt, vilket givetvis beror på att männen är överrepresenterade på de högre befattningarna.
Bortsett från de mycket kvinnodominerade yrkena arbetsterapeuter, kuratorer och sjuk-
gymnaster är andelen män inom den högsta befattningen högre än männens andel inom yrket
totalt. Mest påtagligt är det bland socialtjänstemännen, där männen utgör 60 % av de högsta
cheferna men endast 18 % av yrkesgruppen totalt. Även inom grupper som utredare,
bibliotekarier och miljö- och hälsoskyddstjänstemän är männen kraftigt överrepresenterade på
den högsta befattningen.

De största könsmässiga löneskillnaderna förekommer bland personaltjänstemän och utredare,
där kvinnornas genomsnittslöner utgör 83 - 85 % av männens.
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Tabell 2: Genomsnittlig månadslön fördelad på befattning och kön bland akademiker i fjorton olika
yrkesgrupper inom kommuner och landsting 1996.

Kvinnor Män Relation

Yrke Befattning
Antal

personer Medellön
Antal

personer Medellön
kvinno/
manslön

Arbetsterapeuter Chef/1:e arbetsterap
Arbetsterapeut
TOTALT

164
5277
5441

16 957
15 328
15 377

1
182
183

.
15 558
15 564

.
99 %
99 %

Bibliotekarier Chef
Bitr chef m m
1:e bibliotekarie
Bibliotekarie
TOTALT

173
11

474
1624
2282

22 275
19 780
17 694
15 786
16 694

89
5

95
269
458

24 426
19 223
17 359
15 818
17 848

91 %
103 %
102 %
100 %
94 %

Ingenjörer/tekniker Chef
Bitr chef, avd chef
Ingenjör, handlägg
Tekniker
TOTALT

1
2

146
53

202

.

.
17 113
14 644
16 584

128
117

1757
191

2193

25 594
23 139
18 475
15 595
18 888

.

.
93 %
94 %
88 %

Kuratorer Chef/föreståndare
Kurator/fam rådgiv
TOTALT

105
2771
2876

19 504
16 827
16 925

2
236
238

.
17 016
17 022

.
99 %
99 %

Läkare Chef
Överläkare
Distriktsläkare
Specialist
Underläkare
Underläkare ej leg
TOTALT

358
1673
1604
1782
2019
880

8316

43 703
37 539
35 230
31 078
22 071
16 848
30 029

1313
4420
2012
2693
2094
837

13369

46 407
39 458
36 308
32 356
21 917
16 792
34 069

94 %
95 %
97 %
96 %

101 %
100 %
88 %

Lärare Lektor/adjunkt
Övriga lärare
TOTALT

7766
15131
22897

19 015
17 604
18 082

6827
9142

15969

19 963
18 195
18 950

95 %
97 %
95 %

Miljö-hälsoskydds-
tjänstemän

Chef
Inspektör
TOTALT

21
340
361

23 149
16 760
17 132

76
293
369

25 083
17 142
18 777

92 %
98 %
91 %

Personaltjänstemän Chef
Personalsekreterare
Assistent
TOTALT

76
595
41

712

26 465
18 684
15 634
19 339

100
153
10

263

29 117
19 880
15 444
23 223

91 %
94 %

101 %
83 %

Psykologer Chef/1:e psykolog
Leg Psykolog
Psykolog
TOTALT

39
2461

99
2599

24 343
19 494
16 524
19 454

36
819
45

900

25 487
20 039
16 208
20 065

96 %
97 %

102 %
97 %

Sjukgymnaster Chef/1:e sjukgymn
Sjukgymnast
TOTALT

584
4693
5277

18 116
15 632
15 907

67
719
786

17 800
15 461
15 660

102 %
101 %
102 %

Skolledare Skolchef
Skolledare/rektor
TOTALT

58
1771
1829

30 460
24 218
24 416

204
2146
2350

32 584
25 106
25 756

93 %
96 %
95 %
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Tabell 2 (forts): Genomsnittlig månadslön fördelad på befattning och kön bland akademiker i fjorton
olika yrkesgrupper inom kommuner och landsting 1996.

Kvinnor Män Relation

Yrke Befattning
Antal

personer Medellön
Antal

personer Medellön
kvinno/
manslön

Socialtjänstemän Chef
Bitr chef m m
Soc insp/1:e soc sekr
Socialsekreterare
TOTALT

96
17

674
6170
6957

29 049
25 503
19 539
16 244
16 762

147
6

206
1122
1481

30 448
26 452
19 516
16 647
18 456

95 %
96 %

100 %
98 %
91 %

Tandläkare Övertandläkare
Klinikchef
Distriktstandläkare
Assistenttandläkare
TOTALT

119
297

1674
34

2124

30 701
26 485
21 725
18 986
22 849

366
452
736
34

1588

31 933
27 495
22 318
19 193
25 940

96 %
96 %
97 %
99 %
88 %

Utredare Chef
Utredare/planerare
TOTALT

54
1527
1581

31 959
19 006
19 448

312
1124
1436

32 265
20 302
22 901

99 %
94 %
85 %

Som tidigare nämnts har kvinnoandelen ökat bland akademiker sedan 1991. Tabell 3 visar hur
andelen kvinnor förändrats sedan 1991 i de fjorton studerade yrkesgrupperna. I inte mindre än
10 av yrkena har kvinnoandelen ökat, bland skolledare och utredare med så mycket som 12 –
13 procentenheter. För skolledare beror dock den här skillnaden till stor del på en administra-
tiv förändring. Inom skolans område har stora förändringar skett under de senaste åren genom
en ny skollag och nya läroplaner för samtliga skolformer. Detta har bl a medfört förändring av
skolans arbetssätt och organisation och därmed dess ledningsorganisation genom en långt-
gående decentralisering. Denna utveckling i kombination med beslut om flexibel skolstart för
sexåringar har medfört såväl ett ökat antal skolledare som en förändrad skolledarroll. Detta
har inneburit att antalet skolledare har ökat  under den senaste femårsperioden. Majoriteten av
de nya skolledarna är kvinnor.

Även bland utredare finns en förklaring till den stora förändringen. I och med 1994 års
förändring av klassificeringssystemet för yrken och befattningar inom kommuner och lands-
ting kom fler personer att klassas som utredare. I den här studien är antalet utredare nästan tre
gånger högre än i den föregående och en stor del av dem som tillkommit är kvinnor.

Tabell 3: Andel kvinnor bland akademiker inom fjorton olika yrkes-
grupper i kommuner och landsting 1991 och 1996.
Yrke 1996 1991 Förändring
Arbetsterapeuter
Bibliotekarier
Ingenjörer/tekniker
Kuratorer
Läkare

97 %
83 %
8 %

92 %
38 %

97 %
82 %
9 %

92 %
36 %

0
1

-1
0
2

Lärare
Miljö-hälsoskydd
Personaltjänstemän
Psykologer
Sjukgymnaster

59 %
49 %
73 %
74 %
87 %

54 %
42 %
69 %
73 %
89 %

5
7
4
1

-2

Skolledare
Socialtjänstemän
Tandläkare
Utredare

44 %
82 %
57 %
52 %

31 %
78 %
53 %
40 %

13
4
4

12
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I två av grupperna, arbetsterapeuter och kuratorer, är andelen kvinnor oförändrad jämfört med
1991. Båda grupperna var redan i utgångsläget väldigt kvinnodominerade, varför det kvinn-
liga inslaget knappast kan öka så mycket mer. Andelen män har endast ökat i två av
grupperna, ingenjörer och sjukgymnaster. Ökningarna är dock ganska små, 1 – 2 procenten-
heter.

När SACO analyserade löneskillnaderna mellan män och kvinnor i kommuner och landsting
1991 konstaterades att det fanns ett klart samband mellan genomsnittslönen i ett yrke och
andelen män i yrket. Figur 3 nedan visar hur detta samband ser ut 1996. Alla grupper, med
undantag av läkare och ingenjörer, ligger fortfarande på eller i närheten av den utritade
regressionslinjen. De mest kvinnodominerade grupperna är fortfarande de som har de lägsta
lönerna. Sambandet mellan genomsnittslönen och andelen män är fortfarande starkt, även om
det dock tycks ha minskat en aning jämfört med 1991.14 Med tanke på den satsning som
gjordes på kvinnodominerade grupper 1996 i enlighet med det löneavtal som slöts 1995 borde
nog sambandet mellan ett yrkes medellön och mansandel minskat mer än det faktiskt gjort.

Figur 3: Genomsnittlig månadslön och andel män bland akademiker i fjorton olika yrkesgrupper inom
kommuner och landsting 1996.

Fortfarande kan man konstatera att många av yrkesgrupperna har påtagligt låga löner med
tanke på de arbetsuppgifter, det ansvar och den utbildning de anställda har. Det gäller främst
de mest kvinnodominerade grupperna, men även  grupper som t ex lärare och miljö- och häl-
soskyddsinspektörer. Exempelvis skulle en socialsekreterare behöva ett lönelyft på 22 % för
att få samma nettolivslön som en gymnasieutbildad. För en bibliotekarie krävs ett lönelyft på
39 % och en adjunkt skulle behöva höja lönen med 18 % för att få samma nettolön över livet

                                               
14 Korrelationen mellan medellönen i ett yrke och andelen män i yrket har minskat från 0,62 till 0,55 mellan
1991 och 1996. Vägs beräkningen med antal personer i respektive yrkesgrupp som vikt (vilket är rimligt att
göra) blir dels korrelationen högre, dels blir förändringen jämfört med 1991 mycket liten. Korrelationen minskar
då från 0,74 till 0,71 mellan 1991 och 1996.
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som en gymnasieutbildad har i genomsnitt.15

Löneskillnader inom fjorton yrkesgrupper 1996

I det här avsnittet studeras löneskillnaderna mellan könen inom de olika yrkesgrupperna med
hjälp av regressionsanalys. Denna metod möjliggör en beräkning av löneskillnaderna mellan
män och kvinnor samtidigt som övriga lönepåverkande variabler hålls konstanta. Det innebär
att de skillnader som framkommer i analysen kan antas bero just på könstillhörigheten. En be-
gränsning i detta sammanhang är givetvis tillgången på lönepåverkande variabler i data-
underlaget. Det funktionssamband som använts ser ut på följande sätt:

lnLÖN = f[kön, ålder, (ålder)2, forskarutbildning, födelselandj, sysselsättningsgrad,
befattningi, kommun/landsting, länk]

Funktionssambandet har anpassats på var och en av de fjorton studerade yrkesgrupperna.
Eftersom det i ett par av modellens förklarande variabler finns inbyggda ojämlikheter mellan
könen kommer dessa givetvis att påverka resultatet. Det gäller exempelvis befattningsvari-
ablerna. I föregående avsnitt visade vi att män vanligtvis är överrepresenterade på de högre
befattningarna. När vi i en regressionsmodell tar hänsyn till skillnader i befattning kommer en
stor del av löneskillnaderna förklaras av dessa befattningsskillnader. Det innebär att vi då inte
ser den löneskillnad mellan könen som beror på att männen har chefsjobb i högre utsträckning
än kvinnor. Därför har vi även skattat modellen när befattningsvariablerna tagits bort. Vi har
också gjort skattningar när även sysselsättningsgraden plockats bort.

Modellens beroende variabel är lön som för varje individ räknats om till heltidslön. Löne-
variabeln har dessutom logaritmerats, vilket medför att löneskillnaderna kan uttryckas i
procent.

Könsvariabeln skall fånga upp den eventuella löneskillnad som finns mellan män och
kvinnor. Det är könsvariabelns koefficienter vi fokuserar oss på i det här avsnittet. Det är
exponenten av dessa som visar den procentuella löneskillnaden mellan könen och som
redovisas i tabell 4 nedan.

Variabeln ålder fångar upp effekten av att produktiviteten och lönen stiger med ökande
erfarenhet. Eftersom den här effekten är störst i början av karriären och därefter avtagande, så
har variabeln även tagits med i kvadrerad form. Egentligen är det den ökade arbetslivs-
erfarenheten som orsakar den här effekten, men eftersom vi saknar tillförlitlig data om detta
använder vi ålder som en proxyvariabel för arbetslivserfarenhet.

Forskarutbildning anger huruvida en individ har forskarutbildning eller ej. Utbildning på den
här nivån är betydligt vanligare bland män än bland kvinnor.

Variablerna för födelseland anger var en person är född. Vi har i det här fallet delat in indi-
viderna i tre olika grupper beroende på om man är född i Sverige, övriga Norden eller utanför
Norden. Osakliga löneskillnader mellan personer med olika etniskt ursprung är givetvis lika
oacceptabla som könsmässiga löneskillnader. Vi är dock medvetna om att personer med
invandrarbakgrund ofta har lägre lön än sina svenska kollegor och har därför tagit med upp-
gift om födelseland i modellen.
                                               
15 För en utförligare beskrivning av livslönen för olika akademikergrupper se Ljunglöf, T & Ohlsson, J:
Uppvärdera kunskap och kompetens. Publicerad i antologin ”Kunskap så det räcker?” SACO/SULF 1997.
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Sysselsättningsgrad anger hur många procent av en heltid man arbetar. Variabeln finns med i
modellen eftersom personer som arbetar deltid ofta har lägre ”timlön” än de som arbetar hel-
tid. Trots att alla löner är omräknade till heltidslöner finns det vanligtvis löneskillnader som
beror på skillnader i arbetstid. Deltidsarbete är betydligt vanligare bland kvinnor än bland
män, vilket innebär att den här effekten tenderar att förstärka löneskillnaderna mellan könen.
Eftersom personer som arbetar mindre än 40 % av en heltid är exkluderade ur dataunderlaget
kan variabeln anta värden mellan 40 och 100.

I modellen ingår även variabler för att fånga upp de löneskillnader som beror på att olika
individer har olika befattningar. Antalet befattningsnivåer varierar mellan de olika yrkena och
en fullständig förteckning finns i tabell 2 på sidorna 14 - 15.

Flera av yrkesgrupperna finns inom både kommuner och landsting. I modellen ingår därför
även en variabel som tar hänsyn till eventuella löneskillnader dem emellan. Den här variabeln
finns givetvis inte med för grupper som bara finns inom den ena sektorn som t ex social-
tjänstemän.

Slutligen ingår även variabler som syftar till att ta hänsyn till att lönerna varierar mellan olika
delar av landet. I det här fallet beaktar vi skillnader mellan olika län.16

I tabellen nedan redovisas de procentuella löneskillnaderna mellan könen. De fullständiga
resultaten av de olika regressionsekvationerna redovisas i en separat bilaga.

Tabell 4: Löneskillnader mellan män och kvinnor beräknade utifrån olika förutsättningar bland akade-
miker inom fjorton olika yrkesgrupper i kommuner och landsting 1996

Löneskillnad mellan män och kvinnor då hänsyn tagits till skillnader i:
Yrke Brutto-

skillnad

(1)

Ålder
Födelseland

Forskarutbildn
Region

(2)

Ålder
Födelseland

Forskarutbildn
Region

Syssels grad
(3)

Ålder
Födelseland

Forskarutbildn
Region

Befattning

(4)

Ålder
Födelseland

Forskarutbildn
Region

Befattning
Syssels grad

(5)
Arbetsterapeuter
Bibliotekarier
Ingenjörer/tekniker
Kuratorer
Läkare

1,2 %
6,9 %

13,9 %
5,7 %

13,5 %

1,4 %
5,0 %
8,9 %
1,3 %
5,6 %

(1,2) %
3,5 %
8,3 %

Ej signifikant
5,5 %

1,6 %
1,2 %
5,0 %
1,6 %
2,3 %

1,4 %
Ej signifikant

4,7 %
1,1 %
2,1 %

Lärare
Miljö-hälsoskyddstjm
Personaltjänstemän
Psykologer
Sjukgymnaster

4,8 %
9,6 %

20,1 %
3,1 %

-1,5 %

2,5 %
4,0 %

17,3 %
2,4 %

Ej signifikant

2,3 %
3,0 %

16,3 %
2,2 %

-0,8 %

2,2 %
Ej signifikant

7,3 %
2,0 %

Ej signifikant

2,0 %
Ej signifikant

6,9 %
1,9 %

(-0,5 %)

Skolledare
Socialtjänstemän
Tandläkare
Utredare

5,5 %
10,1 %
13,5 %
17,8 %

5,4 %
6,2 %
8,2 %

11,6 %

5,3 %
5,7 %
6,8 %

11,1 %

4,1 %
1,4 %
2,3 %
5,4 %

4,1 %
1,3 %
1,8 %
5,2 %

Not: Värden inom parentes är signifikanta på 10%-nivån.

Kolumnen ”bruttoskillnad” anger hur stor skillnaden är mellan männens och kvinnornas
medellön. Här är löneskillnaderna i flera fall ganska stora. I sex av de fjorton grupperna är

                                               
16 För miljö- och hälsoskyddstjänstemän har vi dock använt indelningen storstadslän, skogslän och övriga län.
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männens medellön mer än 10 % högre än kvinnornas.

I kolumnerna 2 – 5 är resultaten framtagna med hjälp av regressionsanalys. I kolumn 2, där
hänsyn tagits till skillnader i ålder, födelseland, utbildningsnivå och region,  har löneskill-
naderna i allmänhet sjunkit jämfört med kolumn 1. De varierar nu mellan 0 och drygt 17 %.
Personaltjänstemän är den grupp som har de klart största löneskillnaderna mellan könen.
Även bland ingenjörer, tandläkare och utredare tjänar männen 8 – 12 % mer än kvinnorna.
Med ett undantag, sjukgymnaster, har männen högre lön i samtliga yrkesgrupper.

I kolumn 3 har även skillnader i sysselsättningsgrad beaktats. Löneskillnaderna har nu mins-
kat ytterligare vilket tyder på att de som arbetar deltid har lägre ”timlön” än de som arbetar
heltid och att kvinnorna missgynnas av det eftersom de har deltidsarbete i högre utsträckning
än männen. För flera grupper är dock skillnaderna mot föregående kolumn ganska små, men
för grupper som bibliotekarier, personaltjänstemän och tandläkare påverkas löneskillnaderna
mellan könen förhållandevis mycket av skillnader i arbetstid. Bland sjukgymnasterna har nu
männen lägre lön än kvinnorna, men skillnaden mellan könen är liten endast 0,8 %.

I kolumn 4 har vi åter tagit bort sysselsättningsgraden men däremot tagit hänsyn till skillnader
i befattning. Nu minskar löneskillnaderna mellan könen markant och det råder ingen tvekan
om att skillnader i befattning, för många grupper, är den enskilt största orsaken till att lönen
varierar mellan män och kvinnor. I hälften av yrkesgrupperna mer än halveras löneskill-
naderna mellan könen jämfört med kolumn 2 där vi inte tagit hänsyn till skillnader i befatt-
ning.

I kolumn 5, slutligen, har vi tagit hänsyn till skillnader i alla lönepåverkande faktorer vi har
tillgång till i vårt dataunderlag. Nu har löneskillnaderna minskat ytterligare och i tio av fjorton
grupper understiger de 2,5 %. Endast två av grupperna, utredare och personaltjänstemän, har
löneskillnader som överstiger 5 %. Även om löneskillnaderna i flertalet yrkesgrupper kan
tyckas vara förhållandevis små, skall man vara klar över att de är statistiskt säkerställda och
att vi, med vårt dataunderlag, inte kan förklara dem på något annat sätt än att de beror på
skillnader i kön. Små belopp under ett enskilt år växer dessutom till stora belopp under ett helt
arbetsliv. Sjukgymnaster, bibliotekarier och miljö- och hälsoskyddsinspektörer är de enda
yrkesgrupperna där vi inte kunnat fastställa några könsmässiga löneskillnader utifrån de
kriterier som normalt används vid undersökningar av det här slaget.17

Sammanfattningsvis kan man konstatera att i flertalet yrkesgrupper beror merparten av löne-
skillnaderna mellan könen på att männen är överrepresenterade på de högre befattnings-
nivåerna. Fler kvinnliga chefer skulle sannolikt bidra till att utjämna löneskillnaderna mellan
könen.  Problemet är dock att det vanligtvis är svårare för kvinnor att bli chefer. I en studie
som SACO genomfört åt Kvinnomaktutredningen18 studeras bl a karriärutvecklingen för soci-
altjänstemän under perioden 1985 - 1996. Av rapporten framgår bl a att sannolikheten att bli
chef är lägre för en kvinna än för en man och att de kvinnor som ändå når den högsta
chefsnivån får ett betydligt lägre lönelyft vid befordran än vad männen får. För att uppnå
visionen om ett jämställt samhälle måste  kvinnor få samma karriärmöjligheter som män och
givetvis lika lön för lika arbete.

                                               
17 För sjukgymnasterna är dock den erhållna könskoefficienten signifikant på 10 %-nivån, men med den
utmärkande egenskapen att det faktiskt är kvinnorna som tjänar något mer än männen.
18 Ohlsson, J & Öhman, J: ”Kvinnliga och manliga chefer – finns det ett glastak?”, SOU 1997:137, Glastak och
glasväggar? Den könssegregerade arbetsmarknaden, kapitel 5. Även publicerad som reprint i SACOs Akademi-
kerfakta nr 1/1998.
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Inom några yrkesgrupper, t ex arbetsterapeuter, lärare och psykologer, är löneskillnaderna
mellan könen ungefär lika stora oavsett om man tagit hänsyn till skillnader i befattning eller
ej. Här är det i första hand inte befattningsskillnader som är problemet utan snarare att
kvinnor vanligtvis får lägre lön än män även på samma befattningsnivå.

Förändring av löneskillnaderna mellan 1991 och 1996

I föregående avsnitt presenterades löneskillnader mellan kvinnor och män avseende 1996. I
och med att modellen har förbättrats är de resultat som redovisades inte helt jämförbara med
de som erhölls i 1991 års studie eftersom antalet förklarande variabler har utökats. För att få
jämförbarhet mellan dessa år har vi gjort nya skattningar av de könsmässiga löneskillnaderna
för 1996 där vi använt samma variabeluppsättning som vi gjorde i studien 1991. Funktions-
sambandet ser då ut på följande sätt:

lnLÖN = f[kön, ålder, (ålder)2, sysselsättningsgrad, befattningi, kommun/landsting, länk]

Lönevariationer mellan olika individer förklaras alltså med skillnader i kön, ålder, syssel-
sättningsgrad, befattning, kommun- eller landstingsanställning samt vilket län man arbetar i.
Avvikelserna från funktionssambandet i föregående avsnitt består i att vi här inte tar hänsyn
till skillnader i utbildningsnivå eller födelseland. Det gör givetvis att de resultat som redo-
visades i föregående avsnitt ger en bättre bild av de faktiska löneskillnaderna mellan män och
kvinnor under 1996 än de som redovisas nedan. De resultat för 1996 som redovisas i tabell 5
nedan bör således enbart användas vid jämförelser med 1991 års studie.

Tabell 5: Förändring av löneskillnader mellan män och kvinnor beräknade utifrån olika förutsättningar
bland akademiker inom fjorton olika yrkesgrupper i kommuner och landsting mellan 1991 och 1996.

Löneskillnad mellan män och kvinnor då hänsyn tagits till skillnader i:
Ålder

Region

Sysselsättningsgrad

Ålder
Region

Befattning
Sysselsättningsgrad

Grupp 1996 1991 Förändring 1996 1991 Förändring
Arbetsterapeuter
Bibliotekarier
Ingenjörer/tekniker
Kuratorer
Läkare

Ej signifikant
3,7 %
8,3 %

Ej signifikant
6,8 %

Ej signifikant
2,6 %
3,8 %

Ej signifikant
7,8 %

Ej signifikant
Ej signifikant

+4,5
Ej signifikant

-1,0

Ej signifikant
Ej signifikant

4,7 %
1,1 %
2,7 %

Ej signifikant
Ej signifikant

4,1 %
Ej signifikant

2,3 %

Ej signifikant
Ej signifikant
Ej signifikant

+1,1
+0,4

Lärare
Miljö-hälsoskydd
Personaltjänstemän
Psykologer
Sjukgymnaster

2,6 %
3,1 %

16,4 %
2,9 %

-0,9 %

1,7 %
3,0 %

16,1 %
3,3 %

(-0,6 %)

+0,9
Ej signifikant
Ej signifikant
Ej signifikant
Ej signifikant

2,2 %
Ej signifikant

7,1 %
2,5 %

-0,7 %

0,7 %
Ej signifikant

6,7 %
2,7 %

Ej signifikant

+1,5
Ej signifikant
Ej signifikant
Ej signifikant
Ej signifikant

Skolledare
Socialtjänstemän
Tandläkare*

Utredare

5,4 %
5,6 %
7,2 %

10,9 %

6,3 %
7,8 %
7,3 %

16,2 %

-0,9
-2,2

Ej signifikant
-5,3

4,2 %
1,1 %
1,7 %
5,3 %

2,8 %
2,0 %
1,6 %
4,9 %

+1,4
-0,9

Ej signifikant
(+0,4)

Not: Värden inom parentes är signifikanta på 10%-nivån.
* I 1991 års studie gjordes flera beräkningar av löneskillnaderna mellan manliga och kvinnliga tandläkare utifrån olika antaganden om ett
lönetillägg, s k tantiem, som fördelades bland distriktstandläkare. De redovisade jämförelsetalen för 1991 som återges i tabellen är de som
erhölls när genomsnittligt tantiem lades till samtliga distriktstandläkares löner. Detta ansågs vara det mest realistiska alternativet. Tantiem är
inte lika vanligt förekommande idag varför vi inte beaktat det i beräkningarna för 1996.
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Förändring då hänsyn ej tagits till skillnader i befattning

I de tre första kolumnerna i tabellen visas resultaten när vi inte tagit hänsyn till skillnader i
befattning. I åtta av de fjorton yrkesgrupperna har vi inte kunnat påvisa någon förändring av
löneskillnaden mellan könen, utan den är fortfarande av samma storleksordning som 1991.
Jämfört med 1991 så har löneskillnaderna minskat bland läkare, skolledare, socialtjänstemän
och utredare. Den kraftiga minskningen bland utredare beror troligen till stor del på att
sammansättningen inom gruppen har förändrats jämfört med 1991. I och med den förändring
av klassificeringssystemet som Kommun- och Landstingsförbunden genomförde 1994 räknas
nu fler personer som utredare än tidigare. Ett uttryck för det är att antalet utredare nästan har
tredubblats jämfört med 1991 års studie. För socialtjänstemännen beror den relativt stora
minskningen i första hand på en jämnare könsfördelning på chefspositionerna. Männen är
dock fortfarande överrepresenterade på de högsta befattningarna, men inte i samma utsträck-
ning som 1991. Bland ingenjörer och lärare har löneskillnaderna mellan könen ökat. För
ingenjörer är ökningen kraftig, hela 4,5 procentenheter. Orsaken är framför allt en ökad
koncentration av män på de högsta befattningarna. På lärarsidan är ökningen måttligare,
1 procentenhet. Lärarna har sedan den förra undersökningen fått ett nytt och friare lönesystem
som troligen gagnat lärare inom naturvetenskap och teknik, vilka är mer marknadsutsatta och
mansdominerade än andra lärargrupper.

Förändring då hänsyn tagits till skillnader i befattning

I de tre sista kolumnerna i tabell 5 presenteras de resultat vi fått när vi även tagit hänsyn till
skillnader i befattning. Även i detta fall är förändringarna inom 8 av 14 grupper inte statistiskt
säkerställda. Bland de grupper där förändringar påvisats så är skillnaden inom en av grup-
perna, utredare, endast statistiskt säkerställd då vi använder något lägre signifikanskrav än vad
som är brukligt. Intressant är att i 5 av 6 fall så innebär förändringarna att löneskillnaderna
mellan könen har ökat. Störst är ökningarna inom skolvärlden, dvs bland lärare och skolledare
där löneskillnaderna mellan könen ökat med ca 1,5 procentenheter mellan 1991 och 1996.
Socialtjänstemän är den enda grupp där vi kunnat konstatera att löneskillnaderna mellan män
och kvinnor minskat.

Oavsett om man tar hänsyn till skillnader i befattning eller ej kan man konstatera att det inte
hänt så mycket mellan 1991 och 1996. I ungefär hälften av fallen har vi överhuvudtaget inte
kunnat påvisa några förändringar av löneskillnaden mellan könen. I vissa fall är detta givetvis
positivt eftersom det innebär att vi inte hittat några könsmässiga löneskillnader vare sig 1991
eller 1996. I andra fall innebär det att de löneskillnader som gällde 1991 alltjämt finns kvar.
När vi inte tagit hänsyn till skillnader i befattning så innebär de förändringar som trots allt
påträffats att löneskillnaderna har minskat. Ofta beror det på att könsfördelningen på de högre
positionerna blivit jämnare. De förändringar som påträffats då hänsyn tagits till skillnader i
befattningsnivå innebär däremot vanligtvis att löneskillnaderna mellan könen ökat.
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Statlig sektor

Beskrivning av löneskillnader

Den statliga sektorn har krympt drastiskt under 1990-talet. Antalet anställda har minskat med
närmare en tredjedel. Från 380 000 personer 1991 till 258 000 under 1996. Nästan hela
minskningen gäller affärsverken och förklaras med bolagiseringen av framför allt Posten och
Televerket, men även av Vattenfall och Domänverket. Inom övriga delar av den statliga
sektorn har antalet anställda minskat med ca 20 000 personer under den aktuella perioden. En
stor del av den minskningen har ägt rum inom försvaret.

Under 1996 hade SACO-förbunden ca 68 500 medlemmar inom den statliga sektorn. Därmed
var mer än var fjärde statligt anställd medlem i något av SACOs förbund. Antalet medlemmar
har minskat med knappt 4 000 jämfört med 1991. Minskningen beror dock på att Svenska
Officersförbundet (SOF) lämnade SACO i slutet av 1995 för att tillsammans med Officerar-
nas Riksförbund bilda det nya Officersförbundet19. Bortser man från SOF:s medlemmar har
antalet SACO-anslutna istället ökat med knappt 5 000 personer mellan 1991 och 1996. Unge-
fär 60 % av SACO-förbundens medlemmar inom sektorn är män, vilket är detsamma som för
hela statliga sektorn.

Medellönen20 för en SACO-ansluten man uppgick 1996 till knappt 23 300 kr/mån. Kvinnorna
tjänade i genomsnitt lite drygt 19 700 kr/mån, vilket är nästan 3 600 kr lägre än männen.
Kvinnornas medellön motsvarar därmed ca 85 % av männens. Lönerelationen mellan könen
är således jämnare inom den statliga sektorn än inom den kommunala. Av tabell 6 framgår att
kvinnornas medellön närmat sig männens något under de senaste åren.

Tabell 6: Kvinnors genomsnittliga månadslön i för-
hållande till männens bland SACO-förbundens med-
lemmar (exkl SOF)  inom statlig sektor 1989 – 1996.

År Lönerelation
1989
1991
1993
1996

83 %
83 %
84 %
85 %

Not: För 1989 har även lärare och annan skolpersonal
som kommunaliserades 1991 tagits bort.

                                               
19 Från och med 1998 är även Officersförbundet medlem i SACO.
20 Med ”lön” avses i det här kapitlet grundlön + fasta tillägg. Denna summa har sedan räknats om till heltidslön.
Personer som är tjänstlediga eller arbetade mindre än 40 % av en heltid ingår ej i beräkningarna.



23
akaf2

Figur 4: Löneboxar för akademiker inom statlig sektor 1996 fördelat på
kön.

90:e percentil

Övre kvartil

Median

Undre kvartil

10:e percentil

Medelvärde

I likhet med den kommunala sektorn är lönespridningen inom den statliga sektorn större bland
män än bland kvinnor. Skillnaden mellan övre och undre kvartil uppgår till 8 900 kr för män,
vilket kan jämföras med 5 700 kr bland kvinnorna. I figur 4 är därför kvinnornas lönebox
plattare än männens. Av diagrammet framgår även att kvinnornas medianlön uppgår till ca
18 500 kr/månad, vilket kan jämföras med 21 800 kr för män. Faktum är att medianlönen
bland kvinnor endast är något högre än den undre kvartilen för män. Det går också att utläsa
att ungefär en fjärdedel av kvinnorna och hälften av männen tjänade mer än 21 800 kr/månad.
Den tiondel av kvinnorna som hade de högsta lönerna tjänade alla mer än 26 200 kr/månad.
Mer än en fjärdedel av männen tjänade dock mer än så. Bland männen låg istället den 90:e
percentilen på 32 500 kr/månad.

Även inom den statliga sektorn utvecklas kvinnors och mäns löner olika över åldrarna, vilket
framgår av figur 5 nedan. Ingångslönerna ligger på ungefär samma nivå, men strax före 30 års
ålder uppstår ett lönegap mellan könen som sedan växer successivt fram till pensionsåldern.
Samtidigt som det här gapet mellan könen uppstår minskar kvinnorna sin arbetstid. Andelen
heltidsarbetande kvinnor faller, medan den är i stort sett oförändrad bland män. I avsnittet om
den kommunala sektorn fördes ett resonemang om barnafödandets betydelse för löneut-
vecklingen. I korthet gick det ut på att kvinnor får en sämre löneutveckling än män dels på
grund av att man i samband med barnafödande vanligtvis tar ut merparten av föräldra-
ledigheten och därmed får ett längre förvärvsavbrott än männen, dels därför att kvinnor i
högre utsträckning än män minskar sin arbetstid vid återinträdet i yrkeslivet. Den kortare
arbetstiden bidrar sannolikt även till att möjligheterna till befordran försämras. En stor del av
lönegapet mellan män och kvinnor beror på att männen i högre utsträckning avancerar till de
högre befattningarna.

*
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Figur 5: Könsuppdelad ålderslöneprofil för akademiker inom statlig sektor 1996.

I det följande redovisas analyser av löneskillnaderna inom ett urval statliga yrkesgrupper. Det
rör sig om  tio olika grupper, varav fem finns inom högskolan. Totalt omfattar dessa ca 23 600
personer. De största grupperna är anställda i den teknisk-naturvetenskapliga sektorn på hög-
skolan och förvaltningstjänstemän på olika myndigheter med ungefär 6 800 respektive 6 400
personer. Medellöner för de olika yrkesgrupperna och deras respektive befattningar redovisas
i tabell 7 nedan.

I likhet med situationen inom den kommunala sektorn är löneskillnaderna mellan könen ofta
ganska små inom en och samma befattning. Vanligtvis motsvarar kvinnornas medellön 95 %
eller mer av en genomsnittlig manslön om man gör jämförelsen inom de olika befattningarna.
Ser man däremot till yrkesgrupperna som helhet ökar skillnaderna mellan könen. Endast inom
tre av tio yrken överstiger kvinnornas medellön 90 % av männens. Även inom den statliga
sektorn är männen alltså överrepresenterade på de högre befattningarna.

Jämfört med 1991 års studie är relationen mellan genomsnittliga kvinno- och manslöner i stort
sett oförändrade inom flertalet yrkesgrupper. Undantagen är åklagare, där skillnaden mellan
könen minskat, samt bibliotekarier och de som omfattas av läkarlöneavtalet inom högskolans
sektor för vårdyrken där skillnaderna har ökat.
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Tabell 7: Genomsnittlig månadslön fördelad på tjänstebenämning och kön för akademiker inom tio olika
yrkesgrupper i statlig sektor 1996.

Kvinnor Män Relation

Tjänstebenämning
Antal

personer Medellön
Antal

personer Medellön
kvinno/
manslön

Förvaltnings- Generaldirektör 8 47 885 21 49 570 97 %
tjänstemän Överdirektör 3 . 17 42 010 .

Byråchef 44 32 436 161 31 716 102 %
Avdelningsdirektör 799 24 107 2243 25 167 96 %
Byrådirektör 1059 19 005 1278 19 782 96 %
1:e byråsekreterare 311 16 990 192 17 362 98 %
Byråsekreterare 164 16 154 58 16 266 99 %
TOTALT 2388 20 638 3970 23 393 88 %

Åklagare Riksåklagare/Bitr RÅ 1 . 1 . .
Överåklagare 1 . 10 48 490 .
Chefs-/statsåklagare 16 38 255 104 35 674 107 %
Kammaråklagare 139 26 816 284 28 249 95 %
Assistent-/aspirantåklag 30 18 013 31 18 120 99 %
TOTALT 187 26 641 430 29 844 89 %

Domare Justitie-/regeringsråd 3 52 000 20 52 150 100 %
President 1 . 8 52 375 .
Lagman 14 42 679 147 40 928 104 %
Chefsrådman 24 35 700 74 36 079 99 %
Rådman 115 30 235 418 30 982 98 %
Assessor 102 22 500 106 22 958 98 %
Fiskal 76 18 386 61 18 568 99 %
Fiskalaspirant 8 16 642 9 16 600 100 %
TOTALT 343 26 138 843 31 806 82 %

Bibliotekarier Överbibliotekarie 3 27 300 8 36 985 74 %
Biblioteksråd 1 . 1 . .
Bibliotekschef 9 25 849 6 25 466 102 %
1:e bibliotekarie 53 21 882 29 21 640 101 %
Bibliotekarie 389 17 112 157 17 302 99 %
Biblioteksassistent 51 14 756 28 15 174 97 %
TOTALT 506 17 617 229 18 556 95 %

Präster Domprost . . 7 30 190 .
1:e stiftsadjunkt 1 . 14 25 594 .
Kyrkoherde 128 21 488 797 22 014 98 %
Stiftsadjunkt 24 20 355 67 21 783 93 %
Komminister 467 18 145 907 18 378 99 %
Kontraktsadjunkt 36 19 021 69 19 247 99 %
Prästerlig tj vik 12 16 725 28 17 383 96 %
Pastorsadjunkt 74 14 854 59 14 519 102 %
TOTALT 742 18 488 1948 19 977 93 %
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Tabell 7 (forts): Genomsnittlig månadslön fördelad på tjänstebenämning och kön för akademiker inom tio
olika yrkesgrupper i statlig sektor 1996.
Universitets- och Kvinnor Män Relation
högskoleanställda
inom Tjänstebenämning

Antal
personer Medellön

Antal
personer Medellön

kvinno/
manslön

Teknisk/- Professor 33 36 266 579 36 848 98 %
naturvetenskaplig Högskolelektor 212 26 426 1403 27 342 97 %
sektor Forskare 72 21 688 286 23 397 93 %

Högskoleadjunkt 205 21 116 813 22 431 94 %
1:e forskningsingenjör 38 20 694 266 22 196 93 %
Forskarassistent 67 21 902 267 22 798 96 %
Forskningsingenjör 72 17 084 318 18 591 92 %
Forskningsassistent 47 16 565 98 18 571 89 %
Doktorand 631 16 149 1435 16 587 97 %
TOTALT 1377 19 711 5465 23 449 84 %

AES-sektorn Professor 28 32 632 187 34 610 94 %
Högskolelektor 219 25 088 662 26 010 96 %
Forskare 20 22 004 28 22 504 98 %
Högskoleadjunkt 328 20 317 473 21 209 96 %
Forskarassistent 24 22 243 45 22 863 97 %
Doktorand 134 16 082 143 16 340 98 %
TOTALT 753 21 515 1538 24 524 88 %

Sektorn för kultur Professor 23 31 992 115 33 153 96 %
och information Universitetslektor 184 24 782 308 25 429 97 %

Forskare 12 21 034 11 23 355 90 %
Lektor utländsk 12 20 975 30 21 488 98 %
Forskarassistent 20 21 568 19 22 491 96 %
Universitetsadjunkt 194 20 606 194 21 111 98 %
Forskningsassistent 9 16 633 6 18 326 91 %
Doktorand 46 15 816 58 16 046 99 %
TOTALT 500 22 212 741 24 440 91 %

Sektorn för Professor 9 37 930 51 36 874 103 %
vårdyrken Professor/Övertandläkare 2 . 24 39 441 .
ej läkarlöneavtalet Univ lekt/Bitr övertandl 18 29 942 29 29 599 101 %

Universitetslektor 40 27 028 49 27 353 99 %
Forskare 32 20 982 61 23 667 89 %
Forskarassistent 19 22 085 39 22 658 97 %
Universitetsadjunkt 142 20 536 41 22 059 93 %
Forskningsassistent 26 16 906 19 18 015 94 %
Doktorand 89 16 459 56 16 448 100 %
TOTALT 377 21 097 369 25 802 82 %

Sektorn för Professor 10 37 332 212 39 759 94 %
vårdyrken Univ lekt/Bitr överläkare 6 29 350 15 30 346 97 %
läkarlöneavtalet Universitetslektor 67 29 486 225 30 815 96 %

Forskare 14 27 581 69 30 170 91 %
Forskarassistent 33 21 969 75 23 312 94 %
Forskningsassistent 3 . 9 20 239 .
Doktorand 41 18 975 71 19 021 100 %
TOTALT 174 25 759 676 31 332 82 %
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Löneskillnader inom tio yrkesgrupper 1996

För att få en tydligare bild av löneskillnadernas storlek och orsaker använder vi i det här av-
snittet regressionsanalys för att undersöka hur lönen påverkas av faktorer som kön, befatt-
ningar m fl.

För att beräkna de könsmässiga löneskillnaderna har vi använt oss av följande löneekvation:

lnLÖN = f[kön, ålder, (ålder)2 , sysselsättningsgrad, region, befattningi]

Den beroende variabeln lön är uppräknad till heltidslön. Genom att i ekvationen logaritmera
lönevariabeln, kommer de könsmässiga skillnaderna att kunna uttryckas i procent.

Könsvariabeln skall fånga upp de könsrelaterade löneskillnaderna.

Arbetslivserfarenhet är en viktig lönepåverkande faktor, men eftersom uppgift om detta
saknas i det statliga dataunderlaget, avser vi istället mäta denna tidseffekt med variabeln
ålder, som alltså kan ses som en proxyvariabel till antal yrkesverksamma år. Ålder finns med
både okvadrerad och kvadrerad. Den kvadrerade termen finns med för att beakta det faktum
att löneökningstakten är störst i början av karriären för att sedan avta.

Sysselsättningsgrad uttrycker arbetad tid i procent av heltid. Denna variabel syftar till att
fånga upp den eventuella positiva effekt på ”timlönen” som hög sysselsättningsgrad kan ha.
Trots att alla löner i vår studie räknats om till heltid är det vanligt att personer med längre
arbetstid har en lönemässig fördel av det i förhållande till de med kortare. Värdena på
sysselsättningsgraden ligger mellan 40 och 100, då personer med lägre grad är exkluderade ur
studien.

Region innebär i detta fall Stockholm eller övriga landet. Med denna förklaringsvariabel avses
att fånga upp den eventuella regionala effekten Stockholm har jämfört med övriga landet.

Befattning har stor betydelse för lönevariabeln och stärker därmed validiteten för modellen.
Variabeln avser att fånga upp de specifika löneskillnaderna mellan olika befattningar. En full-
ständig redovisning av de befattningar som använts inom de olika yrkesgrupperna finns i
tabell 7 på sidorna 25 - 26.

I tabell 8 nedan redovisas resultaten från regressionsekvationerna. I kolumn 1 redovisas
bruttolöneskillnaderna, dvs skillnaderna i medellön mellan könen. Männens medellöner är 5 –
22 % högre än kvinnornas i de olika yrkesgrupper. De största skillnaderna finns bland
universitets-/högskoleanställda inom sektorerna för vårdyrken och domare och de lägsta bland
bibliotekarier.

I kolumn 2 har vi kontrollerat för ålder och region. Löneskillnaderna minskar då genast för
samtliga grupper och ligger nu i intervallet 0 – 17 %. Störst skillnad är det för universitets-
/högskoleanställda utan läkarlöneavtal inom sektorn för vårdyrken. Därefter kommer reste-
rande grupper inom universitet/högskola samt förvaltningstjänstemän, vilkas löneskillnader
ligger mellan 7 och 11 %. Värt att notera bland domarna är att åldersvariabeln fångar upp en
mycket stor del av löneskillnaderna. Från en bruttolöneskillnad på 21,6 % sjunker löneskill-
naden till 2,6 % när man kontrollerar för region och ålder. Det visar att medelåldern inom
gruppen är betydligt högre bland männen än bland kvinnorna samt att lönen i hög grad är en
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funktion av yrkeserfarenheten. Samma förhållande gäller även för åklagare där vi inte längre
kan påvisa någon signifikant könsmässig löneskillnad trots att männens medellön var 12 %
högre än kvinnornas.

Tabell 8: Löneskillnader mellan män och kvinnor beräknade utifrån olika förutsättningar bland
akademiker inom tio olika yrkesgrupper i statlig sektor 1996.

Löneskillnad mellan män och kvinnor då hänsyn tagits
till skillnader i:

Yrke Brutto-
löne-

skillnad

(1)

Ålder

Region

(2)

Ålder

Region
Syssels grad

(3)

Ålder
Befattning

Region

(4)

Ålder
Befattning

Region
Syssels grad

(5)
Förvaltningstjänstemän 13,3 % 10,6 % 10,4 %   3,6 %   3,6 %
Åklagare 12,0 % Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant
Domare 21,6 %   2,6 %   2,6 %   0,7 %   0,7 %
Bibliotekarier   5,3 %   4,9 %   4,3 %   1,8 %   1,6 %
Präster   8,1 %   4,7 %   4,9 %   1,1 %   1,3 %

Universitets-/Högskole-
anställda inom:
 Teknisk/naturvetenskaplig sektor 19,0 %   7,7 %   7,6 %   3,8 %   3,7 %
 AES-sektorn 14,0 % 11,0 % 10,6 %   4,1 %   3,7 %
 Sektorn för vårdyrken (ej läkaravtal) 22,3 % 17,2 % 17,5 %   3,9 %   4,1 %
 Sektorn för vårdyrken (läkaravtal) 21,6 % 11,5 % 11,4 %   4,2 %   4,3 %
 Sektorn för kultur och information 10,0 %   7,7 %   6,7 %   2,8 %   2,2 %

I den tredje kolumnen införs variabeln sysselsättningsgrad i modellen. Det har ingen betydelse
i löneskillnad för grupperna åklagare och domare. Detta har sin förklaring i att samtliga inom
dessa grupper arbetar heltid, varför det inte går att mäta hur lönen förändras vid lägre
sysselsättningsgrad. De största förändringarna gentemot kolumn 2 gäller bibliotekarier och
anställda inom högskolesektorn för kultur och information, där de könsmässiga löneskillna-
derna minskar med 0,6 respektive 1,0 procentenheter. Båda dessa grupper har en förhållande-
vis hög andel deltidsarbetande kvinnor vilket ger den här effekten. För övriga grupper
påverkas inte de könsmässiga löneskillnaderna i samma utsträckning när hänsyn även tas till
skillnader i sysselsättningsgrad. Det bör dock noteras att analysresultaten indikerar att inom
flertalet yrkesgrupper har heltidsarbetande en något högre ”timlön” än de som arbetar deltid.
Prästerna utgör dock ett intressant undantag. Här verkar det istället som om de som arbetar
deltid har en högre ”timlön” än heltidsarbetande.

I kolumn  4 kontrollerar vi för skillnader i ålder, befattning och region. Gemensamt för samt-
liga gruppers regressionsresultat när hänsyn även tas till skillnader i befattningstillhörighet är
att de könsmässiga löneskillnaderna minskar till 0,5 - 4 %. Jämfört med kolumn 2, där
befattningsskillnader inte beaktats, har löneskillnaderna åtminstone halverats inom alla grup-
per utom åklagare eftersom de redan där var icke-observerbara. Den största minskningen
gäller högskolesektorn för vårdyrken exkl de med läkarlöneavtal där de könsmässiga löne-
skillnaderna minskat från 17 till 4 %. En mycket stor del av de könsmässiga löneskillnaderna
beror alltså på att männen är överrepresenterade på de högre befattningarna. Det gäller samt-
liga studerade yrkesgrupper med undantag av åklagare.

I den femte kolumnen kompletteras modellen med sysselsättningsgrad och vi har nu tagit
hänsyn till alla lönepåverkande variabler vi har tillgång till i vårt dataunderlag. Jämfört med
kolumn 4 har inte löneskillnaderna ändrats nämnvärt annat än för dem som arbetar inom hög-
skolans sektor för kultur och information. Löneskillnaderna mellan könen har där minskat
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från 2,8 till 2,2 %. De könsmässiga löneskillnaderna ligger nu i intervallet 0 – 4,2 %. De
största skillnaderna finns inom flertalet högskolesektorer och bland förvaltningstjänste-
männen.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de direkt könsrelaterade löneskillnaderna, dvs de
som återstår när vi kontrollerat för skillnader i ålder, befattning, region och sysselsättnings-
grad är ganska små och ligger mellan 0 % och 4,3 % beroende på vilken yrkesgrupp det
gäller. Släpper man antagandet om ”lika befattning” fördubblas och i vissa fall fyrdubblas
löneskillnaderna mellan könen inom samtliga studerade grupper utom åklagare. Inom flera
grupper, exempelvis domare och åklagare, beror även en stor del av löneskillnaderna mellan
könen på skillnader i åldersstrukturen.

Förändring av löneskillnaderna mellan 1991 och 1996

I följande avsnitt undersöker vi huruvida det för våra utvalda yrkesgrupper har skett några
förändringar i löneskillnader mellan män och kvinnor sedan 1991, då SACO presenterade sin
förra löneskillnadsstudie. Analysmetoden innebär att man jämför punktskattningar av köns-
mässiga löneskillnader för 1991 med motsvarande skattningar för 1996. Resultaten presen-
teras i tabell 9 nedan.

Tabell 9: Förändringar av löneskillnader mellan män och kvinnor beräknade utifrån olika förut-
sättningar bland akademiker inom 10 olika yrkesgrupper i statlig sektor mellan 1991 och 1996.

Löneskillnad mellan män och kvinnor då hänsyn tagits till skillnader i:
Ålder

Region
Sysselsättningsgrad

Ålder
Befattning

Region
Sysselsättningsgrad

Grupp 1996 1991 Förändring 1996 1991 Förändring
Förvaltnings-
tjänstemän 10,4 %   11,0 % Ej signifikant   3,6 %   3,4 % Ej signifikant
Åklagare Ej signifikant   2,6 % -2,6 % Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant
Domare   2,6 %   2,2 % Ej signifikant   0,7 % Ej signifikant +0,3 %
Bibliotekarier   4,3 % Ej signifikant +3,9 %   1,6 % Ej signifikant +2,9 %
Präster   4,9 %   6,1 % -1,2 %   1,3 %   2,4 % -1,1 %
Universitets-/högskole-
anställda inom:
Teknisk/naturveten-
skaplig sektor   7,6 %   8,6 % (-1.0 %)   3,7 %   4,0 % Ej signifikant
AES-sektorn 10,6 %   9,4 % Ej signifikant   3,7 %   3,7 % Ej signifikant
Sektorn för vårdyrken
(ej läkarlöneavtal) 17,5 % 15,3 % Ej signifikant   4,1 %   6,4 % -2,3 %
Sektorn för vårdyrken
(läkarlöneavtal) 11,4 % 13,3 % Ej signifikant   4,3 %   5,5 % Ej signifikant
Sektorn för kultur och
information   6,7 %   7,0 % Ej signifikant   2,2 %   2,2 % Ej signifikant

Not: Värden inom parentes är signifikanta på 10%-nivån. Vid beräkningen av förändringen har vi utgått från de erhållna parameter-
skattningarna oavsett om de varit signifikanta eller ej.

Jämförelsen är gjord i två steg. I de tre första kolumnerna jämförs löneskillnaderna när vi
kontrollerat för ålder, region och sysselsättningsgrad. I de tre sista kolumnerna har vi även in-
fört variabeln befattning.
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Förändring då hänsyn ej tagits till skillnader i befattning

När man inte tar hänsyn till befattning har vi inte kunnat påvisa någon förändring av löneskill-
naderna inom sju av de tio grupperna.

Åklagare hade 1991 en löneskillnad på 2,6 %. 1996 fanns ingen signifikant löneskillnad vilket
innebär att löneskillnaderna minskat under perioden. Orsaken är att befattnings- och ålders-
skillnaderna mellan könen minskat sedan 1991. Männen är dock fortfarande överrepresen-
terade på de höga befattningarna, vilket kan förklaras med att de fortfarande har en högre
medelålder än kvinnorna. Karriärstegen inom åklagarväsendet tycks vara starkt bestämd av
antal år inom yrket.

Bland prästerna har löneskillnaderna minskat med 1,2 procentenheter. Minskningen beror
huvudsakligen på två saker. För det första har andelen kvinnor ökat på högre befattningar, för
det andra har kvoten kvinnolön/manslön ökat för de två mest frekventa befattningarna. Biblio-
tekarier hade 1991 ingen signifikant löneskillnad, men 1996 förelåg en löneskillnad på 4,3 %.
Ökningen beror främst på att antalet kvinnliga tjänstemän på de lägre befattningarna har ökat
relativt mer än för männen. Detta drar ned kvinnornas medellön.

Förändring då hänsyn tagits till skillnader i befattning

I de tre sista kolumnerna jämförs de könsmässiga löneskillnaderna 1991 och 1996 då vi även
tagit hänsyn till skillnader i befattning. I hälften av de studerade grupperna har vi inte kunnat
påvisa någon förändring av de könsmässiga löneskillnaderna under den aktuella perioden. I
ytterligare ett fall, anställda med läkarlöneavtal inom högskolesektorn för vårdyrken, är för-
ändringen endast säkerställd på en lägre signifikansnivå än den vi använder oss av i vanliga
fall.

Jämfört med 1991 så har de könsmässiga löneskillnaderna minskat bland präster och anställda
inom högskolesektorn för vårdyrken (ej läkarlöneavtal). För den sistnämnda gruppen har
löneskillnaderna minskat med 2,3 procentenheter från 6,4 % till 4,1 %. I likhet med 1991 års
studie så har den här gruppen de största könsmässiga löneskillnaderna av de tio yrken vi
studerat. Positivt är dock att ungefär en tredjedel av löneskillnaderna försvunnit mellan 1991
och 1996. För prästerna har löneskillnaderna halverats under perioden. En minskning med 1,1
procentenheter kan konstateras. Det är tidigare nämnt att kvoten kvinnolön/manslön har ökat
inom de mest frekventa befattningarna och det är det som återspeglas här.

Bland domare och bibliotekarier förelåg inga löneskillnader i 1991 års studie. 1996 hade de
dock ökat till 0,7 respektive 1,6 %. Även om de är statistiskt säkerställda måste man ändå
betrakta löneskillnaderna som små. I båda fallen är den lägre än den lägsta löneskillnadsnivån
inom universitet och högskola.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är befattningsstrukturen som lägger grunden
för de stora bruttolöneskillnaderna. Det är främst där resurser måste sättas in för att få en
utjämning i lönenivå mellan könen, annars kommer de höga bruttolöneskillnaderna att bestå.
Oavsett vad som ligger bakom den könsmässigt ojämna befattningsfördelningen är det
önskvärt med en jämnare fördelning på de högsta befattningarna.
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Privat sektor

Inledning

I den studie över könsmässiga löneskillnader för akademiker inom den privata sektorn som
SACO publicerade 1993 konstaterades, att löneskillnaderna var betydande, att de ökade med
antalet yrkesverksamma år men att de minskade påtagligt efter det att hänsyn tagits till
skillnader i framför allt befattningsfördelning. Den enskilt viktigaste förklaringen till de
könsmässiga löneskillnaderna var kvinnornas underrepresentation på de högre befattnings-
nivåerna.

I en rapport som SACO skrivit för Kvinnomaktutredningen21 visades att andelen kvinnliga
chefer var, och fortfarande är, mycket låg inom det privata näringslivet, även om andelen
successivt har stigit sedan början av 1980-talet. En av rapportens slutsatser var att en fortsatt
könsmässig utjämning i befattningsstrukturen otvivelaktigt skulle minska löneskillnaderna
mellan män och kvinnor.

I detta kapitel analyseras de könsmässiga löneskillnaderna bland akademiker inom den privata
sektorn enligt SACOs lönestatistik under år 1996. Efter en inledande beskrivning av löne-
skillnaderna, totalt och uppdelat på olika yrkesområden respektive utbildningar, redovisas den
statistiska analysen av olika orsaker till de observerade löneskillnaderna och hur de har
utvecklats sedan 1991. Kapitlet avslutas med några sammanfattande slutsatser.

Beskrivning av löneskillnader

De privatanställda kvinnliga akademikernas löner utgjorde år 1996 78 % av männens. Som
framgår av nedanstående tabell har kvinnornas medellön närmat sig männens sedan mitten av
1980-talet. I genomsnitt tjänade en privatanställd akademikerkvinna 23 100 kr/månad, vilket
kan jämföras med 29 700 kr/månad för männen.

Tabell 10: Kvinnornas genomsnittliga månadslön i
förhållande till männens bland SACO-förbundens
medlemmar inom privat sektor 1985-1996.

År Lönerelation
1985 72 %
1987 73 %
1989 74 %
1991 74 %
1993 75 %
1996 78 %

Gapet mellan könen är större inom den privata sektorn än inom den offentliga. Kvinnolönerna
inom den kommunala sektorn var 80 % av männens år 1996. Motsvarande andel inom den
statliga sektorn var 85 %.

                                               
21 Ohlsson, J – Öhman, J: Kvinnliga och manliga chefer - finns det ett glastak? Kapitel 5 i SOU 1997:137.
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Figur 6: Löneboxar för akademiker inom privat sektor 1996 fördelat på
kön.

90:e percentil

Övre kvartil

Median

Undre kvartil

10:e percentil

Medelvärde

Även inom den privata sektorn är lönespridningen större bland män än bland kvinnor. Av
figur 6 framgår att 80 % av alla privatanställda akademikerkvinnor hade löner i intervallet
16 000 – 30 000 kr/månad (avståndet mellan 10:e och 90:e percentil i diagrammet). Mot-
svarande intervall bland männen låg mellan 18 000 – 42 000 kr/månad. Hälften av kvinnorna
tjänade mer än 20 300 kr/månad. Männens medianlön var dock betydligt högre, nästan 27 000
kr/månad. Den tiondel av kvinnorna som hade de högsta lönerna tjänade alla mer än 30 400
kr/månad, vilket kan jämföras med att en fjärdedel av männen tjänade mer än 34 000
kr/månad.

Den lönerelation som redovisas i tabell 10 avser hela privata sektorn och inrymmer därför
stora skillnader mellan olika yrkesområden, utbildningar och yrkeserfarenhet. I nedanstående
två diagram visas dels den genomsnittliga månadslönen 1996 för kvinnor respektive män
fördelat på antal yrkesverksamma år, dels kvinnornas lön som andel av männens också för-
delat på antal yrkesverksamma år för åren 1985, 1991 och 1996.

Figur 7 visar att lönegapet mellan manliga och kvinnliga akademiker i näringslivet ökar med
antalet yrkesverksamma år. Männens löner stiger i stort sett hela tiden medan kvinnornas
löner sjunker efter 15-20 yrkesår. Det finns ett flertal orsaker till det stigande lönegapet som
senare skall analyseras. Vi kan dock redan nu konstatera, att den främsta orsaken är de över
yrkeslivet tilltagande skillnaderna i befattningsstrukturen. Män blir chefer i betydligt större
utsträckning än kvinnor. En annan orsak är den så kallade kohorteffekten. De könsmässiga
löneskillnaderna var större för 20-40 år sedan och så sent som under 1960-talet fanns speciella
lönetariffer för kvinnor. Denna lönedämpande effekt kvarstår i viss utsträckning fortfarande
bland kvinnor med lång yrkeserfarenhet.

*
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Figur 7: Könsuppdelad ålderslöneprofil för akademiker inom privat sektor 1996.

Av diagrammet framgår även att de kvinnliga privatanställda akademikernas ingångslöner år
1996 i genomsnitt var lägre än männens. Det finns flera tänkbara förklaringar till denna
skillnad. Den första är att kvinnorna väljer sådana utbildnings- och yrkesinriktningar som ger
lägre löner än männen. De lägre ingångslönerna skulle således vara resultatet av frivilliga val
från kvinnornas sida. Kvinnor föredrar givetvis inte en lägre ingångslön framför en högre,
men kanske inte tillmäter lönen samma vikt som männen gör vid sitt yrkesval. Det kan också
vara så att dessa utbildnings- och yrkesinriktningar ger lägre ingångslöner på grund av att de
vanligtvis väljs av kvinnor. Det är då snarare frågan om diskriminering än om frivilliga val.
Den andra typen av förklaringar kan vara att det föreligger osäkerhet hos arbetsgivarna om
kvinnornas framtida arbetsinsatser. Det är inte ovanligt att ingångslönerna överstiger produk-
tiviteten eftersom det tar tid att lära sig arbetsuppgifterna. Arbetsgivarna kan betala denna ”för
höga” ingångslön under förutsättning att de räknar med att individernas produktivitet stiger
tillräckligt mycket under den förväntade anställningstiden. Om arbetsgivarna räknar med att
kvinnorna som kollektiv har en lägre produktivitetsutveckling än männen, kommer de att vilja
sätta lägre ingångslöner för kvinnorna. Skälen till den, enligt arbetsgivarens bedömning, lägre
produktiviteten bland kvinnorna skulle kunna vara frånvaro på grund av barnafödande och
familjearbete. Problemet är att den enskilda kvinnan inte kan motbevisa arbetsgivarnas
inställning förrän i efterhand, efter det att de har fått en lägre ingångslön och lägre löne-
utveckling. Genom en god planering kan dock arbetsgivaren på olika sätt underlätta för den
anställde (oavsett kön) att kombinera förvärvsarbete med föräldraskap. Parterna kan enas om
exempelvis individuella arbetstider och distansarbete i hemmet. Därigenom bör även arbets-
givarna kunna minska sina förväntningar om högre framtida frånvaro bland kvinnor.

Ett tredje skäl till lägre ingångslöner för kvinnor skulle kunna vara att de har lägre löne-
anspråk och inte är lika förhandlingsbenägna som män vid anställningstillfället. Det finns
dock ingen vetenskaplig dokumentation om detta, endast anekdotisk information som stödjer
denna hypotes.
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Som framgick av tabell 10 har kvinnornas genomsnittliga löner i relation till männens ökat
sedan 1985. Av nedanstående diagram framgår att detta gäller oberoende av antalet yrkes-
verksamma år.

Figur 8: Kvinnornas löner som andel av männens fördelat på antal yrkesverksamma år 1985, 1991 och
1996.
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De kvinnliga lönernas ökning relativt männens har varit störst för dem med omkring 15 års
yrkeserfarenhet. För dem med en mycket kort yrkesperiod har lönerelationen ökat i mycket
begränsad utsträckning från 1985. Man kan till och med notera en viss sänkning av löne-
relationen mellan 1991 och 1996 bland dem som befinner sig i början av karriären, vilket
bryter mot mönstret i övrigt som visar på minskade löneskillnader mellan män och kvinnor
bland akademiker i den privata sektorn.

Den hittillsvarande beskrivningen avser skillnaderna i genomsnittliga löner för samtliga
manliga och kvinnliga akademiker inom den privata sektorn. Det finns naturligtvis stora
skillnader mellan olika yrkesområden och utbildningar. I  tabellerna 11 och 12 nedan redo-
visas medellönerna för kvinnor respektive män år 1996 inom ett urval av yrkesområden re-
spektive utbildningar samt den könsmässiga lönerelationen 1996 respektive 1991.
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Tabell 11: Genomsnittlig månadslön för privat anställda akademiker per yrkesområde 1996 samt löne-
relationer 1996 och 1991.
Yrkesområde Medellön

kvinnor
Medellön

Män
Medellön

Totalt
Kvinnolön/

manslön
1996

Kvinnolön/
manslön

1991

Antal
personer

1996
Allmänt administrativt arbete 20 718 31 641 28 012 65 % 67 % 2 011
Allmänt tekniskt arbete 21 502 25 594 24 842 84 % 82 % 5 733
Biologiskt, kemiskt och
naturvård 21 729 27 214 24 550 80 % 80 % 1 268
Dataarbete 23 071 25 816 25 352 89 % 84 % 6 112
Ekonomifunktion, budgetering
och redovisning 22 300 29 217 26 000 76 % 73 % 3 722

Forskning och utveckling 23 826 28 896 27 797 82 % 84 % 7 216
Företagshälsovård 20 640 22 396 21 172 92 % 93 % 620
Företagsledande 35 702 49 337 48 026 72 % 75 % 2 216
Information och journalistik 21 018 28383 23 179 74 % 75 % 467
Inköpsarbete 21 330 27 523 25 956 77 % 74 % 668

Juridiskt arbete 25 340 35 432 31 778 72 % 73 % 1 160
Konsultarbete 23 212 28 065 27 135 83 % 83 % 4 117
Marknadsföring och försäljning 24 116 32 287 30 107 75 % 73 % 5 469
Personalarbete 23 138 31 322 25 862 74 % 71 % 709
Rationalisering 25 599 31 509 29 330 81 % 80 % 217

Revision 20 255 27 284 24 203 74 % 72 % 721
Systemutveckling 22 307 25 246 24 228 88 % 85 % 1 319
Undervisning och utbildning 20 920 24 407 22 774 86 % 82 % 630
Utredningsarbete 22 632 28 607 25 948 79 % 78 % 609

De högsta kvinnliga medellönerna finns inom yrkesområdena företagsledande, juridiskt och
rationaliseringsarbete. Medellönerna inom dessa tre områden låg i intervallet 25 000 – 36 000
kr/månad. Motsvarande höglönearbeten för männen var företagsledande, juridiskt samt
marknadsföring och försäljning med medellöner inom intervallet 32 000 – 49 000 kr/månad.
De lägsta genomsnittliga kvinnolönerna fanns inom yrkesområdena allmänt administrativt
arbete, företagshälsovård, undervisning och utbildning samt revision där medellönerna låg
mellan 20 000 och 21 000 kr/månad. För männen var de tre yrkesområdena med de lägsta
medellönerna systemutveckling, företagshälsovård samt undervisning och utbildning med
medellöner mellan 22 000 och 25 000. Vad gäller skillnaderna i medellöner för män och
kvinnor inom de olika yrkesområdena kan konstateras, att den näst lägsta medellönen för
männen (undervisning och utbildning, 24 400) är lika med den fjärde högsta medellönen för
kvinnorna. Det betyder att nästan samtliga manliga medellöner inom de 19 studerade yrkes-
områdena är högre än de högsta kvinnliga medellönerna.

Jämförs de könsmässiga relativlönerna visar tabellen på en betydande spridning mellan de
olika yrkesområdena. Den största lönespridningen mellan kvinnliga och manliga löner fanns
1996 inom allmänt administrativt, företagsledande samt juridiskt arbete. De minsta skillna-
derna i medellöner fanns inom dataarbete och företagshälsovård. Vi kan också notera, att
sedan 1991 har lönegapet  minskat inom 11 av de 19 yrkesområdena, särskilt inom dataarbete
och undervisning/utbildning, och ökat inom tre.

Sorteras de privatanställda akademikerna istället efter utbildning framkommer samma princi-
piella mönster som för yrkesområden vilket visas i tabell 12.
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Tabell 12: Genomsnittliga månadslöner för privatanställda akademiker per utbildning 1996
samt lönerelationer 1996 respektive 1991.
Utbildning Medellön

kvinnor
Medellön

män
Medellön

totalt
Kvinnolön/

manslön
1996

Kvinnolön/
manslön

1991

Antal
personer

1996
Agronom/Hortonom 19 933 25 314 23 323 79 % 76 % 373
Apotekare 25 524 29 280 26 751 87 % 84 % 658
Arkitekt** 21 616 25 123 23 791 86 % 84 %
Beteendevetare 24 693 30 546 26 699 81 % 78 % 251
Civilekonom 22 960 31 882 28 196 72 % 69 % 8 562

Civilingenjör 24 027 29 706 28 866 81 % 79 % 26 922
Humanist 19 252 23 141 20 275 83 % * 688
Jurist 24 755 34 207 30 882 72 % 67 % 2 278
Naturvetare 22 753 26 134 24 968 87 % 83 % 3 506
Samhällsvetare 22 306 29 790 26 631 75 % 69 % 1 495

Sjukgymnast 19 087 19998 19 238 95 %   * 865
Socionom 20 276 24 050 21 416 84 % 75 % 556
Systemvetare 20 312 21 870 21 256 93 %   * 973
Veterinär 25 440 32 009 28 432 79 %   * 292
Not: Markeringen * betyder att utbildningsgruppen ej analyserats 1991,
** inklusive inrednings- och landskapsarkitekter.

De högsta medellönerna för kvinnor fanns 1996 inom utbildningskategorierna apotekare,
beteendevetare, civilingenjörer, jurister och veterinärer, alla med medellöner kring 25 000
kr/månad. För männen fanns de högsta medellönerna bland beteendevetare, civilekonomer,
civilingenjörer, jurister, samhällsvetare och veterinärer. Medellönerna bland dessa låg i inter-
vallet knappt 30 000 till drygt 34 000 kr/månad.

Kvinnornas medellöner har ökat relativt männens i samtliga tio utbildningskategorier, för
vilka vi har kunnat beräkna medellöner 1991 och 1996. I flera fall i tämligen betydande ut-
sträckning. Kvinnornas medellöner är dock lägre än männens i alla studerade grupper.

Bland socionomerna har kvinnornas löner relativt männens ökat från 75 % år 1991 till 84 %
år 1996. Till stor del beror det på att antalet manliga socionomer har minskat kraftigt under
perioden, delvis av åldersskäl men det är också många i medelåldern som har slutat eller av
andra skäl försvunnit ur statistiken som socionomer. Dessa har uppenbarligen haft relativt
höga löner eftersom männens nominella medellön 1996 endast var marginellt högre än mot-
svarande år 1991, 24 050 kronor mot 23 400 kronor. Under samma tidsperiod steg kvinnornas
nominella medellön från ungefär 17 800 till 20 300.

För de två antalsmässigt stora utbildningsgrupperna, civilekonomer och civilingenjörer, har
löneutjämningen varit betydligt måttligare mellan 1991 och 1996, omkring 2 - 3 procent-
enheter.
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Löneskillnader inom olika yrkesområden och utbildningar

I detta avsnitt redovisas statistiska analyser av några orsaker till de könsmässiga löneskillna-
derna. Det är mycket svårt att erhålla data som täcker samtliga tänkbara orsaker till köns-
mässiga löneskillnader. SACOs databas över den privata sektorn innehåller emellertid ett
antal för vårt syfte centrala variabler, med vars hjälp en fördjupad kunskap kan erhållas om de
könsmässiga löneskillnadernas orsaker och storlek. De variabler som kan inkluderas i ekvatio-
nerna är kön, utbildning, yrkesområde, antal yrkesverksamma år och olika befattnings-
variabler. Det vi saknar information om är bl a hemförhållanden (antal barn m m), avbrotts-
frekvenser, regioner, samt mer precisa mått på prestationer och ansvarsområden.

I det följande redovisas regressionsskattningar av könsmässiga löneskillnader inom de olika
yrkesområdena respektive utbildningarna som tidigare behandlats. Analyserna genomförs
först på motsvarande sätt som vid de tidigare publicerade analyserna på 1991 års data för att
kunna bedöma om några skillnader har uppstått under dessa fem år. I dessa analyser tas inte
hänsyn till könsmässiga skillnader i befattningsstrukturerna. De könsmässiga löneskillnader
som redovisas inkluderar sålunda skillnader mellan män och kvinnor i befattningsstruk-
turerna.

Därefter inkluderas befattningsvariablerna i ekvationerna för ett begränsat antal yrkesområden
och utbildningar. Slutligen presenteras separata skattningar för män och kvinnor med civil-
ekonom- respektive civilingenjörsutbildning.

Den generella ekvation som utnyttjats för yrkesområdena har följande utseende:

lnLÖN = f[kön, yrkesverksamma år, (yrkesverksamma år)2, utbildning,
annan utbildning, lic/dr examen]

Den analoga ekvationen för utbildningsområdena är:

lnLÖN = f[kön, yrkesverksamma år, (yrkesverksamma år)2, yrkesområde,
annan utbildning, lic/dr examen]

Den beroende variabeln lön är till heltid omräknad lön. Vid skattningarna har vi använt det
logaritmerade värdet av lönen, vilket medför att löneskillnaderna kan uttryckas i procent.

Variabeln kön syftar till att fånga upp de direkta könsrelaterade löneskillnaderna efter det att
hänsyn tagits till övriga förklaringsvariabler.

Två variabler för antalet yrkesverksamma år ingår i ekvationerna. Den första syftar till att
fånga upp det linjära samband som råder mellan lön och yrkeserfarenhet, uttryckt som antal
yrkesverksamma år. Den kvadrerade variabeln är medtagen för att fånga upp den med antalet
yrkesår avtagande ökningen av lönen (se figur 7, sid 33).

Variabeln annan utbildning avser utbildning som individen eventuellt skaffat sig utöver den
utbildning som uttrycks i utbildningsvariabeln.

Slutligen finns en variabel som skall ta hänsyn till det eventuella tillskott en licentiat- eller
doktorsexamen ger på lönen.
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I nedanstående tabell redovisas de skattade löneskillnaderna mellan män och kvinnor per
yrkesområde för akademiker inom den privata sektorn 1996 och 1991 då hänsyn ej tagits till
skillnader i befattningsstrukturerna. Däremot har hänsyn tagits till skillnader i utbildning och
yrkeserfarenhet.

Tabell 13: Löneskillnader mellan män och kvinnor bland privatanställda
akademiker 1991 och 1996 fördelat på arbetsområde, då hänsyn ej tagits
till befattning.

Löneskillnad mellan män och kvinnor då
hänsyn tagits till skillnader i:

Yrkesverksamma år
Utbildning

Annan examen
Lic/doktorsexamen

Yrkesområde 1996 1991 Förändring
Allmänt administrativt 17,9% 23,2% -5,3%
Allmänt tekniskt 7,5% 8,3% Ej signifikant
Biologiskt, kemiskt och
naturvård 6,2% 11,2% -5,0%
Dataarbete 5,3% 7,8% -2,5%
Ekonomifunktion, budget
och redovisning 13,6% 18,1% -4,5%

Forskning och utveckling 8,4% 11,0% -2,6%
Företagshälsovård 7,9% 6,1% Ej signifikant
Företagsledande 22,4% 21,7% Ej signifikant
Information, journalistik 11,0% 10,4% Ej signifikant
Inköpsarbete 10,2% 18,3% -8,1%

Juridiskt arbete 17,3% 18,7% Ej signifikant
Konsultarbete 10,8% 8,5% +2,3%
Marknadsföring och
försäljning 14,9% 18,8% -3,9%
Personalarbete 16,3% 20,3% Ej signifikant
Rationalisering 16,1% 19,5% Ej signifikant

Revision 11,5% 10,5% Ej signifikant
Systemutveckling 7,6% 10,2% Ej signifikant
Undervisning och
utbildning 5,5% 11,4% -5,9%
Utredningsarbete 11,6% 14,1% Ej signifikant

De största könsmässiga löneskillnaderna 1996 fanns inom yrkesområdena företagsledning,
allmänt administrativt och inom juridiskt arbete med skattade löneskillnader på mellan 17 och
22 %. De minsta löneskillnaderna fanns inom dataarbete, undervisning samt inom biologiskt,
kemiskt och naturvårdsarbete där löneskillnaderna låg i intervallet 5 - 6 %. Det bör observeras
att löneskillnaderna har skattats utan hänsyn till könsmässiga skillnader i befattningsstruktu-
rerna. Det betyder att dessa löneskillnader återspeglar dels en direkt könsmässig löneskillnad,
dels en löneskillnad som beror på att män generellt sett har högre positioner i befattnings-
hierarkin än kvinnor.

Av de 19 yrkesområden som analyserats har de könsmässiga löneskillnaderna minskat inom
åtta under de senaste fem åren och ökat endast inom konsultarbete. Inom de resterande tio
yrkesområdena kunde inte någon statistiskt säkerställd förändring mellan 1991 och 1996 kon-



39
akaf2

stateras. Inom fyra yrkesområden har de könsmässiga löneskillnaderna minskat med fem pro-
centenheter eller mer.

I nedanstående tabell redovisas motsvarande analyser som ovan men för olika utbildnings-
områden.

Tabell 14: Löneskillnader mellan män och kvinnor bland privatanställda
akademiker 1991 och 1996 fördelat på utbildning, då hänsyn ej tagits till befatt-
ning.

Löneskillnad mellan män och kvinnor då
hänsyn tagits till skillnader i:

Yrkesverksamma år
Utbildning

Annan examen
Lic/doktorsexamen

Utbildningsgrupp 1996 1991 Förändring
Agronom/Hortonom   9,7 % 13,6 % Ej signifikant
Apotekare   8,1 % 12,1 % -4,0 %
Arkitekt*   7,3 %   9,1 % (-1,8 %)
Beteendevetare 15,7 % 16,8 % Ej signifikant
Civilekonom 14,4 % 16,5 % -2,1 %

Civilingenjör   8,2 %   8,2 % Ej signifikant
Humanist 10,8 % Ej analyserat -
Jurist 18,0 % 19,8 % Ej signifikant
Naturvetare   7,9 % 11,4 % -3,5 %

Samhällsvetare 10,6 % 15,6 % -5,0 %
Sjukgymnast   8,4 % Ej analyserat -
Socionom 11,6 % 19,3 % -7,7 %
Systemvetare   6,0 % Ej analyserat -
Veterinär   4,9 % Ej analyserat -

Not: Värden inom parentes är signifikanta på 10%-nivån.
* inklusive inrednings- och landskapsarkitekter.

Statistiskt säkerställda löneskillnader finns inom samtliga studerade grupper. De största
könsmässiga löneskillnaderna, innan hänsyn tagits till skillnader i befattningsstrukturerna,
råder bland jurister, beteendevetare och civilekonomer. Skillnaderna ligger i intervallet 14 -
18 %. De minsta löneskillnaderna på ca 5 – 6 % finns bland veterinärer och systemvetare. De
största minskningarna gäller samhällsvetare och socionomer. För de tre stora utbildnings-
områdena inom den privata sektorn - civilekonomer, civilingenjörer och jurister - kan ingen
påtaglig minskning i löneskillnaderna observeras mellan 1991 och 1996. Det är dock
intressant att notera, att bland dessa tre är de könsmässiga löneskillnaderna klart lägst inom
det mansdominerade utbildningsområdet civilingenjörer.

I de hittillsvarande analyserna har inte hänsyn tagits till att männen generellt sett har högre
positioner i befattningshierarkierna än kvinnorna. En del av de könsmässiga löneskillnaderna
som redovisats i tabellerna ovan beror på kvinnornas och männens olika befattningar. Det är
emellertid svårt att på ett fullständigt sätt mäta effekterna av de könsmässiga skillnaderna i
befattningsstrukturerna på löneskillnaderna. Vi saknar helt enkelt tillräckligt finfördelade
data. Före 1993 kunde den s k BNT-koden22 användas inom den privata sektorn för att
beskriva varje anställds befattning. Från och med 1993 har arbetsgivarna upphört med BNT-
kodningen. Civilingenjörsförbundet och Civilekonomerna  har därför utvecklat ett eget klassi-

                                               
22 Befattningsnomenklatur Tjänstemän.
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ficeringssystem, i vilket befattningarna delas in i fem olika befattningsområden med tre till
fyra nivåer i varje enligt nedanstående tabell:

Tabell 15: Befattningsområden och -nivåer enligt Civilingenjörsförbundets och Civilekonomernas stati-
stik fr o m 1993.

Utförare Skapande arbete
Självständigt utförande Modifierar
Analyserar, utvärderar Nyutvecklar
Ansvarig för verksamhet Nytänkande/banbrytande

Specialist Projektledare
En av få i företaget Mindre projekt, några månader
En av få i landet Medelstora projekt, ca 1 år
En av få i världen Stora projekt, några år

Chef/ledare
Gruppchef, <10 underställda
Sektionschef, ca 10-20 underställda
Avdelningschef, ca 20-50 underställda
Chef, >50 underställda, eller företagsledare

En fördel med det nya klassificeringssystemet är att specialister och projektledare kan identi-
fieras. I och med att arbetsorganisationen i alltfler företag plattas till med färre chefsnivåer,
men samtidigt med tydligare projektorganisation och särskilda specialistkarriärer, är det
värdefullt att det statistiska underlaget är anpassat till denna utveckling. Som lätt inses av
tabellen ovan är det i praktiken möjligt att en person betraktar sig som tillhörande fler än en
av ovanstående grupper. Klassificeringen har emellertid skett enligt mestprincipen, dvs per-
sonen är klassificerad i den grupp som personen i första hand anses tillhöra.

I de fyra första grupperna finns tre kvalifikationsnivåer. I den femte, chefsgruppen, finns fyra
nivåer och där antalet underställda utgör indelningsgrund.

Den största andelen kvinnliga civilekonomer och civilingenjörer finns inom området ”Ut-
förande arbete”, särskilt på den lägsta av de tre nivåerna. En ökad andel kvinnor mellan 1993
och 1996 kan dock noteras bland framför allt projektledarna. I de mindre projekten ökade
andelen kvinnliga ledare från 22 till 31 % och i de stora projekten från 7 till 11 %. Även bland
cheferna är kvinnorna klart underrepresenterade vilket visas av nedanstående tabell.

Tabell 16: Andelen kvinnor inom respektive av nedanstående
kategorier år 1996.

Civilekonomer/civilingenjörer 21 %

Gruppchef 20 %
Sektionschef 14 %
Avdelningschef 9 %
Chef/företagsledare 6 %

I förhållande till andelen kvinnliga civilekonomer och -ingenjörer var kvinnorna klart under-
representerade såsom chefer. Underrepresentationen ökar dessutom ju högre chefsnivån är.
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I de skattningar av löneskillnader som redovisas i tabell 18 nedan har samtliga befattnings-
områden och -nivåer enligt tabell 15 inkluderats. Som referensgrupp har den lägsta nivån
inom gruppen Utförare utnyttjats. Det innebär att vi för civilekonomer och -ingenjörer inte
begränsar oss till könsmässiga skillnader i chefsdimensionen, utan även inkluderar eventuella
skillnader mellan och inom samtliga befattningsområden enligt tabell 15.

Motsvarande befattningsdata finns inte tillgängliga för övriga utbildningsområden som ingår i
analysen. Där har vi fått nöja oss med indelningen chef - icke-chef. I nedanstående tabell
redovisas dels andelen kvinnor inom respektive utbildningsområde, dels andelen kvinnliga
chefer inom dessa utbildningsområden.

Tabell 17: Andelen kvinnor respektive kvinnliga chefer inom olika
utbildningsområden 1996.

Andel
Kvinnor

Andel kvinnliga
chefer

Agronom/Hortonom 37 % 28 %
Apotekare 67 % 54 %
Beteendevetare 66 % 50 %
Humanist 73 % 64 %
Socionom 70 % 57 %
Systemvetare 39 % 14 %

Kvinnorna är underrepresenterade som chefer bland samtliga utbildningsområden. I de
följande skattningarna har i de flesta fall uppdelningen chef - icke-chef använts. I ett fall,
agronom/hortonom har två chefsnivåer kunnat utnyttjas. I tabell 18 nedan redovisas dels de
tidigare skattade könsmässiga löneskillnaderna då hänsyn inte tagits till befattning, dels resul-
taten från skattningarna då befattningsvariablerna inkluderats i ekvationerna.

Tabell 18: Löneskillnadsanalys bland akademiker inom privat sektor 1996 med avseende
på kön fördelat på utbildning.
Utbildningsgrupp Könsmässiga löneskillnader då hänsyn tagits till

skillnader i:
Yrkesverksamma år

Yrkesområde
Annan examen

Yrkesverksamma år
Yrkesområde

Annan examen
Befattning

Agronom/Hortonom 9,7 % 8,9 %
Apotekare 8,1 % 4,5 %
Beteendevetare 15,7 % 7,7 %
Civilekonom* 13,9 % 9,4 %

Civilingenjör 8,2 % 5,4 %
Humanist 10,8 % 6,3 %
Socionom 11,6 % 10,2 %
Systemvetare 6,0 % 5,4 %
* Endast medlemmar i Civilekonomerna.

Införandet av befattningsvariabler reducerar de könsmässiga löneskillnaderna, i vissa fall i
betydande grad. För apotekare och beteendevetare halveras löneskillnaderna och för civil-
ingenjörerna minskar de från ca 8 till ca 5 %. Emellertid kvarstår en inte oväsentlig köns-
mässig löneskillnad. Det är högst sannolikt så att en del av denna skillnad beror på köns-
mässiga befattningsskillnader som vi statistiskt inte kunnat mäta. Å andra sidan är de kvar-
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varande könsrelaterade löneskillnaderna i vissa fall såpass stora (civilekonomer, agronomer,
socionomer) att en direkt lönediskriminering inte kan uteslutas. Vår huvudslutsats är emeller-
tid att den allra största delen av de könsmässiga löneskillnaderna bland privatanställda
akademiker beror på de stora skillnaderna i befattningsstrukturerna mellan män och kvinnor.

Analyserna av de könsmässiga löneskillnaderna inom den privata sektorn visar samman-
fattningsvis, att löneskillnaderna har minskat, inom vissa yrkesområden relativt mycket, sedan
1991. Emellertid kvarstår stora löneskillnader inom några yrkesområden även efter det att
hänsyn tagits till skillnader i bl a utbildning, antal yrkesverksamma år och befattning. Den
främsta orsaken till kvinnornas lägre löner inom den privata sektorn är deras underrepresenta-
tion på olika chefs- och ledarpositioner i befattningshierarkierna. Emellertid kan en direkt
lönediskriminering inom några av de undersökta yrkes- respektive utbildningsområdena inte
uteslutas. Även om våra analyser inte tillfullo kan standardisera för alla skillnader i be-
fattningar är de könsmässiga löneskillnaderna bland civilekonomer, agronomer och sociono-
mer på omkring 10 % uppseendeväckande mycket.
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DATAUNDERLAG

Kommunal sektor

SACO har genom partsgemensamt statistiksamarbete tillgång till omfattande individinforma-
tion om SACO-förbundens medlemmar i kommuner och landsting. År 1996 ingick ca 135 000
medlemmar i dataunderlaget.

För 1996 redovisas löneläget för anställda i kommuner och landsting i november.

Populationsavgränsning

I SACOs löneskillnadsutredning ingår enbart medlemmar som följer tjänstemannaavtal
(ÖLA). De medlemmar som följer Svenska Kommunalarbetareförbundets avtal HÖK har
således exkluderats. Vidare gäller att följande förutsättningar skall vara uppfyllda:

- sysselsättningsgrad på minst 40 %
- tillsvidareanställning
- lön skall ha utgått aktuell månad

Variabeldefinitioner

Lön Överenskommen fast kontant månadslön inkl eventuella fasta löne-
tillägg som utges för kalendermånad och som ingår i den kontanta
lönen. Här ingår t ex tillägg för läkare med administrativ funktion
och uppdragstillägg för tandläkare med lednings- och/eller samord-
ningsansvar. Vidare ingår eventuella fasta tillägg för lärare. Ersätt-
ning för särskild arbetstid för läkare ingår inte.

För deltidsanställda redovisas månadslönen uppräknad till full tid.

Sysselsättningsgrad Överenskommen och/eller arbetad tid i förhållande till heltid.

Statlig sektor

SACO har genom ett partsgemensamt statistiksamarbete tillgång till omfattande individ-
information om SACO-förbundens medlemmar inom staten. Uppgifterna avser september
månad varje år. År 1996 ingick ca 68 000 medlemmar i dataunderlaget.

Populationsavgränsning

Tjänstlediga och personer som arbetar mindre än 40 % av en heltid är exkluderade från data-
underlaget.

Variabeldefinitioner

Lön Överenskommen fast månadslön inkl fasta tillägg. Rörliga tillägg
ingår således inte. Alla löneangivelser i rapporten avser heltidslön.
Lönen för personer som arbetar mindre än heltid har således räk-
nats om till heltidslön.
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Sysselsättningsgrad Överenskommen och/eller arbetad tid i förhållande till heltid.

Privat sektor

Inom SACO-federationen presenteras årligen ett antal förbunds lönestatistik. Denna omfattar
uppgifter för medlemmar både inom den privata och offentliga sektorn. Lönestatistiken sam-
las in via enkäter som skickas ut av förbunden till sina medlemmar. En gemensam bear-
betning av alla deltagande förbunds lönestatistik görs på SACOs kansli. Det är resultatet av
bearbetningen som ligger till grund för framtagandet av statistiken över privat anställda
medlemmar i SACO-förbunden. 1996 bestod det privata grundbeståndet av ca 62 000 individ-
uppgifter.

I löneenkätverksamheten 1996 deltog 14 st av SACOs 25 förbund. Medverkande förbund var
Agrifack, ArkitektFörbundet, Civilekonomerna, Civilingenjörsförbundet, DIK-förbundet,
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Ingenjörsförbundet, Jusek, Legitimerade Sjukgymnas-
ters Riksförbund, Sveriges Farmacevtförbund samt Sveriges Naturvetareförbund som skickar
löneenkäter till samtliga arbetsmarknadssektorer. Dessutom medverkade Akademikerför-
bundet SSR, Sveriges Psykologförbund samt Sveriges Veterinärförbund som endast skickar
löneenkäter till medlemmar inom privat sektor.

Variabeldefinitioner

Lön Den redovisade lönen avser löneläget per september. Lönen skall
avse årets lön, alltså skall resultatet av de lokala förhandlingarna
ingå. Vidare skall lönen vara heltidslön. I detta begrepp medräknas
förutom den fasta månadslönen i princip 1/12 av det beräknade
värdet av arvoden, provisioner, gratifikationer och naturaförmåner
under året.
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