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1. Inledning 
 
Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och konsumtionsmöjligheterna i samhället. 
Löneskillnaderna har också stor betydelse för arbetsmarknadens funktionssätt som i sin tur har 
stor betydelse för hur samhällsekonomin fungerar. En högre lön kan medföra att människor 
anstränger sig mer på arbetet, väljer att utbilda sig för mer kvalificerade arbetsuppgifter eller ge 
incitament till ökad geografisk rörlighet. Löneskillnader är därför en förutsättning för att uppnå 
en effektiv fördelning av arbetskraften. Lönen fyller därmed en central funktion i 
samhällsekonomin.1  

Samtidigt som lönen är en viktig drivkraft i ekonomin kan den variera till synes oförklarligt 
mellan olika grupper av individer. I den allmänna debatten betecknas sådana skillnader ofta som 
diskriminerande. Den nationalekonomiska forskningen har länge studerat förekomsten av 
diskriminering både utifrån ett teoretiskt och empiriskt perspektiv (t.ex. Lundahl & Wadensjö 
1984). Forskningen har varit mycket omfattande i synnerhet i USA där fokus har legat på 
löneskillnader mellan olika etniska grupper. Men det finns även en stor litteratur om skillnader 
mellan män och kvinnor (t.ex. Blau & Kahn, 1992; 1996; 2000). I Sverige har diskriminering förts 
fram som en förklaring till att kvinnor har sämre ställning på arbetsmarknaden än andra. Det är 
dock inte enkelt att identifiera förekomsten av diskriminering. Den arbetsmarknadsekonomiska 
förklaringen är att det förekommer lönediskriminering på arbetsmarknaden om ersättningen för 
en arbetsinsats inte beror enbart på individens produktivitet utan även på egenskaper som inte 
påverkar arbetsinsatsen (Björklund m.fl. 2000). Är det svårt att observera faktorer som faktiskt 
påverkar den individuella lönen kan det också vara svårt att fastställa om det föreligger  
lönediskriminering.  

För att kunna angripa och eliminera osakliga löneskillnader mellan könen är det därför 
viktigt att i så stor utsträckning som möjligt försöka ta reda på var löneskillnader härrör ifrån. 
Orsakerna till löneskillnaderna förblir dolda om inte adekvata mått och begrepp används för att 
beskriva och mäta löneskillnader mellan män och kvinnor. Det råder en viss begreppsförvirring 
på området. Vanligtvis utgår man från det totala observerade könslönegapet, rålönegapet som är 
ett mått på skillnaden i genomsnittslönerna (standardiserad för arbetstid, dvs. lönen anges i 
timlön eller i heltidsekvivalenter). Genom att skatta s.k. löneekvationer där hänsyn tas till ett antal 
lönerelevanta faktorer såsom utbildning, arbetslivserfarenhet och befattning räknar man bort 
effekten av (standardiserar för / kontrollerar för) dessa faktorer. Analysen ger ett mått på det 
standardiserade könslönegapet. Denna restpost som ofta benämns oförklarad löneskillnad är den del 
av det totala observerade könslönegapet som inte kan förklaras med de lönerelevanta faktorerna. 
Den oförklarade löneskillnaden anges ofta som ett mått på lönediskriminering. Men eftersom 
forskaren, utredaren, statistikern inte har tillgång till all information om de arbeten och 
arbetstagare som ingår i analysen bör man vara något försiktig med att likställa oförklarade 
löneskillnader med lönediskriminering enligt definitionen på lönediskriminering som gavs ovan.  

Studier av löneskillnader mellan kvinnor och män visar att löneskillnaderna minskade fram 
till början av 1980-talet (se Edin & Richardsson 2001). Sedan början av 1980-talet har 
löneutjämningen mellan män och kvinnor i praktiken avstannat. Rålönegapet, det vill säga 
löneskillnaden utan hänsyn tagen till skillnader i individegenskaper och yrkesval har legat på en 
nivå strax under 20 %. Det standardiserade lönegapet ligger mellan 5-10 %, dvs. när man tar 
hänsyn till skillnader i egenskaper och yrkesval. Skillnaderna är ännu mindre mellan män och 
kvinnor som innehar samma befattning (Meyersson Milgrom m.fl. 2001). En stor del av 

                                                 
1 Se Björklund m.fl. (2000) för en översikt av svensk empirisk forskning om lönens bestämningsfaktorer samt 
lättillgängliga beskrivningar av teoretiska förklaringar till löneskillnader. 
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löneskillnaderna tycks bero på att män och kvinnor arbetar inom olika yrken och på olika 
befattningar snarare än att de erhåller olika ersättning för samma arbetsuppgifter. 

Forskningen om löneskillnader mellan män och kvinnor domineras av studier som analyserar 
de genomsnittliga löneskillnaderna på hela arbetsmarknaden.2 Däremot finns det knappt mer än 
en handfull studier som undersöker om mönstret varierar mellan högutbildade och lågutbildade. 
De studier som har genomförts pekar på stora skillnader mellan grupperna (Albrecht m.fl. 2003, 
Granqvist & Persson 1999, Sundström & Duvander 2000, Albrecht m.fl. 1999). Resultaten visar 
bland annat att högutbildade kvinnor gör karriär i mindre utsträckning än högutbildade män, att 
uttag av föräldradagar har en negativ effekt på lönen endast för högutbildade män och kvinnor, 
att löneskillnaderna är avsevärt större i toppen av inkomstfördelningen än i botten. 
Uppenbarligen finns det starka skäl att särskilt granska skillnaderna mellan högutbildade män och 
kvinnor.  

I den allmänna debatten diskuteras ofta rålönegapet som baserar sig på skillnader i 
genomsnittslönerna. Det är ingen bra utgångspunkt om målet är eliminera löneskillnader mellan 
män och kvinnor. Anledningen är att dels är måttet okorrigerat för faktiska skillnader, dels 
framgår det inte att skillnaderna kan vara avsevärt större bland somliga grupper än andra. 
Eftersom mekanismerna som ger upphov till löneskillnader mellan män och kvinnor kan se 
annorlunda ut för högutbildade än för lågutbildade kan åtgärder utformade för ett genomsnitt få 
liten eller till och med omvänd effekt på högutbildade. Därför är det viktigt att även diskutera 
tekniken att beräkna löneskillnader samt forskningsresultat som belyser mer än de genomsnittliga 
skillnaderna mellan män och kvinnor.3 

Syftet med denna rapport är att ge en översiktlig bild av den nationalekonomiska 
forskningen om löneskillnader samt diskutera forskningsresultat som särskilt belyser situationen 
för högutbildade män och kvinnor. Tanken är att dels undersöka hur långt forskningen har 
kommit, dels inhämta kunskap som kan användas inom ramen för kommande 
löneskillnadsstudier på SACO och inom andra organisationer.  

Rapporten är upplagd enligt följande. I avsnitt 2 diskuteras några teoretiska förklaringar till 
löneskillnaderna och i kapitel 3 diskuteras empiriska metoder för att beräkna löneskillnader. 
Kapitel 4 beskriver rålönegapets utveckling över tiden medan kapitel 5 diskuterar det 
standardiserade lönegapet. Kapitel 6 presenterar forskningsresultat som belyser situationen för 
högutbildade. Kapitel 7 innehåller några avslutande kommentarer.  

                                                 
2 Se t.ex. Johansson m.fl. (2001), Arai & Thoursie (1997) och Löfström (1989) för forskningsöversikter. 
3 Kvinnomaktutredningen som kom i slutet på 1990-talet innehåller flera forskningsstudier som diskuterar såväl 
metod som resultat för olika grupper (Se SOU 1997: 136 och SOU 1997: 137). Utredningen tycks inte ha fått något 
långsiktigt genomslag i debatten. 
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2. Olika källor till löneskillnader 
 
I nationalekonomisk teori diskuteras ofta löneskillnader mellan kvinnor och män utifrån 
rationella val. Den allra vanligaste modellen bygger på en utvidgning av den traditionella 
humankapitalmodellen. I Beckers (1985) familjemodell antas kvinnor välja arbeten och yrken där 
yrkeskunskaper inte föråldras så snabbt för att under vissa perioder kunna vara borta från 
arbetsmarknaden på grund av barn utan alltför höga kostnader i form av försämrad framtida 
löneutveckling. Kvinnor antas därför i högre grad än män välja bort karriäryrken där 
deprecieringen av yrkeskunskaper är snabb.  

I teorin om kompenserande löneskillnader är förutsägelsen (prediktionen) att lönerna är lägre 
i arbeten som erbjuder goda arbetsmiljöer och högre i arbeten med dåliga arbetsmiljöer. 
Löneskillnader mellan män och kvinnor skulle därmed kunna förklaras av att männen har valt 
yrken som är fysiskt krävande, riskfyllda och hälsofarliga medan kvinnor har valt yrken som 
erbjuder flexibel arbetstid och möjligheter att jobba deltid.4 

Löneskillnader mellan män och kvinnor diskuteras även med utgångspunkt från statistisk 
diskriminering.5 Det antas att arbetsgivaren har felaktig eller ofullständig information om den 
arbetssökandes produktiva förmåga, samt att det är kostsamt att ta reda på varje individs förmåga. 
Ett sätt att hålla nere rekryteringskostnaderna (annonser, urvalsprocesser, intervjuer,  test, 
produktionsbortfall i samband med intervjuer mm) är att försöka skatta den enskildes 
produktivitet med uppgifter (korrekta eller inkorrekta) om produktiviteten hos den grupp av 
individer som den arbetssökande tillhör. Exempelvis kan arbetsgivaren utgå ifrån att kvinnor tar 
huvudansvaret för barnens uppväxt och därmed inte kan satsa fullt ut på karriären. Det kan 
mycket väl gälla för kvinnor som grupp, men det gäller inte alla individer i gruppen. Förfarandet 
är diskriminerande eftersom en del individer i gruppen är mer produktiva än de som slutligen 
anställs. I det här fallet är det informationsbrist och inte ovilja att anställa människor ur olika 
grupper som leder fram till skillnader i sysselsättnings- och karriärmöjligheter.  

I litteraturen diskuteras även diskriminering som bottnar i ovilja att anställa personer ur vissa 
grupper. I den engelskspråkiga litteraturen säger man taste for discrimination. Ett sådant beteende 
kan leda till såväl löneskillnader som segregering där den diskriminerade gruppen anställs av 
företag som inte diskriminerar. Även arbetstagare i företag och konsumenter av de varor och 
tjänster som produceras av företaget kan vara villiga att diskriminera. En typisk teoretisk 
invändning mot denna form av diskriminering är att den inte är hållbar på lång sikt när det finns 
många vinstmaximerande företag. Anledningen är att löneskillnader medför att de företag som 
anställer arbetskraft från den diskriminerade gruppen kommer att få högre lönsamhet (pga. lägre 
lönekostnader) än de som enbart anställer människor från den icke-diskriminerade gruppen. 
Däremot kan den här formen av diskriminering finnas bland företag som har en 
monopolsituation på produktmarknaden. En monopolsituation innebär att företagen har råd att 
diskriminera mot vissa grupper. I praktiken skulle man således kunna förvänta sig en större grad 
av diskriminering bland monopolföretag än företag som verkar under fri konkurrens.  

Skillnader i produktivitet mellan män och kvinnor som leder till löneskillnader kan bero på 
diskrimineringen. Till exempel kan kvinnor i mindre utsträckning än män ha tillgång till 
produktivitetshöjande aktiviteter såsom personalutbildning, vilket i sin tur kan göra det svårt att 
klättra i organisationen. Löneskillnader kan också påverka kvinnor att fatta andra 
utbildningsbeslut än män med avseende på såväl utbildningens längd som inriktning. Å andra 
sidan kan förväntningar om långa förvärvsavbrott i samband med familjebildning styra valet av 
yrke. 

                                                 
4 Se Björklund (2000) m.fl. för en beskrivning av teorin. Teorin om heterogena preferenser ger liknande prediktioner. 
5 Se t.ex. Lundahl & Wadensjö (1984) och Rosén (1997) för diskussioner av teorier om ekonomisk diskriminering.  
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Det finns andra mekanismer än rationella val som kan leda fram till yrkessegregering. Några 
exempel är diskriminering, sociala normer och traditioner på arbetsplatsen. Teorier kring 
yrkessegregering utgår ifrån att lönerna sätts med utgångspunkt från arbetet snarare än individens 
egenskaper, samt att det är stor konkurrens om inträdestjänster.6 Statistisk diskriminering 
tillämpas vid rekrytering till inträdestjänsterna. Männen får tillgång till arbeten med goda 
karriärmöjligheter medan kvinnor på grund av till exempel tradition sorteras in i arbeten med 
svag lönetillväxt och dåliga karriärmöjligheter. Kvinnorna kommer då att dominera somliga yrken 
och män andra. Systematisk segregering medför att kvinnor kan välja mellan en begränsad mängd 
yrken, vilket skapar ett utbudsöverskott av arbetskraft för dessa yrken. Utbudsöverskottet pressar 
lönerna inom kvinnoyrket (både för män och kvinnor) till en nivå under den som hade gällt om 
kvinnorna inte diskriminerades vid tillträdet till manliga yrken (den s.k. ”crowding”- eller 
anhopningshypotesen). 

Kvinnor tar ofta ett större familjeansvar än män. Det kan i sin tur medföra att kvinnor dels 
gör andra yrkesval än män, dels har ett mer geografiskt begränsat arbetsutbud. Om kvinnor rör 
sig i mindre utsträckning än män innebär det sannolikt också att kvinnors arbetsutbud är mindre 
lönekänsligt (löneförändringar har liten effekt på utbudet) än männens. Enligt nationalekonomisk 
teori utnyttjar monopsonarbetsgivare (ensam köpare av arbetskraft) denna information och 
erbjuder lägre lön till den arbetskraft vars arbetsutbud är minst lönekänsligt. Har en liten andel av 
arbetskraften ett lönekänsligt arbetsutbud samtidigt som monopsonarbetsgivaren inte kan 
lönediskriminera kan den erbjuda alla personer samma låga lön och istället acceptera något ökade 
kostnader för nyanställningar. En stor grupp av personalstyrkan är kvar på arbetsplatsen medan 
de personer som slutar på grund av den låga lönen ständigt ersätts av andra.  
 

 
3. Att mäta löneskillnader 
 
Empirisk forskning om faktorer som påverkar den individuella löneutvecklingen utgår från 
följande generella samband som beskrivs med hjälp av en löneekvation:  

 
11 εα += DY , 1 

 
där Y är lön, D är i vårt fall en dummyvariabel som är 1 för kvinnor och 0 för män och ε en 
residual eller felterm som fångar upp information om det som inte mäts med de tillgängliga 
förklaringsvariablerna. Koefficienten α1 är det skattade rålönegapet7 och om lönen är i 
logaritmisk form kan man enkelt beräkna de procentuella rålöneskillnaderna mellan män och 
kvinnor. Problemet med det här måttet är att det inte tar hänsyn till andra faktorer som kan 
förklara löneskillnaderna mellan män och kvinnor. 

Det finns många naturliga förklaringar till att somliga personer tjänar mer än andra. Personer 
med en högre utbildning tjänar oftast mer än personer som saknar en högre utbildning. Det är 
också vanligt att personer med lång arbetslivserfarenhet tjänar mer än de som nyligen har kommit 
in på arbetsmarknaden.8 Om män och kvinnor skiljer sig åt i något av dessa avseenden finns det 
också naturliga förklaringar till att lönerna skiljer sig mellan grupperna. Är målet att ringa in de 
faktiska löneskillnaderna mellan män och kvinnor är det viktigt att först ta hänsyn till andra 
faktorer som ger upphov till löneskillnader. Koefficienten α2 i ekvation 2 är den beräknade 
löneskillnaden mellan män och kvinnor när man har tagit hänsyn till sådan faktorer (X): 

 
222 εβα ++= XDY . 2 

                                                 
6 Se Jonung (1997) för en översikt av teorier om yrkessegregering. Se även Nermo (1999). 
7 Det beräknade rålönegapet är genomsnittslönen för kvinnor i förhållande till genomsnittslönen för män.  
8 Se Regnér (2002) för en nyligen genomförd studie över faktorer som påverkar den individuella löneutvecklingen.  



 5

 
Eftersom kvinnor i genomsnitt är hemma med barn i större utsträckning än män kan X även 

innehålla information om familjesituationen, t.ex. antal barn och deras ålder, antal dagar hemma 
med barn och föräldrapenning. De skattade koefficienterna β2  visar lönepremien för 
(avkastningen av) olika förklaringsvariabler.  

Den svenska arbetsmarknaden är yrkessegregerad, dvs. män är överrepresenterade inom 
somliga yrken och kvinnor i andra. Män tenderar också att arbeta i privat sektor i större 
utsträckning är kvinnor. Detta fenomen benämns ofta horisontell segregering. Är lönen lägre i 
kvinnodominerade yrken än i mansdominerade yrken kommer en del av den uppmätta 
löneskillnaden mellan män och kvinnor bero av olika yrkesval. Därför inkluderas ofta även 
kontrollvariabler för sektor och yrke (Z): 

3333 εγβα +++= ZXDY . 3 
 

Lönegapet α3 är sannolikt lägre än α2  som i sin tur är lägre α1. Trots att ekvation 3 innehåller 
många förklaringsvariabler kan α3   överskatta de faktiska löneskillnaderna mellan män och 
kvinnor. Anledningen är att det kan finnas andra faktorer som förklarar lönegapet men som för 
närvarande inte kan observeras i data. Om de hypotetiska faktorerna har liten betydelse för det 
beräknade lönegapet kan α3 vara ett rimligt mått på de faktiska löneskillnaderna mellan män och 
kvinnor.  

Det är inte självklart att lägga in kontroller för yrke. Skälet är att det just är den segregerade 
arbetsmarknaden som ger upphov till skillnaderna. I praktiken innebär det att man kan behöva ta 
hänsyn till faktorer som påverkar kvinnors och mäns val av yrken, det vill säga yrke kan vara en 
utfallsvariabel snarare än en kontrollvariabel. Ur ett metodologiskt perspektiv är det dock svårt att 
genomföra sådana analyser. En motivering till att ändå kontrollera för yrke är att man tydligt 
påvisar var könsskillnaderna finns. En annan form av segregering, könsuppdelning av 
arbetsmarknaden, är vertikal segregering. Det innebär att kvinnor och män finns i olika positioner 
och på olika befattningar och en större andel män befinner sig högre upp i hierarkierna. Därför 
lägger man också ofta in kontroller för befattning. 

Hittills har vi enbart diskuterat storleken på det oförklarade lönegapet (restposten) som 
anges av koefficienten på könsdummyn och mäter effekten av att ”vara kvinna” i stället för att 
”vara man”. Detta mått döljer det faktum att en viktig källa till könsskillnader är att avkastningen av 
de olika faktorerna (lönepremien) kan vara olika för män och kvinnor. Den här aspekten på 
könsskillnader hamnar ofta i skymundan. I ekvationerna 1-3 antas effekterna av de förklarande 
variablerna vara desamma för män och kvinnor, det vill säga kvinnors avkastning av t.ex. 
arbetslivserfarenhet är lika hög som mäns avkastning. I en vidareutveckling av modellen tillåter 
man därför effekterna variera mellan kvinnor och män. 

Metoderna skiljer sig åt mellan studierna men det enklaste sättet är att skatta ekvationerna 
separat för män och kvinnor och undersöka om de skattade koefficienterna skiljer sig åt mellan 
grupperna. De separata skattningarna kan sedan användas för att genomföra olika typer 
beräkningar för att dekomponera lönegapet (se t.ex. Björklund m.fl. 2003, le Grand 1991, Arai & 
Thoursie 1997). Till exempel kan man studera hur stora skillnaderna skulle vara om män och 
kvinnor i genomsnitt hade samma värden på sina observerade faktorer (t.ex. lika lång utbildning). 
Vidare kan man undersöka hur stora löneskillnaderna skulle vara om män fick samma ersättning 
för sina faktorer (samma lönepremie) som kvinnor och om kvinnor fick samma ersättning för 
sina faktorer som män. Fördelen med dessa beräkningar är att de ger information om hur stor del 
av lönegapet som beror av skillnader i egenskaper respektive avkastning av dessa egenskaper samt 
hur stor del som inte kan förklaras av de data som finns tillgängliga, dvs. skillnader i icke-
observerbara egenskaper.9 
                                                 
9 Det finns också dekomponeringsmetoder för att analysera könslönegapets förändring över tiden. Se t.ex. Edin & 
Richardson 2001 för en dylik analys på svenska data. 
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Studier som har undersökt om avkastningen är densamma för män och kvinnor finner 
allmänt sett att avkastningen varierar mellan grupperna. Le Grand m. fl. (2001) studerar bl.a. hur 
lönepremien för utbildning och arbetslivserfarenhet har utvecklats under perioden 1968 till 2000. 
Resultaten för hur utbildningspremien utvecklats presenteras i tabell 1. Kvinnor och män fick 
ungefär samma premier för utbildning 1968 och 1974. Sedan dess har lönekompensationen för 
utbildning varit mindre för kvinnor. År 2000 var könsskillnaden i utbildningspremien lika stor 
som 1991, dvs. drygt en procentenhet. 
 
Tabell 1. Lönepremier av ett års ytterligare utbildning, % 
 1968 1974 1981 1991 2000 
Alla 8,9 5,2 4,7 4,5 4,9 
Män 9,0 5,3 5,2 5,0 5,5 
Kvinnor 8,8 5,1 4,1 3,9 4,3 
Not: Informationen hämtad från tabell 3 i le Grand m.fl. (2001).  

 
En annan dold löneskillnad ligger i själva ersättningsmåttet. Traditionella studier av 

löneskillnader mellan kvinnor ger ingen fullständig beskrivning av könsskillnader i ersättningen 
för arbete. Ett skäl är att man inte inkluderar annan ersättning än kontantlönen. I arbetstagarens 
totala lön ingår ju inte bara kontantlönen utan alla förmåner som är en följd av anställningen. 
Förmånerna kan vara av typen tjänstebilar lunchförmåner och hushållstjänster men också 
anställningsrelaterade försäkringsförmåner såsom pensions- och sjukförmåner. Icke-pekuniära 
förmåner såsom arbetsförhållanden och karriärmöjligheter kan också inbegripas i det totala 
ersättningsmåttet. Att utelämna löneförmåner ur analysen kan leda till att lönediskrimineringens 
styrka felbedöms. Forskningen om löneförmåner har varit eftersatt främst genom bristande 
tillgång på data. Ofta finns heller ingen direkt information om löneförmåner att tillgå. I stället 
måste man indirekt härleda värden på löneförmånerna. Ett annat problem är att studier av 
löneförmåner endast berör enskilda företag eller sektorer. Det saknas med andra ord en 
heltäckande bild av arbetsmarknaden.10 De få studier som finns visar att lönegapet mellan 
kvinnor och män vidgas och könsskillnader i utbildningspremierna ökar då ett bredare 
ersättningsmått används i analyserna. I Granqvist (1997) studeras skillnader i förekomsten av 
löneförmåner11 mellan kvinnor och män utifrån svenska data från början av nittiotalet. 
Huvudresultaten är att: 1) ”vara kvinna” jämfört med att ”vara man” minskar sannolikheten att 
ha alla förmåner utom lunchförmånen, 2) ha barn minskar sannolikheten att ha de flesta 
förmåner för kvinnor, men inte för män, 3) kontantlönen är en viktig förklaringsfaktor för 
innehavet av nästan alla förmåner åtminstone för män, dvs. ju högre kontantlön, desto större 
sannolikhet för ett innehav av förmåner, 4) ju högre socioekonomisk ställning desto större 
sannolikhet, (dvs. olika kategorier av tjänstemän och arbetare jämförs), 5) sysselsättning inom den 
privata sektorn är en viktig förklaringsfaktor, 6) ju mer kvinnodominerad branschen och 
arbetsplatsen är, desto lägre är sannolikheten.  

Granqvist (1998) som studerar löneförmåner12 utifrån finska data visar att män har större 
sannolikhet att erhålla värdefulla förmåner som bil- och bostadsförmåner, medan kvinnor oftare 
erhåller mindre värdefulla förmåner såsom lunchförmåner och teaterbiljetter. I samma studie 
visas att inkomstojämlikheten mellan yrkesgrupper ökar då totalvärdet av löneförmåner per 

                                                 
10 En annan aspekt som sällan lyfts fram är att internationella jämförelser av löneskillnader delvis kan ge en fel bild 
pga. att skillnader i löneförmåner inte ingår i jämförelserna. Detta påverkar också rörligheten - hur mänskor rör sig 
mellan länder påverkas ju inte enbart av kontantlönen utan även av andra förmåner man får till följd av anställningen. 
11 I studien analyseras löneförmånerna: 1) andel i företagets vinst, 2) fri bostaden eller reducerad hyra, 3) tjänstebil för 
privat bruk, 4) fri telefon i bostaden, 5) fritidsbostad, 6) köp av varor eller tjänster till reducerat pris, 7) aktier, 
konvertibler, optioner etc., 8) subventionerad lunch. 
12 Löneförmånerna är bilförmån, lunchförmån, bostadsförmån, försäkrings- och ränteförmåner, telefonförmån, 
weekend- och semesterstuga,, sportförmåner, teater- och konsertbiljetter och övriga förmåner. 
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person inkluderas i lönemåttet. I den högsta tio procenten av lönefördelningen är skillnaden 
mellan mäns och kvinnors genomsnittliga förmånsvärden allra störst.  

Granqvist m.fl. (2002) studerar med hjälp av svenska data från 1995 hur könslönegapet och 
lönepremien för olika utbildningskategorier påverkas av att anställningsrelaterade 
försäkringsförmåner från socialförsäkringssystemet och de fyra kollektivavtalssystemen läggs in i 
lönemåttet.13 Eftersom försäkringarna är kollektiva kan inte ett individuellt värde direkt 
observeras. Författarna har därför skattat ett individuellt värde av försäkringsförmånerna där 
värdet i princip motsvarar den premie man skulle betala för en privat försäkring. Förmånerna är 
pensionsförmåner, sjukförmåner och efterlevandeskydd. I snitt utgör förmånerna 26 % av 
kontantlönen.14 Både könslönegapet och lönepremien för utbildning påverkas av att ett bredare 
ersättningsmått används. Hur könslönegapet påverkas av försäkringsförmånerna presenteras i 
tabell 2. Försäkringsförmånerna från socialförsäkringssystemet minskar gapet, medan förmånerna 
från kollektivavtalssystemen ökar gapet.15 Tillsammans minskar de dock gapet från 23 % till 19 
%.  
 
Tabell 2. Könslönegapet, % då olika ersättningsmått används 
 
 Kontantlön Kontantlön + 

försäkringsförmåner 
från socialförsäkrings-  
systemet 

Kontantlön + 
försäkringsförmåner 
från kollektiv- 
avtalssystemen 

Kontantlön + 
försäkringsförmåner 
från socialförsäkrings- 
och kollektiv- 
avtalssystemen 

Könslönegap 23,4 17,3 24,7 18,9 
 

Not: Informationen är hämtad från Granqvist m.fl. (2002). 
 Förmånerna är pensionsförmåner, sjukförmåner och efterlevandeskydd. 

 
Då kvinnor och män analyseras separat finner författarna att det finns könsskillnader i hur 

lönepremien för utbildning påverkas av försäkringsförmånerna. Resultaten sammanfattas i tabell 
3.  
 
Tabell 3. Lönepremier, % för olika utbildningskategorier och lönemått för kvinnor och män 
 
 Kontantlön Kontantlön + 

försäkringsförmåner 
från 
socialförsäkrings- 
och kollektiv- 
avtalssystemen 

Kontantlön Kontantlön + 
försäkringsförmåner 
från 
socialförsäkrings- 
och kollektiv- 
avtalssystemen 

 Kvinnor: Män: 
     
Förgymnasial 
utbildning < 9år 

referenskategori referenskategori referenskategori referenskategori   

Förgymnasial 
utbildning 9(10) år 

9,8 8,1 4,4 7,2 

Gymnasial 
utbildning 2 år 

11,7 9,7 11,3 15,2 

                                                 
13 De fyra kollektivavtalssystemen är för arbetare i privat sektor, tjänstemän i privat sektor, anställda inom staten och 
anställda i kommun och landsting. 
14 Den största delen kommer från socialförsäkringssystemet (18 %) och en mindre del från kollektivavtalssystemen (8 
%). 
15 Den här skillnaden förklaras av principerna bakom försäkringssystemens konstruktion. Socialförsäkringssystemet 
är konstruerat att gynna låginkomsttagarna via socialförsäkringstaket, medan avtalssystemen motverkar denna 
tendens genom att kompensera dem som ligger ovanför taket. Fler män än kvinnor ligger ovanför taket och har 
karriärlöner, vilket förklarar könsskillnaden. 
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Gymnasial 
utbildning > 2 år 

13,2 Ej signifikant 
förändring 

22,1 29,9 

Högskoleutbildning 
< 3 år 

20,2 Ej signifikant 
förändring 

23,9 31,1 

Högskoleutbildning 
= 3 år 

46,9 Ej signifikant 
förändring 

58,1 73,1 

Forskarutbildning 94,1 Ej signifikant 
Förändring 

200,0 240,0 

Not: Informationen är hämtad från Granqvist m.fl. (2002). 
 Förmånerna är pensionsförmåner, sjukförmåner och efterlevandeskydd. 

 
Varje premie uttrycker en proportionell jämförelse med den lägsta utbildningsnivån, 

referenskategorin. För kvinnor sker antingen ingen förändring eller en minskning av 
lönepremien, medan männens lönepremier ökar för alla utbildningskategorier till följd av att 
förmånerna inkluderas i lönemåttet. Ökningen av lönepremien, mätt i procentenheter, pga. 
förmånerna blir större för varje utbildningskategori. Detta betyder att könsskillnaderna i 
lönepremierna för utbildning underskattas då enbart kontantlön används. 
 
 
4. Rålönegapets utveckling  
 
Rålönegapet kan användas för att belysa hur löneskillnaderna mellan män och kvinnor har 
utvecklats över tiden. I tabell 4 redovisas det procentuella rålönegapet mellan kvinnor och män 
från några representativa studier. Gapet är beräknat från de genomsnittliga lönesummorna, dvs. 
kvinnors genomsnittslöner genom männens genomsnittslöner. Gapen är standardiserade för 
arbetstid, dvs. timlön eller heltidsekvivalenter används i beräkningarna. Gapen skiljer sig en del 
mellan studierna pga. olika urval och olika typ av data (intervju- och registerdata).  

Ett annat faktum som kan förorsaka oförklarliga skillnader i rålönegapen mellan olika studier 
är att de uttrycks på olika sätt och därför inte är direkt jämförbara med varandra. Vissa studier 
presenterar lönegap som bygger på männens genomsnittslöner genom kvinnornas 
genomsnittslöner och uppvisar därför en högre procentsiffra än när kvinnors löner genom mäns 
löner jämförs. Vid lönegapet 21,5 % utgör kvinnors löner 0,785 av mäns löner. Uttryckt som 
mäns löner genom kvinnors löner, dvs. 1/0,785=1,274 blir lönegapet 27,4 %. Eftersom 
lönevariabeln i löneekvationer uttrycks i logaritmer, brukar också könslönegapet anges som 
skillnaden i de logaritmerade genomsnittslönerna, dvs. 0,242. Ibland uttrycks denna skillnad lite 
slarvigt som en direkt procent, 24,2 %. Därför är det viktigt att kontrollera vilka jämförelser som 
görs. I tabellen nedan har vi räknat om alla lönegap så att de bygger på kvinnors 
genomsnittslöner genom mäns genomsnittslöner. 
 
Tabell 4. Beräknade rålöneskillnader mellan kvinnor och män, %  

 

 1968 1974 1981 1984 1987 1991 1992 1998 2000 

Palme and Wright (1992)   21,5       
Edin, Richardson (2001) 27,5 23,4 17,1   17,7    
Albrecht m.fl. (2003) 28,1  16,5   18,1 13,9 14,8  
Arai och Thoursie (1997)   19,5   18,2    
Johansson m.fl. (2002)   15,8 13,4 13,7 17,3  19,2  
le Grand m.fl. (2001) 28,5 22,1 16,8   17,6   15,5 
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I slutet av 1960-talet hade kvinnor i genomsnitt 28% lägre lön än män. Könslönegapet minskade 
kraftigt fram till åttiotalet för att sedan visa tendenser till ökning förutom i den sista studien i 
tabellen. Lönegapet uppgick till drygt 15 % år 2000.  

Det finns flera förklaringar till att löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskade fram 
till början av 1980-talet.16 En förklaring är den solidariska lönepolitiken som var inriktad mot att 
reducera löneskillnaderna mellan och inom branscher. Politiken hade också en stark 
låglönesatsningsprofil som under 1970-talet medförde att relativlönerna ökade snabbt för 
personer som befann sig långt ned i lönefördelningen. Eftersom kvinnor dominerade de lägre 
inkomstintervallen gynnades de av låglönesatsningarna. Den solidariska lönepolitiken fick därmed 
indirekt betydelse även för löneskillnaderna mellan män och kvinnor.  

Under 1970-talet genomfördes även flera politiska åtgärder i syfte att påverka kvinnors beslut 
att gå ut på arbetsmarknaden. Reformerna kan därmed indirekt haft betydelse för lönegapets 
utveckling. En åtgärd var utbyggnaden av den offentligt subventionerade barnomsorgen som 
reducerade kostnaden av utbudsbeslutet. En annan viktig åtgärd var införandet av den nuvarande 
formen av föräldraförsäkring där ersättningen beror av arbetslivserfarenhet. Vidare antogs år 
1974 lagen om anställningstrygghet som gav ett starkt skydd till bland annat gravida och 
föräldralediga kvinnor.  

Avskaffandet av sambeskattningen av makars inkomst av tjänst är en annan åtgärd som 
anses ha haft betydelse för kvinnors beslut att börja arbeta. Sambeskattning innebar att skatten 
beräknades på båda makarnas inkomster. När inkomstskatteskalan är progressiv innebär 
särbeskattning att det är lönsamt för makar att dela lika på förvärvsarbete, eftersom de får behålla 
en större del av inkomsten än i ett system med sambeskattning.  

Under 1960- och 1970-talen expanderade systemet för högre utbildning. Antalet 
utbildningsplatser ökade både genom satsningar på gamla universitet och etableringar av nya 
högskolor. Utbildningsmöjligheterna ökade för alla men kvinnor sökte sig i större utsträckning än 
män till den högre utbildningen och kvinnorna kom snabbt ifatt männens utbildningsnivå. Den 
högre utbildningen stärkte kvinnornas position på arbetsmarknaden, breddade yrkesvalen och 
ökade deras möjligheter att göra karriär. Löneskillnaderna kan således ha minskat genom att 
kvinnors relativa position på arbetsmarknaden förbättrades under 1970-talet. 

Åtgärderna för att förbättra kvinnornas position på arbetsmarknaden tycks ha varit inriktade 
mot att påverka arbetsutbudet. Den enda åtgärd som direkt har riktats mot efterfrågesidan är 
Jämställdhetslagen som infördes år 1980.17 Lagen föregicks av en central överenskommelse år 
1977 mellan LO/PTK och arbetsgivarna inom privat sektor om lika behandling av män och 
kvinnor. Det är dock oklart vilken betydelse dessa förändringar har haft för kvinnornas 
löneutveckling relativt männens. Jämställdhetslagen reglerar förhållandet mellan den enskilde 
arbetsgivaren och dennes anställda och kan därför inte användas för att åstadkomma 
löneutjämning mellan män och kvinnor inom samma bransch, eller mellan olika grupper på 
arbetsmarknaden. Den nya Jämställdhetslagen från 2001 kräver att alla arbetsgivare ska kartlägga 
löneskillnader mellan kvinnor och män i lika och likvärdigt arbete, analysera resultatet och rätta 
till löneskillnader som har samband med kön. 
 
 
5. Det standardiserade lönegapet mellan män och kvinnor 
 
Det finns många faktorer som kan förklara rålönegapet mellan män och kvinnor. Samtliga studier 
som presenterades i tabell 4 i föregående avsnitt har genomfört särskilda analyser där de 
inkluderar variabler som fångar upp skillnader i individuella egenskaper. Effekterna av att ta med 
                                                 
16 Genomgången av tänkbara förklaringar bygger på Edin & Richardsson (2001), Jonung & Persson (1990), Löfström 
(1989) och Gustafsson & Lantz (1985). 
 
17 Lagen kom till sent jämfört med många andra länder (Blau & Kahn 1992).  
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variablerna är likartade i de olika studierna. För att visa betydelsen av att ta hänsyn till olika 
faktorer presenterar vi resultat från en studie som genomfördes på data från början av 1990-talet 
(le Grand 1997) och en studie som utnyttjar data från slutet av 1990-talet (Albrecht m.fl. 2003). 
Resultaten redovisas i tabell 5. 

Den första raden i kolumn 1 visar det skattade rålönegapet från en ekvation av typ 1 som 
beskrevs i avsnitt 3. De andra raderna visar hur stora löneskillnaderna är mellan kvinnor och män 
efter det att olika förklaringsvariabler har inkluderats i modellerna. Genom att jämföra resultaten 
mellan modeller som tar hänsyn till olika faktorer får vi information om hur stor del av lönegapet 
som förklaras av olika variabler. Resultaten som presenteras i kolumn 1 visar att lönegapet mellan 
män och kvinnor reduceras då information om andel kvinnor i yrket, dvs. yrkets könsmässiga 
sammansättning inkluderas i modellen. Det betyder att lönen i kvinnodominerade yrken är lägre 
än lönen i mansdominerade yrken. I det här fallet förklarar den könsmässiga sammansättningen 
drygt 35 % av rålönegapet, (dvs. (21,7-13,7)/21,7=36,8).  

Lönegapet minskar ytterligare när man tar hänsyn till skillnader i humankapitalvariabler och 
familjeförhållanden (modell 3). Det betyder att rålönegapet till viss del beror av att kvinnor och 
män har olika utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet samt att de tar olika mycket ansvar i 
hemmet. Variablerna förklarar tillsammans med andelen kvinnor i yrket drygt 60 % av 
rålönegapet. 

 
Tabell 5. Standardiserade lönegap mellan män och kvinnor, % 
 

 
le Grand (1997)           
Utfallsår 1991 

Albrecht mfl (2003)            
Utfallsår 1998 

1. Inga kontroller 21,7 17,6 
2. % kvinnor i yrket 13,7  
3. 2 + humankapital 9,3  
4. 3 + familj 7,9  
5. 4 + arbetsvillkor 6,4  
6. 5 + ansvar och kvalifikation 5,5  
7. 6 + yrkesklass och näringsgren 6,4  
   
2. ålder, utbildning (nivå), född 
utomlands  19,0 
3. 2 + utbildningsinriktning  16,5 
4. 3 + sektor  14,1 
5. 4 + näringsgren  12,9 
6. 5 + yrke  7,9 
Not: Humankapital: utbildningslängd, antal år i förvärvsarbete, antal år hos nuvarande arbetsgivare. Familj: 
gift/sambo, barn, antal timmar hushållsarbete per vecka. Arbetsvillkor: arbetstid (ex, obekväm, övertid, flex, 
ordinarie), restid till och från jobbet, tider viktiga på arbetsplats, kan lämna arbetsplats för privatärende, 
ackord, jäktigt arbete, arbetsmiljö (ex fysiskt, självständigt rutin). Ansvar och kvalifikation: antal underställda, 
utbildningskrav för arbetet, krav på upplärning i arbete, antal dagar senaste året med utbildning på betald 
arbetstid. Yrkesklass och näringsgren: SEI (fem grupper) och SNI (11 branscher). Procenttalen är beräknade 
från de estimerade koefficienterna som presenteras i uppsatserna.  
 

Enligt nationalekonomisk teori skall personer som har stressiga arbeten eller arbetar i fysiskt 
oförmånliga miljöer kompenseras för det genom en högre lön. På samma sätt antas friheten i 
arbetet ha ett pris i form av relativt lägre lön. Om kvinnor och män har gjort olika val i dessa 
avseenden kan dessa val vara viktiga förklaringar till löneskillnaderna. Resultaten för modell 4 
visar att lönegapet reduceras något när variablerna inkluderas. Men variablerna förklarar en 
mycket liten del av löneskillnaderna jämfört med de variabler som inkluderats tidigare. Det tyder i 
sin tur på att både kvinnor och män har stressiga arbeten och obekväma arbetstider. 
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Av resultatet som presenteras på rad 7 i kolumn 1 framgår det att den skattade 
löneskillnaden mellan män och kvinnor uppgår till 6,4 % när yrkesklass och näringsgren också 
ingår i modellerna. Tillsammans förklarar variablerna som le Grand använder i sina analyser 
ungefär 70 % av rålönegapet, det vill säga 30 % av gapet är oförklarat. Det oförklarade lönegapet 
kan inte entydigt tolkas som diskriminerande lönesättning av kvinnor. Anledningen är att det kan 
finnas variabler som inte finns tillgängliga i datamaterialet men som skulle kunna förklara en del 
av den återstående skillnaden.  

Den andra studien som presenteras i tabell 5 genomfördes på data från slutet av 1990-talet. 
Rålönegapet är något lägre år 1998 jämfört med år 1991. Övriga skattningar ligger något högre än 
dem som presenteras för år 1991. Variablerna har delvis mätts på olika sätt (le Grand har 
intervjuda ta medan Albrecht m.fl. har registerdata). Men skillnaderna kan också bero på att 
variablernas betydelse har minskat över tiden samt att studierna utnyttjar olika statistiska metoder.  

Den andra skattningen i kolumn 2 visar att lönegapet stiger till 19 % när man kontrollerar för 
ålder, utbildningsbakgrund och födelseland.18 Det tyder på att det är en större andel högutbildade 
kvinnor än män (en grupp högavlönade kvinnor dras bort från könsdummyn). Vidare har 
personer som är födda utomlands lägre lön än personer som är födda i Sverige och majoriteten 
av de sysselsatta som är födda utomlands är män. (En grupp lågavlönade män dras bort från 
könsdummyn). De övriga skattningarna visar samma mönster som de som presenteras i kolumn 
1. Till exempel finner även Albrecht m.fl. att de genomsnittliga löneskillnaderna till stor del beror 
på att kvinnor och män sorteras in yrken som erbjuder mycket olika löner. Sammantaget tycks 
således yrkesvalet ha stor betydelse för löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Internationella 
jämförelser tyder på att den svenska arbetsmarknaden är mer yrkessegregerad än den är i USA 
och andra icke-skandinaviska EU-länder (Dolado mfl 2000). 

Le Grand m.fl. (2001) finner i en analys av lönestrukturens förändring i Sverige att det skett 
en tydlig utjämning mellan könen i fråga om utbildningslängd och arbetslivserfarenhet, vilket 
borde ha lett till en avsevärd minskning av könslönegapet. Trots detta har skillnaderna mellan 
kvinnor och män varit relativt oförändrade. Orsaken, enligt författarna, bör sökas i den ökning av 
löneskillnaderna mellan personer med samma utbildningslängd och erfarenhet som skett sedan 
1980-talet. Eftersom kvinnor tenderar erhålla de lägsta lönerna, givet utbildningslängd och 
erfarenhet, kommer deras relativa löner att försämras då löneskillnaderna inom utbildnings- och 
erfarenhetsgrupper ökar. Författarna efterlyser mer forskning om detta orsakssammanhang. 

Författarna konstaterar också att betydelsen av utbildning och arbetslivserfarenhet för att 
förklara lönevariationen har minskat över tiden, vilket sannolikt innebär att spelrummet för andra 
bestämningsfaktorer har vidgats. En förklaring kan vara att en mer flexibel och 
marknadsanpassad lönepolitik ger större utrymme för att beakta individuella skillnader i 
produktivitet som inte fångas upp av de faktorer som forskare kan observera. En annan möjlig 
förklaring, enligt författarna, är decentraliseringen av löneförhandlingarna som ger en ökad 
inverkan av branschspecifika faktorer. Utbredningen av individuell lönesättning har medfört att 
lönesättande chefer får ett ökat inflytande på de anställdas lönenivå. 
 
 
6. Löneskillnader mellan högutbildade kvinnor och män  
 
Det finns inte många studier som särskilt analyserar löneskillnaderna mellan högutbildade män 
och kvinnor. SACO:s egna löneskillnadsstudier tillhör undantagen (se SACO-rapporterna 
”Kvinnligt och manligt” 1993, ”Löneskillnader” 1998). I detta avsnitt presenterar vi de övriga 
studier som har tagit fram resultat med relevans för högutbildade.  

                                                 
18 Albrecht m.fl. estimerar samma modell med de data som le Grand använder och får ett rålönegap på 21,6 %. 
Lönegapet är 20 % när de kontrollerar för arbetslivserfarenhet och anställningstid. 



 12

Wadensjö (1997) analyserar könsskillnader i årsarbetsinkomster för högutbildade. Kvinnorna 
har betydligt lägre inkomster än männen i varje examensgrupp. Skillnaden kan endast till en 
mindre del förklaras av skillnader i arbetsrelaterade karakteristika. 

Albrecht m.fl. (2003) är en annan studie som refererades i föregående avsnitt. Det nya med 
den här studien är att den skattar lönegapet mellan män och kvinnor över hela lönefördelningen. 
Därmed kan de ta fram de skattade lönegapen mellan män och kvinnor som har låga 
arbetsinkomster respektive män och kvinnor som har höga inkomster. Istället för att rapportera 
estimerade koefficienter väljer vi att presentera de beräknade procentuella löneskillnaderna i en 
figur. Figur 1 visar nivån på löneskillnaderna över hela lönefördelningen. Kurvorna visar nivån på 
löneskillnaderna för sex modeller som tar hänsyn till olika individuella faktorer. Inga 
kontrollvariabler innebär att endast en könsdummy ingår i modellen. Snitt visar det skattade 
lönegapet för ett genomsnitt av alla individer.  

Av figur 1 framgår att lönegapet ligger under eller nära genomsnittet upp till den 75e 
percentilen. Därefter ökar gapet mycket snabbt. Löneskillnaderna är således avsevärt större 
mellan kvinnor och män i toppen av lönefördelningen än i botten. Eftersom majoriteten av dem 
som befinner sig i toppen av fördelningen har en högskoleutbildning kan resultaten tolkas som 
att problemet med ojämlika löner kan vara större för högutbildade än lågutbildade. Av figuren 
framgår också precis som i föregående avsnitt att löneskillnaderna är mindre när hänsyn tas till 
olika individuella faktorer. Variablerna förklarar relativt mycket av löneskillnaderna i toppen av 
inkomstfördelningen jämfört med övriga delar av fördelningen. Trots det är lönegapet större i 
toppen av fördelningen än i botten.  

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar över hela lönefördelningen när hänsyn 
tas till olika yrkesval. Det innebär att lönerna varierar mellan yrken samt att män väljer yrken som 
erbjuder högre löner än de yrken som kvinnor väljer. Ett sämre betalt yrke kan erbjuda andra 
förmåner som gör att yrket är attraktivt relativt bättre betalda yrken. Men valet av yrke kan även 
vara ofrivilligt. Till exempel kan personer som är intresserade av ett särskilt yrke välja bort det för 
att könsfördelningen är skev inom yrke. Den skeva fördelningen kan sända en signal om att 
karriärmöjligheter är begränsade eller att det krävs en mycket stor arbetsinsats för att göra karriär.  

 
 
Figur 1 Skattade löneskillnader mellan kvinnor och män i olika delar av lönefördelningen, % 
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Källa: Albrecht m.fl. (2002). 
 
Albrecht m.fl. undersöker också om avkastningen för olika faktorer varierar mellan kvinnor 

och män. En sådan faktor är utbildning. Resultaten visar att kvinnor får ungefär samma 
avkastning som män i botten av fördelningen. Efter den 25e percentilen får män högre 
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avkastning för sin utbildning än kvinnor. Vid den 95e percentilen är avkastningen av en treårig 
högskoleutbildning ungefär 20 % högre för män. Däremot är avkastningen av en 
forskarutbildning ungefär lika hög för män som för kvinnor. Sammanfattningsvis konstaterar 
författarna att det är skillnader i avkastning av individuella egenskaper och inte olikheter i 
egenskaper som förklarar lönegapet.19 Men skillnaderna i avkastning tycks inte förklara hela 
lönegapet. Albrecht m.fl. argumenterar att resultaten pekar på att det finns ett glastak, dvs. 
kvinnor når inte de bäst betalda jobben i samma utsträckning som män. Därför kan de inte få 
samma löneutveckling som män. Att nå dylika jobb handlar ofta om att bli chef eller inte. 

Hultin och Szulkin (1997) redovisar data som visar att andelen kvinnor som är chefer är 
mycket låg i alla branscher utom utbildning och vård. I industrin var andelen inte ens 10 % i 
början på 1990-talet. Av arbetsmiljöundersökningen framgår att 29 % av cheferna var kvinnor år 
1999. Andelen har således minskat något under 1990-talet. Tyvärr finns inte data uppdelade på 
branscher i slutet av 1990-talet. Därför kan vi inte se om det har skett några förändringar i de 
branscher som noterade mycket låga nivåer i början på 1990-talet.  
 
Tabell 3 Andel kvinnor som är chefer, % 
 

 ÅR 1991 ÅR 1999  

Verkstadsindustrin 9 na 
Byggnadsindustrin 6 na 
Övrig industri 7 na 
Handel, hotell och restaurang 26 na 
Transport, post och tele 18 na 
Bank och försäkring 22 na 
Offentlig förvaltning 30 na 
Vård, social omsorg 71 na 
Utbildning 46 na 
Övriga tjänster 35 na 
Genomsnitt 32 29 
Källa: Hultin och Szulkin (1997). Statistiska Centralbyrån (2000). 
 

Le Grand m.fl. (2001) visar att andelen anställda som innehar chefsbefattningar på olika 
nivåer har varit stabil mellan 1991 och 2000, men att lönerna kraftigt höjts för denna kategori 
under perioden. Det innebär att chefsbefattningar i sig ger en allt större avkastning i termer av 
lön. Om andelen kvinnliga chefer inte växer ökar löneskillnaderna mellan könen ytterligare pga. 
detta. 

Vägen till att bli chef går oftast via ett antal byten uppåt till bättre arbeten. Även här finns 
det markanta könsskillnader. Granqvist & Persson 1999 visar att kvinnor har en sämre 
karriärutveckling än män, dvs. chansen att byta till ett bättre arbete är lägre för kvinnor. De 
använder ett socioekonomiskt index för att rangordna jobben och sysselsättningsbiografier, vilket 
innebär att de kan följa män och kvinnor över deras yrkeskarriär. Dessa data är i vissa avseenden 
bättre lämpande för att studera frågan om karriärmöjligheterna skiljer sig åt. Resultaten visar 
entydigt att chansen att byta till ett bättre arbete är signifikant lägre för kvinnor än män. Det 
gäller både för högutbildade och lågutbildade kvinnor. Kvinnor med minst 12 års utbildning har 
30 % lägre chans att byta till ett bättre arbete än män med lika lång utbildning. En negativ effekt 
av föräldraledighet på chansen att byta till ett bättre arbete är signifikant för högutbildade 
kvinnor, medan effekten försvinner då alla kvinnor tas med i analysen. Detta tyder på att det 

                                                 
19 Det konstaterar även till exempel le Grand (1991, 1997) och Arai & Thoursie (1997) i sina analyser av data från 
början av 1980- och 1990-talen. Problemen tycks således vara desamma i slutet på 1990-talet som i början av 1990-
talet. 
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finns speciella mekanismer vad gäller karriärrörlighet bland gruppen högutbildade, vilket 
motiverar särskilda studier av den gruppen.  

I SACO:s egen studie av karriärrörlighet (Ohlsson och Öhman 1997) konstateras att det 
även finns ett glastak för akademikerkvinnorna som gör det svårt att avancera till höga 
chefspositioner. Männen gör karriär snabbare än kvinnor och de är i betydande grad 
överrepresenterade på högre positioner i befattningsstrukturerna. SACO:s tidigare 
löneskillnadsstudier visar att skillnader i befattningsnivå är den enskilt största orsaken till de 
könsmässiga löneskillnaderna för akademikerna.20 

Säve-Söderbergh (2002)21 angriper frågan om löneskillnader mellan män och kvinnor på ett 
helt nytt sätt. Hon utgår från lönebildningsprocessen och ställer sig frågan om skillnader i 
förhandlingsbeteenden kan förklara lönegapet mellan kvinnor och män. Hon analyserar såväl 
individernas lönekrav som arbetsgivarnas erbjudanden. Hon undersöker också om män och 
kvinnor som inte har ställt några lönekrav erhåller samma lön. Vidare analyserar hon löneutfallet 
av olika individuella förhandlingsbeteenden. Säve-Söderbergh utnyttjar data som har tagits fram 
av JUSEK. Data täcker personer som lämnade högskolan i slutet av 1990-talet med minst en 
treårig högskoleutbildning. Personerna intervjuades åren 1999 och 2000. Resultaten visar att 
kvinnor i genomsnitt begär cirka 3 % lägre lön än män. Resultaten visar också att arbetsgivarna 
har olika förväntningar om kvinnors och mäns produktiva förmåga. Arbetsgivarna erbjuder 
nämligen kvinnor som har ställt lönekrav drygt 3 % lägre lön än män. Kvinnor som inte har ställt 
några lönekrav erhåller drygt 2 % lägre lön än män som inte har ställt några krav. Samtliga resultat 
är statistiskt säkerställda. Ingångslönerna kan ha betydelse för löneutvecklingen för dem som 
stannar kvar på samma arbetsplats. De som går in på en relativt lägre nivå tenderar att stanna 
kvar. En del av löneskillnaderna skulle således kunna förklaras av skillnader i 
förhandlingsbeteenden. Men eftersom arbetsgivarna lägger ett något lägre bud till kvinnor tycks 
de har förväntningar om kvinnors arbetsinsats. Det finns många faktorer som kan påverka 
förväntningarna. Förvärvsavbrott på grund av barnafödande är en sådan faktor som dessutom 
har uppmärksammats i debatten. Familjepolitik kan därmed vara en faktor som påverkar 
förväntningarna.  

Albrecht m.fl. (1999) analyserar sambandet mellan föräldraledighet och lön. De utnyttjar 
intervjudata från åren 1992 och 1993 som tagits fram av SCB i syfte att kartlägga bland annat hur 
föräldrar disponerar sin tid (familjeundersökningarna). Resultaten visar att det finns ett negativt 
samband mellan föräldraledighet (antal dagar) och lön. Estimaten är statistiskt säkerställda för 
kvinnor och män som arbetar i offentlig sektor men varken för män eller kvinnor i privat sektor. 
Inkomstförlusten för män i offentlig sektor är större än den är för kvinnor, nästan 9 % för män 
och 2 % för kvinnor (beräknat på 12 månaders frånvaro). Resultaten är statistiskt säkerställda 
endast för högutbildade män och kvinnor. Beräknade på 12 månader är inkomstförlusten 4,9 % 
för högutbildade kvinnor och 7,1 % för högutbildade män. Tid i arbetslöshet har en signifikant 
negativ effekt på lönen för lågutbildade men inte för högutbildade.22 För högutbildade är således 
inkomstförlusten av att vara hemma med barn större än den är av att vara arbetslös.  

Författarna ger en möjlig förklaring till skillnaderna i effekter för kvinnor och män. 
Föräldraledighet kan sända en signal om hur motiverad en person är att göra karriär. Eftersom 
det är få män som tar ut en sammanhållande lång föräldraledighet kan arbetsgivaren anta att det 
finns ett negativt samband mellan föräldraledighet och karriärsatsning, dvs. det finns en 
signaleffekt. De män som tar föräldraledigt kommer därmed få en sämre löneutveckling än män 
som är mer karriärinriktade. Eftersom merparten av kvinnorna tar ut en längre föräldraledighet 

                                                 
20 SACO har också ett chefsprojekt som studerar olika aspekter på ledarskap och chefers arbetsvillkor, däribland 
kvinnligt ledarskap. 
21 Studien ingår i ett pågående avhandlingsarbete o ch resultaten som presenteras skall därför ses som preliminära.  
 
22 Sambandet mellan tid i arbetslöshet och löneutveckling är statistiskt säkerställd endast i offentlig sektor. 
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ger föräldraledigheten inte samma signaler om karriärsatsningar för kvinnor. För kvinnor kan den 
negativa effekten tolkas som humankapitaleffekt, det vill säga frånvaron från arbetsmarknaden 
reducerar yrkeskunskap och företagsspecifikt kunnande, vilket i sin tur leder till uteblivna 
löneökningar. ”Signaleffekts”-förklaringen kan säkert också tillämpas på högutbildade kvinnor 
om det finns skillnader mellan låg- och högutbildade kvinnor. 

Sundström och Duvander (2000) har undersökt vilka faktorer som påverkar männens beslut 
att vara hemma med barn. De utnyttjar data på föräldrar till barn födda mellan januari och april år 
1994. Föräldrarna följs i 22 månader och under den perioden hade 50 % av fäderna inte tagit ut 
någon dag ur föräldraförsäkringen. I genomsnitt hade fäderna utnyttjat drygt 8 % av 
föräldraledigheten. Resultaten visar att faderns och moderns inkomster har positiva effekter på 
andel dagar som tas ut av fadern men effekten avtar vid höga inkomster. Uttaget av dagar 
minskar vid taket (inkomster över ger inga pensionspoäng) och över taket. Fadern tar ut färre 
dagar om både föräldrarna är låginkomsttagare. Högutbildade fäder är mer benägna att ta ut 
ledighet än lågutbildade. Män med minst tre års arbetslivserfarenhet är mer benägna att stanna 
hemma än män som har varit kortare tid på arbetsmarknaden. 

Duvander och Sundström drar slutsatsen att föräldrarnas beslut att dela på 
föräldraledigheten beror av utfallet från två olika processer. För det första, förhandlar föräldrarna 
om hur länge modern skall vara hemma eller när hon skall gå tillbaka till jobbet. Om modern 
snabbt återvänder till jobbet kan fadern vara hemma med barnen (eller övertalas att vara hemma 
med barnen). Processen är vanligast bland högutbildade som tjänar mycket. För det andra 
förhandlar fadern på jobbet och väger de negativa reaktionerna från kolleger, chefer och 
arbetsgivare mot tiden hemma med barnet. Därmed är det lätt att låta bli att vara hemma om 
modern föreslår det. Fäder som tjänar mycket och har en bra position på arbetsmarknaden kan 
vara mindre känsliga för sådan reaktioner.  

Historiska data över uttaget från föräldraförsäkringen visar att det är främst kvinnorna som 
är hemma med barnen. Figur 2 visar att kvinnor sedan början av 1990-talet har tagit ut nästan 90 
% av dagarna. Männens andel ligger runt 10 %. Det finns ett tydligt säsongsmönster i männens 
uttag som ökar systematiskt i juli och augusti varje år. Dessa data visar att det är rimligt att 
arbetsgivare förväntar sig att kvinnor i genomsnitt kommer att ta ett stort familjeansvar. 

 
Figur 2. Procentuell fördelning av utbetalade dagar med föräldrapenning  

Källa: Riksförsäkringsverket. 
 

Kvinnorna står även här för det största uttaget av dagar för tillfällig föräldrapenning eller 
vård av barn (figur 3). Männens andel av den tillfälliga föräldrapenningen är avsevärt högre än 
uttaget av föräldrapenning. Även här ökar männen uttag trendmässigt i juli och augusti. Det är 
således vanligare att männen är hemma tillfälligt än under längre perioder. Om 
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föräldraförsäkringen har betydelse för löneutvecklingen pekar dessa data på att det främst är 
långa avbrott som har betydelse för löneutfallet.  
 
Figur 3 Procentuell fördelning av utbetalade dagar med tillfällig föräldrapenning, vård av barn 

Källa: Riksförsäkringsverket. 

Sammanfattningsvis tycks faktorer som hänger ihop med familjepolitik spela en viktig roll då man 
analyserar olika aspekter av skillnader mellan högutbildade kvinnor och män på den svenska 
arbetsmarknaden. I studien av Albrecht m.fl. (2003) som refererades ovan diskuteras möjliga 
orsaker till att mönstret med ökande skillnader högre upp i lönefördelningen inte uppträder för 
det amerikanska lönegapet. En förklaring kan ligga i skillnader i familjepolitik mellan länderna. I 
Sverige är kopplingen mellan föräldrarnas deltagande på arbetsmarknaden och storleken på 
förmånerna från föräldraförsäkringen stark. Enligt författarna ger konstruktionen av 
föräldraförsäkringen starka incitament till marknadsarbete men inte till ett karriärinriktat arbetsliv. 
 
 
7. Sammanfattning och avslutande kommentarer 
 
Rålönegapet visar löneskillnaden mellan män och kvinnor utan att hänsyn har tagits till skillnader 
i individuella faktorer såsom till exempel skillnader i utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet. 
Nivån på gapet har legat på en nivå runt 20 % under 1990-talet. När hänsyn tas till skillnader i 
olika individuella faktorer uppgår lönegapet till drygt 5 %. Yrkesvalet tycks vara den enskilt 
viktigaste faktorn bakom löneskillnaderna. Kvinnor väljer andra yrken än män och de flesta 
kvinnodominerade yrkena erbjuder lägre lön än yrken som domineras av män. Den svenska 
arbetsmarknaden tycks vara mer yrkessegregerad än den är i många andra länder. Eftersom 
yrkesvalet är en viktig förklaring till lönegapet är det angeläget att försöka identifiera vilka 
faktorer som påverkar valen. I synnerhet är det angeläget att undersöka om det finns strukturer 
på arbetsmarknaden eller i skolsystemet som påverkar valen.  

En dold löneskillnad ligger i själva ersättningsmåttet. Traditionella studier av löneskillnader 
mellan kvinnor ger ingen fullständig beskrivning av könsskillnader i ersättningen för arbete. Ett 
skäl är att man inte inkluderar annan ersättning än kontantlönen. I arbetstagarens totala lön ingår 
ju inte bara kontantlönen utan alla förmåner som är en följd av anställningen. De få studier som 
finns visar att lönegapet mellan kvinnor och män vidgas och könsskillnader i 
utbildningspremierna ökar då ett bredare ersättningsmått används i analyserna. 

Forskningen har varit inriktad på att kartlägga de genomsnittliga löneskillnaderna på hela 
arbetsmarknaden. Därför finns det ytterst få studier som undersöker om gapet mellan män och 
kvinnor är högre eller lägre bland personer som har en högre utbildning. De få resultat som finns 
tillgängliga visar att löneskillnaderna mellan män och kvinnor är högre i toppen av 
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lönefördelningen än i botten. Kvinnor som har en högre lön är sannolikt högutbildade. 
Resultaten tyder således på att löneskillnaderna mellan kvinnor och män till stor del handlar om 
löneskillnaderna mellan högutbildade kvinnor och män. Uppenbarligen är det viktigt att särskilt 
granska löneutvecklingen bland högutbildade kvinnor och män.  

Karriärmöjligheterna skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Forskningsresultat visar att 
sannolikheten att nå en högre position är avsevärt större för män än kvinnor. Under 1990-talet 
har den genomsnittliga andelen chefer som är kvinnor legat på en nivå runt 25 %. I början av 
1990-talet låg andelen chefer under 10 % inom industrin, över 45 % inom utbildningsområdet 
och över 70 % inom vård och omsorg. Resultaten reser flera viktiga frågor som inte har studerats 
i särskilt stor omfattning. En fråga är om chefslönepremien är lika hög för män som för kvinnor. 
En annan fråga är om kvinnor som rör sig uppåt inom samma bransch får samma utdelning som 
kvinnor och män som kommer från andra branscher. Ytterligare intressanta frågor är om kvinnor 
som avancerar i mansdominerade branscher får samma utfall som män. Det är också viktigt att 
undersöka om rörlighetsmönstret skiljer sig åt mellan män och kvinnor, dvs. är branschbyten och 
jobbyten lika vanliga bland män och kvinnor? 

Nya forskningsresultat visar också att högutbildade kvinnor begär signifikant lägre löner än 
männen. Resultaten visar också att arbetsgivarnas motbud till kvinnor är lägre än det är till män. 
Skillnaderna uppgår till drygt 3 %. Ingångslönen avgör ofta löneutvecklingen på jobbet. Kvinnor 
som går in på en lägre nivå kan få svårigheter att komma ifatt i synnerhet om lönesättningen har 
karaktären av allmänna lönepåslag. Arbetsgivarnas lägre bud till kvinnor indikerar att de har 
förväntningar om kvinnors arbetsinsats. Det finns många faktorer som kan påverka 
förväntningarna. Förvärvsavbrott på grund av barnafödande är en sådan faktor som dessutom 
har uppmärksammats i debatten. Familjepolitik kan därmed vara en faktor som påverkar 
förväntningarna. Resultaten pekar på flera viktiga analyser. En analys är att ytterligare studera 
utfallet av lokala löneförhandlingar för män och kvinnor. En annan är att undersöka vad som 
påverkar arbetsgivarnas förväntningar om kvinnors arbetsinsats. Ytterligare en analys är att 
studera familjepolitikens betydelse för mäns och kvinnors karriärmöjligheter.  
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