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Inledning och sammanfattning 
 
SACO har vid två tidigare tillfällen, med data från 1991 respektive 1996, analyserat löneskillna-
derna mellan män och kvinnor bland landets akademiker. Den här rapporten är en ren uppfölj-
ning av den rapport som publicerades för fem år sedan eftersom den har fokus på hur de köns-
mässiga löneskillnaderna förändrats sedan dess. Syftet med rapporten är alltså att kartlägga hur 
löneskillnaderna mellan könen bland SACO-förbundens medlemmar ändrats mellan 1996 och 
2001. Den här rapporten kan även ses som del 1 av 3 i en miniserie om könsmässiga löneskillna-
der som SACO ger ut under 2003. I nästa rapport gör vi en genomgång av forskningen inom 
området. Den tredje rapporten kommer att innehålla en djupare analys av löneskillnaderna mellan 
könen 2001. 
 
Den här studien baseras på uppgifter om drygt 190 000 SACO-förbundsmedlemmar inom 46 
olika yrken/utbildningar 2001. De uppmätta löneskillnaderna för dessa grupper har sedan 
jämförts med löneskillnaderna för motsvarande grupper 1996. Underlaget för 1996 omfattar ca 
175 000 medlemmar.  
 
Löneskillnader mellan könen kan grovt delas in i följande tre grupper: 
• Strukturella löneskillnader – lägre löner i kvinnodominerade yrken än i mansdominerade.  
• Befattningsskillnader - löneskillnader som beror på att män och kvinnor finns på olika 

befattningsnivåer. 
• Direkta löneskillnader – att män och kvinnor har olika lön för samma arbete, dvs. löne-

skillnader som vi inte kunnat förklara på annat sätt än att de beror på könet. 
 
 

Strukturella löneskillnader 
 
Bland SACO-förbundens medlemmar finns strukturella löneskillnader inom framför allt kommu-
ner och landsting. I den sektorn finns flera högutbildade och starkt kvinnodominerade yrkes-
grupper med anmärkningsvärt låga löner. Vi har i den här studien tittat närmare på 14 olika 
yrkesgrupper inom den kommunala sektorn. Fem av dessa omfattas av problemet med struktu-
rella löneskillnader. Det gäller arbetsterapeuter, bibliotekarier, kuratorer, sjukgymnaster och 
socialtjänstemän1. Gemensamt för dessa grupper är att de till mer än 80 % består av kvinnor och 
att de har en mycket sammanpressad lönestruktur. Skillnaden mellan ingångslön och slutlönen 
för de som går i pension är idag ofta inte större än några tusenlappar.  
 
Beräkningar som görs i rapporten visar att det finns ett starkt samband mellan lönenivån i ett 
yrke och andelen kvinnor i yrket. Jämförs två yrken där andelen kvinnor är tio procentenheter 
högre i det ena, så uppgår den förväntade löneskillnaden mellan dessa yrken till ca 3,8 % efter det 
att hänsyn tagits till skillnader i ålderssammansättning, befattning, utbildningsnivå m m. Detta kan 
förefalla lite, men jämförs ett yrke med en jämn könsfördelning med ett där andelen kvinnor upp-
går till 90 % blir den förväntade löneskillnaden mellan dessa yrken drygt 15 %. Givetvis är det 
inte så att exempelvis arbetsterapeuternas löner skulle öka med 15 % om det helt plötsligt blev en 
jämn könsfördelning inom yrket. Dessa beräkningar ska istället betraktas som ett sätt att åskådlig-
göra det starka samband som finns mellan ett yrkes lönenivå och dess kvinnoandel för kommu-
nalt anställda akademiker. 

                                                 
1 Problemet med strukturella löneskillnader inom den kommunala sektorn gäller också dietister, audionomer, 
logopeder och tandhygienister även om dessa grupper inte särredovisas i den här rapporten. 
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Löneskillnader som beror på skillnader i befattning 
 
Befattningsskillnader, eller det s k ”glastaket”, är den främsta orsaken till löneskillnaderna mellan 
män och kvinnor bland SACO-förbundens medlemmar i den offentliga sektorn.  
 
Inom den kommunala sektorn har andelen kvinnliga chefer ökat inom i stort sett alla studerade 
yrkesgrupper. Det har medfört att de löneskillnader mellan könen som beror på att männen är 
överrepresenterade på de högre befattningarna har minskat jämfört med 1996. Särskilt markant är 
minskningen bland personaltjänstemän, men trots det är det fortfarande den grupp där den här 
typen av löneskillnader är mest påtaglig. 
 
Den statliga sektorn är det område där löneskillnaderna som beror på skillnader i befattningsnivå är 
mest framträdande. Det gäller inte minst inom högskolan där en stor del av de uppmätta löne-
skillnaderna beror på skillnader i befattningsnivå. Någon nämnvärd förändring av den här typen 
löneskillnader har inte heller ägt rum jämfört med 1996. Den enda noterade förändringen gäller 
högskolans sektor för vårdyrken (ej läkarlöneavtal) där löneskillnaderna ökat jämfört med 1996. 
 
För den privata sektorn är det här mönstret inte lika tydligt. Visserligen är de könsmässiga löne-
skillnaderna påfallande stora, men de ändras vanligtvis inte lika påtagligt som de gjorde för den 
offentliga sektorn när villkoret om lika befattning läggs till. Detta är ett tecken på att befattnings-
skillnaderna mellan könen inte har samma betydelse för löneskillnaderna inom den privata 
sektorn som de har inom den offentliga. 
 
Jämfört med 1996 har de löneskillnader som beror på skillnader i befattningsnivå inte ändrats 
speciellt i den privata sektorn. Inom flertalet studerade grupper är förändringen gentemot 1996 
inte statistiskt säkerställd. Jurister är en av få grupper där en minskning konstaterats. 
 

Direkta löneskillnader 
 
Den skattning av de direkta löneskillnaderna som vi fått fram i den här rapporten är egentligen en 
restpost av det totala könslönegapet som vi inte lyckats förklara med de förklaringsfaktorer vi 
haft tillgång till i vårt dataunderlag. Orsaken till att vi inte kunnat förklara den här restposten kan 
vara att vi saknar relevanta uppgifter i vårt dataunderlag, men det kan även röra sig om löne-
diskriminering. 
 
Dessa oförklarade löneskillnader är vanligtvis ganska små inom den offentliga sektorn. Inom 
kommuner och landsting ligger de i intervallet 0 – 2 % för en klar majoritet av de studerade 
yrkena. I den statliga sektorn ligger alla studerade grupper utom en i intervallet 0 – 4 %. Däremot 
är de könsmässiga löneskillnaderna betydligt högre inom den privata sektorn. Nästan alla grupper 
har statistiskt säkerställda löneskillnader mellan könen. Vanligtvis ligger dessa i intervallet 5 – 
10 % och i vissa fall ännu högre. Att de uppmätta löneskillnaderna är högre inom den privata 
sektorn beror delvis på att vi inte haft tillgång till lika många förklaringsfaktorer som vi haft för 
den offentliga sektorn. 
 
I en klar majoritet av de grupper vi har studerat har vi inte kunnat påvisa någon förändring av de 
könsmässiga löneskillnaderna jämfört med 1996. Inom den kommunala sektorn har löneskillna-
derna minskat för fyra grupper, medan de är oförändrade i tio. Tendensen är ändå att de köns-
mässiga löneskillnaderna minskar, framför allt inom primärkommunerna. Inom den statliga 
sektorn är det mest uppseendeväckande att de könsmässiga löneskillnaderna ökat bland dem som 
har läkarlöneavtal inom högskolan. I övrigt inga större förändringar inom staten jämfört med 
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1996. I den privata sektorn är bilden splittrad. I ungefär hälften av fallen har vi inte kunnat påvisa 
någon förändring av de direkta löneskillnaderna jämfört med 1996. Bland de grupper där vi 
konstaterat att de könsmässiga löneskillnaderna har förändrats, så handlar det om minskningar i 
ungefär lika många fall som ökningar. 
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Åtgärder 
 
Jämställda löner är självklart en viktig fråga för en facklig organisation. Förbunden inom SACO 
jobbar därför på många olika sätt för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. På det 
statliga området finns t ex inskrivet i avtalet mellan SACO-S och arbetsgivarverket att man skall 
arbeta för en ”jämnare könsfördelning i samtliga befattningskategorier inom staten”. Flera för-
bund arbetar på olika sätt för att minska skillnaderna i ingångslön inom privat sektor. Vi arbetar 
också aktivt gentemot arbetsgivarna för att föräldraskap skall kunna kombineras med både löne-
utveckling och fortsatt karriär. – det måste t ex bli lättare att göra karriär något senare i livet. 
 
Det rent fackliga arbetet har tyvärr begränsningar. De två huvudsakliga orsakerna till löneskillna-
der mellan män och kvinnor är svåra att komma åt bara genom ett aktivt fackligt arbete. Befatt-
ningsskillnader och strukturella löneskillnader är på många sätt en spegling av ett även i övrigt 
ojämställt samhälle. Jämställda löner kräver också en jämställd politik. 
 
Föräldraförsäkringen är ett utmärkt exempel. Ett delat ansvar för hem och barn skulle sannolikt 
också leda till att vi större utsträckning delar makt och ansvar i arbetslivet. Fler pappor som är 
hemma med barn kan leda till att fler mammor får chansen som chefer. Samtidigt har vi idag en 
föräldraförsäkring som direkt motverkar detta. Med dagens ersättningstak är det inte så konstigt 
att den i familjen med bäst lön väljer att inte stanna hemma. Höjda tak måste vara grunden för en 
reformerad föräldraförsäkring. 
 
Just föräldraförsäkringen är svår att gå förbi i en diskussion om hur vi skall kunna rå bot på 
ojämställda löner. Försäkringen är förstås till för barnen snarare än för föräldrarna. Samtidigt är 
det i längden ohållbart att en lagfäst försäkring befäster och kanske t.o.m. ökar löneskillnaderna 
mellan män och kvinnor över hela livet. Vi tror inte att det är rimligt att helt dela upp föräldra-
försäkringen mellan mamman och pappan men det borde ändå finnas utrymme att ta fler steg i 
den riktningen. Ett mål skulle kunna vara att en utbyggd försäkring på sikt består av tre delar - en 
tredjedel för pappa, en tredjedel för mamma och en tredjedel som går att överlåta. Varje föränd-
ring i denna riktning kräver dock ett höjt ersättningstak. 
 
Politiker kan aldrig sitta och fatta centrala beslut om hela yrkesgruppers löner. Däremot har 
politikerna ett direkt ansvar för de strukturella löneskillnaderna. De sätter villkoren för verk-
samheterna. Vår övertygelse är att, skall kvinnliga akademiker i offentlig sektor få rimliga löner, 
måste det ske underifrån. Och det bästa medlet är individers egen marknadskraft.  
 
Tyvärr finns det ett antal faktorer som försvårar för lågt betalda anställda i offentlig sektor att 
använda sin marknadsmakt och att sätta press på arbetsgivarna. En stor lojalitet – inte mot 
arbetsgivaren men väl mot eleverna, patienterna eller klienterna – har sin givna betydelse. 
 
Men det mest uppenbara är nog att det råder brist på alternativa arbetsgivare, i kombination med 
att möjligheten att bli sin egen arbetsgivare är begränsad. En större mångfald av arbetsgivare 
skulle med största sannolikhet leda till större möjligheter att sätta verklig press på löner och 
arbetsvillkor, samt inte minst, en större möjlighet till individuell löneutveckling.  
 
Det är också viktigt att lönebildningen verkligen blir individuell och differentierad. När arbets-
givarna inte belönar goda individuella insatser blir resultatet att alla får lite. Men med individuell 
lönesättning kan några på kort sikt få mer och i längden kan hela gruppen röra sig uppåt. Skall vi 
få till stånd en uppvärdering av yrken måste det ske underifrån och genom att bejaka de mark-
nadsmekanismer som alltför länge har varit undertryckta. 
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Sist men inte minst – den löneskillnad som återstår och som vi idag inte kan förklara är en viktig 
uppgift för parterna på arbetsmarknaden. Löneskillnader som bygger på diskriminering kan aldrig 
accepteras och kommer att bevakas stenhårt av SACO-förbunden. Här tvekar vi inte att använda 
de verktyg som jämställdhetslagen ger oss.  
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Kommuner och landsting 
 
År 2001 arbetade ungefär 1 miljon människor inom kommuner och landsting. Det totala antalet 
anställda har därmed inte förändrats nämnvärt jämfört med 1996. Däremot har relationen mellan 
kommuner och landsting ändrats något då antalet landstingsanställda ökat medan antalet perso-
ner som arbetar inom primärkommunerna minskat i motsvarande grad. Den förändringen beror i 
huvudsak på att universitetssjukhusen MAS och Sahlgrenska samt primärvården i Region Skåne 
och Göteborgs stad förts över från primärkommunal till landstingskommunal regi. 
 
Antalet SACO-anslutna inom kommuner och landsting uppgick till ca 155 000 personer, vilket är 
en ökning med ungefär 20 000 personer jämfört med 1996. Lärarnas Riksförbund, som är det 
största SACO-förbundet inom kommunal sektor, svarade för nästan hälften av ökningen. 
 
Den kommunala sektorn är starkt kvinnodominerad. Ungefär 80 % av de anställda är kvinnor. 
Bland de SACO-anslutna inom kommuner och landsting är könsfördelningen jämnare, men 
andelen kvinnor ökar stadigt. År 2001 var 64 % kvinnor, vilket kan jämföras med 60 % 1996 och 
57 % 1991. 
 
Medellönen för en SACO-ansluten, kommunalt anställd kvinna uppgick 2001 till ca 23 400 
kr/mån. Detta motsvarar ungefär 81 % av en genomsnittlig manslön. Under den senaste 10-
årsperioden har denna andel ökat med drygt 0,3 procentenheter per år. Om den här trenden 
består så kommer det att dröja nästan 60 år innan kvinnornas medellön når upp till samma nivå 
som männens. Det skulle i sådana fall innebära att dagens dagisbarn får uppleva lika medellöner 
för män och kvinnor strax innan de går i pension. 
 
Att kvinnornas löner har närmat sig männens något under den senaste 5-årsperioden framgår 
även av figur 1. Diagrammet visar den årliga kollektiva löneutvecklingen för män respektive 
kvinnor mellan 1996 och 2001. För vart och ett av de fem åren är kvinnornas löneutveckling 
något högre än männens. Störst var skillnaden mellan könen under perioden 1996-1997. Den 
högsta löneutvecklingen, för både män och kvinnor, uppnåddes mellan 1998 och 1999. Totalt 
sett ökade kvinnornas löner med knappt 24 % under perioden 1996 - 2001. För männen var 
motsvarande ökning drygt 21 %. 
 

7 



 

Figur 1: Kollektiv löneutveckling för SACO-anslutna inom kommuner och landsting 
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I början av karriären skiljer sig inte lönerna åt mellan könen, vilket framgår av figur 2. Vid ca 29 - 
30 års ålder börjar männens löner att stiga snabbare än kvinnornas och ett könsmässigt lönegap 
uppstår. Gapet växer sedan fram till ca 50 års ålder och är sedan, i stort sett, konstant fram till 
pensionsåldern. Med undantag för några år i början av karriären är alltså männens löner högre än 
kvinnornas.  
 
Barnafödande är med all säkerhet en starkt bidragande orsak till att det här gapet uppstår. Efter 
att ha arbetat några år efter examen och därmed fått en fastare förankring på arbetsmarknaden, 
större ekonomisk trygghet och kanske 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 missgynnar kvinnor i det här sammanhanget utan även det faktum att 
mödrar ofta minskar sin arbetstid vid återinträdet i arbetslivet. Under första åren efter examen är 
det ingen större skillnad mellan mäns och kvinnors arbetstider. Vid ungefär 30 års ålder förändras 
den situationen. Andelen heltidsarbetande kvinnor minskar från 89 % i åldersgruppen 25 - 29 år 
till 79 % bland 30 - 34-åringar för att sedan minska till knappt 73 % i åldersgruppen 35 - 39 år. 
Bland männen ligger motsvarande andel ganska stabilt omkring 92 % i alla åldersgrupper upp till 
60 år. Det här är en klar indikation på att kvinnor tar ett större ansvar för hem och familj medan 
männen i högre utsträckning gör karriär. Det längre förvärvsavbrottet i samband med barns 
födelse i kombination med en, många gånger, kortare arbetstid efter föräldraledigheten bidrar 
sannolikt till att kvinnors karriärmöjligheter försämras. Ett högre tak i föräldraförsäkringen skulle 
säkerligen bidra till att papporna tog ut en större del av föräldraledigheten än vad som är fallet 
idag. Därmed skulle kvinnornas förvärvsavbrott i samband med föräldraledigheten kortas ned, 
vilket bör ha en gynnsam effekt på kvinnornas karriärmöjligheter. 
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Figur 2: Könsuppdelad ålderslöneprofil för SACO-anslutna inom kommuner och landsting 2001 

 
 
 
Tabell 1 visar medellönerna fördelade på kön och befattning för 14 olika akademikeryrken inom 
den kommunala sektorn. Av tabellen framgår att vissa yrkesgrupper är starkt kvinnodominerade. 
Grupper som arbetsterapeuter, bibliotekarier, kuratorer, sjukgymnaster och socialtjänstemän 
består till mer än 80 % av kvinnor. Bland arbetsterapeuterna är kvinnoandelen så hög som 97 %. 
Det är inte bara den höga kvinnoandelen som är gemensam för dessa grupper utan även de låga 
lönerna. Medellönen för både arbetsterapeuter och sjukgymnaster är lägre än 20 000 kr/mån och 
för bibliotekarier ligger den alldeles ovanför det beloppet. Med tanke på att det handlar om 
personer som har en flerårig högskoleutbildning måste dessa löner betecknas som anmärknings-
värt låga. 
 
Anmärkningsvärd är även männens dominans på de högsta befattningarna. Med undantag av de 
mest kvinnodominerade grupperna så är männens andel av de högsta cheferna högre än deras 
andel i gruppen totalt inom samtliga studerade yrken. Det gäller inte minst grupperna miljö- och 
hälsoskydd samt utredare/planerare där männen innehar 4 av 5 chefsposter trots att de inte ens 
utgör hälften av grupperna. Även bland personal- och socialtjänstemän är männen kraftigt över-
representerade på de högsta positionerna.  
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Tabell 1: Genomsnittlig månadslön fördelad på befattning och kön i olika yrkesgrupper inom kommuner 
och landsting 2001 

Kvinnor Män Yrke Befattning 

Antal Medellön Antal Medellön 
Andel 

kvinnor 

Relation
kvinno-/
manslön

Chef 81 26 263 41 26 990 66 % 97 %Bibliotekarier i 
kommuner Chef bitr mm 14 25 247 1  93 % 
 1:e bibliotekarie 370 21 918 76 21 786 83 % 101 %
 Bibliotekarie 1782 19 285 321 19 290 85 % 100 %
 TOTALT 2247 20 007 439 20 453 84 % 98 %
     
Arbetsterapeuter Chef/1:e 331 22 208 8 21 055 98 % 105 %
 Arbetsterapeut 4757 18 923 161 18 896 97 % 100 %
 TOTALT 5088 19 137 169 18 999 97 % 101 %
     
Ingenjörer** Chef 4 121 31 066 3 % 
 Bitr. chef, avd chef 6 27 347 149 29 258 4 % 93 %
 Ingenjör, handläggare 229 21 245 1925 22 551 11 % 94 %
 Tekniker 96 17 804 292 19 249 25 % 92 %
 TOTALT 335 20 519 2487 22 979 12 % 89 %
     
Kuratorer Chef/föreståndare 107 25 780 7 30 726 94 % 84 %
 Kurator, fam rådgivare 3511 20 764 330 20 914 91 % 99 %
 TOTALT 3618 20 912 337 21 118 91 % 99 %
     
Läkare Chef 404 54 301 1121 57 156 26 % 95 %
 Överläkare 2513 45 730 5158 47 659 33 % 96 %
 Distriktsläkare 1384 45 449 1598 46 926 46 % 97 %
 Specialist 954 39 571 1200 40 421 44 % 98 %
 Underläkare 2087 30 230 1915 30 558 52 % 99 %
 Oleg. underläkare 756 22 039 594 22 134 56 % 100 %
 TOTALT 8098 39 177 11586 43 592 41 % 90 %
     
Lärare Lektor/adjunkt 8121 23 017 6751 23 608 55 % 97 %
 Övriga lärare 18838 21 568 9591 21 896 66 % 99 %
 TOTALT 26959 22 005 16342 22 603 62 % 97 %
     

Chef 22 30 065 88 31 293 20 % 96 %
Inspektör 511 20 631 368 21 244 58 % 97 %

Miljö- och  
Hälsoskydd i 
kommuner TOTALT 533 21 020 456 23 183 54 % 91 %
     

Chef 85 33 546 94 34 958 47 % 96 %
Pers sekr./Förhandl sekr. 598 23 233 167 23 725 78 % 98 %

Personal 
tjänstemän i 
kommuner Assistent 29 18 629 10 18 505 74 % 101 %
 TOTALT 712 24 277 271 27 428 72 % 89 %
     
Psykologer Chef/1:e 63 29 243 37 30 078 63 % 97 %
 Legitimerad 2331 24 368 818 24 882 74 % 98 %
 Psykolog 157 20 213 64 20 100 71 % 101 %
 TOTALT 2551 24 233 919 24 758 74 % 98 %
     
Sjukgymnaster Chef/1:e sjukgymnast 392 23 262 54 22 940 88 % 101 %
 Sjukgymnast 4115 19 388 702 19 175 85 % 101 %
 TOTALT 4507 19 725 756 19 444 86 % 101 %
    
Skolledare Skolchef 95 36 627 202 38 699 32 % 95 %
 Skolledare/Rektor 2064 29 815 2105 30 422 50 % 98 %
 TOTALT 2159 30 114 2307 31 147 48 % 97 %
** Avser medlemmar i Ingenjörsförbundet. 
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Tabell 1 (forts): Genomsnittlig månadslön fördelad på befattning och kön i olika yrkesgrupper inom 
kommuner och landsting 2001 

Kvinnor Män Yrke Befattning 

Antal Medellön Antal Medellön 
Andel 

kvinnor 

Relation
kvinno-/
manslön

Chef 127 34 813 117 36 600 52 % 95 %Socialtjänstemän  
i kommuner Chef bitr. m m 257 29 235 119 29 431 68 % 99 %
 Soc insp/1:e soc sekr 599 24 625 173 24 768 78 % 99 %
 Socialsekreterare 5734 20 140 1154 20 338 83 % 99 %
 TOTALT 6717 21 166 1563 22 738 81 % 93 %
     
Tandläkare Övertandläkare 142 38 676 308 40 364 32 % 96 %
 Chef 240 35 580 329 36 487 42 % 98 %
 Distriktstandläkare 1412 28 049 672 28 837 68 % 97 %
 Assistenttandläkare 68 25 653 43 26 550 61 % 97 %
 TOTALT 1862 29 742 1352 33 252 58 % 89 %
     
Utredare/ Chef 81 37 958 302 39 437 21 % 96 %
planerare Utredare/planerare 1956 24 121 1439 25 631 58 % 94 %
 TOTALT 2037 24 671 1741 28 025 54 % 88 %
 
Tabell 1 illustrerar de skillnader i medellön som finns inom de olika yrkena och befattnings-
nivåerna, men den säger ingenting om eventuella skillnader i ålderssammansättning eller utbild-
ningsnivå mellan könen. Den beaktar inte heller de regionala löneskillnader som finns mellan 
olika kommuner och landsting. För att få en tydligare bild av hur olika faktorer påverkar löne-
skillnaderna mellan könen har vi satt upp en förklaringsmodell och sedan skattat denna med hjälp 
av regressionsanalys. Modellen, som tar hänsyn till flera olika lönepåverkande variabler, ser ut på 
följande sätt: 
 
ln(LÖN) = β0 + β1Ålder + β2Ålder2 + β3Kön + β4Sysselsättningsgrad + β5Forskarutbildning + 

β6Kommun/Landsting + φiBefattningi + δjFödelselandj + θkLänk + ε 
 
Lönen ses alltså som en funktion av de förklarande variabler som räknas upp i högerledet. Vi 
använder det logaritmerade värdet av lönen, vilket gör att vi kan uttrycka löneskillnaderna i pro-
cent. Funktionssambandet har anpassats på vart och ett av de 14 studerade yrkena. Resultaten 
från skattningarna har även jämförts med de resultat vi fick för 1996. Förändringarna mellan 1996 
och 2001 redovisas i tabell 2  
 
Vi har tidigare visat att männen är överrepresenterade på de högre befattningarna. Det gör att 
den del av löneskillnaderna mellan könen som beror på att männen har chefsjobb i högre ut-
sträckning än kvinnor kommer att döljas när vi skattar ovanstående modell. För att få en upp-
fattning om hur dessa befattningsskillnader påverkar löneskillnaderna mellan könen har modellen 
även skattats utan befattningsvariabler. 
 
Modellens könsvariabel syftar till att fånga upp den eventuella löneskillnad som finns mellan 
könen. Denna belyses med hjälp av det estimat av koefficienten β3 som erhålls då modellen 
skattas. En stor del av den här rapporten handlar således just om den koefficienten. 
 
Åldersvariabeln ska beakta den stigande produktivitet och lön som följer av en ökad arbetslivs-
erfarenhet. Eftersom den här effekten avtar med tiden ingår även en kvadrerad åldersvariabel i 
modellen. Arbetslivserfarenhet är egentligen ett bättre mått än ålder i det här sammanhanget, men 
eftersom vi saknar tillförlitlig data om detta använder vi ålder istället. 
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I tidigare löneskillnadsstudier har vi konstaterat, då alla löner räknats om till heltidslöner, att 
lönerna för deltidsarbetande är något lägre än för dem som arbetar heltid. Eftersom kvinnor 
arbetar deltid i högre utsträckning än män påverkas givetvis löneskillnaderna mellan könen av 
detta. En möjlig förklaring till det här fenomenet skulle kunna vara att allt fler av SACO-
förbundens medlemmar saknar rätt till övertidsersättning utan kompenseras istället genom en 
högre månadslön. Något som inte gäller deltidsarbetande i lika hög utsträckning. 
 
Variabeln forskarutbildning ska fånga upp den löneskillnad som kan finnas mellan forskar-
utbildade och de som har en kandidat-/magisterexamen. Forskarutbildning är betydligt vanligare 
bland män än bland kvinnor. Ungefär 70 % av de forskarutbildade i vårt dataunderlag är män. 
 
I modellen finns även en variabel som ska ta hänsyn till löneskillnader som kan förekomma 
mellan de som arbetar i primärkommuner respektive landsting. Några av de studerade yrkes-
grupperna finns bara inom den ena av dessa sektorer. I de fallen har den här variabeln exklude-
rats från modellen. 
 
Befattningsvariablerna ska beakta löneskillnader mellan olika nivåer i befattningshierarkin. Våra 
tidigare löneskillnadsstudier har visat att skillnader i befattningsnivå är den enskilt största orsaken 
till de könsmässiga löneskillnaderna. Genom att lägga in befattningsvariabler i modellen 
eliminerar vi effekten av att män och kvinnor ofta finns på olika befattningsnivåer. Därför har 
modellen även skattats utan befattningsvariabler.  
 
Variablerna för födelseland ska ta hänsyn till eventuella löneskillnader mellan de som är födda i 
Sverige eller i något annat land. Materialet har gruppindelats så att svenskfödda har jämförts med 
de som är födda i något annat nordiskt land respektive de som är födda utanför Norden. 
 
Slutligen ingår en uppsättning länsvariabler i modellen. Dessa ska ta hänsyn till förekomsten av 
regionala löneskillnader. 
 
De skattningar av de könsmässiga löneskillnaderna vi fått för de olika yrkesgrupperna presenteras 
i tabellen. Mer detaljerade resultat för regressionsekvationerna finns i en bilaga. 
 
Då vi inte tagit hänsyn till skillnader i befattningsnivå ligger de könsmässiga löneskillnaderna i 
intervallet –1,1 – 9,0 %. Noterbart är att det faktiskt finns en grupp, sjukgymnaster, där 
kvinnorna tjänar mer än männen. Även om skillnaden mellan könen i det fallet är statistiskt 
signifikant så är den ändå ganska liten, endast 1,1 %.  
 
För arbetsterapeuter och bibliotekarier hittar vi inga könsmässiga löneskillnader överhuvudtaget. 
Ytterligare fyra yrkesgrupper har relativt små löneskillnader, mindre än 2 %. Noterbart är också 
att de fyra grupper som har de minsta könsmässiga löneskillnaderna är också de som har de lägsta 
lönerna, den mest sammanpressade lönestrukturen och den högsta andelen kvinnor. 
 
De största könsmässiga löneskillnaderna finns bland ingenjörer, personaltjänstemän och utredare. 
I dessa grupper tjänar männen ca 9 % mer än kvinnorna. 
 
Även om de könsmässiga löneskillnaderna bland personaltjänstemän är stora, så har de ändå 
minskat dramatiskt under den studerade 5-årsperioden, från 16,2 % 1996 till 9,0 % 2001. 
Ytterligare sex yrkesgrupper uppvisar minskade löneskillnader jämfört med 1996. I de fallen 
handlar det om minskningar på ca 1-2 procentenheter. 
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Tabell 2: Könsmässiga löneskillnader bland SACO-anslutna i olika yrkesgrupper inom kommuner och 
landsting 2001 samt förändring mellan 1996 och 2001 

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

 
Födelseland 

Forskarutbildning 
Sysselsättningsgrad 

Region 

Ålder 
Befattning 

Födelseland 
Forskarutbildning 
Sysselsättningsgrad 

Region 

Yrke 
 

2001 
Förändring 
1996 - 2001 

 
2001 

Förändring 
1996 - 2001 

Arbetsterapeuter Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 
Bibliotekarier Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 
Ingenjörer/tekniker** 8,8 % Ej signifikant 5,6 % Ej signifikant 
Kuratorer 1,3 % Ej signifikant 1,5 % Ej signifikant 
Läkare 4,4 % -1,5 2,1 % Ej signifikant 
Lärare 1,5 % -0,9 1,0 % -1,0 
Miljö-hälsoskyddstjm 4,0 % Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 
Personaltjänstemän 9,0 % -7.2 2,0 % -4,4 
Psykologer 1,8 % -0,9 1,6 % Ej signifikant 
Sjukgymnaster -1,1 % Ej signifikant -0,1 % Ej signifikant 
Skolledare 4,0 % -1,1 3,1 % -0,8 
Socialtjänstemän 3,5 % -2,3 Ej signifikant -0,5 
Tandläkare 6,4 % Ej signifikant 2,4 % Ej signifikant 
Utredare 8,8 % -2,2 4,3 % Ej signifikant 

** Avser medlemmar i Ingenjörsförbundet. 
 
 
Går vi istället över till att studera de könsmässiga löneskillnaderna då vi även tagit hänsyn till 
skillnader i befattning, så minskar lönegapet mellan könen. Nu är det fem yrkesgrupper där löne-
skillnaderna inte är statistiskt säkerställda. I ytterligare sex yrken är löneskillnaderna mellan könen 
mindre än 2,5 %. För personaltjänstemän minskar de könsmässiga löneskillnaderna från 9 % till 
2 % när vi lägger till villkoret om lika befattning i ekvationen. Det visar vilken stor betydelse 
männens överrepresentation på de högsta befattningarna har för de könsmässiga löneskillnaderna 
bland personaltjänstemännen. Även bland tandläkare och utredare beror en stor del av de köns-
mässiga löneskillnaderna på att männen i stor utsträckning innehar de högsta befattningarna.  
 
Jämfört med 1996 har de könsmässiga löneskillnaderna minskat bland lärare, personaltjänstemän, 
skolledare och socialtjänstemän. För personaltjänstemännen är minskningen så pass stor som 4,4 
procentenheter, vilket innebär att mer än två tredjedelar av de könsmässiga löneskillnaderna för-
svunnit sedan 1996. Gemensamt för de grupper där löneskillnaderna mellan könen minskat är att 
de, helt och hållet eller till den klart övervägande delen, finns inom primärkommunerna. Det 
verkar alltså som minskningen av löneskillnaderna mellan 1996 och 2001 framför allt gäller den 
primärkommunala sektorn. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att såväl de direkta löneskillnaderna3 som de löneskillna-
der som beror på att männen är överrepresenterade på de högre befattningarna har minskat 
under den studerade 5-årsperioden. Däremot kvarstår problemet med dålig löneutveckling och 
starkt begränsade karriärmöjligheter för kvinnodominerade yrkesgrupper. 
 

                                                 
2 Om inget annat nämns är det 5 % signifikansnivå som används i den här rapporten. 
3 D v s löneskillnader som vi inte kunnat förklara på annat sätt än att de beror på ”könet”.  
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Strukturella löneskillnader inom kommuner och landsting 
 
I ett försök att beräkna hur starkt sambandet är mellan andelen kvinnor i ett yrke och lönenivån i 
yrket skattade vi följande regressionsmodell: 
 
ln(LÖN) = β0 + β1Ålder + β2Ålder2 + β3Kön + β4Sysselsättningsgrad + β5Chef + β6(Andel kvinnor i 

yrket) + β7Kommun/Landsting + φiUtbildningsnivåi + δjFödelselandj + θkLänk + ε 
 
Modellen är mycket lik den som tidigare användes på kommun- och landstingsdata i föregående 
avsnitt. Skillnaden består i att befattningsvariablerna bytts ut mot en binär variabel som anger 
huruvida en person har en chefsposition eller ej. Anledningen är att vi nu slagit ihop alla 14 
yrkesgrupperna till en och att det då blir svårt att värdera vilka befattningsnivåer i de olika 
grupperna som är jämförbara med varandra. Därför har vi förenklat befattningsindelningen på 
det här sättet. 
 
Vidare har det tillkommit en variabel som anger andelen kvinnor i det yrke respektive individ 
tillhör. Variabeln är alltså konstant inom ett yrke men varierar mellan olika yrken. Det är koeffi-
cienten (β6) framför den här variabeln som granskas i det här avsnittet. 
 
Den sista skillnaden mot den modell som användes tidigare gäller utbildningsvariablerna. Tidigare 
skiljde vi mellan de som har respektive inte har forskarutbildning. Nu har vi en mer detaljerad 
indelning i form av en uppsättning binära variabler för att ta hänsyn till att olika individer har 
olika lång utbildning. 
 
När modellen skattades hade de 14 yrkesgrupperna slagits ihop och bildat en grupp om knappt 
108 000 personer. Skattningarna av modellens olika koefficienter redovisas i bilaga. Resultatet 
visar att det finns ett starkt samband mellan andelen kvinnor i ett yrke och dess lönenivå bland 
SACO-förbundens medlemmar. Jämförs två individer i samma ålder, samma kön, samma syssel-
sättningsgrad, samma befattningsnivå, som arbetar i samma sektor, har samma utbildningslängd, 
samma födelseland och som arbetar i samma län och den ena arbetar inom ett yrke som har tio 
procentenheters högre kvinnoandel än det yrke den andre arbetar inom, så är den förväntade 
lönen ca 3,8 % lägre för personen i yrket med högst kvinnoandel.  
 
Tio procentenheters högre kvinnoandel ger alltså ca 3,8 % lägre lön. Det kan tyckas vara lite, men 
jämför man en grupp med en jämn könsfördelning med någon av de mest kvinnodominerade blir 
den förväntade löneskillnaden dem emellan ca 15 – 16 % och vi har då hamnat på samma nivå 
som de största könsmässiga löneskillnaderna som överhuvudtaget påträffats i den här studien.  
 
Givetvis är det inte så att lönerna för en yrkesgrupp kommer att öka om kvinnoandelen i yrket 
minskar. Det här ska mer ses som en illustration av det starka samband som finns mellan andelen 
kvinnor i ett yrke och lönenivån i yrket. 
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Statlig sektor 
 
Inom den statliga sektorn (inklusive affärsverk och försäkringskassor) arbetade drygt 235 000 
personer 2001. Av dessa var ca 72 000 medlemmar i något av förbunden inom förhandlings-
kartellen SACO-S. Ytterligare ca 11 000 personer var SACO-anslutna genom sitt medlemskap i 
Officersförbundet. Det innebär att mer än var tredje statsanställd är medlem i något av förbun-
den inom SACO. Den 1 januari 2000 skildes kyrkan från staten, vilket innebar att ca 3500 
personer lämnade den statliga sektorn. Av dem var nästan 3000 SACO-anslutna. 
 
Staten har en relativt jämn könsfördelning. Ungefär 58 % av de anställda är män och följaktligen 
är 42 % kvinnor. Inom SACO-S är könsfördelningen jämnare än så, 54 % män och 46 % kvin-
nor. Lägger man till Officersförbundets medlemmar ökar dock männens andel till 68 %. 
 
I september 2001 uppgick en genomsnittlig kvinnolön inom statlig sektor till ca 24 300 kr/mån, 
vilket motsvarar 85 % av en genomsnittlig manslön bland medlemmarna inom SACO-S. 1996 var 
motsvarande andel 84 %, så minskningen av löneskillnaderna har varit marginell under den 
aktuella 5-årsperioden4.  
 
Kvinnors och mäns löner utvecklas olika över livet. Diagrammet nedan visar ålderslöneprofilen 
för de medlemmar som omfattas av SACO-S avtal. Ingångslönerna är, i stort sett, lika för båda 
könen. Under de första yrkesverksamma åren följs lönerna åt. Vid ungefär 29-30 års ålder börjar 
männen dra ifrån kvinnorna lönemässigt. Därefter ökar lönegapet mellan könen successivt fram 
till pensionen. Löneskillnaderna uppstår alltså vid den ålder då många akademikerkvinnor föder 
sitt första barn. Medan männen ägnar sig åt karriären tar kvinnorna ut en lång föräldraledighet 
och halkar efter lönemässigt. Om papporna tog ut en större andel av föräldraledigheten än vad 
som är fallet idag, skulle lönegapet mellan könen sannolikt minska. 
 

                                                 
4 För att få jämförbarhet mellan åren har kyrkans personal exkluderats vid beräkningen för 1996. 
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Figur 3: Könsuppdelad ålderslöneprofil för SACO-anslutna inom statlig sektor 2001 

 
 
 
 
Nedanstående tabell visar medellöner för män respektive kvinnor i olika befattningar inom de 
yrkesgrupper vi studerat. Totalt ingår drygt 20 000 personer i dessa yrkesgrupper. Merparten av 
dem arbetar inom högskolan. Sektorn för universitet, högskolor och forskning är också den del 
inom staten som har flest anställda. 
 
Av tabellen framgår att löneskillnaden mellan könen vanligtvis är ganska liten inom en befattning. 
Däremot är den totala löneskillnaden inom en yrkesgrupp vanligtvis ganska stor. Detta fenomen, 
som är ett klart uttryck för att kvinnor är underrepresenterade på de högre befattningsnivåerna, 
återfinns inom samtliga studerade yrkesgrupper med undantag av bibliotekarier.  
 
En annan reflektion man kan göra är att andelen kvinnor på de två högsta befattningarna är lägre 
än den totala andelen kvinnor inom respektive yrke. Detta gäller för i stort sett alla studerade 
yrkesgrupper även om kvinnornas underrepresentation på de högsta befattningarna inte är 
särskilt markant bland domare och åklagare. På motsvarande sätt är kvinnoandelen vanligtvis 
högre på de två lägsta befattningarna jämfört med den totala andelen kvinnor inom respektive 
yrke. Mönstret är alltså tydligt. Männen har chefsjobben, medan kvinnorna finns på de lägre 
befattningarna. Om detta beror på att kvinnorna slår i det berömda glastaket eller på att männen 
har en högre medelålder och därmed har en längre arbetslivserfarenhet får regressionsanalysen i 
nästa avsnitt avgöra. 
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Tabell 3: Genomsnittlig månadslön fördelad på tjänstebenämning och kön i olika yrkesgrupper inom den 
statliga sektorn 2001 

Kvinnor Män Yrke Befattning 

Antal Medellön Antal Medellön 
Andel 
kvinnor 

Relation 
kvinno/-
manslön

Förvaltnings- Generaldirektör 13 59 031 25 59 008 34 % 100 %
tjänstemän Överdirektör 4 . 12 56 125 25 % .
 Byråchef 31 40 261 73 38 620 30 % 104 %
 Avdelningsdirektör 701 28 449 1511 30 070 32 % 95 %
 Byrådirektör 698 23 466 681 24 371 51 % 96 %
 Förste byråsekreterare 156 20 682 68 21 653 70 % 96 %
 Byråsekreterare 102 19 685 35 20 075 74 % 98 %
 TOTALT 1 705 25 696 2 405 28 763 41 % 89 %
     
Åklagare Överåklagare 3 . 5 60 800 38 % .
 Bitr. överåklagare 3 . 3 . 50 % .
 Chefs-/statsåklagare 16 48 543 53 46 567 23 % 104 %
 Bitr. chefsåklagare 15 39 270 25 39 818 38 % 99 %
 Kammaråklagare 136 33 988 216 34 883 39 % 97 %
 Assistentåkl/Åklagarasp 57 21 360 41 22 854 58 % 93 %
 TOTALT 230 32 846 344 36 245 40 % 91 %
     
Domare Justitieråd 6 65 000 16 65 000 27 % 100 %
 President 3 . 6 66 167 33 %  .
 Lagman 14 57 571 115 55 700 11 % 103 %
 Chefsrådman 21 50 833 65 50 984 24 % 100 %
 Rådman 166 40 798 402 41 505 29 % 98 %
 Assessor 96 30 620 63 32 010 60 % 96 %
 Fiskal 67 24 485 45 24 522 60 % 100 %
 TOTALT 373 37 028 712 43 485 34 % 85 %
     
Bibliotekarier Överbibliotekarie 3 . 9 41 839 25 % .
 Biblioteksråd 2 . 1 . 67 % .
 Bibliotekschef 12 30 956 7 33 557 63 % 92 %
 Förste bibliotekarie 84 26 651 30 26 009 74 % 102 %
 Bibliotekarie 555 20 559 213 20 708 72 % 99 %
 Biblioteksassistent 42 17 082 20 17 140 68 % 100 %
 TOTALT 698 21 383 281 22 192 71 % 96 %
      

Professor 83 41 038 809 42 474 9 % 97 %
Universitetslektor 264 30 931 1 320 32 146 17 % 96 %
Forskare 77 25 561 220 27 983 26 % 91 %
Universitetsadjunkt 282 24 778 804 26 004 26 % 95 %

Teknisk-/ 
Naturvetenskaplig 
sektor vid 
universitet och 
högskolor Forskarassistent 108 26 073 232 26 690 32 % 98 %
 Forskningsingenjör 1:e 14 24 952 142 26 475 9 % 94 %
 Forskningsingenjör 84 20 807 241 22 994 26 % 90 %
 Forskningsassistent 54 18 586 43 21 987 56 % 85 %
 Doktorand 709 18 883 1 296 19 518 35 % 97 %
 TOTALT 1 675 23 781 5 107 28 508 25 % 83 %
     

Professor 65 37 393 207 37 394 24 % 100 %
Universitetslektor 265 28 856 390 29 094 40 % 99 %
Forskare 30 24 821 61 25 281 33 % 98 %

Sektorn för Kultur- 
och Information vid 
universitet och 
högskolor Lektor utländsk 7 25 550 15 26 015 32 % 98 %
 Forskarassistent 31 25 512 36 24 344 46 % 105 %
 Universitetsadjunkt 208 24 165 177 24 396 54 % 99 %
 Forskningsassistent 21 17 045 12 19 408 64 % 88 %
 Doktorand 207 18 110 167 18 143 55 % 100 %
 TOTALT 834 25 090 1 065 27 678 44 % 91 %
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Tabell 3 (forts): Genomsnittlig månadslön fördelad på tjänstebenämning och kön i olika yrkesgrupper 
inom den statliga sektorn 2001 

Kvinnor Män Yrke Befattning 

Antal Medellön Antal Medellön 
Andel 
kvinnor 

Relation 
kvinno/-
manslön

Professor 53 40 881 253 41 416 17 % 99 %
Universitetslektor 297 29 963 691 30 716 30 % 98 %
Forskare 42 27 011 39 26 417 52 % 102 %

Samhällsveten-
skaplig sektor vid 
universitet och 
högskolor Universitetsadjunkt 451 24 231 509 25 271 47 % 96 %
 Forskarassistent 28 27 166 26 26 670 52 % 102 %
 Doktorand 292 18 515 239 18 739 55 % 99 %
 TOTALT 1 163 25 189 1757 28 895 40 % 87 %
      

Professor 16 41 225 72 41 750 18 % 99 %
Professor/Övertandläkare 5 42 378 32 42 877 14 % 99 %
Univ.lektor/Bitr övertandl 2 . 4 . 33 % .

Sektor för Vård-
yrken, ej läkaravtal, 
vid universitet och 
högskolor Universitetslektor 172 30 815 122 31 610 59 % 97 %
 Forskare 71 26 338 82 27 881 46 % 94 %
 Forskarassistent 63 26 218 42 26 401 60 % 99 %
 Universitetsadjunkt 399 24 221 74 24 421 84 % 99 %
 Forskningsassistent 33 20 040 7 19 543 83 % 103 %
 Doktorand 159 19 137 80 19 264 67 % 99 %
 TOTALT 920 25 118 515 29 605 64 % 85 %
      

Professor 39 41 948 228 45 172 15 % 93 %
Univ.lektor/Bitr överläk 1 . . . 100 % .
Universitetslektor 27 35 357 80 35 372 25 % 100 %

Sektor för vård-
yrken, läkaravtalet, 
vid universitet och 
högskolor Forskare 25 31 159 60 35 891 29 % 87 %
 Forskarassistent 10 27 060 22 28 977 31 % 93 %
 Forskningsassistent 7 23 829 4 . 64 % .
 Doktorand 27 22 568 27 23 610 50 % 96 %
 TOTALT 136 32 764 421 39 587 24 % 83 %
 
 
Den modell som använts vid regressionsskattningarna på den statliga sektorn är snarlik den som 
användes för kommuner och landsting. Skillnaden beror mest på att vi inte haft tillgång till lika 
många förklarande variabler för den statliga sektorn som vi hade för den kommunala5. Den 
modell som används för den statliga sektorn ser ut på följande sätt: 
 
 
ln(LÖN) = β0 + β1Ålder + β2(Ålder)2 + β3Kön +  β4Sysselsättningsgrad +  β5Region + 

φiBefattningi + ε 
 
 
Samtliga variabler ingår i modellen av samma anledning som gjorde att de fanns med i modellen 
för den kommunala sektorn. En skillnad mot den kommunala sektorns modell gäller regions-
variabeln. När vi gjorde beräkningarna för kommuner och landsting tog vi hänsyn till löne-
skillnader mellan olika län. I det här fallet skiljer vi bara mellan Stockholms län och övriga landet.  
 

                                                 
5 För 2001 har vi dock haft tillgång fler variabler än vi hade 1996, men för att kunna göra en relevant jämförelse 
mellan åren har vi givetvis fått lov att begränsa oss till att använda variabler som varit tillgängliga båda åren. 
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Tabell 4: Könsmässiga löneskillnader bland SACO-anslutna i olika yrkesgrupper inom statlig sektor 2001 
samt förändring mellan 1996 och 2001 

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

 
Sysselsättningsgrad 

Region 

Ålder 
Befattning 

 Sysselsättningsgrad 
Region 

Yrke 
 

2001 
Förändring 
1996 - 2001 

 
2001 

Förändring 
1996 - 2001 

Förvaltningstjänstemän 9,6 % Ej signifikant 3,8 % Ej signifikant 
Åklagare Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 
Domare Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 
Bibliotekarier 2,5 % Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 
     
Universitets-/Högskole-     
anställda inom:     
Teknisk/naturvetenskaplig sektor 8,4 % Ej signifikant 3,9 % Ej signifikant 
Samhällsvetenskaplig sektor 9,7 % Ej signifikant 2,4 % Ej signifikant 
Sektorn för kultur och information 7,9 % Ej signifikant 1,1 % -0,9 
Sektorn för vårdyrken, ej läkaravtal 16,7 % 2,3 2,9 % -1,7 
Sektorn för vårdyrken, läkaravtal 14,0 % Ej signifikant 7,2 % 3,1 

 
 
Då vi inte tagit hänsyn till skillnader i befattningsnivå har vi statistiskt säkerställda löneskillnader 
mellan könen i alla studerade yrkesgrupper utom för åklagare och domare. Med undantag för de 
relativt låga löneskillnaderna bland statsanställda bibliotekarier, så ligger löneskillnaderna för de 
studerade grupperna i intervallet 8 – 17 %. Inom samtliga sektorer inom högskolan är löneskillna-
derna stora. Störst är skillnaderna för de som arbetar med vårdutbildningar. 
 
Jämfört med 1996 har det inte hänt så mycket då vi inte tagit hänsyn till skillnader i befattning. 
Endast i en av de studerade grupperna har vi kunnat påvisa någon förändring överhuvudtaget. 
Det gäller då anställda inom högskolesektorn för vårdutbildningar och som inte omfattas av 
läkarlöneavtalet. För den gruppen har de könsmässiga löneskillnaderna ökat med 2,3 procent-
enheter mellan 1996 och 2001. Noterbart är att vi inte hittat någon grupp där löneskillnaderna 
minskat under den studerade 5-årsperioden. 
 
Går vi istället över till att studera de könsmässiga löneskillnaderna då vi även tagit hänsyn till 
skillnader i befattning, så minskar lönegapet mellan könen drastiskt. Det gäller inte minst de olika 
grupperna inom högskolan. Det gäller i synnerhet sektorn vårdyrken (ej läkaravtal) där de köns-
mässiga löneskillnaderna minskat med nästan 14 procentenheter när vi lagt till villkoret om lika 
befattning. Nu ligger de könsmässiga löneskillnaderna i intervallet 0 - 4 % för alla studerade 
grupper utom dem som omfattas av läkarlöneavtalet på högskolan. För åklagare och domare har 
vi fortfarande inte kunnat påvisa någon löneskillnad. Nu har även bibliotekarier sällat sig till den 
gruppen.  
 
I 6 av de studerade grupperna har vi, i det här fallet, inte kunnat påvisa någon förändring av de 
könsmässiga löneskillnaderna jämfört med 1996. Inom högskolesektorn för kultur – och infor-
mationsyrken och sektorn för vårdyrken (ej läkarlöneavtal) har löneskillnaderna minskat jämfört 
med 1996. Bland dem inom högskolan som omfattas av läkarlöneavtalet har dock de könsmässiga 
löneskillnaderna ökat med lite drygt 3 procentenheter sedan 1996. 
 
För domare och åklagare har vi inte kunnat påvisa några könsmässiga löneskillnader över-
huvudtaget. Detta trots att männen har en viss överrepresentation på de högsta befattningarna 
och att kvinnorna dominerar de lägsta. Orsaken är att åldersskillnader (egentligen skillnader i 
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erfarenhet) är den främsta orsaken till att lönen varierar mellan olika individer inom dessa 
grupper. Att männen är så överrepresenterade på de högsta befattningarna beror helt enkelt på 
att merparten av de äldre (mer erfarna) domarna/åklagarna är män. 
 
Könsmässiga skillnader i befattningsnivå är alltså den främsta orsaken till de uppmätta löne-
skillnaderna mellan SACO-anslutna män och kvinnor inom den statliga sektorn. För att komma 
tillrätta med det här problemet kom SACO-S och Arbetsgivarverket, i löneavtalet från 2001, 
överens om att ”starta ett utvecklingsarbete med målet att nå en jämnare könsfördelning i 
samtliga befattningskategorier inom staten”. 
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Privat sektor 
 
År 2001 arbetade knappt 130 000 SACO-förbundsmedlemmar inom den privata sektorn. Antalet 
har ökat med nästan 40 % jämfört med 1996. Den privata sektorn är därmed den sektor där 
SACO-förbunden haft den största medlemstillväxten under den studerade 5-årsperioden. Unge-
fär 63 % av medlemmarna inom privat sektor är män. 
 
Medellönen för en SACO-ansluten kvinna inom privat sektor uppgick till drygt 28 200 kr/mån 
2001. För männen låg medellönen på drygt 36 200 kr/mån, vilket innebär att en genomsnittlig 
kvinnolön motsvarade 78 % av en manlig. Relationen har därmed inte ändrats jämfört med 1996. 
Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet minskade de könsmässiga relativlönerna inom 
den privata sektorn, men under de senaste 5 åren har de varit oförändrade. Det här beror i stor 
utsträckning på den starka tillväxt av nya medlemmar som ägt rum inom den privata sektorn 
under de senaste åren. En stor del av de nya medlemmarna är unga och relativt nyutexaminerade 
från högskolan. Kvinnorna är klart överrepresenterade i den här gruppen jämfört med deras 
andel av sektorn totalt. Det innebär att de genomsnittliga ålders- och erfarenhetsskillnaderna 
mellan könen har ökat, vilket också påverkar relationen mellan könens respektive medellöner. 
 
Tabell 5: Kvinnors genomsnittliga månadslön i 
förhållande till männens bland SACO-förbundens 
medlemmar inom privat sektor 1985 - 2001 
År Lönerelation 
1985 
1987 
1989 
1991 
1993 
1996 
1998 
2001 

72 % 
73 % 
74 % 
74 % 
75 % 
78 % 
78 % 
78 % 

 
Gapet mellan könen är alltså större inom den privata sektorn än inom den offentliga. Samtidigt är 
lönerna högre inom den privata sektorn, även för kvinnor. Den genomsnittliga månadslönen för 
kvinnor var 5000 kr högre inom den privata sektorn än i den kommunala och 4000 kr högre än i 
den statliga. 
 
Till skillnad från den offentliga sektorn så har männen högre ingångslöner än kvinnorna inom 
den privata sektorn. Skillnaden i ingångslön ligger på ca 2000 kr/mån. Av figur 4 framgår även att 
könslönegapet successivt ökar med stigande arbetslivserfarenhet. Av diagrammet kan man även 
utläsa att medellönen för kvinnor med en lång arbetslivserfarenhet faktiskt är lägre än för dem 
med en relativt färsk examen. Det beror sannolikt på skillnader i yrkes- och utbildningsinriktning 
mellan yngre och äldre kvinnor. Antalet kvinnliga akademiker inom privat sektor har ökat kraftigt 
under det senaste decenniet. Två tredjedelar av kvinnorna har arbetat mindre än 15 år efter exa-
men. Idag utbildar sig kvinnorna i stor utsträckning till civilekonomer eller jurister. Även ingen-
jörsutbildningar blir allt vanligare bland kvinnor. De äldre kvinnorna är ofta receptarier eller sjuk-
gymnaster och har därför yrken med relativt låga löner jämfört med de yrken som nyutexamine-
rade kvinnor går in i. 
 
Även inom den privata sektorn påverkas givetvis löneskillnaderna mellan könen av föräldraledig-
heten. De ekonomiska incitamenten för en privatanställd man att ta ut föräldraledighet är minst 
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sagt svaga. Högsta ersättningen i föräldraförsäkringen täcker knappt 60 % av genomsnittslönen 
för privatanställda akademikermän i åldersgruppen 30 – 34 år och ungefär hälften av medellönen 
i åldersgruppen 35 – 39 år. En manlig akademiker i åldersgruppen 35 – 39 år förlorar alltså i 
genomsnitt mer än 18 000 kr/månad (brutto) såvida inte arbetsgivaren betalar en utfyllnad under 
föräldraledigheten. Hela 88 % av männen i åldersgruppen 30 – 39 tjänade mer än 7,5 basbelopp 
2001. Även om taket i föräldraförsäkringen höjs till 10 basbelopp skulle fortfarande 55 % av 
akademikermännen i åldrarna 30 – 39 år tjäna mer än taket. 
 
 

Figur 4: Medellöner för SACO-anslutna kvinnor och män inom privat sektor 2001 

 
 
Under den resterande delen av det här kapitlet kommer vi att titta närmare på olika arbets-
områden respektive utbildningsgrupper inom privat sektor. Medellöner för de olika arbets-
områdena finns i tabell 6 och för utbildningsgrupperna i tabell 7. Av tabell 6 framgår att de 
högsta lönerna för både män och kvinnor finns inom företagsledande arbete. Även om de högsta 
kvinnolönerna finns i den gruppen så är kvinnornas löner påtagligt lägre än männens. Medellönen 
för kvinnor motsvarar endast 75 % av medellönen för män. Noterbart är även den låga kvinno-
andelen bland dem med företagsledande arbete. Endast 15 % är kvinnor.  
 
Många arbetsområden uppvisar påtagligt stora löneskillnader mellan könen. Den största skillna-
den gäller administratörer där en genomsnittlig kvinnolön endast motsvarar 68 % av en manlig. 
Inom fem av de studerade arbetsområdena är medellönen för kvinnor mindre än 80 % av 
männens. De lägsta skillnaderna i medellön gäller hälsovårdsarbete och systemutveckling. 
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Tabell 6: Genomsnittlig månadslön för privat anställda SACO-förbundsmedlemmar inom olika arbets-
områden 2001 

Kvinnor Män Arbetsområde Position 

Antal Medellön Antal Medellön
Andel 

kvinnor 

Relation 
kvinno/-
manslön

Chef 125 38 379 464 45 866 21 % 84 %Allmänt administrativt 
arbete Ej chef 549 24 237 547 34 214 50 % 71 %
 TOTALT 674 26 860 1011 39 562 40 % 68 %
   
Allmänt tekniskt arbete Chef 138 35 517 1144 40 133 11 % 88 %
 Ej chef 1589 26 669 4191 29 875 27 % 89 %
 TOTALT 1727 27 376 5335 32 075 24 % 85 %
   
Dataarbete Chef 228 37 938 1002 40 641 19 % 93 %
 Ej chef 1280 28 531 4973 32 244 20 % 88 %
 TOTALT 1508 29 953 5975 33 653 20 % 89 %
   
Forskning och utveckling Chef 433 37 323 1873 44 459 19 % 84 %
 Ej chef 1382 29 350 4089 34 790 25 % 84 %
 TOTALT 1815 31 252 5962 37 828 23 % 83 %
   
Företagsledande arbete Chef 297 46 926 1802 61 237 14 % 77 %
 Ej chef 57 34 231 212 49 073 21 % 70 %
 TOTALT 354 44 882 2014 59 957 15 % 75 %
   
Juridiskt arbete Chef 58 50 266 160 65 241 27 % 77 %
 Ej chef 552 32 278 563 38 453 50 % 84 %
 TOTALT 610 33 988 723 44 381 46 % 77 %
   

Chef 504 38 645 1881 46 093 21 % 84 %Marknadsföring och 
försäljning Ej chef 1409 28 879 2070 37 053 41 % 78 %
 TOTALT 1913 31 452 3951 41 357 33 % 76 %
   
Konsultarbete Chef 124 38 926 814 44 437 13 % 88 %
 Ej chef 894 30 353 3218 34 643 22 % 88 %
 TOTALT 1018 31 397 4032 36 621 20 % 86 %
   

Chef 532 34 606 783 43 754 40 % 79 %Ekonomifunk., budgetering, 
redovisning Ej chef 1629 27 496 1136 31 716 59 % 87 %
 TOTALT 2161 29 246 1919 36 628 53 % 80 %
    
Personalarbete Chef 176 39 885 103 47 206 63 % 84 %
 Ej chef 476 27 464 125 31 316 79 % 88 %
 TOTALT 652 30 817 228 38 495 74 % 80 %
   
Utredningsarbete Chef 37 34 795 84 43 183 31 % 81 %
 Ej chef 324 27 946 281 32 914 54 % 85 %
 TOTALT 361 28 648 365 35 277 50 % 81 %
   
Systemutveckling Chef 20 39 158 71 41 330 22 % 95 %
 Ej chef 744 27 861 1295 30 288 36 % 92 %
 TOTALT 764 28 157 1366 30 862 36 % 91 %
   
Hälsovård Chef 37 27 377 31 30 458 54 % 90 %
 Ej chef 466 23 964 154 25 254 75 % 95 %
 TOTALT 503 24 215 185 26 126 73 % 93 %
   
Inköpsarbete Chef 121 35 013 464 37 211 21 % 94 %
 Ej chef 251 27 724 523 31 185 32 % 89 %
 TOTALT 372 30 095 987 34 018 27 % 88 %
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Tabell 6 (forts): Genomsnittlig månadslön för privat anställda SACO-förbundsmedlemmar inom olika 
arbetsområden 2001 

Kvinnor Män Arbetsområde Position 
Antal Medellön Antal Medellön Andel 

kvinnor 

Relation 
kvinno/-
manslön

Chef 144 36 144 76 40 031 65 % 90 %Information och journalistik 
Ej chef 478 25 507 130 28 082 79 % 91 %

 TOTALT 622 27 970 206 32 491 75 % 86 %
   
Revision Chef 20 40 684 65 51 900 24 % 78 %
 Ej chef 342 25 095 251 30 313 58 % 83 %
 362 25 956 316 34 753 53 % 75 %
   

Chef 87 28 066 89 37 544 49 % 75 %Undervisning och 
utbildning Ej chef 954 22 564 551 26 181 63 % 86 %
 TOTALT 1041 23 024 640 27 762 62 % 83 %
   

Chef 204 34 756 1278 39 495 14 % 88 %Produktions-, 
transportledning Ej chef 108 28 726 383 30 646 22 % 94 %
 TOTALT 312 32 669 1661 37 455 16 % 87 %
   

Chef 131 35 392 137 41 444 49 % 85 %Biomedicin, biologi vit, 
kemi Ej chef 747 26 360 304 29 993 71 % 88 %
 TOTALT 878 27 707 441 33 551 67 % 83 %
   

Chef 88 31 346 150 36 233 37 % 87 %Biologi grön, natur- och 
miljövård Ej chef 444 25 958 368 29 879 55 % 87 %
 TOTALT 532 26 849 518 31 719 51 % 85 %
   
Kvalitetsarbete Chef 172 34 142 342 38 902 33 % 88 %
 Ej chef 389 27 918 496 32 720 44 % 85 %
 TOTALT 561 29 826 838 35 243 40 % 85 %
   
Logistik Chef 81 36 538 203 42 524 29 % 86 %
 Ej chef 123 29 928 237 32 117 34 % 93 %
 TOTALT 204 32 552 440 36 918 32 % 88 %
   
Rådgivning Chef 38 26 911 112 32 588 25 % 83 %
 Ej chef 234 25 043 294 29 089 44 % 86 %
 TOTALT 272 25 304 406 30 054 40 % 84 %

TOTALT 

 
 
Delar vi istället in materialet i olika utbildningsgrupper märker vi att de högsta medellönerna 
finns bland civilekonomer och jurister. Det är också de två grupper som har den största skill-
naden i medellön mellan könen. En kvinnlig civilekonom eller jurist tjänar i genomsnitt ungefär 
tre fjärdedelar av vad en man tjänar. De lägsta löneskillnaderna finns bland sjukgymnaster. I den 
gruppen motsvarar kvinnornas medellön 96 % av männens.  
 
Noterbart är även att inom några grupper är skillnaden i medellön mellan män och kvinnor lägre 
på chefsnivån än bland dem som inte har en chefsposition. Det gäller framför allt apotekare och 
systemvetare.  
 
Av tabellen nedan framgår även att civilingenjörer är den klart största gruppen inom den privata 
sektorn. Nästan hälften av personerna i de utbildningsgrupper vi studerar är civilingenjörer. Även 
om kvinnorna bara utgör 18 % av civilingenjörerna, så är det ändå den grupp som innehåller flest 
kvinnor.  
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Tabell 7: Genomsnittlig månadslön för privat anställda SACO-förbundsmedlemmar inom olika arbets-
områden 2001 

Kvinnor Män 

Utbildning Position Antal Medellön Antal Medellön
Andel 

kvinnor 

Relation 
kvinno/-
manslön 

Civilekonom Chef 954 39 570 1930 50 919 33 % 78 %
 Ej chef 2964 29 511 2470 35 692 55 % 83 %
 TOTALT 3918 31 960 4400 42 371 47 % 75 %
  
Civilingenjör Chef 1478 39 465 8537 46 439 15 % 85 %
 Ej chef 3557 30 687 14556 35 236 20 % 87 %
 TOTALT 5035 33 264 23093 39 378 18 % 84 %
  
Jurist Chef 136 47 714 322 60 052 30 % 79 %
 Ej chef 970 30 044 834 37 074 54 % 81 %
 TOTALT 1106 32 217 1156 43 474 49 % 74 %
  
Samhällsvetare Chef 155 39 926 273 49 103 36 % 81 %
 Ej chef 726 27 943 649 32 839 53 % 85 %
 TOTALT 881 30 051 922 37 655 49 % 80 %
  
Arkitekt Chef 5 43 548 17 47 603 23 % 91 %
 Ej chef 1013 26 674 994 29 496 50 % 90 %
 TOTALT 1018 26 757 1011 29 801 50 % 90 %
  
Naturvetare Chef 394 35 721 722 40 894 35 % 87 %
 Ej chef 1496 26 694 1888 31 781 44 % 84 %
 TOTALT 1890 28 576 2610 34 302 42 % 83 %
  
Apotekare Chef 98 38 352 75 40 303 57 % 95 %
 Ej chef 676 31 071 258 40 604 72 % 77 %
 TOTALT 774 31 993 333 40 536 70 % 79 %
  
Receptarie Chef 329 30 547 11 31 832 97 % 96 %
 Ej chef 2533 23 162 43 24 651 98 % 94 %
 TOTALT 2862 24 011 54 26 113 98 % 92 %
  
Humanist Chef 162 25 803 84 32 994 66 % 78 %
 Ej chef 565 22 167 154 24 783 79 % 89 %
 TOTALT 727 22 977 238 27 681 75 % 83 %
  

Chef 87 30 090 21 33 188 81 % 91 %Informations-
utbildning Ej chef 321 23 627 37 26 459 90 % 89 %
 TOTALT 408 25 005 58 28 896 88 % 87 %
  
Beteendevetare Chef 63 37 812 44 44 137 59 % 86 %
 Ej chef 277 27 225 107 30 178 72 % 90 %
 TOTALT 340 29 187 151 34 245 69 % 85 %
  
Socionom Chef 123 29 336 59 33 335 68 % 88 %
 Ej chef 339 23 282 92 26 724 79 % 87 %
 TOTALT 462 24 894 151 29 307 75 % 85 %
  
Sjukgymnast Chef 40 26 965 4 . 91 % .
 Ej chef 653 22 356 128 23 196 84 % 96 %
 TOTALT 693 22 622 132 23 478 84 % 96 %
  
Systemvetare Chef 37 41 796 86 43 682 30 % 96 %
 Ej chef 1016 28 176 1322 30 181 43 % 93 %
 TOTALT 1053 28 654 1408 31 006 43 % 92 %
  
Veterinär TOTALT 244 29 662 121 36 882 67 % 80 %
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För den privata sektorn har vi använt två snarlika modeller vid regressionsskattningarna. En som 
anpassats för varje arbetsområde och en för varje utbildningsgrupp. För arbetsområden ser mo-
dellen ut på följande sätt: 
 
ln(LÖN) = β0 + β1(År efter examen) + β2(År efter examen)2 + β3Kön + β4Chef + δiUtbildningsinriktningi 

+ ε 
 
För utbildningsområdena ser modellen ut på följande sätt: 
 
ln(LÖN) = β0 + β1(År efter examen) + β2(År efter examen)2 + β3Kön + β4Chef + φiArbetsområde + ε 
 
Modellerna är identiska sånär som på att utbildningsvariablerna bytts ut mot arbetsområden i den 
andra ekvationen. 
 
Jämfört med de modeller som användes för den offentliga sektorn har åldersvariabeln ersatts 
med uppgift om antalet år som gått sedan medlemmen tog sin examen. Det här bör ge en bättre 
bild av personens arbetslivserfarenhet än vad dennes ålder gör, men samtidigt saknar vi fort-
farande uppgift om eventuella förvärvsavbrott för exempelvis föräldraledighet som ägt rum. 
 
Befattningsindelningen är dessvärre trubbigare i de här fallen än i ekvationerna som användes för 
den offentliga sektorn. Här kan vi bara använda oss av två befattningar, chef eller icke-chef. 
 
I nedanstående tabell redovisas resultaten från den första ekvationen. Då vi inte tagit hänsyn till 
skillnader i befattningsnivå noterar vi relativt stora löneskillnader inom nästan alla arbetsområden. 
De könsmässiga löneskillnaderna är statistiskt säkerställda i 22 av de 23 studerade grupperna. Den 
enda grupp där vi inte kunnat påvisa någon löneskillnad mellan könen är information och 
journalistik. Det är för övrigt även den grupp som har högst andel kvinnor. Inom övriga grupper 
ligger de könsmässiga löneskillnaderna i intervallet 4 – 16 %. I nio grupper är löneskillnaderna 
10 %eller mer. De största löneskillnaderna finns inom områdena administration, ekonomi och 
företagsledning. 
 
Jämfört med 1996 har vi statistiskt säkerställda förändringar i ungefär hälften av arbetsområdena. 
I sex fall handlar det om minskade könsmässiga löneskillnader och i fem fall om ökade. Den 
största minskningen gäller gruppen information och journalistik, där löneskillnaderna mellan 
könen har minskat med nästan 10 procentenheter mellan 1996 och 2001. Även inom juridiskt 
arbete och personalarbete har löneskillnaderna minskat relativt mycket. Den klart största ök-
ningen jämfört med 1996 gäller gruppen undervisning och utbildning, där de könsmässiga löne-
skillnaderna ökat med hela 7,5 procentenheter. Den stora ökningen inom undervisning och ut-
bildning beror sannolikt på att medlemmar i Lärarnas Riksförbund ingår i underlaget 2001, men 
inte 1996. 
 
Lägger vi till chefsvariabeln i modellen minskar löneskillnaderna med 3 – 4 procentenheter för 
administrativt arbete, ekonomiarbete samt personalarbete, vilket är tecken på att männen är över-
representerade på chefsbefattningarna inom dessa yrken. För en stor del av arbetsområdena 
påverkas dock inte de könsmässiga löneskillnaderna i någon större omfattning då villkoret om 
lika befattning förs in i modellen. Det skulle kunna tyda på att de löneskillnader som beror på 
könsmässiga befattningsskillnader inte är så stora inom den privata sektorn och att det istället är 
de direkta löneskillnaderna som är det största problemet.  
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Då vi jämför med 1996 märker vi att de konstaterade förändringarna är snarlika dem som vi fick 
då modellen skattades utan chefsvariabel. Den stora skillnaden gäller dock arbetsområdet logistik 
där de könsmässiga löneskillnaderna nu minskat med hela 4,7 procentenheter jämfört med 1996. 
 
Tabell 8: Könsmässiga löneskillnader bland SACO-anslutna i olika arbetsområden inom privat sektor 2001 
samt förändring mellan 1996 och 2001 

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

År efter examen 
 

 Utbildningsinriktning år 

År efter examen 
Chef 

 Utbildningsinriktning år 

Arbetsområden 2001 
Förändring
1996-2001 2001 

Förändring
1996-2001 

Allmänt administrativt arbete 16,1 % Ej signifikant 12,2 % Ej signifikant
Allmänt tekniskt arbete 5,9 % (-1,2) 5,4 % Ej signifikant
Biologi grön/Naturvård 6,0 % 3,1 4,7 % 2,7
Biologi vit, Biomedicin, Kemi 9,3 % -5,3 8,0 % -3,3
Dataarbete 6,2 % 1,6 6,4 % 1,9 
Djursjukvård, djurhälsovård 6,7 % Ej signifikant - - 
Ekonomifunktion, budgetering och redovisning 15,7 % 2,1 12,6 % 2,4
Forskning och Utveckling 10,8 % 2,2 10,7 % 2,8
Företagsledande 16,3 % Ej signifikant 15,8 % Ej signifikant
Hälsovård 4,3 % -2,9 4,4 % -2,7
Information och journalistik Ej signifikant -9,6 Ej signifikant -7,5
Inköpsarbete 8,8 % Ej signifikant 7,2 % Ej signifikant
Juridiskt arbete 11,9 % -6,3 10,1 % -4,6
Konsultarbete 10,0 % Ej signifikant 9,2 % Ej signifikant
Kvalitetsarbete 8,1 % Ej signifikant 8,1 % Ej signifikant
Logistik 5,2 % Ej signifikant 4,4 % -4,7
Marknadsföring och försäljning 13,9 % Ej signifikant 11,7 % Ej signifikant
Personalarbete 9,6 % -6,8 6,1 % -2,1
Produktions-, Transportledning 7,2 % Ej signifikant 5,0 % Ej signifikant
Revision 8,9 % Ej signifikant 6,4 % Ej signifikant
Systemutveckling 7,2 % Ej signifikant 6,8 % Ej signifikant
Undervisning och utbildning** 12,1 % 7,5 11,0 % 5,9
Utredningsarbete 11,2 % Ej signifikant 9,6 % Ej signifikant
Not: Värden inom parentes är signifikanta på 10 % -nivån. 
**Medlemmar i Lärarnas Riksförbund ingår i underlaget 2001, men inte 1996. 
 
Delar vi istället in dataunderlaget i olika utbildningsgrupper istället för i arbetsområden får vi 
relativt stora löneskillnader inom alla studerade utbildningsgrupper. Då vi inte tagit hänsyn till 
skillnader i befattning ligger löneskillnaderna i intervallet 5 – 15 %. De största löneskillnaderna 
finns bland civilekonomer och jurister. Lägst är de könsmässiga löneskillnaderna i de kvinno-
dominerade grupperna receptarier och sjukgymnaster. Jämfört med 1996 så har vi inte kunnat 
påvisa några förändringar av de könsmässiga löneskillnaderna i 10 av de 15 utbildningsgrupperna. 
Bland jurister och socionomer har löneskillnaderna minskat med 4 – 5 procentenheter under den 
studerade perioden. Även arkitekter och sjukgymnaster uppvisar minskade löneskillnader. 
Systemvetare är den enda grupp där de könsmässiga löneskillnaderna ökat jämfört med 1996. 
 
I de två sista kolumnerna i tabell 9 visas de resultat vi fick efter det att chefsvariabeln lagts till i 
ekvationen. Införandet av befattningsvariabeln har i flera fall inte påverkat de könsmässiga löne-
skillnaderna i någon större omfattning, vilket tyder på att det inte är skillnader i befattning som är 
den främsta orsaken till att lönerna skiljer sig åt mellan manliga och kvinnliga akademiker inom 
privat sektor. Detta innebär dock inte att det inte finns grupper där befattningsskillnaderna 
mellan könen även påverkar löneskillnaderna. Det gäller inte minst grupper som beteendevetare, 
civilekonomer, informatörer och receptarier. 
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Jämfört med 1996 har de könsmässiga löneskillnaderna ökat i fem av grupperna och minskat i 
två. I resten av grupperna har vi inte hittat någon förändring. Ökningarna ligger i storleks-
ordningen 1,5 – 4 procentenheter och gäller framför allt apotekare och humanister. 
 
Tabell 9: Könsmässiga löneskillnader bland SACO-anslutna i olika utbildningsgrupper inom privat sektor 
2001 samt förändring mellan 1996 och 2001 

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

År efter examen 
 

Arbetsområde 

År efter examen 
Chef 

Arbetsområde 

Utbildning 2001 
Förändring  
1996-2001 2001 

Förändring 
1996-2001 

Apotekare 12,3 % Ej signifikant 11,2 % 3,5 
Arkitekt 6,0 % -1,4 5,6 % Ej signifikant
Beteendevetare 11,9 % Ej signifikant 9,8 % Ej signifikant
Civilekonom 15,0 % Ej signifikant 12,6 % 1,4 
Civilingenjör 7,9 % Ej signifikant 7,3 % Ej signifikant
Humanist 11,3 % Ej signifikant 10,2 % 4,1 
Informationsutbildning 9,0 % Ej signifikant 6,6 % -3,0 
Jurist 13,2 % -4,4 11,4 % Ej signifikant
Naturvetare 9,5 % Ej signifikant 8,4 % 1,6 
Receptarie 5,4 % Ej signifikant 2,5 % Ej signifikant
Samhällsvetare 9,8 % Ej signifikant 8,1 % Ej signifikant
Sjukgymnaster 5,4 % -3,2 5,7 % Ej signifikant
Socionom 6,0 % -4,8 5,5 % -4,0 
Systemvetare 7,2 % 1,6 6,7 % 1,7 
Veterinär 6,7 % Ej signifikant -  
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att de könsmässiga löneskillnaderna är högre inom den 
privata sektorn än i den offentliga. Det gäller i synnerhet då man även tagit hänsyn till skillnader i 
befattning. Det beror åtminstone delvis på att vi i modellerna för den privata sektorn inte haft 
tillgång till lika många förklaringsfaktorer som vi haft för den offentliga.  
 
Könsmässiga befattningsskillnader påverkar inte löneskillnaderna mellan könen i lika hög 
utsträckning inom den privata sektorn som de gör inom den offentliga. I den privata sektorn är 
det istället de direkta löneskillnaderna eller ”den oförklarade restposten” som är det största 
problemet. 
 
När det gäller förändringar mellan 1996 och 2001 är bilden splittrad. I ungefär hälften av fallen 
har vi inte kunnat påvisa någon förändring överhuvudtaget. I de fall vi konstaterat en förändring 
under den studerade femårsperioden har de könsmässiga löneskillnaderna ökat i ungefär lika 
många fall som de har minskat. 
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Präster 
 
När vi gjorde vår förra rapport om löneskillnader mellan män och kvinnor ingick prästerna i den 
statliga sektorn, men på grund av skilsmässan mellan kyrka och stat år 2000 ingår inte prästerna i 
den statliga lönestatistiken längre. För att ändå göra en uppföljning av hur de könsmässiga löne-
skillnaderna bland prästerna förändrats mellan 1996 och 2001 har vi valt att göra ett särskilt av-
snitt om den här gruppen. För 2001 baseras statistiken på ett dataunderlag från Svenska Kyrkans 
församlingsförbund. Genomsnittslönen för kvinnliga präster låg 2001 på knappt 23 700 kr per 
månad, vilket motsvarar 90 % av medellönen för männen inom det yrket. Av tabellen framgår 
även att männen är överrepresenterade på de högre befattningarna. 
 
Tabell 10: Genomsnittlig månadslön för SACO-anslutna präster 2001 

Kvinnor Män  

Position Antal Medellön Antal Medellön
Andel 

kvinnor 

Relation 
kvinno/-
manslön 

Präster Domprost . . 10 39 358 0 % .
 Kyrkoherde 162 30 068 754 30 467 18 % 99 %
 Stiftsadjunkt 43 25 346 70 26 846 38 % 94 %
 Sjukhuspräst 11 23 695 27 24 383 29 % 97 %
 Kontraktsadjunkt 30 23 239 35 23 271 46 % 100 %
 Komminister 621 22 476 930 22 996 40 % 98 %
 Pastorsadjunkt 55 17 059 37 18 058 60 % 94 %
 TOTALT 922 23 660 1866 26 214 33 % 90 %
 
För prästerna har vi använt samma regressionsmodell som användes för den statliga sektorn: 
 
ln(LÖN) = β0 + β1Ålder + β2(Ålder)2 + β3Kön +  β4Sysselsättningsgrad +  β5Region + 

φiBefattningi + ε 
 
En skillnad mellan skattningarna för 1996 och 2001 gäller den regionala variabeln. 1996 jämförde 
den lönerna i Stockholms län gentemot resten av landet. 2001 är det Stockholms stift som 
jämförs mot övriga landet.  
 
Då vi inte tagit hänsyn till skillnader i befattning tjänade en manlig präst 6,5 % mer än en kvinnlig 
2001. Det innebär att den könsmässiga löneskillnaden ökat med 1,6 procentenheter jämfört med 
1996. I det här fallet handlar det om en återgång till den löneskillnad som rådde 1991. 
 
När vi lägger till kravet på lika befattning minskar löneskillnaderna med hela 5 procentenheter till 
1,5 %. Den stora minskningen är ett tecken på att männen är överrepresenterade på de högre 
befattningarna. I det här fallet har vi inte hittat någon förändring jämfört med 1996. 
 
Tabell 11: Könsmässiga löneskillnader bland SACO-anslutna präster 2001 samt förändring mellan 1996 och 
2001. 

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

 
 Sysselsättningsgrad 

Region 

Ålder 
Befattning 

 Sysselsättningsgrad 
Region 

 2001 
Förändring  
1996-2001 2001 

Förändring 
1996-2001 

Präster 6,5 % 1,6 1,5 % Ej signifikant 
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Dataunderlag 
 

Kommunal sektor 
 
SACO har genom partsgemensamt statistiksamarbete tillgång till omfattande individinformation 
om SACO-förbundens medlemmar i kommuner och landsting. År 2001 ingick ca 155 000 med-
lemmar i dataunderlaget.  
 
För 2001 redovisas löneläget för anställda i kommuner och landsting i november. 
 
Populationsavgränsning 
 
I SACO:s löneskillnadsutredning ingår enbart medlemmar som följer tjänstemannaavtalet (ÖLA). 
De medlemmar som följer Svenska Kommunalarbetareförbundets avtal HÖK har således exklu-
derats. 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 lönetillägg 

som utges för kalendermånad och som ingår i den kontanta lönen. Här 
ingår t ex tillägg för läkare med administrativ funktion och uppdrags-
tillägg för tandläkare med lednings- och/eller samordningsansvar. Vidare 
ingår eventuella fasta tillägg för lärare. Ersättning 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 2001 ingick ca 72 000 medlemmar i dataunderlaget. 
 
Populationsavgränsning 
 
Arvodesanställda och tjänstlediga är exkluderade från dataunderlaget. 
 
Variabeldefinitioner 
 
Lön  Överenskommen fast månadslön inklusive fasta tillägg. Rörliga tillägg 

ingår således inte. Alla löneangivelser i rapporten avser heltidslön. Lönen 
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för personer som arbetar mindre än heltid har således räknats om till 
heltidslön. 

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 samlas in 
via enkäter som skickas ut av förbunden till sina medlemmar. En gemensam bearbetning av alla 
deltagande förbunds lönestatistik görs på SACO:s kansli. Det är resultatet av bearbetningen som 
ligger till grund för framtagandet av statistiken över privat anställda medlemmar i SACO-
förbunden. 2001 bestod det privata grundbeståndet av ca 82 000 individuppgifter. Svars-
frekvensen var ca 65 %. 
 
I löneenkätverksamheten 2001 deltog 17 av SACO:s 26 förbund. Medverkande förbund var 
Agrifack, ArkitektFörbundet, Civilekonomerna, Civilingenjörsförbundet, DIK-förbundet, 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Ingenjörsförbundet, Jusek, Legitimerade Sjukgymnasters 
Riksförbund, Naturvetareförbundet, Skogsakademikerna och Sveriges Farmacevtförbund som 
skickar löneenkäter till samtliga arbetsmarknadssektorer. Dessutom medverkade Akademikerför-
bundet SSR, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Psykologförbund samt Sveriges Veterinärförbund 
som endast skickar löneenkäter till medlemmar inom privat sektor. Även SRAT, SACO:s 
Allmänna Tjänstemannaförbund skickade ut enkäter till vissa av sina delföreningar. 
 
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. 

 



Sveriges Akademikers Centralorganisation
Box 2206, 103 15 Stockholm • Besöksadress: Lilla Nygatan 14
Tel: 08-613 48 00 • Fax: 08-24 77 01 • E-post: kansli@saco.se • www.saco.se

Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO, är den sam-

lande organisationen för akademiker. Våra 26 självständiga för-

bund företräder yrkes- och examensgrupper och har samman-

lagt en halv miljon medlemmar. SACOs uppgift är att påverka

samhällspolitiken så att den stimulerar kunskapstillväxt och en

positiv välfärdsutveckling. SACO är en partipolitiskt obunden or-

ganisation och vi engagerar oss i frågor som är centrala för att

vi ska nå vår vision om ett kunskapssamhälle för alla med hög

kunskapsnivå, högt välstånd och stor individuell valfrihet under

ansvar. Läs mer om SACO och vad vi tycker i olika frågor på vår

webbplats www.saco.se!
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