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Förord 
 

Det är fjärde gången sedan 1993 som Saco presenterar en rapport om 

lönerna för kvinnliga och manliga akademiker. Det här är en rapport som 

vi helst av allt skulle vilja slippa göra om fler gånger! Men så länge de 

könsmässiga löneskillnaderna består, så kommer vi oförtrutet att fortsätta 

publicera den här typen av statistik.  

  

Vi på Saco är positiva till löneskillnader. Människor som utbildar sig, höjer 

sin kompetens, tar på sig mer avancerade arbetsuppgifter och större 

ansvar ska ha en högre lön. Men löneskillnader som grundar sig på kön är 

aldrig acceptabla. 

  

Thomas Ljunglöf och Galina Pokarzhevskaya visar tydligt att det inom 

åtskilliga yrkesgrupper förekommer skillnader mellan kvinnor och män 

som, med tillgänglig statistik, inte kan förklaras med något annat än kön.  

 

De åskådliggör också på ett mycket pedagogiskt sätt hur även de statistiskt 

förklarade löneskillnaderna har sin grund i att kvinnor och män har olika 

förutsättningar på arbetsmarknaden. Kvinnodominerade yrken har lägre 

lön än mansdominerade och män är överrepresenterade på de högre 

befattningarna. Det är uppenbart att det finns ett glastak som hindrar 

kvinnor från att avancera över en viss nivå. Ju högre löner, desto större 

löneskillnader. 

 

Kunskapen om hur de ojämställda lönerna ser ut tycker jag är en viktig 

grund för diskussionen som sedan kan sätta igång om vad man kan göra åt 

dem. En diskussion som behöver föras såväl på politisk nivå som hemma 

vid köksbordet, på arbetsplatser, i skolor och på högskolor. Man måste 

hålla i minnet att många av besluten som leder fram till skilda löner för 

kvinnor och män - det kan gälla utbildning, yrke, föräldraledighet och 

karriär - fattas av individer. Saco vill bidra till att de besluten fattas med 

god information om konsekvenserna av livsvalen. Och til syvende og sidst 

sätts lönen alltid av en arbetsgivare. Att sätta lön efter kön och inte efter 

kompetens är olönsamt och oanständigt.  

 

Saco kommer att fortsätta att bidra med statistik och fakta så länge det 

behövs, och vi deltar också gärna i diskussionerna om hur vi ska få ett 

jämställt arbetsliv. 

 

Anna Ekström 

Ordförande Saco 
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Inledning 
 

Lön är ersättning för utfört arbete och ska därför spegla faktorer som till 

exempel den enskilde medarbetarens prestation, dennes ansvar och arbe-

tets svårighetsgrad. Lönen får gärna variera mellan olika individer så länge 

som dessa löneskillnader är väl motiverade och hänger samman med skill-

nader i exempelvis kunskap, kompetens och prestation. Löneskillnader 

som däremot baseras på faktorer som kön, etnicitet eller sexuell läggning 

är olagliga och ska inte förekomma. 

 

Så skulle man kunna sammanfatta Sacos policy om löneskillnader mellan 

olika individer. Liknande formuleringar brukar även finnas i de löneavtal 

Sacoförbundens medlemmar omfattas av. Inom Saco har vi således inga 

principiella invändningar mot löneskillnader och ser gärna en ökad löne-

spridning så länge den är en återspegling av enskilda individers arbets-

insatser, kompetens med mera. 

 

Tyvärr finns det löneskillnader som är svåra att motivera utifrån ovan-

stående kriterier. Nästan överallt värderas kvinnors insatser lägre än 

mäns. Kvinnodominerade yrken har lägre löner än mansdominerade, män 

har chefsjobb i högre utsträckning än kvinnor och dessutom finns det 

löneskillnader som med tillgänglig statistik inte går att förklara på annat 

sätt än att de beror på könet.  

 

Med den här rapporten vill vi belysa och analysera löneskillnaderna mel-

lan kvinnliga och manliga akademiker. Hur stora är de? Vad beror de på? 

Vad kan vi och vad kan vi inte förklara? Det är exempel på frågor vi söker 

svar på i undersökningen.  

 

Det är dock inte självklart att man i en studie av det här slaget ska ta hän-

syn till allt som påverkar löneskillnaderna mellan könen. Att man med 

diverse statistiska metoder kan kontrollera för en rad olika faktorer inne-

bär inte att det i alla lägen är lämpligt att göra det. Det kan mycket väl 

betyda att man ”bortförklarar” en oskälig löneskillnad mellan könen. Be-

fattningar är ett bra exempel på det. I Sacos tidigare löneskillnadsstudier, 

till exempel Ljunglöf & Pokarzhevskaya (2003), visas att en stor del av 

löneskillnaderna mellan könen beror på att männen är överrepresenterade 

på de högre befattningarna. Detta förhållande bör belysas och därför läggs 

särskild vikt vid att kartlägga befattningarnas betydelse för löneskillna-

derna mellan kvinnor och män i den här rapporten. Det talas ofta om ett 

”osynligt glastak” som hindrar kvinnor från att klättra i befattningshierar-

kin. Forskning visar att det fenomenet finns i såväl Sverige (Albrecht med 

flera, 2003) som i andra europeiska länder (Arulampalam med flera, 

2007). I vår undersökning kan vi med hjälp av befattningskategorier utöka 
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analysen. Vi undersöker hur befattningsskillnader påverkar löneskillna-

derna mellan kvinnor och män i olika delar av löneskalan. 

  

Undersökningen baseras på Sacos omfattande lönestatistik. Totalt ingår 

ungefär 263 000 Sacoanslutna akademiker i 76 yrkesgrupper i studien.  

 

Rapporten är upplagd enligt följande: Efter en sammanfattning och slut-

satser följer ett avsnitt om metod och tillvägagångssätt. Det följs av ett 

kapitel med övergripande deskriptiv statistik om de olika sektorerna. 

Därefter följer ett kapitel för respektive sektor på arbetsmarknaden. I 

dessa kapitel görs en grundligare genomgång av löneskillnaderna inom 

olika yrkesgrupper som finns i arbetsmarknadssektorn. Rapporten 

avslutas med en bilaga om de dataunderlag som använts. 
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Sammanfattning 
 

Löneskillnader mellan kvinnliga och manliga akademiker finns i alla delar 

av arbetsmarknaden. Medellönen är högre för män än för kvinnor inom 

såväl kommuner, landsting, stat, privat sektor som Svenska kyrkan. Rå-

lönegapet, det vill säga skillnaden i medellön mellan könen, varierar dock 

mellan sektorerna. Det är störst inom landstingen och minst inom kom-

munerna. Sedan Sacos senaste löneskillnadsstudie, det vill säga under 

perioden 2001–2006 har dock rålönegapet minskat inom alla sektorer på 

arbetsmarknaden, även om minskningen inom kommunerna var blygsam. 

 

I ett livscykelperspektiv finns både likheter och skillnader mellan sekto-

rerna. En likhet är att inom samtliga sektorer är löneskillnaderna mellan 

könen minst, eller rentav obefintliga, i början av karriären. Vid ungefär 

30–32 års ålder drar männen ifrån och behåller sedan det lönemässiga 

försprånget under den resterande delen av arbetslivet. Lönegapet mellan 

könen uppstår således när många kvinnliga akademiker föder, eller för-

väntas föda, sina första barn. Även manliga akademiker bildar vanligtvis 

familj när de är i 30–35 års ålder, men det tycks inte ha någon nämnvärd 

inverkan på deras löneutveckling.  

 

En skillnad är att både lönerna och löneskillnaderna utvecklas på olika sätt 

över livet i de olika arbetsmarknadssektorerna. Inom den kommunala 

sektorn är löneskillnaderna mellan kvinnor och män relativt små i alla 

åldersgrupper, men små skillnader i månadslön blir stora i ett livscykel-

perspektiv. En kommunalt anställd akademikerkvinna behöver ytterligare 

28 genomsnittliga månadslöner för att nå upp till samma livslön som en 

manlig. Det kan också uttryckas som att kostnaden för att vara kvinnlig 

akademiker istället för manlig uppgår i kommunerna till 28 månadslöner 

sett över hela arbetslivet. I staten är motsvarande uppgift 42 genomsnitt-

liga månadslöner och inom Svenska kyrkan behöver kvinnorna i genom-

snitt cirka 60 extra månadslöner för att nå upp till samma livslön som 

männen. Noteras bör att ovanstående beräkningar bygger på att alla 

arbetar heltid under hela arbetslivet och att det inte görs några förvärvs-

avbrott för exempelvis föräldraledighet under karriären. 

 

Lönerna och löneskillnaderna varierar inte bara mellan olika arbetsmark-

nadssektorer och åldersgrupper, utan även mellan olika yrken. Av den an-

ledningen ägnas en stor del av rapporten åt att granska löneskillnaderna 

mellan kvinnor och män inom 76 olika yrken/arbetsområden. I korthet 

visar den granskningen följande: 

 

Det första steget av analysen visar att männens medellöner är högre än 

kvinnornas i 71 av de 76 grupperna. I fyra grupper är medellönerna lika 
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stora (mindre än en procents skillnad). Endast i ett fall är kvinnornas 

medellön högre än männens. Kvinnliga sjukgymnaster i landstingen tjänar 

i snitt två procent mer än sina manliga kollegor. I de fall männen tjänar 

mer än kvinnorna är skillnaden vanligtvis betydligt större än så. 

 

De könsmässiga skillnader i medellön som angavs i föregående stycke kan 

till viss del förklaras av exempelvis åldersskillnader eller skillnader i ut-

bildningsbakgrund mellan könen. Därför har analysen genomförts i flera 

steg där inflytandet av den typen av faktorer successivt rensats bort. När vi 

i slutändan tagit hänsyn till så många lönepåverkande faktorer vi kan 

kvarstår en oförklarad löneskillnad till männens fördel i cirka 60 av 76 

yrken. Det innebär att det i mer än tre av fyra akademikeryrken finns en 

löneskillnad som vi med vår statistik inte kan förklara på annat sätt än att 

den beror på könet. Oförklarade löneskillnader till kvinnornas fördel 

existerar inte i någon av de 76 grupperna. 

 

I två av tre akademikeryrken finns dessutom löneskillnader som orsakas 

av att männen är överrepresenterade på de högsta befattningarna. I de 

fallen handlar det snarare om bortförklarade än oförklarade löneskillna-

der. Glastaket, det vill säga ett osynligt karriärhinder för kvinnor, är 

således en starkt bidragande orsak till löneskillnaderna mellan kvinnliga 

och manliga akademiker. 

 

I ungefär hälften av de studerade yrkesgrupperna är löneskillnaderna 

större bland de högst avlönade jämfört med dem som ligger längre ner i 

löneskalan. I vissa yrkesgrupper beror det helt och hållet på att männen 

innehar chefsjobben i högre utsträckning än kvinnorna, det vill säga ett 

renodlat glastaksproblem. Det finns dock yrkesgrupper där löneskillna-

derna är störst bland de högst avlönade även efter att vi rensat bort in-

flytandet av att kvinnor och män har olika befattningar. Det innebär att de 

kvinnor som trots allt nått högt upp i hierarkin möts av större oförklarade 

löneskillnader gentemot männen än vad kvinnor på lägre nivåer gör. Det 

kan liknas vid att kvinnor som vill göra karriär i ett sådant yrke först måste 

forcera ett glastak för att nå upp till de högsta befattningarna och därefter 

ännu ett för att få samma lön männen på dessa befattningar har. 
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Slutsatser 
 

De löneskillnader mellan kvinnor och män som redovisas i den här 

rapporten kan grovt delas in i följande tre grupper: 

 

 Befattningsskillnader eller Glastaket – löneskillnader som 

beror på att män är överrepresenterade på de högsta 

befattningarna. 

 Strukturella löneskillnader – lägre löner i kvinnodominerade 

yrken än i mansdominerade 

 Direkta eller oförklarade löneskillnader – sådana som vi 

med tillgänglig statistik inte kunnat förklara på annat sätt än att de 

beror på könet. 

 

Glastak och/eller direkta löneskillnader förekommer inom olika yrkes-

grupper. Där de strukturella löneskillnaderna uppträder finns sällan några 

löneskillnader inom yrkesgruppen. Det är snarare gruppens allmänt låga 

löneläge gentemot andra yrkesgrupper som är problemet. 

 

Ett tydligt resultat från undersökningen är att jämställda löner kräver fler 

kvinnliga chefer, det vill säga att glastaket krossas. Kvinnor och män måste 

kunna göra karriär på lika villkor. En undersökning baserad på ett slump-

mässigt urval av Sacoförbundens medlemmar visar att det inte finns 

någon större skillnad mellan kvinnors och mäns vilja att leda andra 

(Krafft, 2007). Ändå är det männen som dominerar bland cheferna. Kom-

petensen och inte könet måste få styra vid rekryteringen av chefer. Fram-

över blir det dock allt svårare att gå förbi kvinnorna vid tillsättning av 

chefstjänster. Detta på grund av att andelen kvinnor ökar inom i stort sett 

alla akademikergrupper och flera av dem, till exempel civilekonomer och 

jurister, som hittills varit mansdominerade är på väg att få kvinnlig 

majoritet (SCB, 2009).  

 

Många akademikerkvinnor arbetar idag i yrken som nästan helt saknar 

karriärvägar och därför har en mycket svag löneutveckling. Det handlar i 

första hand om starkt kvinnodominerade yrkesgrupper inom kommuner 

och landsting. För att förbättra karriärmöjligheterna för dessa grupper kan 

chefs- och ledarskapsutbildning för dem som vill gå vidare i karriären vara 

ett sätt att stärka deras konkurrenskraft gentemot andra grupper inför 

framtida chefstillsättningar. Samtidigt är bristen på alternativa arbets-

givare och begränsade möjligheter att starta eget inom dessa områden en 

stor del av problemet. Fler offentliga verksamheter bör konkurrensut-

sättas. En ökad produktion i privat eller kooperativ form medför en större 

konkurrens om arbetskraften, vilket minskar den maktposition arbetsgi-
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varna inom exempelvis vården har idag. Det bör i sin tur leda till en friare 

och mer marknadsmässig lönesättning för de berörda grupperna.  

 

Ett delat ansvar för hem och barn skulle sannolikt också leda till en jäm-

nare fördelning av makt och ansvar i arbetslivet. Fler pappor som är 

hemma med barn kan leda till att fler kvinnor får chansen som chefer. En 

föräldraförsäkring där en tredjedel av dagarna reserverats för respektive 

förälder samt en tredjedel som de får disponera fritt mellan sig är ett steg i 

den riktningen och bör införas snarast möjligt. Detta räcker dock inte. En 

jämnare fördelning av deltidsarbetet under småbarnsåren och av de dagar 

man stannar hemma för att ta hand om sjuka barn är också viktiga inslag 

för att stärka kvinnornas position på arbetsmarknaden. Beslut om det 

måste dock tas i de enskilda familjerna. 

 

Under de senaste åren har kvinnorna haft en bättre löneutveckling än 

männen, vilket medfört att löneskillnaderna mellan könen minskat något. 

Detta har skett under en period då den individuella lönesättningen funge-

rat allt bättre. Lönesamtalsmodellen torde därför vara en bidragande 

orsak till att löneskillnaderna minskat. I en utvärdering av den nya löne-

bildningen (Granqvist & Regnér, 2004) visas att lönesamtalet har en 

positiv effekt på kvinnors löner. Vi menar därför att lönesamtalsmodellen 

är rätt väg att gå. 
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Att studera löneskillnader 
 

Löneskillnader mellan olika grupper, exempelvis kvinnor och män, kan 

givetvis mätas på flera olika sätt, alla med sina egna brister och förtjänster. 

Det vanligaste och enklaste måttet på löneskillnader mellan könen är det 

så kallade rålönegapet. Det utgörs helt enkelt av en jämförelse mellan 

kvinnors och mäns genomsnittliga heltidslöner1. Rålönegapet kan ut-

tryckas som skillnaden mellan respektive köns medellön mätt i kronor, 

procent eller som kvoten mellan medellönen för kvinnor respektive män. 

Rålönegapet är det mått som oftast används i redovisningar och i debatten 

om kvinnors situation på arbetsmarknaden. Måttet förekommer också ofta 

i den här rapporten. 

 

Fördelarna med att använda rålönegapet som mått är att det ofta ger en 

snabb överblick samtidigt som det är både enkelt att beräkna och att 

förstå. Värden, liknande dem som redovisas för varje sektor i Tabell 1 på 

sidan 18, signalerar tydligt att det finns en obalans på arbetsmarknaden, 

där en grupp som representerar cirka 50 procent av populationen inte når 

upp till samma lönenivåer som den andra halvan. Tyvärr lämnar rålöne-

gapet viktiga frågor obesvarade. Det säger nämligen ingenting om hur de 

könsmässiga löneskillnaderna påverkas av exempelvis skillnader i ålders-

sammansättning eller utbildningsbakgrund mellan könen. För det ända-

målet krävs andra analysmetoder. 

 

Eliminera inverkan av strukturella skillnader 

En av de största orsakerna till löneskillnader på den svenska arbetsmark-

naden är att löneläget varierar mellan olika sektorer. Vanligtvis är lönerna 

högre i den privata sektorn jämfört med den offentliga. För att inte det 

faktum att män oftare arbetar i privat sektor än kvinnor ska påverka de 

könsmässiga löneskillnaderna görs alla beräkningar i den här undersök-

ningen sektorsvis. Inom de olika arbetsmarknadssektorerna skiljer sig 

dessutom lönerna mellan olika yrken. Nästa steg blir därför att dela in 

respektive sektor i olika yrkesgrupper/arbetsområden och de mest djup-

gående analyserna av löneskillnaderna i den här studien görs för varje 

yrkesgrupp för sig.  

 

På yrkesnivå kan könsmässiga löneskillnader exempelvis uppstå på grund 

av skillnader i ålder/erfarenhet mellan könen eller att kvinnor och män 

har olika utbildningsbakgrund (nivå respektive inriktning). Löneskillna-

derna mellan könen kan dessutom påverkas av att deltidsarbete respektive 

                                                        
1 Heltidslön innebär att lönen för deltidsarbetande räknats upp till full tid. Detta 

har gjorts genomgående i den här rapporten. 
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visstidsanställningar förekommer i olika utsträckning mellan könen. De 

sistnämnda faktorerna bör egentligen inte påverka de heltidsekvivalenter 

som används i studien, men i verkligheten ger de ändå utslag på lönen och 

löneskillnaderna. För att rensa bort strukturella skillnader av det här 

slaget brukar löneskillnader mellan könen ofta analyseras med hjälp av 

antingen standardvägning eller regressionsanalys. I den här studien har vi 

valt att göra det med regressionsanalys. 

 

I regressionsanalys skapas en modell där en beroende variabel (lön i det 

här fallet) ses som en funktion av en eller flera förklaringsfaktorer (obero-

ende variabler)2. I vårt fall uttrycks skillnaderna mellan könen i procent.  

 

Tidigare studier har visat att löneskillnaderna mellan könen i stor ut-

sträckning orsakas av att männen ofta är överrepresenterade på de högsta 

befattningarna. Eftersom vår modell eliminerar effekten av dessa befatt-

ningsskillnader kommer den del av de könsmässiga löneskillnaderna som 

beror på att männen är chefer i högre utsträckning än kvinnor att döljas 

när modellen skattas. Därför har vi även valt att skatta modellen utan be-

fattningsvariabler. Genom att jämföra de resultat som erhålls då modellen 

skattats med respektive utan befattningsvariabler får man en uppfattning 

om hur stor del av löneskillnaderna mellan kvinnor och män som orsakas 

av könsmässiga befattningsskillnader. 

 

Ett liknande resonemang gäller även skillnader i utbildningsbakgrund 

mellan kvinnor och män. Forskarutbildning är vanligare bland män än 

bland kvinnor, vilket kan förklara en liten del av de löneskillnader mellan 

könen som finns på arbetsmarknaden. Samtidigt kan det mycket väl finnas 

grupper där kvinnorna är högre utbildade, men trots det har lägre löner än 

männen. För att få en bättre bild av hur könsmässiga skillnader i utbild-

ningsbakgrund påverkar löneskillnaderna mellan könen har modellen 

skattats både med och utan variablerna om utbildningsnivå respektive 

utbildningsinriktning. 

 

                                                        
2 Den modell som används i den här studien, och därmed skattats för var och en 

av de 76 yrkesgrupperna, ser ut på följande sätt: 

 

𝑙𝑛𝐿Ö𝑁 = 𝛽0 + 𝛽1Å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝛽2(Å𝑙𝑑𝑒𝑟)
2 + 𝛽3𝐾ö𝑛 + 𝛽4𝐴𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚 +  

 𝛽5𝑆𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 + 𝛾𝑖𝐿ä𝑛𝑖 + 𝛿𝑗𝐹ö𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑙𝑎𝑛𝑑𝑗 + 

 𝜃𝑘𝑈𝑡𝑏.𝑛𝑖𝑣å𝑘 + 𝜑𝑙𝑈𝑡𝑏. 𝑖𝑛𝑟𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑙 + 𝜔𝑚𝐵𝑒𝑓𝑎𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑚 + 휀 

 

I modellen är det koefficienten framför könsvariabeln, det vill säga β3, som belyser 

de könsmässiga löneskillnaderna. Det innebär att den här rapporten i stor 

utsträckning handlar om just den koefficienten. Det är exponenten av den 

koefficienten som visar den procentuella löneskillnaden mellan könen och som 

presenteras i ett flertal tabeller senare i rapporten. 
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Det innebär att den ekvation som specificeras ovan egentligen skattas i 

fyra steg. I det första steget skattas modellen utan att variablerna om ut-

bildningsnivå, utbildningsinriktning och befattning är med. I nästa steg 

har utbildningsnivå inkluderats, i nästa utbildningsinriktning och i det 

sista steget tar modellen även hänsyn till skillnader i befattningsnivå och 

vi har då nått den fullständiga modellen som redovisas ovan. Efter alla 

dessa steg bör det inte finnas några löneskillnader mellan könen. De som i 

vissa fall ändå återstår brukar kallas för oförklarade löneskillnader eller 

ibland direkta löneskillnader, det vill säga löneskillnader som vi, med vår 

statistik, inte kan förklara på annat sätt än att de beror på könet. 

 

Genom att jämföra hur de könsmässiga löneskillnaderna ändras i de olika 

stegen får vi en bra bild av vad som orsakar dem i de olika yrkesgrupperna. 

I vissa fall kan de bero på skillnader i utbildningsnivå mellan könen, i 

andra på olika utbildningsinriktning och i vissa yrken på att ettdera könet, 

vanligtvis männen, besitter de högsta befattningarna i större utsträckning 

än vad som motiveras utifrån deras andel av yrket. Givetvis kan det finnas 

yrken där alla tre eller två av förklaringarna är giltiga. Alla kombinationer 

är tänkbara. 

 

Sacos tidigare löneskillnadsutredningar, till exempel Ljunglöf, Ohlsson & 

Öhman (1998) eller Ljunglöf & Pokarzhevskaya (2003), har visat att en 

stor del av löneskillnaderna mellan könen beror på att männen är över-

representerade på de högsta befattningarna. Ofta beskrivs detta förhål-

lande med begreppet ”ett osynligt glastak” som hindrar kvinnor från att 

klättra för högt i befattningshierarkin. Om löneskillnaderna minskar 

påtagligt när befattningsvariablerna läggs in i modellen är det således ett 

tecken på att det finns en glastaksproblematik i den yrkesgruppen.  

 

Löneskillnader på olika nivåer i löneskalan 

Fenomenet glastak är väl beskrivet, inte bara på den svenska arbetsmark-

naden utan även internationellt. Under det senaste decenniet har ett nytt 

sätt att studera glastaket etablerats inom forskarvärlden. Med hjälp av en 

variant av den ovan beskrivna regressionsanalysen undersöks hur stora 

löneskillnaderna är på olika nivåer i löneskalan, till exempel den 10:e eller 

90:e percentilen. Detta till skillnad från den vanliga regressionsanalysen3 

som har sin utgångspunkt i genomsnittslöner.  

 

Med hjälp av denna så kallade kvantilregression4 har Albrecht med flera 

(2003) visat att könslönegapet i Sverige är större bland högavlönade än 

                                                        
3 Det vill säga regressionsanalys som baseras på minsta-kvadrat-metoden. 
4 Metoden beskrivs närmare i Cameron & Trivedi (2009) och Hao & Naiman 

(2007). 
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bland lågavlönade och att det accelererar i toppen av löneskalan. Vidare 

har Arulampalam med flera (2007) visat att det fenomenet även finns i 

andra europeiska länder. Författarna tolkar det som att det finns ett glas-

tak som gör det svårare för kvinnor att nå de högst betalda positionerna på 

karriärstegen. 

 

Ingen av ovannämnda studier har haft tillgång till befattningsvariabler i de 

dataunderlag som använts. Författarna har därför inte kunnat göra några 

jämförelser mellan löneekvationer som skattats utan respektive med be-

fattningsvariabler. Den möjligheten har dock vi tagit tillvara. Vi har använt 

samma modell som presenterats tidigare och följaktligen skattat den både 

med och utan befattningsvariabler. I båda fallen har modellen skattats vid 

10:e, 20:e, …, 90:e percentilen i lönefördelningen. De könskoefficienter 

som erhölls vid de olika skattningarna visas grafiskt för ett urval av yrkes-

grupperna. Dessa grafer ger en god bild av huruvida det finns ett glastak 

eller ej i yrkesgruppen eftersom de visar befattningsskillnadernas bety-

delse för löneskillnaderna mellan könen på olika nivåer i löneskalan. För 

de yrken/arbetsområden som redovisas belyser figurerna bland annat vid 

vilken percentil i lönefördelningen glastaket börjar och hur högt det är vid 

olika positioner i löneskalan. 
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En jämförelse mellan 
sektorerna 
 

Den tid som förflutit sedan Sacos förra löneskillnadsutredning (Ljunglöf & 

Pokarzhevskaya, 2003) har varit en händelserik period på arbetsmarkna-

den för landets akademiker. Expansionen av den högre utbildningen 

under den senare delen av 1990-talet resulterade i att kullarna med nyut-

examinerade akademiker var större än någonsin. Läsåret 2005/2006 

examinerades 53 000 personer vid svenska universitet och högskolor 

(SCB, 2007b)5. Antalet har därmed ökat med mer än 40 procent jämfört 

med 2000/2001. I slutet av 2006 fanns lite drygt en miljon personer med 

minst tre års eftergymnasial utbildning under 65 år i befolkningen, vilket 

motsvarar en ökning med 210 000 personer eller 25 procent sedan 2001. 

Den stora utbudsökningen av akademiker på arbetsmarknaden som ägde 

rum under den här perioden, tillsammans med sviterna av sekelskiftets 

IT-krasch, medförde att det blev allt svårare för högutbildade att få jobb. 

Några år in på 2000-talet hade arbetslösheten bland akademiker nått 

nivåer som översteg dem från krisåren på 1990-talet. Vändningen kom i 

slutet av 2005 och under 2006 minskade akademikerarbetslösheten i 

snabb takt.  

 

Medlemsutvecklingen 2001–2006 

För Saco innebar det ökande antalet akademiker en god medlemstill-

strömning. Vid utgången av 2006 hade förbunden inom Saco sammanlagt 

586 000 medlemmar att jämföra med 514 000 vid motsvarande tidpunkt 

2001. Eftersom merparten av de nyutexaminerade akademikerna under 

lång tid varit kvinnor har även kvinnornas andel av Sacomedlemmarna 

successivt ökat. Under 2005 passerade de männen i medlemsantal och har 

sedan dess utgjort en knapp majoritet inom Saco.  

 

Av Figur 1 framgår att det framför allt är inom den privata sektorn som 

Saco vuxit under den aktuella femårsperioden. Det är särskilt tydligt bland 

männen. I stort sett hela nettotillskottet av yrkesverksamma män inom 

Saco mellan 2001 och 2006 kan hänföras till den privata sektorn. Antalet 

kvinnliga medlemmar ökade även inom kommun, landsting och stat, men 

den största ökningen finns inom den privata sektorn. Inom Svenska 

kyrkan har endast mindre förändringar ägt rum under perioden. 

 

 

                                                        
5 Totalt utfärdades 59 100 examina under läsåret, men eftersom en del av dessa 

avsåg dubbla examina var det 53 000 personer som tog ut examen. 
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Figur 1: Förändring av antalet yrkesverksamma Sacomedlemmar mellan 2001 och 2006 

per kön och arbetsmarknadssektor 

 
Källa: Sacos medlemsstatistik 

 

Lönerna 2006 

I Tabell 1 redovisas storleken på rålönegapet tillsammans med genom-

snittslöner avseende 2006 för Sacoanslutna kvinnor och män i de olika 

sektorerna på arbetsmarknaden. Av tabellen framgår också att kommuner 

och landsting domineras av kvinnor, privat sektor har en manlig majoritet 

och att staten och kyrkan har en någorlunda jämn könsfördelning bland 

Sacoförbundens medlemmar. 

 
Tabell 1: Genomsnittlig månadslön bland Sacomedlemmar fördelat på kön och 

arbetsmarknadssektor 2006 

    Medellöner Relation Andel 

kvinnor  Kvinnor Män Kvinno-/manslön 

Kommun 25 400 27 800 91 % 68 % 

Landsting 31 900 43 600 73 % 64 % 

Privat 32 600 40 800 80 % 41 % 

Stat 28 500 32 200 89 % 47 % 

Sv kyrkan 26 200 30 800 85 % 54 % 

 

Männens medellöner är högre än kvinnornas i samtliga sektorer. Det 

minsta rålönegapet finns i den kommunala och den statliga sektorn där 

kvinnorna i genomsnitt tjänar cirka tio procent mindre än männen. Sam-

tidigt är kommunerna också den sektor som har de lägsta medellönerna 

för såväl kvinnor som män. Det största lönegapet finns inom landstingen, 

där medellönen för kvinnor ligger hela 27 procent lägre än männens. Den 
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stora skillnaden i medellön mellan kvinnor och män inom landstings-

sektorn beror i hög utsträckning på att de arbetar inom olika yrken. En 

klar majoritet, nästan två tredjedelar, av de manliga akademikerna inom 

landstingen är läkare, en yrkesgrupp med tydliga karriärmöjligheter och 

relativt god löneutveckling. Även bland de Sacoanslutna kvinnorna inom 

landstingen är läkare det vanligaste yrket, men andelen läkare är inte lika 

stor som för de manliga akademikerna. Drygt 30 procent av kvinnorna är 

läkare. Inom landstingen finns dessutom några starkt kvinnodominerade 

akademikergrupper med näst intill obefintliga karriärmöjligheter och som 

därmed även har förhållandevis låga löner. De stora löneskillnaderna 

mellan de högst och lägst avlönade yrkesgrupperna gör att lönesprid-

ningen inom landstingen är stor, vilket framgår av Figur 2 som visar löne-

spridningen för Sacoanslutna män och kvinnor i de olika sektorerna på 

arbetsmarknaden i form av så kallade boxplottar, eller lådagram som de 

ibland benämns på svenska. 

 
Figur 2: Lönespridning per kön bland Sacomedlemmar i olika arbetsmarknadssektorer 

2006 

 

 
 

Som tidigare nämnts har den kommunala sektorn både de lägsta medel-

lönerna och det minsta rålönegapet. Av Figur 2 framgår att kommunerna 

dessutom har den minsta lönespridningen bland akademiker. 80 procent 

av de kvinnliga akademikerna i kommunerna hade 2006 löner i intervallet 

20 500–30 700 kronor per månad. Endast tio procent tjänade mer än 
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30 700 och en tiondel tjänade till och med mindre än 20 500 kronor (allt 

omräknat till heltidslöner). De Sacoanslutna männen i kommunerna har 

också en relativt sammanpressad lönestruktur, men spridningen i den 

övre delen av löneskalan är större än vad den är för kvinnor. Det gäller 

dock inte bara kommunerna. I alla sektorer utom landstingen är könslöne-

gapet större om jämförelsen görs vid den 90:e percentilen än vad det är 

när respektive köns medel- eller medianlön jämförs. Det tyder på att 

männen har chefsbefattningar i högre utsträckning än kvinnor.  

 

Löneutvecklingen 2001–2006 

Under perioden 2001–2006 ökade kvinnornas medellöner mer än män-

nens i samtliga sektorer. Det framgår av Figur 3 som visar den kollektiva 

löneutvecklingen för kvinnor respektive män i de olika sektorerna. Bland 

kommunalt anställda medlemmar är skillnaden i kollektiv löneutveckling 

mellan könen dock mycket liten, endast 0,4 procentenheter under femårs-

perioden. Den kommunala sektorn är visserligen den sektor där rålöne-

gapet mellan könen är minst, men samtidigt har det varit näst intill oför-

ändrat mellan 2001 och 2006.  

 

Inom övriga sektorer på arbetsmarknaden har dock kvinnorna i genom-

snitt ökat sina löner mer än männen. Detta gäller framför allt inom 

Svenska kyrkan där medellönen för kvinnliga akademiker ökat fem pro-

centenheter mer än männens under femårsperioden. I övriga sektorer har 

kvinnornas medellöner ökat med två till tre procentenheter mer än 

männens.  

 

Det här innebär således att rålönegapet mellan kvinnliga och manliga 

akademiker minskat över hela arbetsmarknaden mellan 2001 och 2006, 

även om minskningen är mycket liten inom den kommunala sektorn. 

Trots det minskade lönegapet visar Tabell 1 att det fortfarande är stora 

skillnader mellan kvinnors och mäns löner. 
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Figur 3: Kollektiv löneutveckling 2001 – 2006 bland Sacomedlemmar fördelat på 

arbetsmarknadssektor 
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Primärkommuner 
 

Hösten 2006 arbetade ungefär 782 000 personer i landets kommuner, 

vilket innebär att sektorn sysselsatte en femtedel av de förvärvsarbetande i 

landet (Sveriges Kommuner och Landsting, 2007a). Arbetsstyrkan har 

därmed ökat med 22 500 personer jämfört med 2001. År 2006 var knappt 

660 000 av de sysselsatta månadsavlönade och cirka 123 000 var tim-

avlönade.  

 

Ett par utmärkande drag för den kommunala sektorn är den höga andelen 

kvinnor bland de anställda och att deltidsarbete förekommer i relativt hög 

utsträckning. Nästan fyra av fem månadsavlönade var kvinnor och mer än 

40 procent arbetade deltid. 

 

Ungefär 104 000 av de månadsavlönade i kommunerna var medlemmar i 

något av förbunden inom Saco. Det innebär att antalet Sacoanslutna 

akademiker i sektorn ökat med cirka tolv procent mellan 2001 och 2006. 

Under samma period ökade det totala antalet månadsavlönade i kommu-

nerna med knappt tre procent.  

 

Könsfördelningen bland Sacos förbundsmedlemmar är något jämnare än 

vad den är bland samtliga månadsavlönade i kommunerna, men kvin-

norna utgör även här en klar majoritet och dessutom ökar kvinnornas 

andel stadigt. År 2006 var 68 procent av Sacos förbundsmedlemmar i 

kommunerna kvinnor, vilket kan jämföras med 64 procent 2001. Deltids-

arbete är inte lika vanligt bland Sacos medlemmar som det är bland övrig 

personal i kommunerna. Ungefär 30 procent av de månadsavlönade inom 

Saco arbetade deltid 2006. Här är det dock stor skillnad mellan könen 

eftersom 36 procent av kvinnorna och 19 procent av männen var deltids-

arbetande det aktuella året.  

 

Löneskillnader i olika åldrar 

Vi har tidigare visat att skillnaden mellan kvinnliga och manliga akademi-

kers medellöner är lägre i den kommunala sektorn än övriga delar av 

arbetsmarknaden, men också att lönestrukturen är mer sammanpressad i 

primärkommunerna än i andra sektorer (se Tabell 1 och Figur 2). I Figur 4 

visas hur kvinnors och mäns medellöner utvecklas över yrkeslivet. Den 

komprimerade lönestrukturen syns tydligt. I genomsnitt skiljer det endast 

cirka 10 000 kr mellan en 24-årig och en 64-årig akademiker. Av figuren 

framgår också att det inte är någon skillnad mellan kvinnors och mäns 

medellöner i början av karriären. Lönegapet uppstår vid cirka 30 års ålder, 

det vill säga vid den ålder då många akademikerkvinnor föder sitt första 

barn. Löneskillnaderna mellan könen fortsätter sedan att öka fram till 
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cirka 55 års ålder och ligger sedan kvar på den nivån under den resterande 

delen av yrkeslivet. 

 
Figur 4: Ålderslöneprofiler för kommunalt anställda Sacomedlemmar fördelat på kön 

2006 

 
 

Även om löneskillnaden i en enskild månadslön inte är så stor, blir den 

ändå betydande i ett livslöneperspektiv. Vid ordinarie pensionsålder har 

männen i genomsnitt tjänat ett belopp motsvarande drygt 2,3 årslöner 

mer än kvinnorna. Annorlunda uttryckt skulle kvinnorna behöva 28 må-

nadslöner till för att komma upp i samma genomsnittliga livslön som 

männen. 

 

Löneskillnader inom tio yrkesgrupper 

Hittills har de resultat som redovisats avsett hela den kommunala sektorn 

eller Sacos förbundsmedlemmar inom den. Det ger visserligen en snabb 

översiktsbild av situationen i sektorn, men de könsmässiga löneskillna-

derna varierar dock mellan olika yrkesgrupper. Därför ägnas den reste-

rande delen av det här kapitlet åt löneskillnaderna mellan kvinnliga och 

manliga akademiker inom tio olika yrkesgrupper inom kommunerna. Till-

sammans ingår cirka 78 300 Sacomedlemmar i dessa tio yrken. Lärare är 

den klart största gruppen med närmare 45 000 personer. Statistik om de 

olika grupperna och de befattningar som finns inom dem redovisas i 

Tabell 2. 
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Tabell 2: Könsfördelade medellöner i olika yrkesgrupper i primärkommuner 2006. 

Medlemmar i Sacoförbund 

Yrkesgrupp 

 Kvinnor Män Kvinno-/ 

manslön Befattning Antal Medellön Antal Medellön 

Administrativ 

ledning 

Kommunchef mm 68 49 372 158 53 303 93 % 

Distrikts-/Kommundelschef 46 44 247 41 46 402 95 % 

Planerings-/Utredningschef mm 52 40 974 131 42 174 97 % 

 TOTALT 166 45 321 330 48 028 94 % 

Arkitekter Chef 42 41 682 72 40 915 102 % 

 Bitr chef 21 39 962 33 38 842 103 % 

 Arkitekt 417 28 486 326 30 904 92 % 

 TOTALT 480 30 143 431 33 184 91 % 

Bibliotekarier Chef 91 30 177 30 30 327 100 % 

 Chef bitr mm 3 .. 1 ..   

 1:e bibliotekarie 233 25 868 52 25 325 102 % 

 Bibliotekarie 2 071 22 515 387 22 616 100 % 

 Biblioteksassistent 70 19 345 14 18 186 106 % 

 TOTALT 2 468 23 032 484 23 268 99 % 

Ekonomer Ekonomichef 78 41 410 204 42 592 97 % 

 Ekonom/Kamrer 924 28 102 585 29 396 96 % 

 Ekonomiassistent 32 21 025 19 21 407 98 % 

 TOTALT 1 034 28 887 808 32 540 89 % 

Ingenjörer Chef 66 43 480 336 42 391 103 % 

 Bitr chef 44 37 763 273 36 807 103 % 

 Ingenjör 1 023 26 428 2 202 27 660 96 % 

 Tekniker 146 22 214 395 23 490 95 % 

 TOTALT 1 279 27 217 3 206 29 469 92 % 

Lärare Lektor 89 31 400 172 32 309 97 % 

 Gymnasielärare 7 880 26 011 5 878 26 626 98 % 

 Särskole-/Speciallärare 1 576 26 513 440 26 261 101 % 

 Yrkeslärare 907 26 051 527 25 683 101 % 

 Praktiska/estetiska ämnen 2 747 24 731 2 241 24 918 99 % 

 Grundskolelärare 15 043 24 351 6 109 24 819 98 % 

 Övriga lärare/lärarpersonal 843 24 012 346 24 025 100 % 

 TOTALT 29 085 25 019 15 713 25 643 98 % 

Miljö- och 

hälsoskydd 

Chef 27 34 390 83 37 018 93 % 

Chef bitr mm 13 34 434 14 35 001 98 % 

 Inspektör 830 24 327 432 25 101 97 % 

 TOTALT 870 24 790 529 27 233 91 % 

Personal-

tjänstemän 

Personalchef 126 40 812 95 41 474 98 % 

Personalsekr/Personalman 781 27 354 194 27 771 98 % 

 Personalassistent 42 22 048 7 20 279 109 % 

 TOTALT 949 28 906 296 31 992 90 % 

Skolledare Skolchef 112 44 762 152 45 246 99 % 

 Skolledare/Rektor 2 353 34 893 1 908 35 630 98 % 

 TOTALT 2 465 35 341 2 060 36 339 97 % 

Vård och 

omsorg 

Chef 135 42 195 103 43 621 97 % 

Chef bitr mm 326 35 579 132 36 375 98 % 

 Föreståndare/Arbetsledare, 1:e 1 055 28 446 248 29 228 97 % 

 Psykolog 84 29 465 46 30 482 97 % 

 Handläggare 8 609 23 975 1 524 24 538 98 % 

 Sjukgymnast 965 23 088 196 23 116 100 % 

 Arbetsterapeut 2 138 22 545 78 22 567 100 % 

 TOTALT 13 312 24 539 2 327 26 486 93 % 
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Av tabellen framgår att männens medellön är högre än kvinnornas i samt-

liga yrkesgrupper, även om skillnaden bland bibliotekarier är ganska liten. 

I flera av de studerade yrkesgrupperna, till exempel arkitekter, ekonomer 

och ingenjörer, är skillnaden mellan kvinnors och mäns medellöner inom 

respektive befattning relativt liten, men ser man till yrkesgruppen som 

helhet är skillnaderna mellan könen desto större.  

 

I tabellen finns även exempel på grupper där kvinnornas medellön är 

högre än männens, till exempel på de högsta befattningarna bland arkitek-

ter och ingenjörer, men den vanligaste situationen är ändå att männens 

medellöner är högre än kvinnornas. Värd att notera är också den höga 

andel kvinnor som finns bland bibliotekarier samt i vård- och omsorgs-

yrken. I dessa grupper är cirka 85 procent kvinnor. Bland arbetstera-

peuterna är andelen hela 96 procent. Det bör också påpekas att de befatt-

ningar som redovisas i tabellen inte alltid återspeglar en vertikal befatt-

ningsstruktur. Inom vård och omsorg är exempelvis ingen av grupperna 

arbetsterapeuter eller sjukgymnaster överordnad den andra. Det handlar i 

stället om två olika specialistbefattningar på samma nivå. 

 

För vissa grupper, kanske framför allt för arbetsterapeuter och sjukgym-

naster, är ett lågt löneläge och frånvaron av karriärmöjligheter stora 

problem. År 2006 arbetade ungefär 2 400 utbildade arbetsterapeuter i 

landets kommuner. Av dem hade fyra personer nått den högsta chefsposi-

tionen inom yrkesgruppen vård och omsorg och ytterligare 17 hade nått 

den näst högsta. Det innebär att endast 0,9 procent av arbetsterapeuterna 

i kommunerna nått de två högsta befattningarna inom vård och omsorg. 

Inom många yrken är löneutvecklingen under livet sammankopplad med 

en karriärutveckling och/eller en produktivitetsutveckling som följer av 

ökad erfarenhet. För arbetsterapeuter, sjukgymnaster och en del andra 

starkt kvinnodominerade grupper inom kommunerna är chansen att bli 

befordrad väldigt liten och den erfarenhetsbaserade löneutvecklingen 

mycket svag. Det har medfört att lönespridningen är väldigt liten. Bland 

arbetsterapeuter skiljer det bara 3 300 kr per månad (före skatt) mellan 

medellönen för dem över 60 år och dem i åldersgruppen 25–29 år. Av de 

cirka 2 400 personerna med arbetsterapeututbildning i kommunerna är 

det endast ett trettiotal som arbetar utanför vård och omsorg, då före-

trädesvis som lärare. För arbetsterapeuter är det alltså inte bara svårt att 

bli befordrad, med en så pass specialiserad utbildning är det också svårt 

att byta till ett annat kommunalt yrke. Här finns således både glastak och 

glasväggar. 

 

Stegvis analys av löneskillnaderna 

Resultaten avseende könsmässiga löneskillnader redovisas i Tabell 3. I 

kolumn A redovisas löneskillnaderna då vi inte tagit hänsyn till skillnader 
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utbildningsbakgrund eller befattning. Här varierar löneskillnaderna mel-

lan könen från att överhuvudtaget inte vara statistiskt säkerställda för 

bibliotekarier till åtta procent för ekonomer.  

 

I nästa steg, kolumn B, tas även hänsyn till skillnader i utbildningsnivå. 

Det finns fortfarande ingen säkerställd löneskillnad mellan kvinnliga och 

manliga bibliotekarier och manliga ekonomer tjänar även i det här fallet 

närmare åtta procent mer än kvinnliga. Jämfört med kolumn A har de 

könsmässiga löneskillnaderna minskat bland lärare, personaltjänstemän, 

skolledare samt inom vård och omsorg. Det är en konsekvens av att den 

genomsnittliga utbildningsnivån bland männen i dessa grupper är högre 

än vad den är bland kvinnor. För övriga grupper, framför allt administra-

tiv ledning och ingenjörer, har löneskillnaderna mellan könen ökat jämfört 

med kolumn A. Här är det i stället kvinnorna som är högre utbildade än 

männen och eftersom de redan i utgångsläget (kolumn A) var lägre av-

lönade än männen förstärks dessa löneskillnader när man lägger till en 

kontroll för utbildningsnivå i modellen. Bland ingenjörerna har 42 procent 

av kvinnorna minst fyra års eftergymnasial utbildning, vilket kan jämföras 

med 26 procent av männen. Trots det tjänar männen nästan sju procent 

mer än kvinnorna när man rensat bort inflytandet av könsmässiga 

skillnader i ålder, utbildningsnivå med mera. 

 

Kolumn C visar löneskillnaderna mellan könen när vi utökat modellen 

med uppgifter om medlemmarnas utbildningsinriktning. För ungefär 

hälften av yrkesgrupperna påverkar inte det löneskillnaderna nämnvärt, 

vilket antingen innebär att kvinnor och män har ungefär samma inriktning 

på de utbildningar de genomgått eller att de skillnader i utbildningsinrikt-

ning som ändå finns inte påverkar löneskillnaderna mellan könen. Inom 

övriga grupper reduceras löneskillnaderna mellan könen när uppgift om 

utbildningsinriktning inkluderas i modellen. Det gäller inte minst gruppen 

vård och omsorg där resultatet i stor utsträckning påverkas av att de starkt 

kvinnodominerade utbildningarna till exempelvis arbetsterapeut och sjuk-

gymnast leder till så pass låga löner.  

 

I kolumn D visas, slutligen, de könsmässiga löneskillnader som erhölls då 

hela modellen skattades, vilket innebär att det rör sig om löneskillnader 

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

handlar alltså om det vi brukar benämna direkta eller oförklarade löne-

skillnader. De största löneskillnaderna finns i gruppen administrativ led-

ning, där männen tjänar cirka fem procent mer kvinnorna. Manliga ingen-

jörer tjänar drygt fyra procent mer än kvinnliga. I två av grupperna, biblio-

tekarier och personaltjänstemän, finns inte någon statistiskt säkerställd 

löneskillnad mellan könen. I resterande grupper tjänar männen cirka en 

till tre procent mer än kvinnorna. 
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Tabell 3: Könsmässiga löneskillnader bland Sacoanslutna i olika yrkesgrupper inom 

primärkommuner 2006 

 Könsmässig löneskillnad då hänsyn tagits till skillnader i: 

Yrkesgrupp Ålder 

Anst. form 

Arbetstid 

Län 

Födelseland 

 

 

 

(A) 

Ålder 

Anst. form 

Arbetstid 

Län 

Födelseland 

Utb. Nivå 

 

 

(B) 

Ålder 

Anst. form 

Arbetstid 

Län 

Födelseland 

Utb. nivå 

Utb. inriktn. 

 

(C) 

Ålder 

Anst. form 

Arbetstid 

Län 

Födelseland 

Utb. nivå 

Utb. inriktn. 

Befattning 

(D) 

Administrativ ledning (4,0 %) 4,7 % (4,0 %) 5,1 % 

Arkitekter 2,8 % 3,0 % 2,9 % (1,6 %) 

Bibliotekarier Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 

Ekonomer 8,0 % 7,9 % 7,9 % 2,7 % 

Ingenjörer 4,1 % 6,8 % 6,3 % 4,4 % 

Lärare 1,6 % 1,3 % 1,1 % 0,9 % 

Miljö- och hälsoskydd 3,4 % 3,6 % 3,6 % (0,9 %) 

Personaltjänstemän 6,9 % 6,6 % 6,7 % Ej signifikant 

Skolledare 3,8 % 3,3 % 2,7 % 2,1 % 

Vård och omsorg 4,5 % 3,9 % 3,2 % 1,1 % 

Värden inom parentes är statistiskt säkerställda på 10 % signifikansnivå. Övriga värden på 5 %-nivån. 

 

Som tidigare nämnts orsakas ofta löneskillnader mellan könen av att män-

nen är överrepresenterade på högre befattningar. Genom att jämföra 

resultaten från kolumnerna C och D får man en god uppfattning om hur 

stor del av löneskillnaderna som beror på könsmässiga befattningsskill-

nader. I merparten av grupperna minskar löneskillnaderna när befatt-

ningsvariablerna inkluderas i modellen, vilket är ett tecken på att männen 

innehar de högre befattningarna i större utsträckning än kvinnorna. För 

arkitekter, ekonomer, personaltjänstemän samt inom miljö- och hälso-

skydd gäller att eventuella skillnader i utbildningsbakgrund mellan könen 

inte påverkar löneskillnaderna. Däremot förklaras en stor del av dem med 

att männen är överrepresenterade på högre befattningar. Bland personal-

tjänstemännen minskar löneskillnaderna mellan könen från knappt sju 

procent till att inte vara signifikant skilda från noll när befattningsvariab-

lerna läggs till. Bland ekonomer minskar de från cirka åtta procent till 

knappt tre procent på grund av befattningsvariablerna.  

 

Bland lärare, skolledare samt gruppen vård och omsorg minskar de upp-

mätta löneskillnaderna vid varje nytt steg i modellen. Det innebär att 

männen i dessa grupper är högre utbildade, har en bättre betald utbild-

ningsinriktning samt är överrepresenterade på de högre befattningarna. 

 

Ett intressant fenomen finns i gruppen administrativ ledning. Här är 

kvinnornas utbildningsnivå i genomsnitt högre än männens och de är 

dessutom överrepresenterade på den högsta befattningen. Trots det har 

männen högre löner än kvinnorna. I tabellen resulterar det i att löne-
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skillnaden i vår fullständiga modell (kolumn D) är högre än vad den var 

innan utbildnings- och befattningsvariabler fanns med (kolumn A).  

 

Löneskillnader på olika nivåer i löneskalan 

För att gräva ytterligare i problematiken kring könsmässiga löneskillnader 

har vi dessutom beräknat dem på olika nivåer i lönefördelningen och det 

har gjorts både utan och med kontroll för skillnader i befattning, det vill 

säga motsvarande kolumnerna C och D i Tabell 3. Resultaten redovisas i 

grafisk form för ett urval av yrkesgrupperna.  

 

I Figur 5 visas en bra illustration av glastaket. I bilden används medlem-

mar inom miljö- och hälsoskydd som exempel, men även ekonomer, 

personaltjänstemän och anställda inom vård och omsorg uppvisar en snar-

lik profil. Den vänstra bilden i figuren visar situationen då vi inte tagit 

hänsyn till skillnader i befattning. I det fallet finns inga statistiskt säker-

ställda löneskillnader mellan könen i den lägst avlönade halvan av yrkes-

gruppen. I figuren syns det genom att konfidensintervallet, det vill säga 

den så kallade felmarginalen, överlappar referenslinjen vid värdet noll. 

 
Figur 5: Könsmässiga löneskillnader på olika nivåer i löneskalan beräknade utan 

respektive med kontroll för skillnader i befattningsnivå.  

Miljö- och hälsoskyddsarbete i kommuner 2006 

 
 

Däremot uppstår en könsmässig löneskillnad ungefär mitt i löneskalan 

som till en början är ganska liten, men accelererar ju högre upp i löneför-

delningen man kommer. Det innebär att det finns löneskillnader mellan 
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könen bland dem som tjänar mer än medianlönen i yrkesgruppen. Av ko-

lumn C i Tabell 3 framgick att den genomsnittliga löneskillnaden, utifrån 

samma betingelser, var cirka 3,6 procent. Figur 5 visar att för ungefär tre 

fjärdedelar av gruppen är löneskillnaderna mindre än så. Bland dem som 

tjänar mer än övre kvartilen är däremot löneskillnaderna desto större. Vid 

90:e percentilen tjänar männen ungefär elva procent mer än kvinnorna.  

 

I den högra bilden visas resultaten efter det att en kontroll för befattningar 

lagts till. Skillnaden mellan bilderna visar alltså befattningarnas betydelse 

för de könsmässiga löneskillnaderna. Den högra bilden visar att det inte 

finns några statistiskt säkerställda löneskillnader mellan könen kvar när 

modellen utökats med befattningsuppgifter. Det innebär att de könsmäs-

siga löneskillnader som belyses i den vänstra bilden helt och hållet beror 

på att männen är överrepresenterade på de högre befattningarna. Figuren 

är med andra ord en illustration av glastaket bland dem som jobbar med 

miljö- och hälsoskydd i kommunerna.  

 

I Figur 6 visas exempel på en annan profil, i det fallet för bibliotekarier. 

Det är en grupp där det knappt förekommer några statistiskt säkerställda 

löneskillnader mellan könen överhuvudtaget, och de som finns är mycket 

små. 

 
Figur 6: Könsmässiga löneskillnader på olika nivåer i löneskalan beräknade utan 

respektive med kontroll för skillnader i befattningsnivå.  

Bibliotekarier i kommuner 2006 
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Landsting 
 

I Sverige finns 18 landsting och två regioner, Skåne och Västra Götaland. 

Skillnaden mellan landsting och regioner är att de sistnämnda har ett 

utökat regionalt utvecklingsansvar för att exempelvis stärka regionens 

attraktionskraft. Landstingens6 ansvarsområden är framför allt hälso- och 

sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det sistnämnda sköts vanligtvis till-

sammans med kommunerna. 

 

I början av november 2006 sysselsatte landstingen 269 000 personer, 

vilket är en ökning med 8 000 jämfört med 2001. Av de sysselsatta var 

255 000 månadsavlönade och de resterande 14 000 timavlönade (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2007b). I likhet med primärkommunerna är 

det en kraftig kvinnodominans bland de anställda. Ungefär 80 procent av 

de månadsavlönade i landstingen är kvinnor. Deltidsarbete är dock inte 

lika vanligt som det är i kommunerna. Var femte månadsavlönad inom 

landstingen arbetade deltid hösten 2006. 

 

Hösten 2006 hade Sacoförbunden ungefär 56 000 månadsavlönade med-

lemmar inom landstingssektorn, en ökning med knappt 3 200 personer 

eller sex procent jämfört med 2001. Som jämförelse kan nämnas att det 

totala antalet månadsavlönade inom landstingen ökade med två procent 

under den perioden.  

 

Även bland Sacoförbundens medlemmar utgör kvinnorna en klar majo-

ritet, men könsfördelningen är jämnare än den är bland samtliga lands-

tingsanställda. Hösten 2006 var 64 procent av de Sacoanslutna akademi-

kerna inom landstingen kvinnor. Jämfört med 2001 har kvinnornas andel 

ökat med två procentenheter. 

 

Löneskillnader i olika åldrar 

Av Tabell 1 framgick att landsting var den sektor som hade det största rå-

lönegapet bland de Sacoanslutna akademikerna. Medellönen bland kvin-

nor motsvarade endast 73 procent av genomsnittlig manslön. I Figur 7 

visas hur medellönerna för kvinnor respektive män i landstingen utvecklas 

över yrkeslivet. Männen har högre snittlöner redan från början, men 

under de första åren i karriären är löneskillnaderna mellan könen relativt 

små. Vid cirka 30 års ålder börjar gapet öka och tilltar sedan fram till 50 

års ålder, varefter det är i stort sett oförändrat fram till pensionen. Som 

tidigare nämnts är den främsta förklaringen till det stora rålönegap som 

finns inom landstingen att kvinnor och män i stor utsträckning har olika 

                                                        
6 I den här rapporten inkluderas regionerna i benämningen ”landsting”. 



31 

 

 

 

yrken och att de lägst avlönade akademikeryrkena inom landstingen 

nästan uteslutande innehas av kvinnor. 

 
Figur 7: Ålderslöneprofiler för landstingsanställda Sacomedlemmar fördelat på kön 2006 

 
 

Löneskillnader inom nio yrkesgrupper 

Den kraftiga kvinnodominansen i de lägst avlönade yrkena framgår av 

Tabell 4. Arbetsterapeuter, kuratorer och sjukgymnaster är de tre yrkes-

grupper med högst andel kvinnor. Samtidigt är de också de tre yrkesgrup-

per som har de lägsta medellönerna. De tre yrkesgrupper som har de 

högsta medellönerna (administration, läkare och tandläkare) har alla en 

relativt jämn könsfördelning, men männen är i majoritet på den högsta 

befattningen samtidigt som kvinnorna dominerar de lägsta. Till stor del 

kan det säkert förklaras av könsmässiga skillnader i ålder och erfarenhet. 

Männens överrepresentation på de högsta befattningarna inom dessa 

yrken märks också på rålönegapet. Inom respektive befattning är skillna-

den i medellön mellan könen mindre än vad den är för yrket som helhet. 

Bland läkare är rålönegapet inom varje befattning relativt litet, men desto 

större för hela yrkesgruppen. Inom administrationen är könslönegapet 

stort även inom de olika befattningarna, vilket gör att det är väldigt stort 

för gruppen totalt. I genomsnitt tjänar en kvinnlig administratör 84 

procent av en genomsnittlig manslön inom yrket.  

 

Kuratorer och psykologer uppvisar också relativt stora könslönegap på den 

högsta befattningen, men betydligt mindre på de lägre. Bland arbetstera-
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peuter tjänar kvinnorna i genomsnitt åtta procent mer än männen på den 

högsta befattningen. På de lägre är det ingen större löneskillnad mellan 

könen.  

 
Tabell 4: Könsfördelade medellöner i olika yrkesgrupper i landsting 2006.  

Medlemmar i Sacoförbund 

  Kvinnor Män Kvinno-/ 

manslön Yrke Befattning Antal Medellön Antal Medellön 

Administration Primär-,tandvårdschef 132 59 866 210 65 717 91 % 

Sektionschef mm 997 35 862 785 41 648 86 % 

 Utredningssekr, ADB 1 474 27 891 905 29 703 94 % 

 1:budgetass, inköpass 119 21 764 48 23 230 94 % 

 TOTALT 2 722 32 094 1 948 38 240 84 % 

Allmänteknisk Ingenjör I 27 31 115 140 31 853 98 % 

 Ingenjör II 54 26 305 230 27 093 97 % 

 Tekniker 39 22 196 169 22 355 99 % 

 TOTALT 120 26 052 539 26 844 97 % 

Arbets-

terapeuter 

Chef/1:e 186 28 413 7 26 400 108 % 

Arbetsterapeut spec funk 205 24 624 13 24 388 101 % 

 Arbetsterapeut 2 883 22 132 89 21 847 101 % 

 TOTALT 3 274 22 645 109 22 442 101 % 

Kuratorer Chef/föreståndare 84 31 514 6 34 558 91 % 

 Kurator spec funk 216 26 741 30 27 766 96 % 

 Kurator 2 746 24 417 250 24 589 99 % 

 TOTALT 3 046 24 778 286 25 131 99 % 

Labbingenjörer 1:e labbingenjör 25 29 506 134 30 003 98 % 

 Labbingenjör 122 24 184 393 25 590 95 % 

 TOTALT 147 25 089 527 26 712 94 % 

Läkare Chef 388 65 219 906 66 596 98 % 

 Överläkare 3 090 54 170 5 457 56 006 97 % 

 Distriktsläkare 1 399 54 600 1 648 56 523 97 % 

 Specialist 1 408 45 902 1 416 46 440 99 % 

 Underläkare 2 550 34 942 1 985 35 324 99 % 

 Oleg. underläkare 870 25 376 577 25 722 99 % 

 TOTALT 9 705 45 841 11 989 50 866 90 % 

Psykologer Chef/1:e 41 37 596 31 39 919 94 % 

 Legitimerad psykolog 1 954 29 534 671 29 990 98 % 

 Psykolog 168 22 468 56 22 735 99 % 

 TOTALT 2 163 29 138 758 29 860 98 % 

Sjukgymnaster Chef/1:e 284 28 914 46 29 200 99 % 

Sjukgymnast spec funk 151 26 040 34 26 248 99 % 

 Sjukgymnast 3 411 22 564 587 22 018 102 % 

 TOTALT 3 846 23 169 667 22 729 102 % 

Tandläkare Övertandläkare 186 47 672 270 50 162 95 % 

 Klinikchef mm 189 44 796 190 46 466 96 % 

 Specialisttandläkare 87 45 586 56 47 455 96 % 

 Sjukhustandläkare 71 37 499 44 39 461 95 % 

 Distriktstandläkare 1 397 33 781 597 35 004 97 % 

 Assistenttandläkare 56 29 753 43 29 766 100 % 

 TOTALT 1 986 36 667 1 200 40 786 90 % 
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Stegvis analys av löneskillnaderna 

På samma sätt som i avsnittet om primärkommunerna har de könsmäs-

siga löneskillnaderna i landstingen beräknats med hjälp av regressions-

analys. Precis som för kommunerna utgår vi från en grundmodell och 

bygger successivt ut den med fler förklarande variabler. De könsmässiga 

löneskillnader som erhölls från de olika ekvationerna redovisas i Tabell 5.  

 

I kolumn A visas löneskillnaderna för respektive yrke när vi rensat bort 

inflytandet av könsmässiga skillnader i ålder, anställningsform, arbetstid, 

län och födelseland. I drygt hälften av yrkesgrupperna är löneskillnaderna 

förhållandevis små, mindre än två procent. För sjukgymnaster visar resul-

tatet att kvinnorna tjänar mer än männen. Skillnaden mellan könen är 

visserligen blygsamma 0,8 procent, men av alla de drygt 300 regressions-

ekvationer som redovisas i den här rapporten är det här det enda fallet där 

kvinnorna har en högre lön än männen. Inom allmäntekniskt arbete och 

bland arbetsterapeuter finns nu inga statistiskt säkerställda löneskillnader 

mellan könen. Det gör det däremot inom administration där männen 

tjänar 14 procent mer än kvinnorna, vilket gör administration till den 

grupp som har de största löneskillnaderna. Manliga tandläkare tjänar 

knappt sju procent mer än kvinnliga. 

 
Tabell 5: Könsmässiga löneskillnader bland Sacoanslutna i olika yrkesgrupper inom 

landsting 2006 

 Könsmässig löneskillnad då hänsyn tagits till 

skillnader i: 

Arbetsområde Ålder 

Anst.form 

Arbetstid 

Län 

Födelseland 

 

 

 

(A) 

Ålder 

Anst.form 

Arbetstid 

Län 

Födelseland 

Utb.nivå 

 

 

(B) 

Ålder 

Anst.form 

Arbetstid 

Län 

Födelseland 

Utb nivå 

Utb.inriktn. 

 

(C) 

Ålder 

Anst.form 

Arbetstid 

Län 

Födelseland 

Utb.nivå 

Utb.inriktn. 

Befattning 

(D) 

Administration 14,1 % 12,0 % 10,9 % 6,4 % 

Allmänteknisk Ej signifikant 4,2 % 3,8 % 3,3 % 

Arbetsterapeuter Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 

Kuratorer 1,4 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 

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

Läkare 3,9 % 3,6 % 3,0 % 1,7 % 

Psykologer 1,6 % 1,3 % 1,4 % 1,0 % 

Sjukgymnaster -0,8 % Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 

Tandläkare 6,7 % 6,2 % 6,2 % 2,6 % 

Värden inom parentes är statistiskt säkerställda på 10 % signifikansnivå. Övriga värden på 5 %-nivån. 

 

När modellen utökas med utbildningsnivå förändras bilden något (kolumn 

B). För flertalet grupper minskar nu löneskillnaderna jämfört med kolumn 

A. I dessa grupper beror alltså en del av löneskillnaderna mellan könen på 

skillnader i utbildningsnivå. Bland akademiker inom allmäntekniskt 

arbete och laboratorieingenjörer ökar dock löneskillnaderna mellan könen 
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när man lägger in utbildningsnivå i modellen. Här uppstår alltså samma 

fenomen som för ingenjörer i kommunerna, nämligen att den genomsnitt-

liga utbildningsnivån bland kvinnor är högre än den är bland män. Trots 

detta är männens medellöner högre än kvinnornas. Det gör att löneskillna-

derna mellan könen förstärks när man tar hänsyn till könsmässiga olik-

heter i utbildningsnivå. 

 

I kolumn C har vi även lagt in utbildningsinriktning i modellen. Det resul-

terar i att löneskillnaderna mellan könen minskar i ungefär hälften av 

yrkesgrupperna jämfört med kolumn B. Innebörden av det är att männen, 

i högre utsträckning än kvinnorna, gått utbildningsinriktningar som 

värdesätts högre av arbetsgivarna.  

 

I den sista kolumnen (D) tas även hänsyn till befattningsskillnader mellan 

kvinnor och män. Därmed har vi rensat bort inflytandet av könsmässiga 

skillnader i så många lönepåverkande faktorer vi kan. Trots det finns, i 

merparten av grupperna, en återstående löneskillnad som vi inte kunnat 

förklara på annat sätt än att den beror på könet. De största löneskillna-

derna finns bland administratörer och laboratorieingenjörer där männen, 

allt annat lika, tjänar cirka fem till sex procent mer än kvinnorna. 

 

Löneskillnaderna är som sagt störst inom gruppen administration. Det 

gäller inte bara kolumn D, utan alla kolumner. Jämför man den första och 

den sista kolumnen i Tabell 5 kan man ändå konstatera att löneskillna-

derna minskat från fjorton till sex procent, vilket innebär att utbildnings-

bakgrund och befattningar förklarar mer än hälften av de löneskillnader 

som uppmättes i kolumn A. Trots det återstår det alltså en löneskillnad om 

sex procent till männens fördel. Lägg därtill att en betydande del av de 

löneskillnader som förklarats av modellen beror på att männen är över-

representerade på de högre befattningarna. Inom landstingets administra-

tion finns alltså både ansenliga direkta löneskillnader och en glastakspro-

blematik eftersom männen i hög utsträckning innehar chefsjobben. 

 

Inom allmäntekniskt arbete är situationen delvis annorlunda. Där är rå-

lönegapet från Tabell 4 och de direkta löneskillnaderna i kolumn D unge-

fär lika stora. Vägen däremellan uppvisar dock ett par intressanta saker. 

Här finns framför allt två effekter som arbetar mot varandra. Det faktum 

att kvinnorna har lägre löner än männen trots att de har en något högre 

utbildning medför att löneskillnaderna ökar när man tar hänsyn till köns-

mässiga skillnader i utbildningsnivå i regressionsanalysen. Detta motver-

kas av en viss manlig överrepresentation på de högre befattningarna, vil-

ket minskar löneskillnaderna mellan könen när befattningsvariablerna 

läggs in i modellen. Samma fenomen finns även för laboratorieingenjörer, 

men i det fallet förklaras dessutom en relativt stor del av löneskillnaderna 

av olikheter i utbildningsinriktning mellan kvinnor och män. 
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För både arbetsterapeuter och sjukgymnaster var rålönegapet förhållande-

vis litet och den lilla skillnad som fanns var dessutom i kvinnornas favör 

(se Tabell 4). I de regressionsmodeller som skattades försvann dock den 

skillnaden och när alla förklaringsvariabler ingick i modellen (kolumn D) 

fanns inte några statistiskt säkerställda löneskillnader mellan könen. 

 

Som tidigare nämnts förklaras en stor del av rålönegapen bland läkare och 

tandläkare av könsmässiga skillnader i ålder med mera (kolumn A), men i 

båda fallen, framför allt för tandläkare, spelar befattningsskillnader mel-

lan könen en stor roll för löneskillnaderna. Detsamma gäller även psykolo-

ger, men i det fallet ligger löneskillnaderna mellan könen på en betydligt 

lägre nivå. 

 

För kuratorer, slutligen, ligger löneskillnaderna mellan könen kvar på 

ungefär samma nivå oavsett vilka variabler vi har med i modellen. Inne-

börden är att den uppmätta löneskillnaden på en dryg procent inte beror 

på någon av de faktorer vi kontrollerat i våra ekvationer och att vi, med 

tillgänglig statistik, inte kan förklara den på annat sätt än att den beror på 

könet. 

 

Löneskillnader på olika nivåer i löneskalan 

I Figur 8 nedan visas hur stora löneskillnaderna mellan könen är i olika 

delar av lönefördelningen bland landstingsanställda administratörer. Den 

vänstra bilden visar löneskillnaderna då vi inte kontrollerat för olika be-

fattningsnivåer. I det fallet finns löneskillnader mellan könen i alla löne-

lägen, men de ökar successivt ju högre upp i löneskalan man kommer. De 

könsmässiga löneskillnaderna är alltså större bland högavlönade jämfört 

med lägre avlönade administratörer. I den lägst avlönade femtedelen, det 

vill säga upp till den 20:e percentilen, tjänar männen ungefär fem procent 

mer än kvinnorna, en skillnad som växer till cirka 16 procent vid den 90:e 

percentilen.  

 

I den högra bilden i Figur 8 har vi även tagit hänsyn till skillnader i 

befattningsnivå, vilket gör att modellen motsvarar den som användes i 

kolumn D i Tabell 5. Även i det här fallet finns löneskillnader mellan 

könen i hela löneskalan. De varierar från cirka fyra procent bland dem 

med de lägsta lönerna upp till ungefär sju till åtta procent bland hög-

avlönade. En jämförelse med den vänstra bilden visar införandet av 

befattningsvariabler i modellen inte haft någon nämnvärd effekt på 

löneskillnaderna i de lägsta löneskikten, men väl i de högre. Vid 90:e 

percentilen har de könsmässiga löneskillnaderna nästan halverats när 

befattningar inkluderats i modellen. Att löneskillnaderna minskar kraftigt 

bland de högst avlönade när modellen utökats med befattningsvariabler 
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visar att det finns ett glastak. Befattningsskillnaderna räcker dock inte som 

förklaring. Bland administratörer inom landstingen finns alltså både glas-

tak och löneskillnader som vi inte kan förklara på annat sätt än att de 

beror på könet.  

 
Figur 8: Könsmässiga löneskillnader på olika nivåer i löneskalan beräknade utan 

respektive med kontroll för skillnader i befattningsnivå.  

Administrativt arbete i landsting 2006 

 
 

Läkare är också en grupp där det finns befattningsrelaterade löneskill-

nader mellan könen såväl som sådana vi, med vår statistik, inte kan för-

klara på annat sätt än att de beror på könet. Det framgår av Figur 9 som 

visar hur stora de könsmässiga löneskillnaderna är vid olika positioner i 

löneskalan bland läkare. I den vänstra bilden, det vill säga när det inte 

finns någon kontroll för befattningar i modellen, varierar löneskillnaderna 

från knappt två procent bland de lägst avlönade upp till drygt fyra procent 

bland dem som tjänar mest. När vi lägger till en kontroll för befattningar 

förskjuts hela kurvan nedåt, det vill säga att befattningsskillnader mellan 

könen påverkar löneskillnaderna över hela lönefördelningen och inte 

enbart i den övre delen av skalan, vilket annars är vanligt (se till exempel 

administrativt arbete i Figur 8). De oförklarade löneskillnaderna, som 

visas i den högra bilden, ökar med stigande lönenivåer och varierar från 

cirka en till tre procent. 
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Figur 9: Könsmässiga löneskillnader på olika nivåer i löneskalan beräknade utan 

respektive med kontroll för skillnader i befattningsnivå.  

Läkare i landsting 2006 

 
 

Arbetsterapeuter, Figur 10, får här representera en yrkesgrupp där vi inte 

hittat könsmässiga löneskillnader någonstans i löneskalan, och det vare 

sig vi tagit hänsyn till skillnader i befattning eller ej. I figuren syns det 

genom att konfidensintervallet, det vill säga den så kallade felmarginalen, 

överlappar referenslinjen vid värdet noll vid alla mätpunkter i båda 

bilderna. När det gäller löneskillnader mellan könen kan gruppen därför 

utgöra ett föredöme. För arbetsterapeuter är dock allmänt låga löner inom 

yrket ett betydligt större problem än löneskillnader mellan könen.  
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Figur 10: Könsmässiga löneskillnader på olika nivåer i löneskalan beräknade utan 

respektive med kontroll för skillnader i befattningsnivå.  

Arbetsterapeuter i landsting 2006 
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Statlig sektor 
 

År 2006 arbetade ungefär 246 500 personer inom den statliga sektorn7 

(Arbetsgivarverket, 2007a). Jämfört med 2001 har antalet ökat med drygt 

9 000 personer8. Bakom denna översiktsbild döljer sig dock större föränd-

ringar av de olika verksamheterna inom staten. Ett område som ökat på-

tagligt är högskolan. Från mitten av 1990-talet fram till och med 2005 

ökade antalet anställda inom högskolan med cirka 20 procent. Däremot 

har försvaret bantats kraftigt. Mellan 2000 och 2006 minskade antalet 

anställda inom Försvarsdepartementets område med drygt 20 procent. 

Därtill kan läggas att minskningen var betydligt större än så under 1990-

talet. 

 

Till skillnad från exempelvis kommuner och landsting är könsfördelningen 

inom den statliga sektorn helt jämn. 2006 var det alltså lika många kvin-

nor som män bland de anställda. Ungefär 14 procent av de månadsavlö-

nade inom staten arbetade deltid, vilket innebär att deltidsarbete inte är 

lika vanligt bland statsanställda som det är inom övriga delar av den 

offentliga sektorn. Deltidsarbetet är dock ojämnt fördelat mellan könen 

eftersom 19 procent av kvinnorna och nio procent av männen arbetade 

deltid 2006. Möjligheten till delpension för statsanställda syns tydligt i 

statistiken. För både kvinnor och män är deltidsarbete vanligast i ålders-

gruppen 62 år eller äldre. Där arbetar 23 procent av männen och 39 

procent av kvinnorna deltid. Bland kvinnorna finns också en ”deltids-

puckel” i åldrarna 35–44 år. Där arbetar ungefär 22 procent deltid. 

 

Av de statsanställda var ungefär 84 400 medlemmar i något av förbunden 

inom förhandlingskartellen Saco-S. Ytterligare 8 600 var Sacoanslutna 

genom sitt medlemskap i Officersförbundet. Det innebär att Sacoförbun-

den hade cirka 93 000 statligt anställda medlemmar 2006, en ökning med 

10 500 personer eller 13 procent jämfört med 2001. Mätt i absoluta tal har 

Saco därmed ökat mer än vad hela sektorn gjort under femårsperioden. 

Förbunden inom förhandlingskartellen Saco-S svarar för mer än hela 

Sacos ökning eftersom de ökat med 12 500 personer samtidigt som 

Officersförbundet minskat med 2 000. 

                                                        
7 Med statlig sektor avses här Arbetsgivarverkets medlemmar. Det innebär att 

Riksdagen och dess myndigheter, till exempel Riksbanken och Riksrevisionen, 

inte är med. Däremot ingår några icke-statliga arbetsgivare som har en naturlig 

koppling till staten, till exempel Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i 

Jönköping. 
8 Ökningen mellan 2001 och 2006 beror inte på att Försäkringskassan förstatliga-

des 2005. Uppgiften för 2001 kommer från den partsgemensamma lönestatisti-

ken för den statliga sektorn. Där ingick Försäkringskassan redan innan förstat-

ligandet. 
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Inom Saco-S är könsfördelningen näst intill lika jämn som den är i sektorn 

som helhet. Lägger man till det mansdominerade Officersförbundet blir 

det dock en manlig majoritet, 53 procent män bland statligt anställda 

medlemmar. När det gäller deltidsarbete följer Sacomedlemmarna i stort 

sett samma mönster som gäller för staten i helhet. Ungefär 14 procent 

arbetade deltid 2006. Könsfördelningen bland de deltidsarbetande inom 

Saco var aningen jämnare än för övriga statsanställda. 18 procent av 

kvinnorna och 11 procent av Sacomännen arbetade deltid 2006. Det är 

framför allt de äldsta åldersgrupperna som jobbar deltid. 

 

Löneskillnader i olika åldrar 

Ålderslöneprofilen för statligt anställda akademiker i Figur 11 visar att 

medellönerna för kvinnor och män är lika under de första åren i yrkeslivet. 

Vi cirka 31–32 års ålder uppstår ett lönegap till männens fördel, ett gap 

som sedan bara växer fram till pensionsåldern. Mönstret känns igen från 

motsvarande diagram för kommunalt anställda Sacomedlemmar (Figur 4) 

med den skillnaden att akademiker i staten har en betydligt bättre löne-

utveckling än dem som arbetar i primärkommunerna. Den genomsnittliga 

månadslönen för en statligt anställd 64-årig man ligger cirka 10 000 

kronor högre än för motsvarigheten i kommunerna. 

 
Figur 11: Ålderslöneprofiler för statligt anställda Sacomedlemmar fördelat på kön 2006 

 
 

Lönegapet mellan könen uppstår alltså när många kvinnor föder, eller för-

väntas föda, sina första barn. Givetvis brukar även männen få sina första 

barn i 30–35 årsåldern, men föräldraskapet tycks inte nämnvärt påverka 
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deras löneutveckling. I ett livslöneperspektiv blir ovanstående lönegap 

betydande. Kvinnorna behöver ytterligare 42 genomsnittliga månadslöner 

för att nå upp till samma livslön som männen. Beräkningen utgår dess-

utom från att alla arbetar heltid under hela yrkeslivet och att det inte före-

kommer några förvärvsavbrott för exempelvis föräldraledighet. 

Löneskillnader inom 31 arbetsområden 

I likhet med situationen inom andra sektorer på arbetsmarknaden varierar 

de könsmässiga löneskillnaderna i staten mellan olika grupper. Av den 

anledningen koncentreras den resterande delen av det här kapitlet åt en 

noggrannare genomgång av löneskillnader inom 31 olika arbetsområden 

inom staten. Rålönegapet för dessa arbetsområden redovisas i Figur 12. 

 

Kvinnors medellöner i förhållande till männens varierar från 82 till 99 

procent i de studerade arbetsområdena. I några fall, till exempel psykolog-

arbete och den inte dömande verksamheten vid domstolar med mera 9, är 

skillnaden i medellön mellan könen mycket liten. I de fallen handlar det 

om någon enstaka procents skillnad, men det är männen som tjänar något 

mer. Inte i något av de 31 studerade arbetsområdena är kvinnornas medel-

lön högre än männens.  

 

Det största lönegapet mellan könen finns i gruppen marknadsföring och 

försäljning där medellönen för kvinnor motsvarar 82 procent av en 

genomsnittlig manslön. 

 

Domare är också en grupp där rålönegapet är stort. Kvinnorna på domar-

banan tjänar i genomsnitt ungefär 85 procent av en manslön. Domare och 

även åklagare förtjänar dock ett förtydligande. I de analyser av könsmäs-

siga löneskillnader som Saco genomfört tidigare, till exempel Larsson & 

Ohlsson (1993) och Ljunglöf & Pokarzhevskaya (2003), har rålönegapet 

för dessa grupper varit väl så stort som det som redovisas i Figur 12. I de 

studierna har dock rålönegapet bland domare och åklagare helt och hållet 

förklarats av ålderskillnader mellan kvinnor och män. Andelen kvinnor 

inom båda yrkesgrupperna har ökat påtagligt under de senaste 15 åren. 

1991 var mindre än 30 procent av såväl domarna som åklagarna kvinnor. 

2006 utgjorde kvinnorna nästan hälften av åklagarna och mer än 40 pro-

cent av domarna. Detta är en följd av en kvinnlig dominans bland de yngre 

jurister, som efter avslutad notariattjänstgöring fortsatt in på domar- 

respektive åklagarbanan. Det har i sin tur medfört att medelåldern bland 

männen stigit medan den minskat för kvinnorna och den könsmässiga 

skillnad i åldersstruktur som uppstått har, åtminstone tidigare, förklarat 

skillnaden i medellön mellan kvinnor och män. Om detta förhållande även 

                                                        
9 Den fullständiga benämningen på arbetsområdet är ”Inte dömande verksamhet 

vid domstolar, hyres- och arrendenämnder och Rättshjälpsmyndigheten”. 
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gäller 2006 kommer resultaten från regressionsanalysen som redovisas 

senare i det här kapitlet att utvisa.  

 
Figur 12: Kvinnors medellöner i förhållande till en genomsnittlig manslön i olika 

arbetsområden bland statligt anställda Sacomedlemmar 2006 

 
Indelningen i arbetsområden har i huvudsak gjorts utifrån den befattningsgruppering, BESTA, som 

används inom staten. Av utrymmesskäl har namnen på arbetsområdena förkortats. En förteckning 

med de fullständiga benämningarna finns i bilaga 2. Detaljerad information om klassificeringen finns i 

Arbetsgivarverket (2004). 
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Stegvis analys av löneskillnaderna 

I Tabell 6 redovisas, steg för steg, de löneskillnader som beräknats med 

hjälp av regressionsanalys. Den enklaste modellen (kolumn A) när vi bara 

kontrollerar för skillnader i ålder, anställningsform, arbetstid, län och fö-

delseland ger en ganska splittrad bild av de könsmässiga löneskillnaderna. 

I 8 av de 31 arbetsområdena finns inte någon statistiskt säkerställd löne-

skillnad mellan könen samtidigt som det är hela 18 procents skillnad inom 

gruppen marknadsföring och försäljning. Stora löneskillnader finns också 

i de grupper som i hög utsträckning arbetar på universitet och högskolor, 

det vill säga forskning och utveckling, utbildning och forskning samt ut-

bildnings- och forskningsadministration. I dessa grupper tjänar männen 

mellan nio och elva procent mer än kvinnorna. 

 

I nästa steg (kolumn B) inkluderas utbildningsnivå som en förklaring till 

att lönen varierar mellan olika individer. Det finns inget entydigt mönster i 

hur den påverkar de könsmässiga löneskillnaderna. Inom vissa arbetsom-

råden minskar löneskillnaderna mellan könen, i andra är de oförändrade 

medan de till och med ökar i några grupper. De största minskningarna 

gäller de arbetsområden som hade de största löneskillnaderna i före-

gående steg. I gruppen marknadsföring och försäljning minskade löne-

skillnaderna mellan könen från 18 till lite drygt 13 procent när uppgift om 

utbildningsnivå lades in i modellen. Även löneskillnaderna i grupperna 

som vanligtvis arbetar på universitet och högskolor minskar jämfört med 

kolumn A. Bland de grupper där löneskillnaderna ökar i förhållande till 

föregående steg finns arkitektarbete och anläggningskonstruktion, inköps-

arbete, produktionsplanering/-ledning samt veterinärarbete, livsmedels-

tillsyn med mera. Att de könsmässiga löneskillnaderna ökar när man tar 

hänsyn till skillnader i utbildningsnivå är alltså en konsekvens av att kvin-

nornas genomsnittliga utbildningsnivå i dessa grupper är högre än män-

nens samtidigt som männen har högre löner än kvinnorna. Eftersom vi i 

det här läget inte har tagit hänsyn till skillnader i befattning beror sanno-

likt det här fenomenet på att männen innehar chefspositioner i högre ut-

sträckning än kvinnorna. 

 

I det tredje steget tar vi även hänsyn till skillnader i utbildningsinriktning 

(kolumn C). För merparten av arbetsområdena har det inte inneburit 

några större förändringar jämfört med kolumn B, men det finns några av-

vikelser som bör uppmärksammas. Löneskillnaderna bland arbetsområ-

dena inom universitet och högskolor har minskat ytterligare. Detsamma 

gäller gruppen utrednings-, inspektions- och tillsynsarbete med allmän-

rättslig inriktning där löneskillnaderna mellan könen nu uppgår till cirka 

sex procent. För grupperna arkitektarbete och anläggningskonstruktion 

samt inköpsarbete har löneskillnaderna minskat jämfört med kolumn B, 

men är fortfarande högre än de var i kolumn A. Slutligen finns också några 

arbetsområden där löneskillnaderna ökat när uppgift om utbildnings-
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inriktning lagts in i modellen. Det gäller framför allt gruppen produktions-

planering/-ledning där de könsmässiga löneskillnaderna successivt ökat i 

de steg som hittills utförts i analysen och i kolumn C nått upp till tolv 

procent. 

 

I det sista steget (kolumn D) rensar vi bort effekten av könsmässiga befatt-

ningsskillnader. Följden av det är att löneskillnaderna minskar i nästan 

alla arbetsområden. I vissa fall, till exempel ekonomiarbete och personal-

arbete, sker en påtaglig minskning jämfört med föregående kolumn. I 11 av 

de 31 arbetsområdena har vi nu överhuvudtaget ingen statistiskt säker-

ställd löneskillnad mellan könen. Med ett undantag ligger nu löneskillna-

derna inom övriga grupper i intervallet 1,5 till 7 procent. Undantaget gäller 

gruppen marknadsföring och försäljning där männen tjänar hela 13 pro-

cent mer än kvinnorna. Till viss del kan nog de stora könsmässiga löne-

skillnaderna inom den gruppen förklaras av ovanligt stor lönevariation 

mellan olika myndigheter. 

 

Studerar man hur löneskillnaderna i de olika grupperna förändras mellan 

kolumnerna visar just gruppen marknadsföring och försäljning ett annor-

lunda mönster jämfört med nästan alla andra arbetsområden. Där sker en 

påtaglig minskning av de könsmässiga löneskillnaderna när vi lägger in en 

kontroll för utbildningsnivå i modellen, det vill säga i kolumn B. Däremot 

påverkas de inte av att vi lägger till utbildningsinriktning och befattnings-

uppgifter i modellen. Även gruppen utbildningsarbete utanför universitet 

och högskolor visar samma mönster över kolumnerna A–D, men här ligger 

löneskillnaderna på en betydligt lägre nivå jämfört med gruppen mark-

nadsföring och försäljning. 

 

Som redan nämnts har vi i våra tidigare löneskillnadsstudier kunnat för-

klara stora rålönegap för domare och åklagare med åldersskillnader mel-

lan könen. Till stor del gäller det även denna studie, men den här gången 

går det inte fullt ut. Jämfört med rålönegapet minskar löneskillnaderna 

mellan könen avsevärt, framför allt för domare, när vi rensar bort effekten 

av könsmässiga åldersskillnader (kolumn A), men för såväl domare som 

åklagare återstår då fortfarande en oförklarad löneskillnad på cirka två 

procent. En skillnad som består även då utbildningsnivå respektive inrikt-

ning inkluderas i modellen (kolumn B och C). För åklagare finns löneskill-

naden om ungefär två procent kvar när vi dessutom tar hänsyn till köns-

mässiga skillnader i befattning (kolumn D). Det gör den däremot inte 

bland domare. Slutsatsen blir alltså att det bland domare nu finns en löne-

skillnad mellan könen på ett par procent som orsakas av att män är över-

representerade på de högre befattningarna samt att det bland åklagare 

finns en löneskillnad av motsvarande storlek som vi, med vår statistik, inte 

kan förklara på annat sätt än att den beror på könet. 
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Tabell 6: Könsmässiga löneskillnader bland Sacoanslutna i olika yrkesgrupper inom 

staten 2006 

 Könsmässig löneskillnad då hänsyn tagits till 

skillnader i: 

Arbetsområde Ålder 

Anst.form 

Arbetstid 

Län 

Födelseland 

 

 

 

(A) 

Ålder 

Anst.form 

Arbetstid 

Län 

Födelseland 

Utb.nivå 

 

 

(B) 

Ålder 

Anst.form 

Arbetstid 

Län 

Födelseland 

Utb.nivå 

Utb.inriktn. 

 

(C) 

Ålder 

Anst.form 

Arbetstid 

Län 

Födelseland 

Utb.nivå 

Utb.inriktn. 

Befattning 

(D) 

Arbetsförmedling Ej signifikant 1,2 % 1,3 % Ej signifikant 

Arkitekt, anläggn, konstr 4,2 % 5,7 % 4,7 % 2,8 % 

Arkivverksamhet (3,8 %) Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 

Bibliotek, dokumentation Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 

Domare 1,9 % (1,8 %) (1,8 %) Ej signifikant 

Ekonomiarbete 7,3 % 6,7 % 6,8 % 4,3 % 

Exekutions- & obestånds-

rättsligt arbete Ej signifikant 5,2 % 5,3 % 4,0 % 

Forskning och utveckling 9,4 % 7,9 % 6,9 % 4,9 % 

IT-arbete 3,8 % 4,0 % 3,7 % 2,7 % 

Informationsarbete 3,2 % 3,0 % 3,1 % 3,3 % 

Inköp 6,9 % 8,7 % 7,8 % Ej signifikant 

Juridiskt utredningsarb 2,1 % 1,8 % 1,8 % Ej signifikant 

Kriminalvårdsarbete Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 

Kulturmiljövård 3,9 % 3,6 % 3,6 % Ej signifikant 

Marknadsföring, försäljn 18,1 % 13,4% 13,4 % 13,1 % 

Museiarbete 4,3 % (4,0 %) 4,6 % 2,8 % 

Naturvetenskapl arbete Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 

Personalarbete 7,5 % 7,5 % 7,2 % 4,4 % 

Produktionsplanering/-

ledning 6,7 % 10,1 % 12,2 % 7,1 % 

Psykologarbete Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 

Revision & granskning 3,4 % 3,3 % 3,3 % 2,0 % 

Rättsligt arb ej dömande Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 

Samhällsadm, planering, 

utredning mm 5,6 % 5,3 % 5,1 % 2,8 % 

Socialt kurativt arbete 3,0 % 3,1 % 3,6 % 1,6 % 

Tekn utredn- utv. arb Ej signifikant 3,1 % 3,2 % 2,6 % 

Utb forskn administration 10,6 % 8,9 % 8,2 % 4,6 % 

Utbildning och forskning 10,1 % 6,4 % 5,7 % 2,1 % 

Utbildningsarbete ej 

högskola 6,1 % 5,1 % 5,0 % 5,1 % 

Utredning insp tillsyn mm 8,3 % 7,2 % 6,1 % 3,3 % 

Veterinär, livsmed.tillsyn 5,7 % 7,1 % 7,3 % 4,2 % 

Åklagare (2,2 %) (2,2 %) (2,2 %) 2,1 % 

Värden inom parentes är statistiskt säkerställda på 10 % signifikansnivå. Övriga värden på 5 %-nivån. 

Indelningen i arbetsområden har i huvudsak gjorts utifrån den befattningsgruppering, BESTA, som 

används inom staten. Av utrymmesskäl har namnen på arbetsområdena förkortats. En förteckning 

över de fullständiga benämningarna finns i bilaga 2. Detaljerad information om klassificeringen finns i 

Arbetsgivarverket (2004). 
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I de grupper som i hög utsträckning arbetar på universitet och högskolor, 

det vill säga forskning och utveckling, utbildning och forskning samt ut-

bildnings- och forskningsadministration minskar de könsmässiga löne-

skillnaderna i varje nytt steg, vilket innebär att männen har högre utbild-

ning, en mer inkomstbringande utbildningsinriktning och inte minst 

högre befattningar än kvinnor. Även om alla tre faktorerna var för sig har 

en ansenlig inverkan på de könsmässiga löneskillnaderna är det ändå 

befattningsskillnaderna mellan kvinnor och män som betyder mest. 

 

Det finns också exempel på grupper där eventuella olikheter i utbildnings-

nivå och inriktning mellan könen inte påverkar löneskillnaderna i någon 

större utsträckning, men där befattningsskillnaderna förklarar desto mer. 

Det gäller till exempel ekonomiarbete, kulturmiljövård, personalarbete 

samt samhällsadministrativt planerings-, förhandlings- och utrednings-

arbete. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att en betydande del av de köns-

mässiga löneskillnaderna bland statligt anställda akademiker beror på att 

män är överrepresenterade på de högsta befattningarna. Samtidigt finns 

det exempel på arbetsområden där vi inte i något av de fyra stegen hittat 

några statistiskt säkerställda löneskillnader mellan könen. Det gäller till 

exempel biblioteks- och dokumentationsarbete, kriminalvårdsarbete och 

naturvetenskapligt arbete. 

 

I en utredning från Arbetsgivarverket (2007b) redovisas löneskillnaderna 

mellan statligt anställda kvinnor och män åren 2000–2006. I likhet med 

vår studie har Arbetsgivarverket gjort beräkningarna i flera steg där man 

successivt lagt till fler förklarande variabler. Jämfört med vår undersök-

ning går Arbetsgivarverket ett steg längre eftersom man tar hänsyn till att 

lönerna kan variera mellan olika myndigheter. Deras slutsats på den 

punkten är dock att löneskillnader mellan olika myndigheter endast 

förklarar en väldigt liten av de könsmässiga löneskillnaderna. För 2006 

redovisar Arbetsgivarverket oförklarade löneskillnader mellan könen på 

1,1 procent. Tyvärr redovisar man endast aggregerade löneskillnader för 

hela staten. Våra resultat visar dock att de könsmässiga löneskillnaderna 

varierar högst påtagligt mellan olika arbetsområden inom sektorn. Därför 

finns det all anledning att granska de olika arbetsområdena vart och ett för 

sig istället för att fokusera på ett genomsnitt för alla statsanställda. 

 

Löneskillnader på olika nivåer i löneskalan 

När det gäller hur löneskillnaderna mellan könen varierar mellan olika 

lönenivåer uppvisar arbetsområdena i staten ungefär samma spektrum av 

mönster som övriga sektorer. I flera arbetsområden visas tydligt att löne-

skillnaderna orsakas av att männen innehar de högre befattningarna i 
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större utsträckning än kvinnor, i andra finns både befattningsskillnader 

och oförklarade löneskillnader och så vidare. I Figur 13 visas löneskillna-

derna mellan könen på olika nivåer i löneskalan då de skattats utan 

respektive med hänsyn till befattningsskillnader för gruppen socialt och 

kurativt arbete. I den vänstra bilden visas löneskillnaderna då vi inte tagit 

hänsyn till skillnader i befattningsnivå. I det fallet visar figuren tydligt att 

de löneskillnader mellan könen som finns i arbetsområdet ligger i toppen 

av lönefördelningen. Bland de lägst avlönade i arbetsområdet finns inga 

statistiskt säkerställda löneskillnader mellan könen. Ett sådant uppstår 

dock i mitten av fördelningen, men det först på lönenivåer över den 60:e 

percentilen som männen lönemässigt drar ifrån kvinnorna.  

 

I den högra bilden har vi eliminerat befattningsskillnadernas inverkan på 

lönegapet mellan könen och effekten av det är påtaglig. Nu finns inte 

längre några statistiskt säkerställda löneskillnader mellan könen över-

huvudtaget, vilket syns i figuren genom att konfidensintervallet, i alla mät-

punkter, överlappar den tjockare referenslinjen vid värdet noll. Slutsatsen 

är alltså att de löneskillnader mellan könen som framträder i den vänstra 

bilden helt och hållet förklaras av att männen är överrepresenterade på de 

högre befattningarna.  

 
Figur 13: Könsmässiga löneskillnader på olika nivåer i löneskalan beräknade utan 

respektive med kontroll för skillnader i befattningsnivå.  

Socialt och kurativt arbete i statlig sektor 2006 
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I Figur 14 visas motsvarande bild för arbetsområdet forskning och utveck-

ling. I det här fallet finns det löneskillnader mellan könen redan på de 

lägre nivåerna i lönefördelningen, skillnader som sedan ökar ju högre upp 

i löneskalan man kommer. Detta gäller dessutom båda bilderna i figuren, 

det vill säga oavsett om man tagit hänsyn till befattningsskillnader eller ej. 

Införandet av befattningsvariabler i modellen medförde att löneskillna-

derna mellan könen minskade. Trots det kvarstår oförklarade könsmässiga 

löneskillnader på ungefär tre procent bland de lägst avlönade upp till cirka 

sex procent i toppen av löneskalan.  

 
Figur 14: Könsmässiga löneskillnader på olika nivåer i löneskalan beräknade utan 

respektive med kontroll för skillnader i befattningsnivå.  

Forskning och utvecklingsarbete i statlig sektor 2006 

 
 

Könsmässiga löneskillnader vid olika nivåer i lönefördelningen för arbets-

området juridiskt utredningsarbete visas i Figur 15. I den vänstra bilden, 

det vill säga då vi inte tagit hänsyn till skillnader i befattningsnivå, ligger 

de könsmässiga löneskillnader som finns, med något undantag, mellan 

20:e och 70:e percentilerna. Profilen skiljer sig därmed från den absoluta 

merparten av de yrkesgrupper/arbetsområden som granskas i den här 

studien. Vanligtvis är löneskillnaderna högst i den övre delen av löne-

skalan. I det här fallet finns alltså inga löneskillnader vare sig i botten eller 

toppen av fördelningen, men väl i mitten. Jämfört med många andra 

arbetsområden inom staten är ändå de löneskillnader mellan könen som 

syns i den vänstra bilden ganska små, omkring två procent.  
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I den högra bilden har befattningsvariabler inkluderats i modellen. Effek-

ten av det är att löneskillnaderna försvinner från alla delar av fördel-

ningen. De löneskillnader mellan könen som syns i den vänstra bilden 

beror alltså på könsmässiga skillnader i befattningsnivå.  

 
Figur 15: Könsmässiga löneskillnader på olika nivåer i löneskalan beräknade utan 

respektive med kontroll för skillnader i befattningsnivå.  

Juridiskt utredningsarbete i statlig sektor 2006 
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Privat sektor 
 

Med drygt 2,5 miljoner anställda är den privata sektorn den största på 

svensk arbetsmarknad (SCB, 2007a). Antalet anställda har inte förändrats 

i någon större utsträckning jämfört med 2001, men det har ändå skett viss 

förskjutning inom sektorn eftersom industrin minskat samtidigt som 

tjänstesektorn ökat, en utveckling som pågått under en längre tid. 

 

Den privata sektorn är mansdominerad. Mer än 60 procent av de anställda 

är män, men här finns också ett stort kvinnligt inslag. Hälften av de yrkes-

arbetande kvinnorna i landet är verksamma i den privata sektorn.  

 

Antalet akademiker i den privata sektorn ökar stadigt. Mellan 2001 och 

2006 ökade antalet personer med minst tre års eftergymnasial utbildning 

med cirka 23 procent, vilket är samma ökning som Sacoförbunden hade 

bland privatanställda medlemmar under perioden. Vid utgången av 2006 

samlade förbunden inom Saco ungefär 158 000 medlemmar som var an-

ställda i den privata sektorn (Saco, 2007). Cirka 60 procent av dem var 

män och 40 procent kvinnor. Könsfördelningen bland privatanställda 

Sacomedlemmar är således densamma som för sektorn i helhet. 

 

Löneskillnader i olika åldrar 

Redan i Tabell 1 visades att skillnaden i medellön mellan Sacoanslutna 

kvinnor och män var relativt stor i den privata sektorn. Kvinnorna hade i 

genomsnitt 80 procent av en manslön. I Figur 16 visas hur det gapet är 

fördelat över olika åldrar. Männen tjänar mer än kvinnorna i varje enskild 

årskull. Till en början är löneskillnaden mellan könen förhållandevis liten, 

men redan efter några år växer lönegapet. Männen har en snabb löne-

ökningstakt fram till cirka 37–38 års ålder, varefter ökningstakten avtar 

något för att helt plana ut vid ungefär 52–53 års ålder. Kvinnornas löner 

ökar betydligt långsammare än männens och kulminerar redan vid 46 års 

ålder. Då ligger en genomsnittlig kvinnolön på cirka 37 500 kronor per 

månad. Till den nivån når männen redan vid 35 års ålder, det vill säga elva 

år tidigare. 

 

Könslönegapet ökar successivt ju högre upp i åldrarna man kommer. Vid 

60 års ålder tjänar kvinnorna i genomsnitt cirka 70 procent av en mans-

lön. Det innebär att löneskillnaden i den åldersgruppen är ungefär 14 000 

kronor per månad. 
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Figur 16: Ålderslöneprofiler för privatanställda Sacomedlemmar fördelat på kön 2006 

 
 

Det faktum att lönerna för kvinnor avtar efter 46 års ålder har sannolikt 

strukturella orsaker. Under den senaste 10–15 åren har antalet kvinnliga 

akademiker i privat sektor ökat kraftigt. Ungefär tre fjärdedelar av de 

Sacoanslutna kvinnorna är just 46 år eller yngre. De yngre kvinnorna har i 

stor utsträckning utbildat sig till civilekonomer eller jurister. Bland de 

äldre finns däremot en överrepresentation av yrkesgrupper, till exempel 

receptarier, med relativt låga löner jämfört med de yrken som de nyutexa-

minerade kvinnorna går in i. 

 

Löneskillnader inom 23 arbetsområden 

Den hittillsvarande beskrivningen av löneskillnader mellan könen i den 

privata sektorn har varit på en aggregerad nivå. Eftersom löneskillnaderna 

vanligtvis varierar mellan olika grupper fokuseras resterande delen av det 

här kapitlet på löneskillnader inom 23 olika arbetsområden. De olika 

områdena och rålönegapen i dem illustreras i Figur 17. 

 

Redan vid en första anblick ser man att männen tjänar mer än kvinnorna i 

samtliga grupper och att rålönegapet är betydligt större i arbetsområdena i 

den privata sektorn jämfört med den offentliga. En bidragande orsak till 

det är att det lönebegrepp som används i privat sektor skiljer sig från det i 

offentlig sektor. I privat sektor ingår rörliga tillägg och bonusar i lönebe-

greppet. Granqvist (2009) visar att bonustillägg är vanligare bland man-
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liga akademiker än bland kvinnliga och torde därmed bidra till att för-

stärka rålönegapet mellan könen.  

 
Figur 17: Kvinnors medellöner i förhållande till en genomsnittlig manslön i olika 

arbetsområden bland privatanställda Sacomedlemmar 2006 

 
 

Inte i någon grupp når kvinnornas medellön upp till mer än 92 procent av 

en genomsnittlig manslön. Endast i två av 23 arbetsområden når kvin-
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nornas medellöner över 90 procent av männens. Det handlar då om data- 

och IT-området samt arkitektarbete. I mer än hälften av grupperna mot-

svarar kvinnornas genomsnittslöner mellan 80 och 90 procent av män-

nens.  

 

De två största arbetsområdena, data och IT samt tekniskt arbete, hör båda 

till de arbetsområden som har lägst skillnad i medellön mellan könen. 

Överhuvudtaget är det i stor utsträckning olika ingenjörsyrken bland grup-

perna med de lägsta rålönegapen. Det motsatta gäller ekonomiska och 

administrativa arbetsområden, vilka istället dominerar bland grupper med 

stora rålönegap. Civilingenjörer är den klart största akademikergruppen 

inom privat sektor och civilekonomer den näst största. Det är alltså en 

markant skillnad i rålönegap i de yrken dessa respektive utbildningar leder 

till.  

 

Elva av de 23 arbetsområdena har en jämn könsfördelning, det vill säga en 

fördelning inom intervallet 40-60 procent mellan kvinnor och män. Data–

IT och tekniskt arbete är inte bara de två största arbetsområdena, de är 

också två av de mest mansdominerade. Mellan 75 och 80 procent av dem 

som arbetar inom dessa områden är män. Den könsfördelningen gäller 

även ledningsarbete samt mark-, anläggnings- och byggnadsarbete. De 

mest kvinnodominerade arbetsområdena är apoteksarbete och hälso- och 

friskvårdsarbete där 94 respektive 85 procent av akademikerna är kvinnor. 

 

Stegvis analys av löneskillnaderna 

I förhållande till rålönegapet minskar löneskillnaderna mellan könen i 

merparten av arbetsområdena när vi rensar bort effekten av könsmässiga 

skillnader i ålder med mera. Av kolumn A i Tabell 7 framgår att löneskill-

naderna då varierar från cirka 3 ända upp till 21 procent. De största löne-

skillnaderna finns inom administration. Även inom exempelvis apoteks-

arbete, finans samt marknadsföring och försäljning är löneskillnaderna 

mellan könen mycket stora. Där tjänar männen 18–19 procent mer än 

kvinnorna. De lägsta löneskillnaderna gäller arkitektarbete och tekniskt 

arbete där skillnaden mellan könen ligger på cirka tre respektive fyra 

procent. 

 

När modellen utökas med uppgift om utbildningsnivå (kolumn B) sker en 

radikal minskning av de könsmässiga löneskillnaderna i två av grupperna. 

Det gäller de starkt kvinnodominerade grupperna apoteksarbete samt 

hälso- och friskvårdsarbete. I båda fallen minskar löneskillnaderna med 

hela tio procentenheter. För apoteksarbete minskar de från arton till åtta 

procent. Här har männen i högre utsträckning än kvinnorna gått apotekar-

utbildning medan kvinnorna är överrepresenterade bland dem med 

receptarieutbildning. För akademiker inom hälso- och friskvårdsarbete 
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minskar könslönegapet från cirka sexton till sex procent. I lite mer än 

hälften av arbetsområdena har dock införandet av utbildningsnivå i 

modellen inte påverkat löneskillnaderna mellan könen i någon nämnvärd 

utsträckning. 

 
Tabell 7: Könsmässiga löneskillnader bland Sacoanslutna i olika yrkesgrupper inom privat 

sektor 2006 

 Könsmässig löneskillnad då hänsyn tagits till 

skillnader i: 

Arbetsområde Ålder 

Arbetstid 

Län 

Födelseland 

 

 

 

(A) 

Ålder 

Arbetstid 

Län 

Födelseland 

Utb.nivå 

 

 

(B) 

Ålder 

Arbetstid 

Län 

Födelseland 

Utb.nivå 

Utb.inriktn. 

 

(C) 

Ålder 

Arbetstid 

Län 

Födelseland 

Utb.nivå 

Utb.inriktn. 

Befattning 

(D) 

Administration 20,9 % 17,5 % 13,6 % 8,6 % 

Apoteksarbete 18,0 % 7,9 % 7,3 % 6,2 % 

Arkitekter 2,8 % 3,0 % 2,8 % 1,7 % 

Data, IT 7,0 % 5,9 % 5,3 % 5,7 % 

Djurhälso- djursjukvård (4,1 %) (3,8 %) (3,9 %) (3,4 %) 

Ekonomiarbete 14,4 % 14,3 % 14,5 % 10,4 % 

Finans 18,2 % 17,9 % 17,9 % 18,7 % 

Forskning 7,3 % 7,2 % 7,0 % 6,9 % 

Hälso- och friskvård 15,7 % 6,1 % 5,8 % 4,4 % 

Information, media 8,8 % 8,9 % 8,1 % 6,5 % 

Inköpsarbete 9,0 % 8,6 % 8,4 % 6,8 % 

Juridiskt arbete 10,5 % 9,8 % 9,8 % 8,8 % 

Kvalitet, kontroll 4,6 % 4,8 % 3,6 % 4,3 % 

Ledningsarbete 15,6 % 15,2 % 15,7 % 12,4 % 

Mark, anläggn, byggnad 7,0 % 7,2 % 7,3 % 5,6 % 

Marknadsföring, försäljn 19,0 % 17,4 % 14,3 % 11,3 % 

Miljö- och naturvård 5,8 % 5,2 % 5,3 % 4,1 % 

Naturvetenskapligt arb 8,8 % 7,0 % 6,9 % 4,1 % 

Personalarbete 11,7 % 11,7 % 11,4 % 9,8 % 

Revision, granskning 5,4 % 5,3 % 5,4 % 3,8 % 

Rådgivning 11,5 % 12,5 % 12,4 % 10,9 % 

Tekniskt arbete 3,8 % 4,0 % 4,4 % 4,2 % 

Utredningsarbete 11,4 % 11,2 % 11,2 % 10,9 % 

Värden inom parentes är statistiskt säkerställda på 10 % signifikansnivå. Övriga värden på 5 %-nivån. 

 

I nästa steg (kolumn C) utökas modellen med uppgift om utbildnings-

inriktning. I merparten av arbetsområdena leder det endast till marginella 

skillnader jämfört med kolumn B, men det finns några undantag. Inom 

administrativt arbete minskar löneskillnaderna med fyra procentenheter 

och i gruppen marknadsföring och försäljning minskar de med tre pro-

centenheter jämfört med föregående steg. Minskningen till trots är nivån 

på de könsmässiga löneskillnaderna i dessa grupper fortfarande väldigt 
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hög. Inom såväl administration som marknadsföring och försäljning ligger 

löneskillnaderna mellan könen på cirka 14 procent. 

 

De största förändringarna inträffar när befattningsnivåerna förs in i 

modellen (kolumn D). Eftersom skillnaden mellan kolumn C och D är att 

vi i den sistnämnda även tar hänsyn till könsmässiga skillnader i befatt-

ningsnivå, så ger förändringen mellan dem en bra bild över befattnings-

skillnadernas inverkan på löneskillnaderna mellan könen. Jämfört med 

kolumn C har nu löneskillnaderna minskat i en klar majoritet av arbets-

områdena, vilket alltså är en tydlig indikation på att männen är överrepre-

senterade på de högre befattningarna i de arbetsområdena. Minskning-

arna är särskilt påtagliga i grupperna administration och ekonomi, där 

löneskillnaderna mellan könen minskat med fyra till fem procentenheter 

jämfört med kolumn C. De minsta löneskillnaderna finns nu bland arki-

tekter där männen tjänar cirka två procent mer än kvinnorna. 

 

Arbetsområdena administration samt marknadsföring och försäljning 

hade båda mycket stora löneskillnader i utgångsläget. Gemensamt för dem 

är att löneskillnaderna mellan könen successivt minskar i de olika stegen. 

Det innebär att det i dessa grupper finns könsmässiga skillnader i både 

utbildningsbakgrund och befattningsnivå som påverkar lönegapet mellan 

könen, men inte i något av fallen räcker det som förklaring till löneskillna-

derna. Inom administrativt arbete finns fortfarande en oförklarad löne-

skillnad mellan könen på knappt nio procent och inom marknadsföring 

och försäljning är den elva procent. 

 

I flera av grupperna finns inga könsmässiga skillnader i utbildningsbak-

grund eller så har de skillnader som ändå finns mycket liten inverkan på 

löneskillnaderna mellan könen. Däremot påverkas de av att männen är 

överrepresenterade på de högre befattningarna. I tabellen illustreras den 

här situationen av att värdena i kolumnerna A–C är i stort sett oföränd-

rade för att sedan minska när befattningarna tas med i modellen i kolumn 

D. Det här gäller till exempel ekonomiarbete, juridiskt arbete och led-

ningsarbete.  

 

Samtidigt finns även grupper där vare sig utbildningsbakgrund eller be-

fattningar påverkar löneskillnaderna i någon större utsträckning. I de 

fallen sker ingen större förändring över kolumnerna A–D. Det gäller 

exempelvis finansarbete, tekniskt arbete och utredningsarbete. Arbets-

området finans ligger dock på en helt annan nivå än de övriga.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de könsmässiga löneskillna-

derna är betydligt större i den privata sektorn än i den offentliga. Männen 

tjänar mer än kvinnorna i samtliga studerade grupper inom privat sektor. 

Även när vi tagit hänsyn till så många lönepåverkande faktorer vi kan 
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(kolumn D) finns en oförklarad löneskillnad i alla arbetsområden som 

varierar från cirka två upp till drygt tolv procent beroende på arbets-

område. Det finns dock ett undantag, arbetsområdet finans. Där ligger den 

oförklarade löneskillnaden på hela 19 procent. Det råder ingen tvekan om 

att finansarbete i privat sektor är den grupp som har de största könsmäs-

siga löneskillnaderna av alla de 76 yrken/arbetsområden vi granskat i den 

här undersökningen. 

 

Löneskillnader på olika nivåer i löneskalan 

I Figur 18 visas de könsmässiga löneskillnaderna på olika nivåer i löne-

skalan för arbetsområdet data och IT. Mönstret i de båda bilderna i 

figuren är inte särskilt representativt för andra grupper inom privat sektor, 

men är ändå intressant eftersom det visar att det faktiskt finns grupper 

som avviker något från de gängse profilerna. 

 
Figur 18: Könsmässiga löneskillnader på olika nivåer i löneskalan beräknade utan 

respektive med kontroll för skillnader i befattningsnivå.  

Data och IT arbete i privat sektor 2006 

 
 

I den vänstra bilden visas löneskillnaderna då vi inte kontrollerat för 

befattningsskillnader. Här ligger löneskillnaderna mellan fyra och cirka 

fem procent. Löneskillnaderna mellan könen är alltså av ungefär samma 

dignitet för såväl låg- som högavlönade. När vi utökar modellen med 

befattningsvariabler händer det ovanliga att löneskillnaderna mellan 

könen ökar, åtminstone i den övre delen av lönefördelningen. Vanligtvis 

brukar männen vara överrepresenterade på de högre befattningarna varför 
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löneskillnaderna mellan könen normalt minskar när man eliminerar effek-

ten av befattningsskillnader. Orsaken till att löneskillnaderna ökar när 

befattningsvariablerna läggs till är att det faktiskt är kvinnorna som är 

överrepresenterade, om inte på den högsta befattningen (Högre chef/VD), 

men väl på den näst högsta (Chef) och den tredje högsta (Projektledare). 

Trots ett förhållandevis stort kvinnligt inslag bland cheferna är löneskill-

naderna relativt stora på nästan alla befattningsnivåer, inte minst på chefs 

och projektledarpositionerna.  

 

I Figur 19 visas däremot en mer representativ bild för den privata sektorn. 

Det handlar då om ekonomiskt arbete där löneskillnaderna i den vänstra 

bilden, det vill säga då vi inte tagit hänsyn skillnader i befattningsnivå, 

ligger i intervallet 10–21 procent till männens förmån. När vi tar hänsyn 

till befattningsskillnader minskar detta gap till cirka 7–13 procent. Efter-

som löneskillnaderna minskar, och dessutom mer i toppen av fördel-

ningen än i botten, när befattningsvariablerna inkluderas i modellen så 

finns en glastaksproblematik i det här arbetsområdet. Framför allt finns 

det dock omfattande löneskillnader som vi inte kan förklara på annat sätt 

än att de beror på könet. 

  
Figur 19: Könsmässiga löneskillnader på olika nivåer i löneskalan beräknade utan 

respektive med kontroll för skillnader i befattningsnivå.  

Ekonomiarbete i privat sektor 2006 
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Svenska kyrkan 
 

Svenska kyrkan har cirka 27 000 anställda (Arbetsmiljöverket, 2007). Ett 

utmärkande drag för området är det stora antalet förtroendevalda, cirka 

60 000, i förhållande till antalet anställda. Som jämförelse kan nämnas att 

det finns en förtroendevald per 50 anställda i kommunerna och en per 200 

anställda i landstingen. I kyrkan finns det alltså mer än dubbelt så många 

förtroendevalda som anställda. 

 

Av de anställda inom kyrkan var ungefär 5 300 medlemmar i något av 

förbunden inom Saco 2006. Något fler än hälften, 54 procent, av de Saco-

anslutna var kvinnor. 

 

Löneskillnader i olika åldrar 

Ålderslöneprofilerna för Sacos förbundsmedlemmar inom kyrkan visar i 

stort sett samma mönster som i övriga sektorer. Under de första åren efter 

examen är löneläget lika för båda könen. Vid cirka 30 års ålder uppstår ett 

lönegap mellan dem, ett gap som sedan växer successivt fram till pen-

sionsåldern. 

 
Figur 20: Ålderslöneprofiler för Sacomedlemmar inom Svenska kyrkan fördelat på kön 

2006 

 
I figuren når kvinnorna sin lönetopp vid 58 års ålder. Då tjänar de ungefär 

27 300 kronor per månad. En nivå som de i stort sett behåller under de 

resterande åren av yrkeslivet. Männen inom kyrkan når den lönenivån 
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redan vid 37 års ålder, det vill säga 21 år tidigare. I ett livslöneperspektiv 

är löneskillnaderna betydande. I genomsnitt skulle kvinnorna behöva 

ytterligare cirka fem årslöner för att nå upp till samma livslön som män-

nen. I praktiken är dock skillnaden större än så eftersom beräkningen 

utgår från heltidsarbete över hela arbetslivet och att det inte görs några 

förvärvsavbrott för exempelvis föräldraledighet. Eftersom pensionen 

baseras på livsinkomsten består följaktligen löneskillnaderna även efter 

arbetslivet. 

 

Löneskillnader inom tre arbetsområden 

Svenska kyrkan är det i särklass minsta området vi granskar i den här 

undersökningen. Det gör att antalet yrkesgrupper som är tillräckligt stora 

för en meningsfull analys av könslönegapet är begränsat. Vi har ändå iden-

tifierat tre yrkesgrupper för en fortsatt granskning. Det handlar då om 

administrativ personal, diakoner och präster. Den sistnämnda gruppen är 

den största enskilda yrkesgruppen inom Svenska kyrkan. 

 
Tabell 8: Könsfördelade medellöner i olika personalkategorier i Svenska kyrkan 2006 

  Kvinnor Män 
Kvinno-/ 
manslön 

Yrke Befattning Antal Medellön Antal Medellön 

Administrativ 

personal 

Kanslichef/-

verksamhetschef 38 37 402 54 40 607 92 % 

 Avdelnings/enhetschef 28 40 353 43 39 589 102 % 

 Kyrkokamrer 33 29 019 32 30 290 96 % 

 

Specialist/ 

Handläggare 232 27 888 126 30 132 93 % 

 Assistent 72 21 481 13 22 027 98 % 

 TOTALT 403 28 599 268 33 386 86 % 

Diakoner Stiftdiakon 12 28 273 2 .. .. 

 Arbetsledare 15 26 327 1 .. .. 

 Sjukhusdiakon 43 24 329 3 .. .. 

 Församlingsdiakon 535 23 555 70 23 551 100 % 

 TOTALT 605 23 772 76 23 686 100 % 

Präster Biskop   3 ..  

 Domprost   8 49 692  

 Kyrkoherde 174 37 007 634 37 217 99 % 

 Stiftsadjunkt 39 30 338 58 31 630 96 % 

 Sjukhuspräst 25 28 333 40 29 658 96 % 

 Arbetsledare 75 28 797 137 28 822 100 % 

 Komminister 674 27 260 757 27 847 98 % 

 Pastorsadjunkt 49 20 045 33 20 145 100 % 

 TOTALT 1 036 28 809 1 670 31 665 91 % 

 

Medellöner för kvinnor och män samt könsfördelningen i yrkesgruppernas 

olika befattningar visas i Tabell 8. I den starkt kvinnodominerade gruppen 

diakoner tjänar kvinnor och män lika mycket. Lönenivån för diakoner är 

dock betydligt lägre än den är för administratörer och präster.  
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För administrativ personal är rålönegapet större för hela yrkesgruppen än 

det är för någon av befattningarna inom yrket. Det indikerar att männen 

är överrepresenterade på de högsta befattningarna. Den misstanken be-

kräftas också av tabellen. Männen är i majoritet på de två högsta befatt-

ningarna. Detta trots att det finns fler kvinnor än män i yrkesgruppen som 

helhet. Samma fenomen uppträder även bland prästerna.  

 

Stegvis analys av löneskillnaderna 

Av Tabell 8 framgick att administratörer var den yrkesgrupp som hade det 

största rålönegapet inom Svenska kyrkan. Den bilden finns kvar även efter 

det att löneskillnaderna beräknats med våra fyra, successivt utökade, 

regressionsmodeller. I det första fallet, när vi kontrollerat för könsmässiga 

skillnader i ålder, anställningsform med mera (kolumn A), uppgår löne-

skillnaderna bland administratörer till drygt tio procent. Därefter minskar 

de med en procentenhet när utbildningsnivå inkluderats i modellen 

(kolumn B) och ytterligare något när vi dessutom tagit hänsyn till skillna-

der i utbildningsinriktning (kolumn C). Den största förändringen upp-

träder dock när befattningsvariablerna gör entré i modellen (kolumn D). 

Då minskar löneskillnaderna med hela fem procentenheter i förhållande 

till föregående kolumn. Det återstår dock en oförklarad löneskillnad på 

knappt fyra procent. 

 
Tabell 9: Könsmässiga löneskillnader bland Sacoanslutna i olika yrkesgrupper inom 

Svenska kyrkan 2006 

 Könsmässig löneskillnad då hänsyn tagits till 

skillnader i: 

Arbetsområde Ålder 

Anst.form 

Arbetstid 

Län 

Födelseland 

 

 

 

(A) 

Ålder 

Anst.form 

Arbetstid 

Län 

Födelseland 

Utb.nivå 

 

 

(B) 

Ålder 

Anst.form 

Arbetstid 

Län 

Födelseland 

Utb.nivå 

Utb.inriktn. 

 

(C) 

Ålder 

Anst.form 

Arbetstid 

Län 

Födelseland 

Utb.nivå 

Utb.inriktn. 

Befattning 

(D) 

Administrativa uppgifter 10,4 % 9,2 % 8,8 % 3,6 % 

Diakoner Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 

Präster 6,1 % 4,9 % 4,9 % 1,1 % 

 

Bland diakoner har vi inte i något av de fyra stegen hittat några statistiskt 

säkerställda löneskillnader överhuvudtaget. 

 

Prästerna visar samma mönster som administratörerna, men här ligger 

löneskillnaderna mellan könen på en lägre nivå. I det första fallet (kolumn 

A) ligger löneskillnaderna på cirka sex procent till männens fördel. De 

minskar med ungefär en procentenhet när utbildningsvariablerna förs in i 

modellen och slutligen med ytterligare fyra procentenheter när vi tar hän-
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syn till skillnader i befattningsnivå. Kvar finns då en löneskillnad på unge-

fär en procent. 

 

Löneskillnader på olika nivåer i löneskalan 

Slutsatsen att de könsmässiga löneskillnaderna bland präster i första hand 

beror på skillnader i befattningsnivå mellan könen konfirmeras i Figur 21. 

Sammantaget visar de båda bilderna i figuren ett typiskt ”glastaksmöns-

ter”, det vill säga små löneskillnader på de lägre lönenivåerna och desto 

större högt upp i löneskalan när man inte eliminerat effekten av att kvin-

nor och män ofta finns på olika befattningar. Då man i stället kontrollerar 

för dessa befattningsskillnader försvinner löneskillnaderna mellan könen 

nästan helt och hållet.  

 
Figur 21: Könsmässiga löneskillnader på olika nivåer i löneskalan beräknade utan 

respektive med kontroll för skillnader i befattningsnivå.  

Präster inom Svenska kyrkan 2006 
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Bilaga 1: Dataunderlag 
 

I rapporten används data dels från partsgemensam statistik inom offentlig 

sektor och Svenska kyrkan, dels från Sacoförbundens löneenkäter. Upp-

gifter om utbildningsbakgrund och födelseland kommer från SCB:s utbild-

ningsregister. 

 

Partsgemensam statistik 

Saco har genom partsgemensamt statistiksamarbete tillgång till individ-

information om Sacoförbundens medlemmar inom kommuner, landsting, 

statlig sektor och Svenska kyrkan. Inom dessa sektorer används uppgifter 

om medlemmar som uppfyller följande villkor: 

 månadsavlönade 

 inte tjänstlediga 

 ha sysselsättningsgrad på minst 40 procent  

 lön ska ha utgått aktuell månad. 

 

Kommuner och landsting 

För 2006 redovisas löneläget för anställda i kommuner och landsting i 

november. 

 

Totalt uppfyllde cirka 93 500 primärkommunalt anställda medlemmar 

ovanstående urvalskriterier, varav ungefär 78 000 ingår i de tio yrkes-

grupper som undersöks i rapporten. För landstingsanställda medlemmar 

var motsvarande uppgifter cirka 51 000 respektive 45 000 medlemmar. 

 

Variabeldefinitioner 

Lön Överenskommen fast kontant månadslön inklusive 

eventuella fasta lönetillägg som utges för kalender-

månad och som ingår i den kontanta lönen. Här 

ingår till exempel tillägg för läkare med administ-

rativ funktion och uppdragstillägg för tandläkare 

med lednings- och/eller samordningsansvar. 

Vidare ingår eventuella fasta tillägg för lärare. Er-

sättning för särskild arbetstid för läkare ingår inte. 

För deltidsanställda redovisas månadslönen upp-

räknad till full tid. 

 

Sysselsättningsgrad Överenskommen och/eller arbetad tid i förhål-

lande till heltid. 
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Statlig sektor 

Uppgifterna avser september 2006. Då uppfyllde cirka 83 000 medlem-

mar ovanstående urvalsvillkor, varav 60 500 klassificerades i de 31 arbets-

områden som redovisas i rapporten. 

 

Variabeldefinitioner 

Lön  Överenskommen fast månadslön inklusive fasta 

tillägg. Rörliga tillägg ingår således inte. Alla löne-

angivelser i rapporten avser heltidslön. Lönen för 

personer som arbetar mindre än heltid har följ-

aktligen räknats om till heltidslön. 

 

Sysselsättningsgrad  Överenskommen och/eller arbetad tid i förhål-

lande till heltid. 
 

Svenska kyrkan 

Uppgifterna avser november 2006. Cirka 4 800 medlemmar ingick i 

dataunderlaget varav 4 000 yrkesklassificerades. 

 

Variabeldefinitioner 

Lön  Överenskommen fast månadslön inklusive fasta 

tillägg. Rörliga tillägg ingår således inte. Alla löne-

angivelser i rapporten avser heltidslön. Lönen för 

personer som arbetar mindre än heltid har följ-

aktligen räknats om till heltidslön. 

Sysselsättningsgrad  Överenskommen och/eller arbetad tid i förhål-

lande till heltid. 
 

Privat sektor 

Inom Sacofederationen presenteras årligen ett antal förbunds lönestati-

stik. Denna omfattar uppgifter för medlemmar både inom privat och 

offentlig sektor. Lönestatistiken samlas in via enkäter som skickas ut av 

förbunden till sina medlemmar. En gemensam bearbetning av alla delta-

gande förbunds lönestatistik görs på Sacos kansli. Det är resultatet av 

bearbetningen som ligger till grund för statistiken över privatanställda 

medlemmar i Sacoförbunden. 

 

2006 bestod dataunderlaget för privat sektor av cirka 90 000 medlemmar, 

varav ungefär 75 000 yrkesklassificerades. Svarsfrekvensen var cirka 65 

procent. 

 

I löneenkätverksamheten 2006 deltog 17 av Sacos 26 förbund. Medver-

kande förbund var Agrifack, Sveriges Arkitekter, Civilekonomerna, Civil-
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ingenjörsförbundet, DIK-förbundet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 

Ingenjörsförbundet, Jusek, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, 

Naturvetareförbundet, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Veterinärför-

bund och Sveriges Farmacevtförbund som skickar löneenkäter till samtliga 

arbetsmarknadssektorer. Dessutom medverkade Akademikerförbundet 

SSR och Lärarnas Riksförbund, som endast skickade löneenkäter till 

medlemmar inom privat sektor. Även SRAT, Sacos Allmänna Tjänste-

mannaförbund, skickade ut enkäter till vissa av sina delföreningar. 

Kyrkans Akademikerförbund skickade löneenkäten till sina medlemmar år 

2006. De flesta av dem återfinns dock i underlaget från partsgemensamma 

statistiken på Svenska kyrkan. 

 

Observera att Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet gemensamt 

bildade Sveriges Ingenjörer den 1 januari 2007, samt att Naturvetareför-

bundet och Agrifack gick samman och bildade det nya förbundet Natur-

vetarna den 1 januari 2009. 

 

Variabeldefinitioner 

Lön Den redovisade lönen avser löneläget per 

september. Lönen skall vara heltidslön. I detta 

begrepp medräknas förutom den fasta månads-

lönen i princip 1/12 av det beräknade värdet av 

arvoden, provisioner, gratifikationer och natura-

förmåner under året. 
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Bilaga 2: Arbetsområden—
statlig sektor 
 

Indelningen i arbetsområden på statlig sektor motsvarar i stort sett 

BESTA-klassificeringens två första positioner. Några undantag finns dock, 

se förteckning nedan. 

 

Följande arbetsområden ingår i undersökningen:  

Arbetsförmedling 

Arkitektarbete och anläggningskonstruktion 

Arkivverksamhet 

Biblioteks- och dokumentationsarbete 

Domare* 

Ekonomiarbete 

Exekutionsarbete och obeståndsrättsligt arbete 

FoU med medicinsk m.m. inriktning** 

FoU med samhällsvetenskaplig, humanistisk eller rättsvetenskaplig/juridisk m.m. 

inriktning** 

FoU med teknisk och naturvetenskaplig inriktning** 

IT-arbete 

Informationsarbete 

Inköpsarbete 

Inte dömande verksamhet vid domstolar, hyres- och arrendenämnder och Rätts-

hjälpsmyndigheten 

Juridiskt utredningsarbete 

Kriminalvårdsarbete 

Kulturmiljövård 

Marknadsföring, försäljning 

Museiarbete 

Naturvetenskapligt arbete 

Personalarbete 

Produktionsplanering/-ledning 

Psykologarbete 

Revisions- och granskningsarbete 

Samhällsadministrativt planerings-, förhandlings- och utredningsarbete 

Socialt och kurativt arbete 

Tekniskt utrednings- och utvecklingsarbete 

Utbildning och forskning med humanistisk/religionsvetenskaplig inriktning samt 

konstnärligt utvecklingsarbete*** 

Utbildning och forskning med medicinsk, odontologisk samt veterinärmedicinsk 

inriktning*** 

Utbildning och forskning med teknisk och naturvetenskaplig inriktning*** 

Utbildning och forskning med samhällsvetenskaplig och juridisk/rättsvetenskaplig 

inriktning*** 

Utbildnings- och forskningsadministration 

Utbildningsarbete 

Utrednings-, inspektions- och tillsynsarbete med allmänrättslig inriktning 

Veterinärarbete, livsmedelstillsyn m.m. 

Åklagare* 

*Domare och Åklagare var ej kodade enligt BESTA klassificeringen 2006. Indelningen har gjorts med 

hjälp av tjänstebenämningar för dessa grupper.  

**De tre arbetsområdena inom FoU har i rapporten slagits ihop till en grupp. 

***De fyra arbetsområdena inom utbildning och forskning har i rapporten slagits ihop till en grupp. 
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