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vi vad behöver viVad omvetavet mer-

WADENSJÖESKILINGA PERSSON

genomsnitt gällerVi kvinnor i har lägre löneralla Detän män.attvet
Omfattningen löneskillnad-för Sverige såväl för andra länder. avsom

varierar mellan länderna välkänt i sina huvud-mönstret ärema men
Skillnaderna har tenderat minska längre tidsperi-drag. överatt sett en

Sverige i flestaod och mindre i de andra länder.är än
vi inte tillräckliga kunska-Behöver vi mer sedan längeHarveta

åtgärdsförslagfor såväl diagnos utskrivning Vårt ärsom av svarper
kunskaper såväl omfattningen och strukturendet behövsatt mer om

orsakerna till dem. volymlöneskillnaderdessa Denna ärsom omav
kunskapsuppbyggnad. Kapitlen bygger pågå-bidrag till denna påett

pekar samti-forskning och innehåller mycket kumkapende ny men
kunskapsluckor därmed behov fortsattdigt kvarstående och påpå av

forskning på området.
kvinnors timlönergenomsnittliga skillnaden mellan ochDen mäns

eller för for-hela arbetsmarknaden knappt 25över är attsett procent
kvinnornas genomsnittliga timlönmulera det något annorlunda: upp-

löneskillnad har varit rela-går till 80 Dennamännens.procentca av
början 1980-talet efter ha reducerats markanttivt stabil sedan attav
l970-talen. Vi vill redan här påpeka de redovisa-under och1960- att

mellan de olikade löneskillnaderna kommer variera någottotala att
heltäck-bidragen i volymen, eftersom det inte finns någon gemensam

lönestatistik.ande
kvinnors lönergenomsnittliga skillnaden mellan ochDen mäns

omfattning-arbetsmarknaden kan inte betecknas måtthela ettsom
arbetsmarknadsdiskrimineringen efter kön. kan finnas andraDeten av

förklaringar till löneskillnader diskriminering. Vad förklarar dåän att
kvinnorhar högre lönermän än

förklaring och kvinnor har olika mycket deEn är mänatt egen-av
i utbildning ochvärderas på arbetsmarknaden skillnaderskaper som -

exempel. Traditionelltarbetslivserfarenhet tvåi omfattningen utgörav
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har i genomsnitt längre utbildning kvinnor och fortfarandeänmän en
skiljer sig kvinnors och utbildningsinriktning mycket markantmäns

Kvinnorna har också i genomsnitt, givet ålder, arbetat färre åråt. än
Skillnader i egenskaper kan orsakas kvinnor ochmännen. mänattav
val vad gäller utbildning och arbetskraftsdeltagande där fak-olikagör

ojämn arbetsfördelning i familjen kvinnortisk och förväntad mellan
förklaringen.kan del Lönediskriminering ochoch män avvara en

möjligheternaskillnader vad gäller få anställning kan också resul-att
kvinnor och olika utbildningsval och antaleti män görtera attatt ar-

betsår skilja sig skillnader i arbetsrelaterade egenska-kommer att
till del resultatet diskrimineringkan alltså på arbets-en vara avper

marknaden.
förklaring till könslöneskillnaderandra och kvin-En är mänsatt

kunskaper och färdigheter värderas olika. exempel kanEttnors vara
utbildningsår mindre löneökning för kvinnor föränatt extraett ger en

ersättningen för olika arbetsrelaterade egenskaper skiljer sigAttmän.
kvinna får lägre timlön de harkan innebära än näratt en en man ex-

akt utbildning, arbetslivserfarenhet, anställningstid Det äretc.samma
löneskillnaden lönediskrimine-denna del brukar betecknasav som

ring.
båda förklaringar bygger uppdelning löneskillna-påDessa en av

beror skillnader iden i del arbetsrelaterade egenskaper ochsomen
del beror på skillnader i belöning för de olika egenskaperna.en som
fler arbetsrelaterade egenskaper inkluderas, desto mindre delJu som

förklaraslöneskillnaden i regel skillnader i ersättning för olikaav av
arbetsrelaterade egenskaper. Vilka arbetsrelaterade egenskaper ska då

regel brukar sådan jämförelse till de vari-med koncentrerasItas en
till individenabler knutna humankapitalvariabler,ärsom men

ibland inkluderas också yrkes- och branschtillhörighet. finns dockDet
invändningar inkluderandet dennagöraatt mot av senare gruppen av
variabler. Skillnaderna i yrkes- och branschfördelning kan till delen

inkluderandebero diskriminering och kan dölja förekomstenpå ett av
, diskriminering. möjlighet dela de arbetsrelateradeEn är att upp egen-

skaperna olika ochi studera effekterna kvinnorseparat attgrupper av
sigoch befinner i olika yrken och branscher.män

empiriskaproblem vid studier alla egenskaperEtt ärannat att som
relevanta för lönesättningen inte går observera. saknas medDetär att

uppgifter huruvida,andra ord såväl och i vilken utsträckning,om
kvinnor och skiljer sig vad gäller dessa egenskapermän som om
huruvida, i vilken utsträckning, olika föroch dessa egenskaper ersätts
kvinnor och män.

tredje förklaring till löneskillnader mellan kvinnor och blirEn män
vid uppdelning egenskaperna i två individanknutnaav grupperen -
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kvinnor och harsektorstillhörighetochyrkes- mänrespektive att-
sinskillnad kan ilönei olika branscher. Dennaoch arbetaryrkenolika
deoch kvinnorpåi del berordelas män attatttur genomsomupp en

och bran-i olika yrkenegenskaper hamnararbetsrelateradeolikahar
medkvinnor ochdel beroroch mänscher, att samma egen-en som

och medkvinnoroch branscher.olika yrken Atthamnar i mänskaper
och bran-i olika yrkenegenskaper hamnararbetsrelateradesamma

olika arbetenoch föredrarkvinnorpåscher kan bero män typeratt av
bli diskriminerade vidKvinnor kandiskriminering.också re-men

branscher och befatt-yrken,till vissaoch befordrankrytering typer av
ningar.

kvinnor ochför lönedifferensenbetydelsedå mändetHar attstor
mellan olikalöneskillnademabranscheroch Omi olika yrkenfinns

Fördelning mellanolikheterna ispelarsmå såoch branscheryrken är
branschlöneskillnader-yrkes- ochroll,kvinnor litenochmän men om

fenomenspecielltocksåbli effekterna Ettså är attstora.är storana
ha låga lö-kvinnor tenderarandelmedoch sektoreryrken attstoren

fördet ökade intressetförklaring tillskillnaderSådana är ar-enner.
lika värdearbeteUtgångspunkten för dessabetsvärderingar. är att av

lika lön.ska ge
delas ochkan alltsåoch kvinnormellanLöneskillnader män upp

förklaringsfaktorer följandebakomliggandetillskrivas sätt:
egenskaper,arbetsrelevantaolikaoch kvinnor harl män
för och kvinnorolikaegenskaperersättningen för dessa mänär2

yrke och sektor,beräknat inomeventuellt
delvisoch sektorertill olika yrkenkommerochkvinnor3 män

delvisegenskaper ocharbetsrelateradeolikade hargrund attav
egenskaper ham-medkvinnor ochgrundpå mänatt sammaav

skiljer sig mellanlönenochyrken och sektoreri olika attnar
ochoch sektorer,olika yrken

ikvinnor lägreandelsektorer med högi yrken och är änlönen4
kvinnor.med låg andelsektoreryrken och

grundval delasdennabrukarDiskrimineringen upp
arbete,för likalönediskriminering olika löndirektl -

medochkvinnorfördelningsdiskriminering män2 samma ar--
grundi olika yrkenegenskaper hamnarbetsrelevanta attav

befordrananställning ochviddiskrimineraskvinnor samt
iandelen kvinnorlönen lägrevärdediskriminering störreär3 -

sektornyrket eller är.
mellan kvin-löneskillnademauppdelningenredovisadehärDen av

överdrivettyckaskani olika komponenteroch män noggrann.varnor
grunduppdelning bl.a. påsådanviktigtemellertid göraDet attär en
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möjligheterna och medlen motverka löneskillnaderatt mellanattav
könen varierar med orsakerna till dessa.

Omfattningen lénediflerensen och dess utvecklingav

Som har könslönedifferensen minskatnämnts tiden. Lars Svens-över
kapitel innehåller analys utvecklingen under 1900-talet.sons en av

Utvecklingen inom industrin visar utjämningen framför allt skettatt
under några väl avgränsade perioder: kring 1920, 1944-49 och under
1960- och 1970-talen. gällerDet såväl för arbetare tjänstemän.som

viSer på hela arbetsmarknaden så sker utjämningen dels under mel-
lankrigstiden kvinnolönerna stiger från 58 till 67 männensprocent av
löner, dels från 1960 till kvinnolönerna1980 stiger från 70 till 86

löner. Från har1980 kvotenmännens mellan kvinnorsprocent ochav
löner varit stabil.mäns
utjämning kanEn ske på olika sätt:

1 kvinnornas löner jämfört med löneratt ökarmännensgenom
inom olika yrken och sektorer,

2 lönerna i de sektorer där kvinnornaatt är överrepresente-genom
rade ökar jämfört med i de där överrepresenterade,männen är
och

3 kvinnor lämnar lågavlönade kvinnobranscheratt förgenom
bättre betalda mansyrken förändraden yrkesstruktur.

Resultaten undersökningen pekar utjämningen under mel-attav
lankrigstiden berodde på kvinnor flyttade till relativt bättreatt sett
betalda sektorer, medan utjämningen under och1960- 1970-talen be-
rodde de relativa kvinnolönerna inom de olika sektorernaatt för-
bättrades. utvecklingDenna vill författaren tillskriva efterfrågeut-
vecklingen, eftersom förändringarna före förändringarna i lö-startar
nepolitiken.

Kvinnoyrken låglöneyrken-

vissa perioderI har alltså förskjutningar mellan kvinnors och mäns
fördelning sektorer haft betydelse för löneutjämningen ochstor en

del den kvarstående löneskillnaden kan kopplas tillstor mänattav
och kvinnor i sektorer och yrken med olika lönenivåer.är Carl
Grand behandlar i sitt kapitel betydelsen lönerna lägre i kvin-ärattav
noyrken. fårHan resultat lönerna 9 högre iär nästanatt procentsom
yrken med 10 kvinnor i yrken med 90 kvinnoränprocent procent om
konstanthållning för många andra egenskapergörs hos individerna

Ävenoch arbetsplatserna. får lägre lön i typiska kvinnoyrken imän än
typiskt manliga yrken skillnaden något mindre,än 6är procent.om

4



vad behöverVad omvi vi vetavet mer-

löneskillnadernabetydelsen faktor förmått på dennaEtt är attav
skulle stiga från tillgenomsnittslön relativt 80kvinnornas männens

manliga lön givet in-kvinnliga och yrken87 procent gav sammaom
arbetsplatsegenskaper.divid- och

Sverige har relativt småInternationella jämförelser pekar på att
genomsnittliga löner ochmellan och kvinnorsskillnader mäns att en

ilönestrukturen mycket jämnareförklaringen kandel ärattvaraav
löneskillnaderna mellan olika yrkeni andra länder.Sverige Omän

segregering inte till löneskill-små så leder såoch sektorer är storaen
löneskillnaderna mellan kvin-fråga då de minskadenader. En är om

1970-talen beror minskade löneskillnad-och 1960- ochmännor
fråga behandlasmellan branscher, utbildningsgrupper Dennamm.er

pekarEdin och Katarina Richardson. resultatPer-Anders Derasav
haft ef-överraskande branschlöneförändringarkanske något att en

till löneskillnaderna mel-fekt riktning, dvs. bidragit ökai motsatt att
och utbildning,relativa lönerna inom vårdlan kvinnor och Demän.

fallit under perioden. Till löneutjäm-kvinnobranscher, hartvå tunga
utbild-bidragit kvinnor har fått karakteristikaningen har istället att

arbetslivserfarenhet, bransch likaning, Attär männens.som mer
arbetslivsdeltagandeskillnaderna i avkastning på utbildning och gene-

orsak.rellt har minskat bidragandeär en annan
förklaras könsskillnad-löneskillnad inte kandel denEn avav som

i ersättningen till dessa kan beroi arbetsrelaterade egenskaper ocher
lönesättningen inte in-har betydelse föralla egenskaper äratt som

hänsynhar metod för kunnakluderade. Författarna använt att taen ny
förändringar ivariabler. Resultaten pekar påtill icke observerade att

och iinnehav dessa egenskaperkvinnors respektive ersätt-mäns av
löneutjämningen mellan ochförklarar mycket 1968ningen för dem av

1981.
löner så hartill de kvinnor har lägstintresset koncentrerasOm som

betydligt mellan ochmellan könen varit 1968löneutjämningen större
lönespridningenverkar förändringar i pådenna1981. För ar-grupp

arbetslivserfa-minskad avkastning utbildning ochbetsmarknaden
löner specialstu-ha haft betydelse.renhet Enstörre annan grupp vars

jämfört kvinnorna harkvinnor med Dederas män.är unga ungaunga
lönesituation. Förklaringen härefterhand förbättrat sin relativa är att

minskad lönespridning isöka inte i allmänt sammansätt-attutanen
efter blivit lika för de kvinnor ochningen efter egenskaper hand unga

arbetsmarknaden.inträder påmän som
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Olika lön för lika arbete

synliga formen diskrimineringDen kvinnor ochär mänmest attav ar-
betar vid sidan varandra, arbetsplats och harav samma samma ar-
betsuppgifter erhåller olika löner. diskrimineringDenna ärtypmen av
knappast särskilt vanligt förekommande längre. det inledandel av-
snittet nämnde vi inkluderande variabler representerade yrkeatt ett av

del löneskillnademaoch bransch bort mellan och kvin-mäntar en av
inkluderande variabler representerande arbetsplatsEtt och be-nor. av

fattning förväntas det i högrekan grad.göra än
och Trond i sin studieEva Meyerson Petersen gör en noggrann

kartläggning löneskillnadema mellan kvinnor och medmänav samma
befattning och/eller arbetsplats inom den privata sektorn i Sverige un-
der perioden 1970-1990. Bland arbetarna tjänade kvinnorna 12,8 pro-

mindre år 1990. jämförelsen för likartadGörs befatt-än männencent
ning och arbetsgivare minskar skillnaden till 1,4 Enprocent.samma
jämförelse med situationen visar1970 betydligt delstörreatt en av
den lönedifferensen förklarastotala kan med skillnader i befattning

arbetsgivareoch år 1990 1970. Bland tjänstemännen tjänade kvin-än
mindre år befattning27,8 1990. Närän männenprocentnorna samma

jämförsoch arbetsgivare så återstår skillnad 5,0 Detprocent.en om
pekar lönediskrimineringenden renodlade har relativt litenatt en
omfattning den svenska arbetsmarknaden. intressant följdfrågaEn

emellertid vad definierar befattning och i vad mån indel-är som en
ningen befattningar samtidigti innebär uppdelning kvinnor ochen av

inrättandet befattningaroch och placerandet i olika befatt-män om av
ningar kan dölja könsdiskriminering.sättett ettvara

löneskillnadenuppdelningEn av

könslöneskillnadenTraditionellt brukar delas i del berorupp en som
ipå könsskillnader de egenskaper värderas på arbetsmarknadensom

och del beror på skillnader i ersättningen till dessa egenska-en som
finns nämndes inledningsvis skäl vidareDet och ocksåattper. som
löneskillnaderpå de uppkommer via skillnader i yrkesfördel-se som

ningen olika yrken har olikaoch där löner, och där dels depåse
skillnader i yrkesfördelning kan förklaras skillnader isom av egen-
skaper, de inte kan förklarasdels på sådant blir så-Detsätt.se som
ledes indelning i fyra olika komponenter. Mahmood Arai ochen

Thoursie har genomfört första studie dennaAnna påtypen av sven-
ska data.

visar resultaten använder horisontell1990För att om man en yr-
nordiskkesuppdelning baserad på yrkesklassificering så berorNYK
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och harlöneskillnaden kvinnortotala mänden46 attprocent av
ikönsmässiga skillnadergivetegenskaperarbetsrelateradeolika yr-

förbelönas olikaegenskaperdessakesfördelningen, 39 procent att
yrkesfördelningen,skillnader ikönsmässigagivetochkvinnor män

könsskillnader iförklarasyrkessegregering kanpå1 procent avsom
bakgrundsfaktorer 13och vissaarbetsrelaterade egenskaper samt pro-

den totala löne-andelyrkessegregering.oförklarad Denpåcent av
skillnader i egenskaperkan förklaras utgörinteskillnaden avsom

39+13bestämt 52hälften elleralltså närmare procentän pro-mer
utgjordedå densedan 1981,dock minskat någotharAndelencent.

58 procent.
yrkesindel-vertikal statusberäkningar utifrånMotsvarande en

liknande resultat.socioekonomisk indelning SEIbaserad påning ger
förklarasinte kanlöneskillnadentotaladenandelDen avsomav

yrkesfördelningsskillna-viadirekt elleregenskaperkönsskillnader i
från tillhar fallit 60 53egenskapsskillnaderförklarasder pro-avsom

och 1991.mellan 1981cent

diskriminerarVem

detdem. Harsjälva det någonsiginte sätterärLöner sätts somav —
Mia Hultinlönernakvinnorellerbetydelse det sättermänär somom

studie baseradfråga ibesvara dennaSzulkin försökerRyszardoch en
kvinnor ochandelenuppgifterdär de har mänindividdata om

rollspelar någondet intehuvudresultatcheferna.bland Deras är att
blirkvinnor lönenellerchefernaanställdamanligaför de är mänom -

anställdakvinnligtbetydelse för dehar däremotdensamma. Det stor
den pri-granskningkvinnor.cheferna Enandelhur ärstor avsomav

anställda harkvinnligt 7resultatsektorn procentattvata somger
alla cheferkvinnorcheferna ärlön 50 änhögre ärprocent omavom

Omsektornskillnad i den offentliga 5motsvarande är procent.män;
central nivåinteföretag där lönernagranskar despeciellt sättsman

effektenorganisationen blirnivå ilägrepåpå arbetsplatsen utan en
decent-markant påtenderar förloraKvinnornabetydligt attstörre. en

finns all-Eftersom detchefernalönesättningraliserad män.är enom
ocksåstyrning ochformerdecentraliseradetrendmän mot avavmer
utjämnaansträngningamatendera försvåradetlönebildning kan attatt

ochkvinnormellanlönerna män.

idoförmånerS

penninglön.i formanställning kommer inteersättning frånAll aven
förmodligen ökatharoch deras betydelseomfattandeSidoförmåner är
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under år. Undersökningar avseende andra länder pekar på attsenare
det finns skillnader i sidoförmånerhur fördelas och kvinnor.på män

Granqvist redovisar i sitt kapitelLena första undersökning sido-en av
förmånema i Sverige. visar klartDen på oftare kvinnor harmän änatt
sidoförmåner, de har fler sidoförmåner och de har oftare de ekono-
miskt värdefulla sidoförrnånema.sett mer

Vad förklarar dessa skillnader förstaEn tänkbar förklaring är att
det helt enkelt återspeglar har högre löner och det vidmännenatt att

progressivt lönsamtskattesystem andel in-är störreett att ta ut en av
komsten sidoförmâner. andra förklaring skulle kunnaEn attsom vara
kvinnor har arbeten i mindre utsträckning kombinerade med,ärsom
eller möjliga kombinera med, vissa sidoförmåner kvin-är att typer av

oftare deltid, oftare i offentlig sektor tredje för-arbetar etc.. Ennor
klaring kvinnor olikaoch behandlas kvinnor diskrimine-är mänatt -

Undersökningen viss stöd den första förklaringen hög-ettras. ger -
löner kombinerade med sidoförmåner. den fram-Menärre mer av ger

för stöd tredje förklaringen:allt åt den kvinnor och behandlasmän
olika får mindre ofta sidoförmånerkvinnor bransch och si-oavsett-
doförmåner förekommer mindre ofta i branscher med hög kvinnoan-
del.

här redovisade skillnaderna i och kvinnors sidoförmånerDe mäns
viktigt resultat. pekar lönejämförelsemapå de vanligaDetär ett att

underskattar de totala löneskillnaderna mellan och kvinnor.män

Arbetsvärdering

framgått tidigareSom de kapitlen råder det i dagens Sverige i detav
lika lön för helt lika befatt-arbete samma arbetsplats ochnärmaste

ning. Kvinnor och arbetar emellertid inte med exaktmän samma ar-
betsuppgifter finnsdet betydande segregering. viktig delEnen av—
den totala könslöneskillnaden manliga och kvinnliga arbetenär att
betalas olika mycket. krav har ställts arbete med likaEtt är attsom
värde skall lön. Arbetsvärdering har framförts ettge samma som me-

för sådan löneutjämning.del en
Arbetsvärderingar har diskuterats länge i Sverige. den solida-När

riska lönepolitiken blev politikLO:s de problemettvar av som upp-
märksammades frågan hur löneskillnaderna skulle mel-storaom vara
lan olika arbeten den solidariska lönepolitiken endastangav-
lika för lika arbete. behövdes arbetsvärderingsinstrumentlön Det ett
för få fram rättvisa löneskillnader. sådant visadeinstrument sigEttatt

åstadkomma.dock svårt Avvägningen löneskillnadernaattvara av
arbeten har fåttmellan olika på andragöras sätt.



Vad vad behövervi omvivet veta mer-

harI USA arbetsvärderingar däremot kommit användas föratt att
undersöka förekomsten könslönediskriminering och därmed för attav

Åsaändra lönestrukturen. Löfström går i sitt kapitel igenom de ameri-
kanska erfarenheterna och redovisar också resultat från svensken ar-
betsvärderingsstudie studie lönerna för högskoleanställda. Ar-en av-
betsvärderingen pekar lönerna i kvinnoyrkena också i vissaatt men

mansyrkena skulle höjas och lönerna i andra mansyrken skulleav
sänkas följde resultaten. Kvinnorna skulle i genomsnitt vinnaom man
lönemässigt arbetsvärdering tillämpades. också huvudresul-Det ärom

de amerikanska arbetsvärderingsstudiema. Ett speciellt prob-taten av
lem löneökningar utifrån arbetsvärderingsstudierär kan medföraatt
minskad sysselsättning. Resultaten skiljer sig vad gäller detta mellan
olika undersökningar och sysselsättningseffektema troligen starktär
beroende på marknadsforrn och substitutionsmöjligheter mellan den

får sin lön höjd och andragrupp som grupper.

Äktenskapspremien
Ett speciellt fenomen arbetsmarknaden i olika länder, bl.a. USA, är

gifta får högre lön ogiftamän äratt kon-än män även närsom man
stanthåller för utbildning, arbetslivserfarenhet Gifta fårmänm.m. en
äktenskapspremie gifta kvinnor får däremot inte någon sådan-
premie jämfört med ogifta kvinnor. Finns det sådan äktenskaps-en
premie också i Sverige och vad i fallså förklaringenär

Katarina Richardson visar i sitt kapitel det finns sådanatt en pre-
mie den minskat åren hon visaräven också det finnsöver attom en
sambopremie, något mindre. finns fyraän Det förklaringarom som
framförts avtill denna skillnader. förstaDen det finnstyp är att en
selektion så de gifter sig inte bara konkurrenskraftigaatt påärsom
äktenskapsmarknaden också arbetsmarknaden. andraDenutan är

äktenskapspremien förklaras specialiseringatt gifterav en man som-
sig kan energi förvärvsarbeteägna hustrun överatt tarmer genom
specialiserar sig på hushållsarbete. Den tredje förklaringen är att ar-
betsgivarna gifta högre lön då de har försörjningsbördamän störreger
och den fjärde förklaringen gifta på grund sin för-är mänatt störreav
sörjningsbörda väljer arbeten högre .lön arbets-sämresom ger men
miljö s.k. kompenserande löneskillnader.

Undersökningen stöd de två första hypotesema integer men
Äktenskapspremiende två sista. i Sverige skulle alltså förklaras av

selektionen till äktenskap och specialiseringen mellan makarna.av
Specialiseringshypotesen får stöd vid de två första observationstid-
punkterna 1968, 1974 inte vid de två sista 1981, 1991. Hem-men



Eskil WadensjöInga Persson

utför ökadmindre vanliga ochefterhand blivitmafruar har männen en
hushållsarbetet.andel av

löneutvecklingochörvärvsavbrottF

fram-ochmellan kvinnortill löneskillnaderförklaring mänEn som
från den amerikan-till undersökningarmed hänvisningförts speciellt

ochkvinnor har förvärvsavbrottarbetsmarknadenska attär att mer
för förstalöner två detleder till lägreförvärvsavbrott sätt: genom

arbetslivserfar-blir kortare ocharbetslivserfarenhetensamladedenatt
andrapositivt för detpåverkar lönenfaktorenhet samtär ge-somen

sjunker och lö-yrkeskunskapemaleder tillavbrott attattatt ettnom
grund detta.sjunker på avnen

ochSundström SusanEdin, MarianneAlbrecht, Per-AndersJames
svenskadata avseende denkapitel baseras påvisar i sittVroman som

självstän-icke-yrkesaktivitet harperioderarbetsmarknaden att enav
sådana perioderalldeles bortsett frånlönesänkande rolldig gör attatt

resultatarbetslivserfarenheten blir kortare. intressantEttden samlade
förvärvsavbrottlön grundi form lägre påkostnaden ärettär att avav

aktivi-olikauppdelning påför kvinnor.högre för En typermän än av
utsträckning vidgäller i högvisar dettaförvärvsavbrottetunder atttet

kvinnor i såfaktor bakomkanföräldraledighet. Det attvara en
kostnaden förföräldraledigtutsträckningmycket mänänstörre tar -
blir lägre.löneutveckling Härform försämradhushållets ekonomi i av

förblir lönenedgångenvid arbetslöshetskall tilläggas störreävenatt
leda tillicke-yrkesaktivitet verkarför kvinnor. Enmän än typ av
inteeffekten dockmilitärtjänst förnämligenhögre lön, ärmän sta--

tistiskt signifikant.

löneskillnadermedelUtbildning motett-
löneskillnader. Genomanförts medelUtbildning har ofta ett motsom

få likaskulle kvinnor kunna lönerutbildningökad männens.mer
utbildningengenomsnittlig längd påefterhand fåttKvinnorna har en

sikt, efterhandPåalltmer männens.motsvarar som nya genera-som
ikvinnor ocharbetsmarknaden, kommerpåtioner kommer män

skolutbildningformellarbetskraften ha genomgåttden svenska att un-
ochemellertid kvinnorsSkattningar visarlika många år.der mänsatt
får högremarkantutbildning skiljer sigavkastning på männen-

väljerkvinnor ochförklaring kanmöjligavkastning. En mänattvara
kvinnor väljer lägredeutbildningsvägar ocholika vägaratt gersom

ochlöneskillnader kvinnoråterstårdetlön. Frågan när mänär somom
jämför i sittEskil Wadensjöutbildningar jämförs.genomgått samma
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Vad vad behöver omvi vi vetavet mer-

arbetsinkomster kvinnor och i utbildningkapitel de mänsom samma
kvinnornas arbetsinkomstererhåller. visar sig som beror såvälDet att

arbetade timmartimlön antal lägrepå är än männens ävensom om
för ålder och antal år efter vilket kankonstanthållning görs examen

arbetslivserfarenhet. jämförelsemått Enettsom noggrannareses
efter inte skiljer sigvisar arbetsinkomsten så mycketstraxatt examen

kvinnor och lönetillskottet år eftermellan män ärattmen per examen
förbetydligt för kvinnor än män.sämre

med låg lönKvinnor

studerar kvinnors och löner och könsskillnader i löne-När mänsman
fördelningen det speciellt intresse kvinnor betydligtär attav se om
oftare bland de lågavlönade. Mia Hultin och Ryszardän män är mest

fråga.Szulkin behandlar i bokens sista kapitel denna vsarDe att
överrepresenterade bland de har lägst löner.kvinnorna klartär som

relativt mått andel kvinnor och ingårgäller sigDet mänett somvare
anställda har lägst lön elleri den femtedel alla absolutettsomav

tjänar mindre tredjedelarandel kvinnor och tvåmått män änsom av
kvinnormedianlönen utnyttjas. Båda måtten pekar markantäratt

bland de lågavlönade, dennaöverrepresenterade överrepre-attmen
minskat fram till början 1980-talet för sedansentation att sta-av vara

kvinnabil. undersökning visar såvälEn närmare attatt att somvara
kvinnodominerat yrke ökar risken för lågavlönad.i attett varavara

lågavlönad år behöver emellertid inte innebäraAtt attett en per-vara
lågavlönad under kommande år. Undersökning-fortsätter att varason

emellertid kvinnor i betydligt högre gradpekar på än männenatten
lågavlönade. Lågavlönade lyckas alltså oftarefortsätter mänatt vara

till mellan- höglönegruppen.lågavlönade kvinnor komma ochän upp

Några lärdomar

inledning bara några de många resultatVi har i denna presenterat av
redovisas i de olika kapitlen irörande kvinnors och lönermäns som

avslutningsvis framhäva resultat.denna bok. Vi skall här några
i klart lägreKvinnor har genomsnitt löner än män.-

Speci-Löneskillnaderna mellan könen har långsiktigt minskat.-
ellt markant nedgången under och l970-talen. Sedan1960-var

1980-talet har skillnaderna varit eller mindre kon-början av mer
stanta.
Löneskillnaderna mellan kvinnor och arbetar påmän sam-som-

och i befattningar små.-arbetsplatser Menärsammama
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kvinnor och arbetar i utsträckning i olika yrken ochmän stor
befattningar och inom olika sektorer.

i kvinnodominerade yrkenLöner lägre i mansdomineradeär än-
yrken vid jämförelse yrken uppvisaräven av som samma egen-

innebär kvinnorskaper. och i kvinnodomineradeDet mänatt
fåryrken lägre ersättning vid givna arbetsrelaterade egenskaper

kvinnor och i mansdominerade yrken.än män
Ungefär hälften den totala löneskillnaden går förklaraattav——

könsskillnader i olika arbetsrelevantamed egenskaper, hälften
förklaragår inte på detta del kan dock bero köns-en påsättatt

iskillnader egenskaper inte går observera.attsom
verkar det inte lönemässigt spela någonFör roll chefer-män om-

eller kvinnor. Kvinnorna får lägre lön chefernaär män ärna om
cheferna kvinnor kvinnornas löner idockmän än är är ävenom

cheferdet fall alla på arbetsplatsen kvinnor lägreär än män-att
löner.nens

Kvinnor får färre sidofönnåner och de får sidoförrnåner ärom-
de lägre värde innebär den vanliga lö-Detän mänens.ett attav
nestatistiken underskattar löneskillnaderna mellan kvinnor och
män.

förlorar förvärvsavbrottpå föräldraledighet kvin-Män änmer-
kan bidragande faktor till kvinnorDet för-att tar utnor. vara en

äldraledighet i så mycket utsträckningstörre än män.
oftareKvinnor genomgår högre utbildningar lederän män som-

till relativt låga löner och oftare kvinnor högremän änsett ut-
bildningar leder till höga löner. förklaring tillDet är attsom en

Ävenutbildningspremien lägre för kvinnor för givetär än män.
inriktningen den högre utbildningen har emellertid kvinnor
lägre arbetsinkomster än män.
Kvinnor oftare lågavlönade. Lågavlönade kvinnorär än män-
förblir också lågavlönade i utsträckning lågavlönadestörre än

man.

Vad behöver vi omveta mer

Många resultat redovisas i denna volym, de visar samtidigt attmen
det behövs kunskaper omfattningen, sammansättningen ochmer om
orsakerna till löneskillnadema. skall vi framhävaHär några områden
där behovet kunskaper framstår speciellt tydligt.av nya

Vi behöver hur lönerna på arbetsplatsnivån.sättsveta mer om-
redovisade härResultat tyder det har betydelse det äratt om

kvinnor eller lönerna och också på vilken nivå imän sättersom
organisationen lönerna sätts.som
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Vad vad behöver omvi vivet veta mer-

Arbetsvärdering har framförts medel könslöneskill-ett motsom-
behövs forskningnader. dels för utveckla bättre in-Det attmer

arbetsvärdering,för dels för undersöka effekternastrument att
tillämpning dessa instrument, vad gällerbl.a. syssel-avav en

sättningen. -
denna bok redovisas detaljerade undersökningar löneskill-I av-

i privat sektor. Liknande undersökningarnadema avseende den
sektorn värde.offentliga stortvore av

sedvanliga lönestatistiken verkar underskatta könslöneskill-Den-
inte inkluderanaderna alla sidoförmåner. Fortsattaattgenom

undersökningar sidoförmånernas omfattning och utvecklingom
därför vikt för kunna bedöma omfattningen ochär stor att ut-av

vecklingen de totala könslöneskillnadema.av

13



historia löneutj ämningEn om

kvinnors och löner i långsiktigt perspektivmäns-

LARS SVENSSON

Inledning1.1

lägre avlöning i förhållande till hör till deKvinnomas männens mest
lagbundenhetema inom det ekonomiska forrnule-konstanta livet. Så

ekonomiprofessom Eli Heckscher i promemoriarade sig 1914 en som
skrevs uppdrag Lärarelönenämnd. Heckscher redovi-på 1912 årsav
sade empiriskt material, bland från det svenska jordbruket, iett annat
vilket han hade observerat påfallande stabilitet tiden i förhål-överen
landet mellan kvinnors och löner.mäns

emellertid visa vanskligtUtvecklingen skulle hur det ärsnart att
upphöja historisk erfarenhet till allmän lag. få inled-Några år senare
des period med snabb löneutjämning mellan könen svensken ar-
betsmarknad. industrin kom lönegapet reduceras medInom att unge-
fär procentenheter mellan och och förändringen1919 1922,10 var av

de följ-storleksordning i andra sektorer. Utvecklingen undersamma
allmänt variationerfram till idag skulle utmärkasande åren75 av

relativakring starkt stigande trend i kvinnors löner. Denen genom-
snittliga löneskillnaden mellan kvinnor helaoch beräknad påmän ar-

minskade därvid frånbetsmarknaden omkring till40 15 Iprocent.
detta det förloppet beskrivaskapitel ska i detalj och diskussionmer en

långsiktigaska föras hur den utvecklingen krympande löne-motom
klyftor mellan könen kan förklaras. Särskilt ska frågan vilkenom re-
lativ betydelse ska tillskrivas institutionella faktorer respektivesom
marknadskrafter diskuteras.

få studierfinns svenska kvinnors relativa löner i längreDet ettav
historiskt perspektiv. Löfström och diskute-1989 Svensson 1995a

tillorsakerna de krympande löneskillnadema mellan kvinnliga ochrar
industriarbetare.manliga Båda behandlar endast begränsad delen av

arbetsmarknaden. studien omfattar tidenDen 1913-1990,senare me-
dan tidsperspektivet i den förra begränsat till efterkrigstiden. Någonär
historisk undersökning kvinnors löneförhållanden spännerav som

14



historia löneutjämningEn om

arbetsmarknaden i dess helhet existerar inte. kan tyckasDettaöver
förvånande förklaras sannolikt det empiriska underlagetattmen av
för långsiktsstudier i flera avseenden mycket bristfälligt. medFörstär
Levnadsnivåundersökningarna LNU, den första gäller 1968,varav
skapades datamaterial möjliggjorde samlad och ingåendeett som en
analys förhållandena för kvinnor svensk arbetsmarknad. Dettaav
material har i lång rad undersökningar, framför alltanvänts en av
ekonomer och sociologer. Vår nuvarande kunskap kvinnors situa-om
tion svensk arbetsmarknad grundar sig till del studierstor som
bygger LNU-materialet. innebär förhållandena ochpå Det utveck-att
lingen före det 1960-talet har blivit belysta. Avsaknadensvagtsena av

längre historiskt perspektiv kan innebära förståelsen ocksåattett av
dagens problem och sammanhang begränsas. Studier längre för-av
lopp kan ibland inte framträder i det kortamönsterexponera som
perspektivet och kan andra utgångspunkter för analysen.gesom

den bakgrunden ska föreliggande bidrag tillDet är mot man se
kunskapen den långsiktiga förändringen kvinnolönerna påom av

arbetsmarknad. Tillgången data har i detta fall fått be-svensk på även
startpunkt till tiden för världskriget.valet UnderFörstastämma av

1910-talet började Socialstyrelsen samla in, sammanställa och publi-
löneuppgifter från delar arbetsmarknaden. skapadeDet utancera av

tvivel situation for den ekonomisk-historiskaen gynnsammare ar-
betsmarknadsforskningen.

Lönematerialet rikast för industrisektorn, särskilt för arbetare.är
denna kan också sysselsättningsdata hämtas från industri-För grupp

statistiken. innebär konsistenta tidsserier för både löner ochDet att
sysselsättning kunnat konstrueras på grundval årliga data för arbe-av

för fråni industrin från 1913 och industritjänstemän 1917 setare
tjänstemän finns publicerade uppgifter endastSvensson, 1995a. För

för industrin i sin helhet, medan data för arbetare finns tillgäng-även
liga bransch- och delbranschnivå. Förhållandena för anställda inom
industrin, framför allt industriarbetare, kommer relativtatt ettges

i den följande framställningen grund denpåutrymmestort av gynn-
datatillgången.samma

långsiktigt i kvinnors löner1.2 Ett mönster

Industrin

År kvinnliga industriarbetare timlön uppgick tillhade 581913 en som
Årför manliga hadegenomsnittslönen arbetare. 1995procent an-av

framgår emellertid figur lö-delen stigit till 1.190 Detprocent. attav
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SvenssonLars

neutjämningen inte fortgått kontinuerligt och i jämn takt. Förloppet
har perioderpräglats snabb utjämning avlöststvärtom attav av av
andra då relativlönenivån varit stabil eller till och med sjunkit något.
Löneutjämningen mellan kvinnor och skedde i själva verketmän un-
der väl avgränsade perioder: 1919-1922, 1944-1949 och 1961-tre
1980.

mellan genomsnittslöner for kvinnliga och manliga arbeta-Figur 1.1 Kvot
isvensk industri 1913-1995 mellan genomsnittslänersamtre

för kvinnliga och manliga sektor 1917-1995.tjänstemän i privat

1,0

Arbetare

Tjänstemän

Illlll lllllllllllllllllll llllllblllll Jlllllllllllllllllllllull llll lllJl00 |1l|I llll|1lll||lIIIlII llllllllllll IIIUIIllllllllllllllllllll IIII Illlll,

Källor:
Socialstyrelsen, Stockholm,Sociala Meddelanden 1918-192

Årsbok 1928-1951, Socialstyrelsen, Stockholm,Länestatistisk
Socialstyrelsen, Stockholm 1952-1960, StatistiskaSOSLöner 1952-1990,

Stockholm 1960-1991,centralbyrån,
Årsbok Statistiska Stockholm.Lönestatistisk 1992-1995, centralbyrån,
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relativlöneutvecklingen för kvinnligasnarlikt finner iEtt mönster
figur kvo-tjänstemän i industrin 1.1. Mellan 1917 och 1995se steg

genomsnittligakvinnliga och manliga industritjänstemänsmellanten
från till Stegringen alltsålöner 45 75procent procent. var av samma

Ävennivå.storleksordning för industriarbetare på lägreensom men
likheter. såväl kvinnliga arbetaretidsförloppet företer Förstora som

kring klar relativlöneförbättring.tjänstemän innebar åren 1920 en
båda fallen i nedgång under återstoden mellan-vändes iDenna av

tjäns-1930-talet denna dock betydligt starkare förkrigstiden. På var
fas löneutjämning inträdde från mit-för arbetare. Entemän än ny av

för arbetare för tjänstemän,l940-talet. starkareDen änten me-varav
starkareföljde under 1950-talet däremotdan den tillbakagång varsom

relativlöneutvecklingeninnebar dettaför tjänstemännen. Totalt attsett
fördelaktig förindustriarbetare blev någotför kvinnliga änmer

tillkvinnliga tjänstemän fram 1960.
parallella.förloppen iUnder och 1970-talen I1960- stort settvar

trendförändring då 1950-taletsfallen skedde distinkt 1961,båda en
ökningförbyttes i mycket kraftignegativa utveckling bröts och aven

till slutetsnabba ökningstakten bibehöllsrelativlöner.kvinnornas Den
ökningen underkvinnliga tjänstemän fortsattel970-talet. För ävenav

kvinnliga arbeta-lägre medantiden därefter, i någotän tempo,ettom
relativlöneutveckling stagnerade.res

Arbetsmarknaden dess helheti

del kvinnornasemellertid endast utgjort mindreIndustrin har aven
förvärvsarbetande kvinnornadearbetsmarknad. 30Knappt procent av

Därefter har andelenindustrin fram till 1960-talet.anställda ivar
det empiris-idag. Vi ska därför,drygtminskat till 10 procent trots att

översiktligbräckligare, också tecknahärför långtka underlaget är en
mellan könen hela arbets-utvecklingen löneskillnadenbild avav

tidigarefinns inte någonfrån ungefärmarknaden 1920. Som nämnts
område referera till.forskning på detta att

genomsnitt-kvinnors ochhar kvoten mellanförsta mänsI ett steg
för 1940,arbetsmarknaden beräknats åren 1920,liga löner helaöver

könsspecifikahar gjortsoch 1995. Detta1960, 1980 att ge-genom
har där-beräknats för sju sektorer.löner först har Dessanomsnittliga

för hela arbets-könsspecifika genomsnittslönertillefter aggregerats
för sektorer-med sysselsättningsandelarviktasmarknaden attgenom

bostadsräkningensysselsättningsdata från Folk- ochharFör 1995na.
beräknatsaggregerade relativlönenSlutligen har den1990 använts.

genomsnittslöner.kvinnors aggregeradeochkvoten mellan mänssom
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Beräkningsunderlaget redovisas i tabellerna och1.1 och1.2 resultaten
i tabell 1.3. Intervallen mellan nedslagen besvärande långa.är Orsa-
ken forskningen här beträder jungfruligär att mark. delarFör stora av
arbetsmarknaden datainsamling och konstruktionär jämförbaraav
dataset sysselsättnings- och löneuppgifter mycket arbetskrävande,av
vilket gjort det omöjligt inom för arbetet med detta kapitelatt ramen
utöka antalet nedslag för vilka beräkningar kunnat utföras.

sysselsättningsuppgifter har hämtats från Folkräkningen 1920,
1940 och 1960 från Folk- och bostadsräkningensamt 1980 och 1990.
Många och ibland omfattande förändringar i definitioner och gruppe-
ring materialet har skett under perioden. Omföringar under-av av

mellan sektorer har gjorts så indelningen blivit rimligtattgrupper
konsistent tiden. Endast anställda haröver räknats, hela antalet för-
värvsarbetande, i folkräkningama innefattar egenföretagare.ävensom

Ett arbete har konstrueraavsevärt historiskaägnats lönedata.att
Detta slag grundläggande ekonomisk-historisk verksamhet oftaärav
kantad svårigheter. Uppgifter har, särskilt för de tidigarestora år-av

hämtats från lång rad olika källor. harDet därvid inte variten, en
möjligt få fram löner för alla inom alla sektorer,att varförgrupper
uppskattningar utifrån kända och lönerelationer mellanantagna grup-

många gånger har fått Löneformer har skiftatgöras. från tillper grupp
och från tid till Kost och logi till exempel vanligtgrupp annan. var en

förekommande löneförmån under mellankrigstiden, inte bara för jord-
bruksarbetare och hembiträden, och måste uppskattas i Oftapengar.
har löneuppgiñer inte stått få för just de år folkräkningamasatt som
sysselsättningsuppgifter gäller, varför omräkningar utifrån något känt
löneutvecklingsindex har fått härAtt redovisa alla detaljer igöras.
konstruktionsarbetet utrymmesskäl omöjligt.är samladeDen be-av
dömningen resultatet blivit förär våra syften användbartatt data-ett
material.

kvotDen redovisas i tabell 1.3 inte något mått på gradenärsom av
könsdiskriminering arbetsmarknaden. vilkenI utsträckning löne-
skillnadema kan förklaras skillnader i produktivitet, till exempelav
till följd olikheter i utbildning, antal år med förvärvsarbete ochav an-
ställningstid, kan inte heller med hjälp övriga tillgängligaavgöras av
data för den tidigare delen perioden. Därför kan vi inte heller avgö-av

diskrimineringen på arbetsmarknaden i dess helhet avtagitra om un-
der perioden. Däremot kan tveklöst påstå de resultat redovi-att som

i tabell visar1.3 kvinnors situation arbetsmarknaden såattsas som
relativlönenden avspeglas i den aggregerade förbättratsavsevärt un-

der de åren.75senaste

1Tennen aggregerad används i olika former flitigt i denna Därmed i dettatext. avses
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1920-1990.fördelade sektorerAnställda och kvinnor påTabell l l män. Procent.

1980 199019601920 1940
män män kvinnormän kvinnor kvinnormän män kvinnorkvinnor

2,0 1,6 0,41,2 10,6 3,2 3,64.0 18,0Jbr 18,0
48,3 17,4 42,6 12,826.0 58,0 27,028,0 52,5lnd 55,9

16,4 13,5 13,321,3 9,0 24,4 11,813,3 8,86,6Ha
9,2 4,24,6 9,5 4,710,6 4,1 9,9Samf 12,2 3,5

8,66,9 8,1 10,31,0 1,7 1,6 3,11,2Bank 1,1
52,1 22,8 60,620,5 11,0 30,3 19,910,8 9,06,2AIIm

0,00,0 0,0 0,00,0 25,2 0,0 7,50,0 39,3Huslarb
ochhantverk,Ha handel hotell-binäringar,lnd industrioch samtFörkortningar jordbrukmedJbr

försäkringsväsende,samfärdsel,Bank bank-ochrestaurangrörelse,Samf
husligtarbetefriayrken,HuslallmäntjänstochAllm

bostadsräkningen 1980, 1990,1960, Folk- och1920, 1940 ocholkräkningenKällor: F
Stockholm.centralbyrån,Statistiska

löner isektorergenomsnittligaoch kvinnorsTabell 1.2 Mäns
lönen förtill den genomsnittligaförhållandei

anställda och kvinnor 1920-1995.samtliga män

19951960 198019401920
män kvinnormän män kvinnormän kvinnor kvinnormän kvinnor
0,90 0,800,40 0,87 0,790,58 0,35 0,740,72 0,43Jbr

0,920,90 1,071,16 0,73 1,091,19 0,691,15 0,67lnd
1,03 0,851,02 0,67 1,00 0,841,12 0,781,25 0,76Ha
0,99 0,930,79 0,96 0,851,13 0,97 0,971,36 1,01Samf

0,991,32 0,97 1,251,05 1,66 1,071,951,96 1,17Bank
0,921,10 0,95 1,121,13 1,35 0,991,34 1,711,79Allm

NA NA0,41 0,49 NA NANA0,44 NAHuslarb NA
NAuppgiftföreliggerSetabell1.1Förkortningar:

and economicpolicy,projektet "WageArbetsmaterial förKälla: trans-structurewage
universitet.institutionen, LundsEkonomisk-historiskafonnation,

löneranställda kvinnors ochmellan samtligaTabell 1.3 Kvot mäns
arbetsmarknad 1920-1995. Procent.svenskpå

19951960 198019401920
84,670,4 85,658,3 67,4wt/Wm

ZS,W,/2SmWm, mänochsysselsåttningsfördelningenförkvinnordär ochSmW,IWm
från 1.2.män tabellgenomsnittslönerför och i sektorerkvinnorfrån 1.1 ochWmtabell och

klumpi-viss undvikaarbetsmarknaden. i mångäller hela Försammanhang som att
de fal-bestämning. Irelativlön iblandanvändsupprepningar närmareutantermenga

förhållande tilllön ilen kvinnors mäns.avses
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snabbaste förbättringenDen skedde under 1960- och 1970-talen. Be-
räkningar utifrån LNU-data har visat kvoten mellan samtligaatt an-
ställda kvinnors och löner med i genomsnittmäns 0,73steg procent-
enheter år mellan och1968 Björklund1981 m.fl., 1996:144. Deper
beräkningar redovisas i tabell visar1.3 ökningen under helaattsom
perioden 1960-1980 storleksordning eller 0,76 procent-var av samma
enheter år. kan draDärav slutsatsen takten i löneutjämning-attper

arbetsmarknaden helhet ungefär densammaöver underen som var
1960-talet under 1970-talet. Detta också välmönster stämmersom

med den tidigare redovisade relativlöneutvecklingenöverens inom in-
dustrin.

Löneutjämningen mellan könen inleddes emellertid inte på 1960-
talet. gäller i högreDetta grad for arbetsmarknaden i sin helhetän än
för industrin enbart. Totalt minskade lönegapet med 27 procentenhet-

under hela perioden 1920-1995. hälften minskningen,Nära ellerer av
12 procentenheter, inträffade före 1960. Huvuddelen den föränd-av
ringen skedde före 1940; utjämningstakten under perioden 1920-1940

0,46 procentenheter år.var per

Relativlönens bestämningsfaktorer

Om vi till den genomsnittliga årliga förändringen således skill-ser var
naden mellan tiden före och efter inte1960 dramatisk. finnerDäremot
vi olikheter mellan perioderna vad gäller vilka bakomliggandestora
faktorer förändringen kan hänföras till.som

Förändringar i kvoten mellan kvinnors och genomsnittslönermäns
hela arbetsmarknaden kan analytiskt betraktas bestämdöver som av

faktorertvå på lägre aggregeringsnivå: förändringar i lönestrukturen,
det vill köns- och sektorsspecifika relativlöner, föränd-säga samtav
ringar i sysselsättningsstrukturen, det vill i fördelningen kvin-säga av

och olika sektorer arbetsmarknaden. fak-män Dennor av senare
får i sin sin specifika vikt de genomsnittliga löneskillnad-torn tur av
mellan sektorerna.erna

Vi har traditionella standardberäkningar för bestämmaanvänt att
respektive faktors direkta påverkan på förändringen denav aggrege-
rade kvinnliga relativlönen. Rad i tabell visar1 1.4 den faktisktA ob-
serverade utvecklingen i procentenheter den aggregerade relativlö-av

för kvinnor 1920-1940, 1940-1960, 1960-1980 och 1980-1995.nen
Rad visar hur utvecklingen2 skulle ha blivit fördelningenom av
kvinnors och sysselsättning på sektorer förändrats frånmäns ett
basår, vilket i detta fall varje delperiods första år. Rad 3 visar påär
motsvarande relativlöneförändringen lönestrukturen konstant-sätt när
hållits under delperioderna. Tabell 1.4 visar förändringarna.B
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aggregerade relativlönens bestämningsfaktorer.Tabell 1.4.4 Den
ochObserverad och beräknad kvot mellan kvinnors mäns

aggregerade genomsnittslöner. Procentenheter.

1940 1960 1980 19951920
70 85 85O 58 66

80 8565Bs 57
8567 71 75

mellan kvinnorsFörändring observerad och beräknad kvotTabell 1.4 B i
genomsnittslöner. Procentenheter.och aggregerademäns

1980-19951920-1940 1940-1960 1960-1980
04 15O 8

-1 10 0Bs -1
059 5

1.3.O se tabellobserveradkvot

2S,YW,/28,, W,,,,dérS ochSmsysselsättningsstrukturBs beräknadkvotmedkonstant
män basáret fråntabell1.1och ochWmsysselsättningsfördelningenförkvinnoroch vid y

från 1.2.för ochmäni sektorer tabellgenomsnittslöner kvinnor

zs,w,,,/2s,,.w,,,,, därsektorsspeciñkarelativlönerköns-ochBI beräknadkvotmedkonstanta
från ochWm‘,sysselsättningsfördelningenförkvinnorochmän tabell1.1ochWMS,ochSmär
frán 1.2.män basáret i tabellgenomsnittslönerförkvinnoroch vid sektorery

Basár:1920,1940,1960,1980.

mellanprocentenheterobserverade förändringen 8faktisktDen var
varit oförändradsysselsättningsstrukturen hadeoch1920 1940. Om

kvinnor ochfrån vill fördelningen1920, det män översäga avom
mellanvarit skulle kvotenarbetsmarknaden densamma,sektorer

minskat medgenomsnittliga löner i stället ha 1kvinnors och mäns
varitlönestrukturen hadefram till däremotprocentenhet 1940. Om

detha varit procentenheter,skulle relativlöneökningen 9oförändrad
observerade. betyderden faktisktvill Dettanågot större än attsäga

och helt ochkvinnors relativlön mellan 1920 1940förändringen av
sysselsättningsstrukturen så denförändringar ihållet förklaras somav

då föränd-gäller för perioden 1940-1960,defmierats.här Detsamma
procentenheter och denmed fast lönestrukturringen beräknad 5var

förändringen procentenheter.faktiskt observerade 4
däremot delen ök-förklarasUnder perioden 1960-1980 större av

lönestrukturen.förändringar i Omningen i kvinnors relativlön sys-av
skulle denförändrats från 1960selsättningsstrukturen inte alls hade

procentenheter, detha stigit medrelativlönen ändå 10aggregerade
vil-förändringen,faktiskt observeradetredjedelar denvill tvåsäga av

sektorsspecifika relativ-ochprocentenheter. de köns-ken Om15var
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lönerna i stället varit oförändrade sedan 1960 skulle ökningen ha
vid procentenheter. Efter5 inträdde1980 stagnation i såvälstannat

observerad beräknad relativlön.som
finnsDet således anledning utifrån de faktorer påverkatatt som

den aggregerade kvinnliga relativlönen tudelning under-göra en av
sökningsperioden i tiden före och efter den förra1960. l delperioden
berodde utjämningen löneskillnaderna mellan kvinnor och imänav
första hand på kvinnor i ökad utsträckning fick sysselsättning inomatt
relativt välavlönade delar arbetsmarknaden. den delperio-Iav senare
den främstaden orsaken lönestrukturen pressadesattvar samman.

skedde i flera dimensioner.Detta intresseAv i detta sammanhang är
genomsnittslönerna mellan sektorer utjämnades och kvinnorsatt att

löner närmade inomsig sektorerna.mäns
Löneförändringar inom sektorerna kan naturligtvis i sin tur vara

bestämda antingen relativlöneförändringar eller sysselsättningsför-av
skjutningar på lägre aggregeringsnivå. har inte varitDet möjligt att
inom för detta kapitel fullständig undersökning dengöraramen en av
relativa vikten respektive faktor inom sektorerna. Vi emellertidvetav

kvinnors relativa löner kraftigt bådepå delbransch- och före-att steg
tagsnivå inom industrin nedanl.se Spridda uppgifter från andra sek-

visar också sak. gäller tillDet exempel handeltorer samtsamma
statlig och kommunal tjänst.

Svensson 1995a har visat den starka ökningen kvinnligaatt av
industriarbetares relativlöner under och1960- 1970-talen så gott som
uteslutande effekt utjämning mellan kvinnors och lö-mänsvar en av

på bransch-, delbransch- och företagsnivå. faktorDennaner var av
betydelse också för uppgångama 1919-1922 och 1944-49,stor men

under dessa perioder förloppet också följd branschlöne-attvar en av
strukturen förändrades till de kvinnliga arbetarnas fördel, det vill säga
löneutvecklingen bättre i de branscher sysselsatte relativtvar som en

andel kvinnliga arbetare industrini i sin helhet. Denänstor närmare
analysen förhållandet mellan dessa båda faktorer tyder emellertidav
på förändringen de branschspecifika relativlönema under bådaatt av
perioderna sekundäreffekt förändringarna i branschlöne-var en av
strukturen. Dessa berodde i sin olika branscher påverkadestur att
på olika och hade olika strategier för de för-sätt möta,att extremaav,
hållanden rådde under den djupa krisen i början 1920-taletsom av
och den starka högkonjunkturen följde detpå andra världskrigetssom
slut Svensson, 1995a:76-78 och 100-103.

Kvinnors relativlöneutveckling på aggregerad nivå från kan1920
därmed indelas i två perioder med 1960 En markantgräns. ut-som
jämning löneskillnadema mellan könen inträffade under båda peri-av
oderna. årliga genomsnittliga förändringenDen bara något högrevar
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under den delperioden. Löneutjämningen under båda peri-senare var
oderna framför koncentrerad tillallt de inledande decennierna, medan
perioderna och1940-1960 1980-1995 utmärkts stabilitet i rela-av
tivlönema.

bestämningsfaktorerna bakom förändringen inteDäremot de-var
Efter hade förändringar i sektors-1960 och branschspecifikasamma.

betydelse för förbättringenrelativlöner kvinnors relativa lö-störst av
aggregerad nivå. Reduktionenpå löneskillnaden under perio-ner av

den orsakades främst förskjutningar i fördelningen1920-1940 av av
kvinnlig och manlig arbetskraft på sektorer för industrins delsamt av
förändringar i branschlönestrukturen. Med visst mått förenklingett av

omfördelningenkan arbetskraft mellan sektorernasäga attman av
under den perioden innebar kvinnor lämnade sektorn Husligtatt ar-
bete för Allmän Handel Omfördelningen dentjänst samtmm mm. av
manliga arbetskraften mindre omfattande. Störst betydelse för ut-var
vecklingen den aggregerade relativlönen hade den ökade kvinnligaav

offentligasysselsättningen i den sektorn. motiverar kvinnorsDet att
vidgade tillträde till befattningar i och kommuner under mellan-stat
krigstiden diskuteras utförligt i avsnittet Mellankrigstidens offentliga
löne- sysselsättningspolitik nedan.och

Marknadskrafternas spel1.3

Förklaringar till lönestrukturförändringar tiden brukar förankrasöver
institutionella eller ekonomiskaantingen i förhållanden Björklundse

falletm.fl., ff.. det förra framhålles betydelsen ideolo-1996:150 I av
giska och maktpolitiska förhållanden, vilka manifesterar sig framför
allt i avtal.lagar och det fallet betonas marknadskraftemasI senare
roll. Förändringar i utbud och efterfrågan olika arbetskraftpå typer av

därvid centralt i analysen.är ett tema
Förklaringar framhäver marknadskraftemas roll utgår explicitsom

eller implicit från relativlöneförändringar kan analyserasatt som en
prisbildningsprocess på marknad. Förändringar i relativlönen fören
kvinnor bestäms i sådan modell förskjutningar i relativ efterfrå-en av

utbud kvinnlig arbetskraft. följandepå och den framställ-Igan av
ningen, resonerande formellt analytisk, ingenär än görssom snarare
precisering sådan modell.någon Vi utgår helt allmänt från antag-av
andet stabilitet i relativlönema speglar jämviktssituation, fal-att en
lande relativlöner utbudssöverskott och stigande relativlönerett ett
efterfrågeöverskott.

viktig precisering måste emellertid Endast relativlöne-En göras.
förändringen på lägre aggregeringsnivå betraktas utbuds- ochsom
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efterfrågebestämd. del förändringen hänföra till för-Den är attav som
skjutningar i sysselsättningsfördelningen mellan könen har en annan
bakgrund. konsekvens förändringar i ekonomin harDen är en av som
sin upprinnelse huvudsakligen i förhållanden utanför arbetsmarkna-
den.

första led i analys inom skisserade referensramendenSom ett en
hur utbud och efterfrågan kvinnlig arbetskraft vidska undersöka på

givna utvecklats sedan Någon precis skattningrelativlöner 1920. mera
Framför effekterna teknisk insti-kan därvid inte allt ochgöras. är av

förändring kvantitativt bestämma. Ibland går dettutionell svåra att att
skattning förändringens storleksordning, oftagöra en grov av men

med förändringsriktningen ochmåste vi nöja göraattoss ange en un-
datering.gefärlig

förändringar utbudet kvinnlig arbetskraftLångsiktiga i av

Förändringar i utbudet kvinnlig arbetskraft vid givna relativlönerav
bestäms två klasser faktorer. den kvinnliga befolk-Den ärenaav av

sammansättning. Utbudsförändringar uppkommerningens storlek och
demografisk förändring vid givna förvärvsinten-här följdsom en av

siteter inom respektive demografisk andra klassenDengrupp. av
förändringar i förvärvsintensiteter inom olika demografis-faktorer är
vid given relativlön.ka grupper

demografisk förändring från förvärvsin-Betydelsen härrör attav
tensitetema varierar mellan kvinnor beroende ålder och civilstånd.

bestämningutbudsförändringar kan kvantitativslagsDetta ges en
Förändringar i ensamstående kvinnors förvärsvintensiteter har

andra faktorer kvinnors relativlön. bety-främst påverkats Störstänav
därvid den starka utbildningsexpansionen haft. Liksom dedelse har

faktorerna kan alltså ensamstående kvinnors förvärvs-demografiska
betraktas i förhållande till relativlönen ochintensitet som exogen

kvantitativt bestämmas dessa. Beräkningarsätt somsamma som
i tabell visar nettoeffekten dessa utbudsföränd-redovisas 1.5 att av

försumbar undersökningsperiodenringar varit under helanärmast
undantag för l920-talet, då de genererade ökning detmed en av

kvinnliga arbetskraftsutbudet med 1,6 år.procent per

2 faktorer beräknas O,-E,y/E,y, där det faktiskt ob-Betydelsen dessa ärav som
kvinnor vid tiden toch det beräknadeserveradeantalet förvärvsarbetande E‘, är an-

kontrafaktiska antagandetförvärvsarbetande kvinnor vid tidpunkten under dettalet t
frånstorlek och sammansättning varit oförändrade basår,befolkningens ettatt
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Tabell Beräknad1.5 effekt utbudetpå kvinnlig arbetskraft föränd-av av
antal kvinnor denringar i 15-69 år, kvinnliga befolkningens

åldersfördelning, civilståndsfördelningen iden kvinnliga
befolkningen‘ ogifta kvinnors 1920-1990.samt
Årlig förändring i procent.

1920-1930 1930-1940 1940-1950 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990
1,6 0,2 0.3 0.3 0.1 0,1 0,2

Not Basár.1920,1930,1940.1950,1960,1970och1980.
Källor: Se tabell 1.1.

Förändringar i gifta kvinnors arbetsutbud bestäms såväl variationerav
i relativlönen faktorer påverkar arbetsutbudet vid givnasom av som
relativlöner. respektiveDe effekterna kan inte direkt observeras åt-
skilda och därför inte heller kvantifieras på de hittillssättsamma som
behandlade faktorerna. Svensson 1995a innehåller försökett att se-

bådade Effekterna rad institutionella faktorer, tillparera av en ex-
empel skatter, förändring i hushållsarbetets teknologi överföringsamt

produktion och tjänster från hushåll till marknad och of-av av varor
fentlig sektor, har därvid ungefärligen kunnat dateras och förändring-

riktning har kunnat bestämmas. Ibland har skattningävenens en grov
förändringens storlek kunnat göras.av
Den totala effekten bedöms ha varit liten ända fram till mitten av

1970-talet, då förändringarrad på skatteområdet, i välfärdssyste-en
och i villkoren för hushållens och tjänsteproduktion bildademet varu-

block varandra förstärkande faktorer fick betydandeett av som en po-
sitiv effekt på kvinnors arbetsutbud.

Omläggningen skattesystemet betydelse. Före 1971storav var av
tillämpades i Sverige sambeskattning gifta och samboende Låtav par.

gifta kvinnors arbetsutbud i normalfallet utgjorde vari-anta attoss en
abel del lades till heltidsarbete. skattereformenFöre la-som mannens
des kvinnans löneinkomst då på vilket i det rå-toppen av mannens,
dande med starkt progressiva skatteskalor innebar den isystemet att
de flesta hushåll belades med hög marginalskatt. När särbeskattning
infördes 1971 blev förhållandena radikalt annorlunda. Ifall kvinnans
löneinkomst, till exempel till följd lägre lön eller deltidsarbete,av var
lägre kom den också beskattasän med lägre skattesats.attmannens en

3Det med hjälp modell Mincertyp. förändringargörs De i gifta kvinnorsav en av ar-
betsutbud bestäms relativlönen därvid beroende variabel. Löner ochutgör öv-som av
riga hushållsinkomster används oberoende variabler. Residualen specificerassom

vektor rad institutionella faktorer såsomskattenivå och skattesystem,som en av en
teknisk förändring i hushállsproduktion och tjänster överföringsamtav varor av pro-
duktion och tjänster från hushåll till marknad och offentlig sektor.av varor
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sinarbetarhushåll, vid mitten 1970-talet ökadetypisktEtt som av
till fick behållabruttoinkomst från 100 000 140 000 kronor, 30 pro-

inkomstökningen den härrörde från ökningcent mannensom en avav
sinden frukten kvinnan i hushållet ökadeinkomst. Om attvar av

däremotfrån nolläge, blev nettoinkomstökningen 50inkomst ett pro-
innefattar minskade in-Marginaleffektema i exemplet ävencent.

komstrelaterade hyres- och bamomsorgssubventioner Svensson,
1995a:49-50.

genomfördes samtidigt utbyggnadenSkattereforrnen 1971 avsom
offentlig accelererade. Mellankraftigt subventionerad barnomsorgen

kapaciteten från till samtligaoch ökade 10 301970 1980 procent av
ideologisk of-Under 1970-talet genomfördes ocksåförskolebarn. en

betydligt positiv inställningfensiv, resulterade i allmänt merasom en
1995b:255 f..utanför hemmet tidigare Svensson,till barnomsorg än

under loppet 1960-talet omfatta allaskollunch komGratis attav
måltider i fö-och gymnasiet, och subventioneradebam i grundskolan

allt vanligare förekom-eller på blevretagsmatsalar restauranger en
miljoner löntagarekring omfattade 1,2mande löneförmån, 1980som

utvecklingen hemelektronikom-m.fl., snabba påElg 1987:129. Den
arbetskraftfaktor verkade fri görande pårådet ytterligare en somvar

kunde fyllashelautomatiska tvättmaskinen,från hushållen. Den som
och på kvällen,påmed tvätttömmassmutstvätt varmorgonen ren

arbetsbesparande föregång-sina i och för sigheltpå sätt änett annat
hushållssituation ingen hemma under da-till däranpassad varenare

komplementariteter mellan å denmed andra ord starkaråddeDetgen.
giftaökade det pekuniära utbytetskattereform,sidan avsomenena

in-förvärvsarbete, och å den andra radkvinnorsoch samboende en
kostnaderna itekniska förändringar, reduceradeochstitutionella som

bildadei hushållet. faktorersänkt servicenivå Dessaform närmastav
Erik Dahmén givit begreppetutvecklingsblock i den betydelseett som

resulte-komplementär förening,ingickDahmén, 1950. De somen
de enskilda inslagen. Följdenenbartrade i något än summan avmer

arbetsutbud vid givnapositivt skift i gifta kvinnorsblev starktett re-
slutet 1970-talet.lativlöner mot av

förändringarLångsiktiga
arbetskraftkvinnligefterfrågan påz

given relativlönkvinnlig arbetskraft vidFörändringar i efterfrågan på
ekonomin.slags förändringar ibestämda tvåkan betraktas avsom

sysselsättningens fördelning mel-förändringar i den totalaDen ärena
andelar kvinnlig arbetskraft. Enbranscher med olikalan sektorer och

medför, allt lika,kvinnointensiva branscherrelativ tillväxt annat enav
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föränd-efterfrågan på kvinnlig arbetskraft. andraökning Den ärav
produktionsteknik och produktsammansättning inom sektor-ringar av

företag, medför den relativa användningenbranscher och attsomer,
arbetskraft förändras.kvinnligav

förändring i arbetskraftsefterfrågan kanförra slagetDet uttryc-av
mellan den faktiskt observerade föränd-kas kvantitativt kvotensom

den beräknade föränd-antalet kvinnor i arbetskraften ochringen av
andelen kvinnlig arbetskraft inom sekto-ringen under antagandet att

Resultatet sådan beräk-konstant från basår.rer/branscher är ett av en
för i ekonomin återges i tabellning sysselsättningsdata 23 sektorerpå

1.6.

efterfrågan kvinnlig arbetskraft för-Tabell Beräknad effekt på på1.6 av
totala sysselsättningens fördelning sektorer.ändringar den påi

Årlig förändring i procent.

1980-19901940-1950 1950-1960 1960-1970 1970-19801920-1930 1930-1940
3,4 1,81,8 1,3 2,52,9 2,2

1960.1970 1980.Basán1920,1930,1940,1950, ochNot:
Källor: Se tabell 1.1.

dramatiska förändringar i löne-omfattande litteraturen dedenI om
länder undersysselsättning, inträffat i många 1980-struktur och som

förkla-framträdande rollteknisk förändringtalet, har getts en som
förändring iundersökningar har visat tekniskringsfaktor. radEn att

därvidökat efterfrågan på och tenderatoch tjänsteproduktionenvaru-
löneutvecklingen för på arbets-sysselsättnings- ochatt gruppergynna

skill-biasedkvalifikationer. så kallademed högre Dennamarknaden
fysiskt kapitalkomplementaritet mellantechnical change implicerar

och utbildning.
nödvändigtvisförändring innebär emellertid inteTeknisk att pro-

och ställer krav påblir komplicerad högreduktionsteknologin ar-mer
förenk-teknologi inbegripabetskraftens kankompetens. Tvärtom ny

efterfrå-vilket i sin kan medföraling produktionsprocessen, tur attav
billigare arbetskraft.lågutbildad och därmed Dettaförskjuts motgan

Goldin ochi artikel Claudiautgångspunktema Law-en avvar en av
i den industri-ställdes frågan vid vilken punktKatz 1995. Därrence

fysiskt kapital och utbild-komplementaritet mellanella historien som

4 sektorer betrak-uteslutits. Motiveringen dessaJordbruk och husligt arbete har är att
dual modell det ekonomiskatraditionella ekonomin itillhörande dentas en avsom

arbetsmarknaden skiljer sig från dekontraktstörhállandenmed påsystemet somsom
ff.. redogörelseekonomin. Se Svensson l995a:3l Enråder i den moderna delen av

ff.beräkningstekniken finns i Svensson l995a:60för
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ning blev den dominerande tendensen vid teknisk förändring. Förfat-
ansåg sig kunna datera omsvängningen till 1910-talet ochtarna satte

den i samband med vidare utbredning bland processindu-annaten av
striell produktionsteknik och ökat utnyttjande elektriskaett moto-av

inom industrin. dess,Innan menade de, hade teknisk förändringrer
lett till lägre kompetenskrav. teknikNy och kompetens substitut.var

Sambandet mellan industriell omvandling och arbetskraftsefterfrå-
framstår således mindre entydigt det historiska perspek-närgan som

tivet fördjupas. ocksåDet utgångspunkten i Svensson l995a.är I an-
slutning till resultaten från strukturekonomisk forskning vidnyare
Ekonomisk-historiska institutionen i Lund beskrivs den tekniska för-
ändringen delar cykliskt i den ekonomiska och in-mönsterettsom av
dustriella dynamiken.

Schön har beskrivit detLennart svenska industrisamhällets utveck-
ling serie återkommande strukturcykler år vilka lö-40-45som en om

i faserna omvandling, rationalisering och kris Schön 1994. Treper
fullbordade cykler har identifierats och tidsbestämts till ungefär
1850-1890, 1890-1930 och Kring1930-1975. cyklemas gränsår upp-
träder förkriser då, använda uttryck hämtat från Joseph Schum-att ett

kreativ förstörelse för strukturomvandling. Detöppnar vägenpeter,
innebär bland den industriella tillväxten söker sigannat att vägarnya

verksamheten utvidgas till produktområden ochattgenom nya nya
produktionsmetoder i bruk. denna fas spelar innovationer,I fram-tas
för allt inom kraft och kommunikationer, central roll.en

Efterhand utbudseffekterna omvandlingen blir starkaresom av
samtidigt elasticiteten i utbudet arbetskraft och kapital mins-som av
kar, tilltar konkurrensen och företagens vinster.pressar

Förnyelse kostnadssänkande rationaliseringar inom den iersätts av
omvandlingsfasen etablerade strukturen. Produkt- och metodutveck-
lingen inriktas Standardisering,på serietillverkning och långt driven
arbetsdelning. tekniska förändringenDen i denna fas bidrar till att

kompetenskravensänka på arbetskraften.
Rationaliseringen medför inte bara möjligheter för företagen iatt

utsträckning siganvända lågutbildad arbetskraft. Denstörre sätterav
också lågt tak för utbildningens produktivitetshöjande effekt. Enett
ingenjörsutbildning barakan marginellt höja arbetsproduktiviteten vid

monteringsband i bilindustrin. tekniskaDen och organisatoriskaett
förändringen alltså tillleder skillnaderna i produktivitet mellanatt an-
ställda olika kvalifikationsnivåer minskar. leder också, särskiltDen
vid snabb förändring, till betydande obalanser på arbetsmarknaden,
eftersom lönestrukturen på kort sikt rigid och inte omedelbartär an-

sig till de förändrade efterfrågeförhållandena. Efterhandpassar som -
rationaliseringen fortskrider kommer därför efterfrågan ökaatt ar-
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betskraft låg kompetens ochmed minska på högkompetent arbetskraft
vid givna löneskillnader. kommer skillnader mellanDessutom grup-

i Förväntad anställningstid mindre betydelse, eftersomattper vara av
sänkningen kompetenskraven också innebär sänkning företa-av en av

för introducerakostnader arbetskraft. Möjlighetenatt attgens ny
blir relativtlönekostnaden viktigare stabilitet i anställnings-änpressa

tiden, vilket tenderar kvinnor.att gynna
1960-talet och det tidigaSverige 1970-talet periodI var en av om-

rationaliseringar, framförfattande allt inom verkstadsindustrin, där
förändringspotentialen både tekniska och finansiella orsakerav var

Sänkningen kompetenskraven innebar delar in-störst. attav nya av
dustrin för kvinnor, och derasöppnades andel industrisysselsätt-av
ningen Till skillnadökade starkt. från tidigare skedde detta inte ge-

kvinnointensiva branscher expanderade konsek-att utannom som en
kvinnor inom branscher Svensson, l995a:l9.mänatt ersattevens av

Samtidigt ökade andelen kvinnlig arbetskraft inom den expande-
rande offentliga sektorn. dels följd expansionens in-Detta var en av
riktning vård och dels följd förändringar imot omsorg, en av perso-
nalsammansättningen, bland i sjukvården. delDetannat senare var en

hade klara likheter med och tydligt inspireradav en process som var
rationaliseringama inom industrin ibid.:120 f..av

djupa och utdragnal970-talets ekonomiska kris markerade slutet
rationaliseringsfasen. Under 1980-talet gick svensk ekonomi i

omvandlingsfas med teknisk förnyelse medförde denatten ny en som
produktivitetshöjande effekten humankapitaltillgångar ökade.av
Komplementariteten mellan fysiskt kapital humankapitaloch ledde
till ökad efterfrågan på högutbildad arbetskraft, särskilt nyckelgrupper

visserligentekniker. i mindre utsträckning tidigareDetta änav var,
manligfortfarande till del, detsamma arbetskraft.stormen som

tidigare delen undersökningsperiodenden präglades 1920-taletI av
tiden frånrationaliseringar, medan l930-talskrisens slut tillav unge-

fär dominerades omvandling och1960 förnyelse. betyderDet attav
den tekniska och industriella utvecklingen hypotetisktbidrog till att
stärka efterfrågan på kvinnlig arbetskraft under 1920-talet undersamt

femtonårsperiod från ungefär 1960. 1920-talets rationaliseringaren
tycks dock i viss utsträckning och särskilt i kvinnointensiva verksam-
heter bryggerier och tobaksfabriker ha inneburit maskinerattsom er-

lågkvalificerad arbetskraft.satte
Från mitten 1930-talet till 1960 efter 1980 har omvandlingsamtav

och förnyelse dominerat. Arbetskraftsefterfrågan försköts under dessa
perioder högre kompetens. företagens strategi för lönebildning-Imot
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kom förmågan dra till sig produktivitetshöjande kompetensatt atten
få ökad betydelse relativt motivet lönekostnadema.att pressa

i den industriella och ekonomiska dynamiken kom därmedRytmen
i förstärka idet tidsmönster eftefrågeutvecklingenstort sett att som

Ökningenframträder i tabell efterfrågan kvinnlig arbets-1.6. av
framförkraft markant under 1920-talet allt mellan 1960 ochsamtvar

1975.

Utbud, efterfrågan och relativlön

sammanfattar resultatenTabell ovanstående genomgång de1.7 av av
långsiktiga efterfrågeförändringarnautbuds- och for kvinnlig arbets-
kraft. Svårigheten kvantifiera tvingar laborera oprecisamedatt attoss
kategorier, huvudtendenserna i utvecklingen bör det framståtrotsmen
klart.

förändringarTabell Sammanställning skattningar utbud7 av av av
efterfrågan kvinnlig arbetskraftoch på l 920- 990.

Efterfrågan NettoeffektUtbud
1920-1930 balans++
1930-1940 utbudsöverskott0+
1940-1950 balans0 0
1950-1960 balans0 0
1960-1970 eflerfrágeöverskott0 +

efterfrágeöverskott1970-1980 0 +
1980-1990 utbudsöverskott0+

ökning+ ökning0 ingenellermarginellförändringsvag+
Underlag: texten.se

redovisar relativ utbuds- och efter-Sammanställningen balans mellan
frågeforändringar mellankrigstiden finns det emel-fram till 1960. För

till vid samladlertid ytterligare omständigheter hänsyntaett attpar en
för ibedömning. den höga arbetslöshetenEn är män, stor ut-som

kvinnors möjligheter områ-sträckning blockerade påträngaatt nya
den industrin i samband med rationaliseringsvågen underinom 1920-

Efterfrågan kvinnlig arbetskrafttalet 1995a:88-90. påSvensson,
pressades på så sätt ner.

tudelning fortfarande under mellankrigstidendenEn är somannan
den svenska ekonomin och därmed arbetsmarknaden.karakteriserade

arbetsförhållanden placerade två sektorer, jord-Både lönenivåer och
vi lämpligen benämnerbruk och husligt arbete, i kategori tra-en som

Arbetjörhållanden det husliga arbetetsditionell. utredning,I inomen
framgår med allSocialstyrelsen lade fram 1936 dettaområde, som

svårig-för den sektorn. Utredningen föranleddestydlighet senare av
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heterna rekrytera hemhjälp, vilket i sin avspegling deatt tur var en av
kvinnornas högre värdering arbete i andra sektorer, där lönenunga av

organiserathögre och arbetet efter moderna principer. harDetvar mer
redan utflödet frånpåtalats sektorn Husligt arbete utgjorde be-att en
tydande del förskjutningen i kvinnors sysselsättning mellan sekto-av

under mellankrigstiden. diskussionen lönestrukturföränd-Omrer om
ringen inom sektorer begränsas till den moderna delen ekonomin,av
kommer flödet från de traditionella sektorerna fungera till-att ettsom
skott till utbudet arbetskraft. betyder det under 1930-taletDetta attav
sannolikt rådde visst utbudsöverskott kvinnlig arbetskraft.ett av

uppfattning förenligockså med det förhållande kvinnorsDenna är att
förvärvsintensiteter då ökade Silenstam, samtidigt1970:105 desom
sektorsspecifika relativlönerna stabila eller sjönk.var

relativa balansen mellan utbud och efterfrågan rubbades kringDen
förbyttes efterfrågeöverskott,1960 och i låg kvar under deett som

följande mittenåren. Från 1970-talet minskade så efterfrågan15 av
samtidigt utbudet ökade. Huruvida detta resulterade i utbuds-ettsom
överskott eller i relativ balans kan inte grundval depåavgöras av
uppgifter vi har tillgång till här. skarpEn markerar slutetgräns som

den tidigare periodens efterfrågeöverskott kan dock iakttas.
Därmed vi sammanfattningsviskan konstatera den enda perio-att

påtagligden med obalans mellan utbud och efterfrågan inföll mellan
1960 och enkel prisbildningsmodell skulle det efterfråge-1975. I en
överskott på kvinnlig arbetskraft då rådde förväntas upphovsom ge

Övrigatill ökning kvinnors relativa löner. perioder skulle ien av en-
lighet med enkla modellresonemang förväntas präglas sta-samma av
bilitet i relativlönerna.

sammanfaller i drag med den bild den sektorsspeci-Detta stora av
fika relativlöneutvecklingen tecknades i avsnitt 1.2. kanDetsom
naturligtvis inte därmed visat marknadskrafternas spel, detattanses
vill förändringar i utbud och efterfrågan kvinnlig arbets-påsäga av
kraft, orsakat de observerade långsiktiga förändringarna lönegapetav
mellan könen den svenska arbetsmarknaden. Därtill de fördaär re-

alltför lösliga. Samstämmigheten mellan modellresone-sonemangen
och verklighet fog kanobserverad dock med miss-gör attmang man

tänka utbud och efterfrågan ändå haft marginell ochänatt mer en un-
derordnad betydelse i utvecklingsförloppet. Vi ska återvända till frå-

vilken den betydelsen precist har varit efter det vi be-attgan om mer
handlat ideologins och politikens betydelse för lönegapets utveckling.
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Statsmaktemas1.4

och arbetsmarknadsorganisationernas roll

Förhållandena arbetsmarknadpå svensk regleras kombina-genom en
tion lagstiftning och avtal. innebär det politiskaDet iatt systemetav
detta avseende innefattar både statsmakterna och arbetsmarknadens
institutioner och organisationer. Under den här aktuella perioden har
deras relativa betydelse växlat. På områden innebarmånga utveck-

sekelskiftet arbetsmarknadsorganisationemaslingen från roll för-att
stärktes statsmaktemas bekostnad. Avtal kom lagstift-ersättaatt
ning. 1970-talet bröts dock den tendensen, och lagstiftningenFrån
fick vid reglering arbetsmarknaden.renässans aven

finns inte för någon systematisk genomgång allaHär utrymme av
sammanhangetsinstitutionella förändringar betydelse i följan-deIav

vi i ställetde avsnitten kommer i detalj diskutera effekternaatt mer av
institutionella faktorer utvalda nämligentvå områden, behörig-
hetslagstiftningen under mellankrigstiden fackligaoch den lönepoliti-
ken från ungefär ska dock andra exempel1960. Först några nämnas.

Formell utbildning i skolor och vid universitet och högskolor har i
uteslutande varit angelägenhet förSverige och kommu-nästan staten

undersökningsperiodensedan början gradvis minskandeDen avner.
mellan kvinnor och i utbildningshänseendeskillnaden har medmän

betydelse för beredasäkerhet haft kvinnor tillträde till fler ochattstor
genomsnittligt välavlönade befattningar. Kvinnors ökade human-mer

sannolikt medförtkapitaltillgångar har också minskning löne-en av
skillnader lägre aggegeringsnivå. Statsmakterna har alltså indirekt
via utbildningssystemet positivt påverkat relativlöneutvecklingen för
kvinnor. stark denna påverkan varit och hur den långsiktigt influ-Hur

undersökninglönestrukturen har inte varit föremål för någonerat
Statsmaktemas direkta påverkan fördelningen kvinnor ochav

befattningarsektorer och har främst skett via regleringenmän av
statlig och kommunal anställning. Vi ska återkomma i detaljstrax mer
till de genomgripande reformer på detta område genomfördessom
under mellankrigstiden. Generellt har utvecklingen tiden känne-över

flertecknats allt yrken och befattningsområden föröppnatsattav
kvinnor.

lagstiftning har i vissGenom begränsad månän ävenstaten om
haft betydelse för kvinnors situation arbetsmarknaden.den privata

exempel förbudden lag avskeda kvinnor för deEtt är mot att attom
ingick trädde i kraft innebar positiv för-äktenskap, 1939. Densom en

5 sådanhänvisas till Lundh 1995.För en
6 föremål för forskningsprojekt vidDetta problemkomplex undersökning iär ett nytt
Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet.
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ändring i de reella rättigheterna för i första hand kvinnliga tjänstemän.
kvinnliga arbetareFör spelade den mindre eftersomroll, det redan ti-

digare ovanligt dessa avskedades de gifte sig. Eftersomnärattvar
gifta kvinnors förvärvsintensitet inte ökade förrännämnvärt ett par
decennier kan det dock ifrågasättas lagen hade någonsenare, om

effekt på sysselsättningen.större
Landsorganisationens kvinnopolitik sedan organisationens till-

komst har behandlats Gunnar Qvist framställning1974. vi-Hansav
det från slutet 1940-talet skedde attitydförändring inomattsar av en

LO ledde till för kvinnor positiv programmatisk och organi-som en
satorisk Författarenutveckling. detta resultatet kvinnornasser som av

kvantitativt ökade betydelse på arbetsmarknaden och i organisa-rent
tionen begynnande konkurrens med tjänstemannaorgani-samt av en
sationema kvinnliga medlemmar ibid.:1 ff.. Fortsättningen13 påom
denna utveckling, vilken innefattade solidarisk lönepolitik och ett
framgångsrikt hävdande likalönsprincipen, kommer be-strax attav
handlas utförligt.mer

1940-talets omsvängning följde period då jämställdhetsfrå-en
stod lågt i kurs inom DiskrimineringenLO. gifta kvinnorgorna av

arbetsmarknaden försvarades och stöddes flera förbund. Jämvägs-av
mannaförbundet begärde på 1931 års LO-kongress skulleLOatt ver-
ka for gifta kvinnor inte skulle tillåtas inneha anställning i statligatt
tjänst, Postmannaförbundetoch arbetade vid tid konsekventsamma

dubbelanställningar, det vill båda i äktenskapsägamot att parter ett
hade anställning ibid.:108 f.. subtilEn argumentation, där fysis-mer
ka skillnader mellan könen användes medel utestängaett attsom
kvinnor från del relativt välbetalda arbetsuppgifter, användes i deten
lokala fackliga arbetet del industriarbetsplatser Wikander,en

i1988: ohållbara det har ofta146. Det påpekats med hän-argumentet
visning till del kvinnliga arbetare, till exempel hadetvätterskor,att en

arbete fysiskt påfrestande många de arbetenänett som var mer av
kvinnor på denna grund utestängdes ifrån jämför de Groot ochsom

Schrover, ff..1995:5
heller i lönefrågan agerande under mellankrigstidenInte LO:svar

till kvinnornas fördel. Organisationen hade under seklets första de-
cennium anslutit sig till likalönsprincipen, ingenting gjordes förmen

aktualisera eller förverkliga den i praktiken Qvist, 1974:109.att
Sammanfattningsvis kan facklig politik för jämställdhet mel-sägas att
lan könen hör efterkrigstiden till. gäller för övrigt inte baraDet LO

också tjänstemannaorganisationema Irlinger, 1990.utan
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oflentligaMellankrigstidens
löne- och sysselsättningspolitik

Lönemässigt utvecklingen för offentliganställda helhetvar som
under mellankrigstiden liksom i statlig ochMänogynnsam senare.

hade årslönkommunal tjänst 1920 låg drygt 50 överprocenten som
löntagare; sifframedelnivån för alla manliga motsvarande för 1940

Offentliganställda kvinnors lön dubbelt40 1920 såprocent.var var
genomsnittet för kvinnor. hadehög 1940 skillnaden reduceratssom

offentliganställdatill kvinnors löner ändå35 procent, attmen genom
fortsatte ligga genomsnittet för samtliga kvinnor hade syssel-överatt
sättningsexpansionen i sektorn under hela mellankrigstiden klarten
positiv effekt på kvinnors aggregerade relativlön under den perioden.

tjänst styrdes lönebildning ochallmän sysselsättning iI större ut-
privatasträckning i den sektorn ideologiska och politiskaän över-av

mellankrigstidenväganden. Under hela löner och anställningsvill-var
lagstiftning. förränkor föremål för 1960-talet kom den offent-Inte

reglerasliga arbetsmarknaden avtal mellanatt parterna.genom
Mellankrigstiden detta område brytningstid med oftaenvar en

livlig i principfrågor. Från 1940-talet och framåt hardebatt det rått
enighet kring likalönsprincipen liksom kring principenrelativt stor

till lika tillgång till yrken och befattningar.kvinnors och mäns rättom
Så i slutet 1930-talet detta emellertid ingen självklar-sent av varsom
het. fattade riksdagen beslut införa lika lön för1937Först attom
kvinnliga och manliga lärare princip hade 1906.övergettssomen-
Under hela decenniet motionerades regelbundet förbjuda kvin-attom

till statstjänst. lagstiftades arbetsgivares avskeda1939 rätträtt attnors
kvinnliga anställda i samband med de ingick äktenskap bort.att

ökadeVidgade rättigheter skapar skillnader

då års behörighetslag trädde i kraft, befattningar iFrån 1925, 1923 var
förvaltningen med få undantag i princip för kvin-den statliga öppna

kvinnor intetill dess kunde anställas sådana högreFram pos-nor.
krävde kunglig fullmakt. Visserligen berördes bara mindreter, som en

del offentliganställda kvinnorna behörighetslagen, eftersomdeav av
kvinnliga folk- och småskollärare sjuksköt-de största samtgrupperna,

omfattades. implementering belyser emellertiderskor, inte Lagens
principiellt intressant hur hanterade de problem,sättett man som

penetrationkvinnornas områden på arbetsmarknadenav nya gav upp-
hov till.

samband med lagen trädde i kraft placerades kvinnliga befatt-I att
tidigare manliga efter li-ningshavare den löneplanen i stort sett

familjeförsörjarprinci-kalönsprincipen. vid tiden så omhuldadeDen
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ålderstillägget förbehöllsmotivera det sistaansågs dockpen män-att
förekönsuppdelning befattningarna rått 1925striktaDen somavnen.

statlig tjänst,lägre befattningsnivå ikvinnor påhade medfört sär-att
utfört arbetekommunikationsverken, hadeiskilt mänsomsamma

i sådana fall skul-lön. kvinnor ochlägre Omtill mänavsevärt numen
medföra be-befattning med lika lön, skulle dettainneha ensamma
relativa löner.kvinnliga statstjänstemännensökning detydande av

kraf-lönenivå bibehölls, medföragivetskulle också,Det männensatt
statsfinansiella skäl beslöt riks-lönekostnader förtigt höjda Avstaten.

itvå olika befattningarstället dela arbetet pådärför idagen att upp
kvinnorna i denplacerades i den högre ocholika lönegrader. Männen

manligade kvinnliga ochlöneskillnaden mellankomlägre. På så sätt
nivå.bibehållas oförändradi realitetenstatstjänstemännenlägre att

och i utbild-åtskillnad i arbetesmåningom komSå ävengöraattman
löneskillnaden.så motiveraför påningskrav sättatt

striktaförvaltningen tillämpadesbefattningama inomolikadeFör
akademiskFullmaktstjänstema krävdeutbildningskrav.formella exa-

mellannivå, speciellttjänster påutbildning.högre Förellermen annan
Än-igenom särskilda kurser.krävdes gåttstatliga verken,i de att man

kvinnor antagits till nå-1930-talet hade bara enstakavid mitten avnu
kurs 1938:47, 412.sådan SOU s.gon

istatstjänstemannakårenuppdelningenblevFöljden att enav
mellankrigstidenbestå under helamanlig del komkvinnlig och atten

sådan. Därmedinte längre gynnadeformelltlagstiftningentrots att en
delvis legitime-också bibehållas ochmellan könenlönegapetkom att

arbetsdelning.efterhand infördiras av en

dzflerentierasLärarlönerna

kvantitativt be-mellankrigstidenunderUndervisningsområdet ettvar
År utgjorde lä-arbetsmarknad.kvinnors 1920områdetydelsefullt av

utgjordeoffentliganställda kvinnorna och 1940de45 procent avrarna
de 30 procent.

in-hindren för kvinnorområde de lagligadettapåDet attsomvar
tillträdefick kvinnorförst bort. 1918statliga tjänsterneha högre togs

dock tilli statliga läroverk,lektorstjänstertill adjunkts- och samma
lika-till innanskulle dröja 1937manliga kollegor.sina Detlön som

Adjunkter och lektorervid läroverken.genomfördeslönsprincipen ut-
lärarkå-mindre del, drygt 10emellertid endastgjorde procent, aven

och småskollärare.fjärdedelar bestod folk-till än tre avmerren, som
folk-löneförhållandena inomochanställnings-Utvecklingen av

ideologisk debattexempelintressant påerbjuderskollärarkåren ett
gälldetill 1906jämställdhetsområdet. Frampraktik påpolitiskoch
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löneplan för kvinnliga och manliga folkskollärare. året be-Detsamma
slöt riksdagen mindre differentiering till förmån.männens Hu-om en
vudargumentet i den proposition lades fram ecklesiastikminis-som av

folkskolläraren Fridtjuv Berg,tem, detta skulle bidra tillatt att att-var
rahera fler till yrket Florinmän 1987:162. Sedan 1880, då 17 pro-

folkskollärarna kvinnor, hade derascent andel kåren änav var av mer
fördubblats. lönedifferentieringDen infördes inte ochstor,som var
den Ävenförmådde inte heller bryta trenden i könsfördelningen. efter
1906 års lönereglering folkskollärarlönema låga ijämförelse medvar
andra motsvarande manliga yrken. Däremot stod de sig i jämför-gott
else med lönerna i de alternativa yrken stod kvinnliga lärare tillsom
buds.

tillsattes1912 kommitté, Lärarelönenämnden, med uppdragen att
lämna förslag till lönereglering för hela undervisningsområdet. Den

regleringen trädde i kraft 1919 och innebar kraftig höjningnya en av
folkskolläramas relativa löner.

de frågorEn sysselsatte kommittén förhållandet mellanav som var
kvinnliga och manliga folkskollärares löner. Betänkandet innehåller

denna fylligpunkt inventering för och framför alltargumenten av
principen lika lön för lika arbete. Genomgångenemot bär starken

tidsprägel och det inte alldeles lätt skiljaär mellan förklaringar tillatt
och pläderingar för löneskillnader mellan könen. den tidigareI
nämnda promemoria, Heckscher författade utredningenssom upp-
drag och citeras flitigt i betänkandet, förklaras de bestående löne-som
skillnaderna utifrån efterfråge- och utbudsförhållanden. Efterfrågan
på manligt arbete vid given lön ganska säkert starkare efterfrå-är än

kvinnligt arbete vid lön grund mannensgan attsamma av ar-
betsresultat vanligen kvantitativt eller kvalitativt överlägsetanses
Lärarelönenämndens betänkande 41. Utbudet kvinnlig arbets-s. av
kraft utbudet manligstörre vid givenantogs än lön beroendevara av
på kvinnan saknade försörjningsplikt och därför nöjdeatt sig med en
lägre lön. Fri prisbildning arbetsmarknadenpå skulle därför med nöd-
vändighet skapa lönegap till kvinnornas nackdel.ett

Nämnden kunde dock tydligt iaktta hur kvinnotyp blev allten ny
vanligare: den självförsörjande kvinnan, måste förtjäna såsom myc-
ket hon kan försörja sig själv och understundomatt anhöriga.även
ibid.:42 innebarDetta emellertid inte, enligt betänkandet, utveck-att
lingen gick lika löner för kvinnor ochmot Ett skäl anfördesmän. som

de självförsörjande kvinnornaäven på grundatt omständig-var av
heter historisk-social hadeart mindre levnadsbehov än männen.av

hadeMän skaffat sig dyrare kvinnor, därför deän vid-ägtattvanor
sträcktare dispositionsrätt förefintliga medel.över Den ensamstående

med sin mindre förtrogenhet och fallenhet för hushållsarbe-mannen
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kvinnan och måste förreda sighade också svårare änattte ensam
kvinnananlita hjälp den ensamståendeskötseln sitt hem änmeraav

inte nämnden för-därför förutsåg någonibid.:45. Bland störreannat
självförsörjande kvinnorstarka ökningen antaletändring: denAtt av

löneprincipen li-generell tillämpningskulle resultera i mera aven
sannolikt, i alla händelser frånlön, ickeka arbete, lika är statens syn-

nämligen ligga i samhäl-ibid.:47. ansågsicke önskvärt Detpunkt
erhåller sådan lö-familjeförsörjandelets intresse, denatt mannen en

med socialt likställd kvinna, äk-han gifter signeinkomst, att enom
medför nedsjunkande till väsentligt lägreför demtenskapet icke ett en

ibid.:48.levnadsstandard
ikom också bli detFamiljeförsörjarargumentet nämn-tyngstaatt

undervisningen.löneskillnader mellan könen inomdens plädering för
i flesta fall kanfrågan kvinnolönerna deEfter ha konstaterat attatt om

menadeolika lön för olika arbeteprincipenföras tillbaka nämn-
undervisningsområdet ioch kvinnor just påden ändå män stor ut-att

utbildning och utförde arbete.bådesträckning hade sammasamma
grund delslön för kvinnliga lärare pådet förordades lägreTrots av

arbetspres-familjeförsörjningsplikt, dels ock männens störremännens
förefinnes ibid.:55.avseendetation, där skillnad i sådant

för lärarkåren kom efter 1919likalönsprincipenTrots övergavsatt
och läggaskvinnliga lärarlönerna ändå höjaslönereglering deårs att

arbetsmark-genomsnittliga kvinnolönendennivå långt överen
vid jämförelse med manslönerna påstod sig välnaden. De även

exempelkvinnliga folkskollärare tillförmånga områden. Lönen var
i indust-genomsnittslönen för manliga tjänstemänbetydligt högre än
manligagenomsnittligaungefär dubbelt så hög denrin. Den somvar
denkom därigenom, ochindustriarbetarlönen. Lärarlönerna trots ge-
manli-kvinnliga ochlöneskillnaden mellanlagstiftning skapadenom

irelativlön både dentryck uppåt kvinnorslärare, utövaatt ettga
aggregerad nivå.offentliga sektorn och på

kvinnolöner 1960-1995Politik och

oavbru-decennier långbörjan inleddes tvåVid 1960-talets nästanen
förbyttes ivilken kring 1980för kvinnor,uppgång i relativlönematen

föreslagits för-artikel har dettidigare del dennastagnation. I atten av
marknadsprisbildningsmo-för enkelinomloppet kan tolkas ramen en

efterfråge-relativlönema kännetecknadesUppgångsfasen idell. ettav
andraeliminerades underkvinnlig arbetskraft. Dettaöverskott på

samtidigt efterfråganutbudet ökadehälften 1970-talet, då sta-somav
biliserades.
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alternativ tolkningsramInom tillskrivs institutionella faktoreren
såsom förhandlingsordning och Iönepolitisk ideologi och praktik det
avgörande inflytandet på lönestrukturen. Detta gäller framför allt på
LO-SAF-området. och1960- 1970-talen utgjorde den solidariska lö-
nepolitikens glansdagar. bakomliggandeDen ideologin radikalisera-
des och politiken omformulerades i egalitär riktning. Löntagaror-mer
ganisationerna hade under perioden inflytande samhällsut-stort över
vecklingen. Kvinnors relativa löner då ha påverkats både direktanses
via speciella kvinnosatsningar och indirekt via minskningen löne-av

1989.7spridningen för hela LO-kollektivet se Löfström,ex.
radEn avtal och lagar berörde kvinnors förhållandensom ar-

betsmarknaden kom till under perioden. 1960 enades ochLO SAF om
avskaffa de särskilda kvinnotarifferna i löneavtalen, och beslutetatt

genomfördes mellan och1962 1967. 1962 avskaffades förbudet mot
nattarbete för kvinnor. På LO-området träffades avtal med låglöne-
profil från och1964 utpräglat mellan 1969 och 1974. Samtidig-mer
heten mellan dessa medvetna försök minska löneklyftorna ochatt
faktiskt krympande löneskillnader mellan kvinnor och slåen-män är
de.

sammanföllDessutom stabiliseringen lönegapet under 1980-av
talet med viktiga institutionella förändringar på arbetsmarknaden. In-
dividuell lönesättning började få betydelse. Systemet medstörre cent-
rala avtal, allmänt viktig förutsättning för fram-som anses vara en en
gångsrik löneutjämningspolitik, bröt 1983. Jämlikhetsideo-samman
login trängdes tillbaka lönepolitiska mål ifrågasattes och omfor-när
mulerades.

Vid granskning framstår emellertid inte sambandetnärmare mellan
institutioner, ideologi och politik å den sidan och löneutveckling åena
den andra självklart. Löneskillnaderna mellan kvinnliga ochsom
manliga industriarbetare började minska aggregerad nivå från
1961. vissa branscher, tilll exempel metallindustrin, den kemiska in-
dustrin och bilindustrin, kom trendbrottet något år tidigare. ingenMen

de institutionella förändringar inträdde förenämntsav som ovan
Även1962. de kom främja den relativa löneutvecklingen förattom

kvinnliga arbetare under de följande åren kan de inte förklara det
trendbrott redan inträffat. Likaså föregick trendförändringen isom
relativlönerna kring de institutionella1980 förändringarna på arbets-
marknaden under 1980-talet.

granskning denEn lönepolitiska utvecklingen utanför LO-om-av
rådet ytterligare skäl för ifrågasätta lönepolitikens avgörandeattger

7För försök särskilja effekterna dessabåda faktorer, Per-Anders Edinsett att av se
och Katarina Richardsons bidrag till denna volym.
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betydelse. mellan relativlöneförändringenLikheterna for kvinnliga
industriarbetare kvinnligafor tjänstemän i privat sektor slåendeoch är

figur fallen inleddes uppgångsfasse 1.1. båda 1961 ochI ut-en en
planing vid slutet l970-talet. lönepolitisk förklaring implicerarEnav
likartad lönepolitik från arbetarnas och tjänstemännens fackliga orga-
nisationer. Någon sådan samstämmighet fanns emellertid inte.

både förbundpå 1970-talet betonade TCO och dess ledandeIn
sidan, starkt lönedifferentiering grundvalden privata SIF, på av ar-

betsuppgiftemas karaktär. visserligen låglönefråganDet är sant att
tjänstemannafackens dagordningfanns från tidigt 1960-tal,på men

konkreta åtgärder stupadealla försök till på de kom på kollisions-att
överordnade principen individuell differentieradkurs med den ochom

lönesättning. på SIFs kongress 1973 kom attitydförändringFörst en
manifesteras i lönepolitiska fonnuleringar, och tecknades1974 detatt

första klar låglöneprofilavtalet med på tjänstemannaområdet TCO,
1982:9—10.

solidariska lönepolitiken hade formulerats doktrin ochDen som
antagits vid 1951 års LO-kongress. Kvinnolönefrågansom program
hade högt dagordningen under hela 1950-taletstått någrautan att

Varför började löneskillnadernaresultat uppnåtts. plötsligt minska vid
skeddebörjan Och varför i1960-talets det mån på LO-områ-samma

löneutjämningen funnits lönepolitisktdet, där formulerad i tio års tid,
därtjänstemannaområdet, det skulle dröja tio år innanpå änsom mer

programformuleringama hunnit ikapp den faktiska utvecklingen Det
föreslås löntagarorganisationemashär ska lönepolitis-är attsvar som

ka ideologi och praktik inte ska betraktas självständiga krafter isom
förhållande till ekonomiska realiteter. Möjligheten ideolo-omsättaatt
gier i lönepolitiska resultat endogent bestämd, blandär annat ut-av
buds- och efterfrågeförhållandena arbetsmarknaden. avtalDet som
slöts mellan och under femårsperiod avskaffa1960 LO SAF attom en
de kvinnolönetarifferna får illustrerasärskilda tesen.

har framhållits viktig orsak till de följandeAvtalet årenssom en
löneutjämning mellan kvinnliga och manliga industriarbetare. I rent

denna effektteknisk mening kan knappast förnekas. En närmare
granskning hur avtalet implementerades kan emellertid intres-av ge

inblickar i förhållandet mellan politiska ekonomiskaoch kraftersanta
i lönestrukturutvecklingen.

fanns uppenbarligen visst motstånd avtalet. Efter på-Det ett mot
från arbetsgivare i kvinnointensivatryckningar verksamheter sköts

genomförandet avtalet till perioden fanns1962-67. Dessutomav upp
det följdernamöjligheter motverka avtalet. Enligt avtalstextenatt av
skulle hänsyn särskilt till behovet differentiering löner-tagas av av
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na. många företag utökades antalet befattningarI sättett som
gjorde möjligt idet utsträckning placera kvinnor och iatt stor män
olika och därmed väsentligen bibehålla de gamla löneskill-grupper
naderna. Likheterna med lösa sina lönekostnadsprob-sättstatens att
lem 1920-talet slående.på är

andra företag och branscherI tycks det däremot inte ha funnits nå-
motstånd införa likalönsprincipen. gäller framför alltDetgot mot att

verkstadsindustrin. Lönegapet mellan kvinnor och minskade därmän
från till mellan25 och15 1960 1965. Samtidigt fördubbladesprocent
antalet kvinnliga arbetare, och deras andel arbetsstyrkan ökade frånav

till3 6 Med hjälp höjda relativa löner drogs kvinnligprocent. av ar-
Överenskommelsenbetskraft till vakanserna i verkstadsindustrin.

mellan LO och SAF avskaffa kvinnolönetariffema kan ha med-attom
verkat i och underlättat processen.

Utvecklingen inom bilindustrin påtagligt stöd föränettger mer
denna tolkning. Bilbranschen de expansiva i svensk in-mestvar en av
dustri under l960-talet. gradvis omorientering frånEn hemmamark-
nad till gick hand i hand med expansionen, och vid 1960-taletsexport
mitt hade Sverige blivit bilar. Kännetecknande förnettoexportör av
bilindustrin kombinationen utsatthet för internationell kon-var av
kurrens och stark produktspecialisering. utmaningDenna medmöttes
omfattande rationaliseringar enligt fordistiskt koncept med långtgåen-
de Standardisering och specialisering arbetsuppgifter. Volvoav var
pionjär i använda MTM-metoden. invigdes1963 denatt monte-nya
ringsfabriken i Torslanda, där det specialiserade arbetet medgav korta
introduktionstider för arbetskraft tidigare erfarenhet bilarbete,utan av
till exempel gifta kvinnor återinträdde på arbetsmarknadensom
Berggren, 1990:46 f..

Mellan och ökade andelen1960 1965 kvinnliga bilarbetare från 2
till Höjda kvinnolöner15 uppenbarligen medel förprocent. ett attvar
dra till sig kvinnorna. Redan 1965 hade likalönsprincipen praktiskt ta-

genomförts. Kvinnliga bilarbetares relativa löner hade då stigitget
från till Samtidigt73 96 sjönk manliga bilarbetares frånlönerprocent.

till122 105 genomsnittet för industrin. kan uttryckaManprocent av
det så bilindustrin lyckades hålla den genomsnittliga löne-att nere
kostnaden jämfört med den övriga industrin gångsamma som man

arbetaremed lönens hjälp attraherade kategori inteDet ären ny
omöjligt avtalet avskaffa kvinnolönetariffema verk-att att ettom var

hjälpmedel för genomföra denna anmärkningsvärda föränd-samt att
ring lönestrukturen.av

8Kvinnor inte den enda rekryteringsansträngningama riktade sig mot.var grupp som
Utländsk arbetskraft var annan.en
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1.5 Politik och marknad

framgångsrikaDet genomförandet egalitär lönepolitik underav en
1960- och 1970-talen anslöt således till redan etablerad trend i lö-en
nestrukturutvecklingen bland innefattade starkt minskadeannatsom
löneskillnader mellan kvinnor och rimligaste förklaringenDenmän.
till trendförändringen det efterfrågeöverskott på kvinnlig arbets-är
kraft uppkom följd den offentliga sektorns expansionsom som en av
och rationaliseringsfasens produktionstekniska och organisatoriskaav
förändringar inom industrin. egalitära ideologinDen behövde därmed
inte besegra marknadskraftema för få till stånd minskade löne-att
skillnader. situation därl ideologin stod i samklang med utbuds-en
och eftefrågeförhållandena arbetsmarknadenpå fick den genomslag i
form lönepolitiska resultat.av

Liksom 1960-talet föregicks den ideologiska och lönepolitiska
nyorienteringen under 1980-talet förändringar arbetsmarknadenav

marknad, och liksom under den tidigare perioden utvecklades lö-som
neskillnadema mellan kvinnor och i anslutning till trendernamän nära
på arbetsmarknaden i övrigt. dock inteDet fråga någon totalvar om
omsvängning. Motståndet starkt, framför allt inom fackligavar orga-
nisationer med andel kvinnliga medlemmar. Och det fick ökadstoren
styrka den egalitära ideologin hade hegemoniskerövratatt statusav
under den långa period, då den harmonierade med marknadskraftema.

Under mellankrigstiden stod ideologiskaden striden mellan lika-
lönsprincipen behovsprincipen.och Vi har hur likalönsprincipensett
under seklets första decennier på undervisningsområdetövergavs
samtidigt kvinnor bereddes tillträde till fler slag lärarbefatt-som av
ningar. Vi har också konstaterat likalönsprincipen i praktiken över-att

behörighetslagen,den trädde i kraft avskaf-1925,närgavs nya som
fade könsuppdelningen befattningar det statliga området. Underav
mellankrigstiden ökade också inslaget kvinnor bland tjänstemän iav

Ävenden privata sektorn. denna del arbetsmarknaden blev iav sam-
band därmed starkt segmenterad. Kvinnor återfanns främst i lägre be-
fattningar vidare karriärmöjligheter Svensson, 19950.utan

Samtidigt löneskillnadema inom olika delar den offentligasom av
sektorn bibehölls eller ökade antalet kvinnliga anställda, bådeväxte
absolut och relativt. Differentieringen lönerna mellan kvinnligaav
och folkskolläraremanliga förmådde till exempel inte bryta tendensen

allt andel kvinnor i yrket. Förhållandena indikerarstörremot ett stort
utbud kvinnlig arbetskraft till den offentliga sektorn vid rådandeav
relativlöner.
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Principdebatten och de beslut fattades kan ibland intrycksom ge
den lönepolitiska riktningen bestämdes ideologiska ochattav av po-

litiska överväganden. emellertid uppenbart ekonomiska fak-Det är att
fanns med i spelet. arbetsgivare kunde sänka sinaAtttorer staten som

lönekostnader avskaffa vikt.likalönsprincipen storattgenom var av
Svårigheterna likalönsprincipen haft sinhävda torde också haatt
grund i det relativt rikliga utbudet kvinnlig arbetskraft under mel-av
lankrigstiden. också möjligt kvinnornas penetrationDet är att av nya
områden arbetsmarknadenpå under mellankrigstiden ska betraktas
just effekt sektorsspecifikaökat utbud och sjunkande rela-som en av
tivlöner. emellertid ledde till löneskill-Detta attvar en process som

mellan könen minskadenadema på aggregerad nivå.

Sammanfattning: Förlopp och förklaring1.6

Sedan har löneskillnaden mellan kvinnor och svensk1920 män ar-
betsmarknad minskat kraftigt. relativa förbättringen kvinnolö-Den av

har huvudsakligen under mellankrigstiden mellanägt samtnerna rum
relativt1960 och 1980. Under Övriga perioder har lönegapet varit sta-

bilt.
i kvinnornas relativlöner mellan och förkla-Uppgången 1920 1940

Fördelningenhelt kvinnor och sektorer med olikamänattras av av
löneläge förändrades till kvinnornas förmån. Med visst måttett av
förenkling kan den beskrivas minskning det låg-processen avsom en

husliga i den of-avlönade arbetet och ökat kvinnligtett engagemang
fentliga omfördelning kvin-sektorn, där lönerna högre. Dennavar av

sysselsättning från till medförde löne-låglöne- höglöneyrken attnors
kvin-mellan könen kunde krympa på aggregerad nivå trotsgapet att

relativlöner i flera sektorer sjönk under perioden.nors
visst utbudsöverskott kvinnlig arbetskraft till denEtt modernaav

dendelen ekonomin utmärkte sannolikt mellankrigstiden. Motav
bakgrunden kunde offentligaarbetsgivarna i den sektorn pressa ner
sina lönekostnader anställa fler kvinnor, vilka fick lägre lönattgenom

utförde motsvarande arbetsuppgifter. Avsiktliga löne-än män som
skillnader mellan kvinnor och fick ideologisk legitimation be-män av
hovsprincipen. Möjligheterna hävda den konkur-dennaatt gentemot
rerande likalönsprincipen och den i politiska beslut underlät-omsätta
tades sannolikt det rådande utbudsöverskottet kvinnlig arbets-påav

för-kraft. Marknadskrafter, ideologi och politik bekräftade varandra i
ändringen lönestruktur och sysselsättning.av

radikala minskningen skillnaden mellan kvinnors ochDen mänsav
genomsnittliga löner under och 1970-talen huvudsakligen1960- var

effekt kvinnors relativa aggregeringsni-löner ökade på lägreatten av
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våer. Det har diskuterats denna utveckling frukten politiskom var av
vilja och styrka eller resultat marknadskrafternas spel. Detett av svar

givits här löneutjämningen initieradesav positivt skift iär att ettsom
efterfrågan kvinnligpå arbetskraft. efterfrågeöverskottDet där-som
med uppkom skapade samstämmighet mellan marknadskrafter ochen

inom tidigare formulerad jämlikhetsideologi,LO kan förklaraen som
hela arbetsmarknaden under två decennier kom präglas lö-att att av

neutjämning mellan könen.
efterfrågeöverskottet elimineradesNär, slutet 1970-taletmot av

bröts trenden utjämning. skeddeDetta starkt frånmotståndmot trots
delar den fackliga rörelsen och den starka ställningstora trotsav som

jämlikhetsideologin under de decennier,två då denerövrat närmare
harmonierade med marknadskrafterna.
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lön och yrkeKön,
yrkessegregering och lönediskriminering-

kvinnor i Sverigemot

CARL GRANDLE

Inledning2.1

Forskning könsrelaterade skillnader i arbetslivet har under detom se-
årtiondet fått starkt växande På basis tidigarenaste ett utrymme. av

studier kan följande empiriska generaliseringar för modernagörastre
industriländer:

råder omfattande könssegregeringa Det arbetsmarknaden vil-en
ket innebär vissa yrken, arbetsplatser och näringsgrenar tende-att

domineras kvinnor och andra Kvinnor ochmän.att mänrar av av
tenderar med andra ord sysselsatta på olika delarbetsmark-att vara
nader. könssegregeringenTrots minskat något under deatt senaste
decennierna, har den förblivitändå mycket Charles, 1992; Ja-stor
cobs och Lim, Reskin,l995; 1993; Rubery och Fagan, 1994.

bMännens genomsnittslön mycket högre kvinnornas. s.k.Detär än
lönegapet mellan könen the gender minskatgap har nå-wage

i de flesta industriländer under de tjugo åren. detMengot senaste
har förblivit det kvinnliga arbetsmarknadsdeltagan-stort, trots att

hardet ökat starkt i de flesta industriländer och skillnader-trots att
mellan kvinnor och vad gäller vissa grundläggandemänna pro-

duktivitetsrelaterade faktorer såsom utbildningslängd, arbetslivs-—
erfarenhet och anställningsår i företaget- har minskat, eller i vissa
fall försvunnit helt Blau och Kahn, 1992; Blau, 1993; Rosenfeld

l9941.och Kalleberg, Rubery och1990; Fagan,
c tredje empirisk regelbundenhet, vilken förEn dettautgör ämnet

kapitel, det finns samband mellan yrkets könssammansätt-är att ett
ning och de anställdas lönenivå. Tvärsnittsstudier från USA och
andra länder visar nämligen yrken domineras kvinnoratt som av

lägre lön yrken domineras och dettaän män, ävenattger som av

Sverige ökade, minskade,I löneskillnadema mellan kvinnor ochän mänsnarare un-
der l980-talet, konstanthållet för skillnader i utbildnings- och förvärvsarbetslängd se

Grand 1994.
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produktivitetsrelatera-till skillnader iefter hänsyn tagitsgäller att
negativaoch dennes jobb.hos den anställde Detde egenskaper

yrket och lön gäller dessutomandel kvinnor isambandet mellan
Även tenderar medförkvinnor, ocksåinte bara för mänmän.utan

inom kvinnodomine-lön de arbetarerhålla lägreandra ord att om
Treiman ochSorensen,1990; Hart-England, 1992;rade yrken

1981.mann,
i detforskarvärldeninom ärTrots överensstort sett attatt omman

könssammansättning och lö-samband mellan yrketsnegativtfinns ett
framför alltstarkt detta samband ochhurnenivå, ärär oense omman

författare yrkets könssammansätt-skall tolkas. Vissahur det serom
förstå hurmekanism vilken vi kanstrategiskaning den genomsom
kvinnor imedan andra andeli arbetslivet,kvinnor diskrimineras ser

differencesfor unmeasured skill andyrket . tastea proxysom .
withoccupational attributes correlated wagesofworkers oramong

också Polachek, 1987.och Hirsch, 1995:427; DenMacpherson se
mansdominerade yrkenalltså anställda inomförklaringen är attsenare

ellerandra preferenser vad gäller arbeteproduktivitet, harhar högre
kompenseras för medarbetsvillkor dehar ogynnsamma sommer

högre lön.
betydelse i mångalöner har fått politiskKvinnoyrkenas låga

jämställdhet ihur lagstiftningsamband med fråganländer i omom
beroripåarbetslivetkvinnors underläge iskall tolkas. Omarbetslivet

och vid lö-arbetsgivare vid tillsättning tjänsterdiskriminering avav
ineffektivitet ochdet råder ekonomisknesättning, blir slutsatsen attatt

däremotdärför befogade. Om orsakeni ekonominpolitiska ingrepp är
arbetslivet,för kvinnor och imöjligheterinte olika män utan attär

familjen könsskillna-arbetsdelningen inomuppfostran och genererar
i humankapital,och incitament för investeravalder i fråga attom av

ineffektivleder tillstatliga ingreppblir implikationen tvärtom att en
Polachek,i ekonomin 1987; Browne,fördelning se t.ex.resurserav

Även vilken månunder år frågan ii Sverige har1987. senare om
systematiskt nedvärderas och betalaskvinnodominerade yrken sämre

bl.a. i samband med målmansdominerade yrken varit aktuell,än som
drivit i arbetsdomstolen.fackföreningarochJämO

könssammansättningyrkets och densambandet mellanMedan an-
veterligen,i flera länder har, mighar analyseratsställdes lönenivå

svenska arbets-systematiskt utförts för hela denanalyseringa sådana
intresseför svenska anställdasådan analysmarknaden. En är av av

tjugofem i Sverigeunder de årenUtvecklingenflera orsaker. senaste
arbetsmarknadenhär integrerade påinneburit kvinnornahar äratt mer
arbetskraftstalet iindustriland. kvinnligai kanske något Detän annat

Även kvin-förlika högt detSverige män.nästanär omnumera som

46



lön och yrkeKön,

i genomsnitt fortfarande arbetar färre timmar vecka, harnor per an-
delen med deltidsarbete minskat under år. Möjligheter till för-senare
äldraledighet och barnpassning har inneburit kvinnors arbetskrafts-att
avbrott blivit färre och kortare varaktighet. Givet dennahar ut-av
veckling, de förklaringar till kvinnors underläge i arbetslivetär som
bygger kvinnors anknytning till arbetsmarknaden inte likapå svaga

i vissa andra länder.relevanta som
Analysen blir ytterligare intresse eftersom NationemaFörentaav

rangordnade Sverige i fråga jämställdhet mellanettsom nummer om
därför förvänta sigkönen. bör också arbetsmarknaden kän-Man att

netecknas ovanligt hög grad jämlikhet mellan kvinnor ochav en av
sådant antagande också rimligt utifrån deEtt ärmän. argument som

Rubery och l994:xvii framför, nämligen länder medFagan att star-
ka och allomfattande förhandlingssystem, såsom i Sverige, befrämjar
införandet jämställdhet jämfört med decentraliserade och fragmen-av

Internationellt jämförande studierterade visar också desystem. att ge-
nomsnittliga löneskillnadema mellan könen minst i Sverige blandär
de OECD-länder studerats Blau, 1993; Rosenfeld och Kalleberg,som

Samtidigt tycks emellertid yrkessegregeringen mellan könen1990.
bland de högsta Charles, 1992; JOnung, 1984. Dessutomvara an-

tyder komparativ analys könsskillnaderna i arbetsledaransvaratten
the gender in authority efter högst i Sverige ochJapan,är,gap

bland de sju länder jämfördes Wright m.fl., ock-Norge 1995;som se
så Hultin, skenet dessa olika resultat betydelsen1996. I ärav av yr-
kessegregering för lönenivån fascinerande fråga.en

följande avsnittKapitlet disponerat på Iär sätt: nästa görs en ge-
förklaringar till varför könssegregeringnomgång olika uppstår ochav

fortlever arbetsmarknaden segregering tillpå och varför denna leder
löneskillnader. antal hypoteser formuleras basis denna dis-påEtt av

beskriverkussion. Avsnitt datamaterial, variabler och uppläggning.3
avsnitt resultat från analyser tvärsnitts- och panel-I 4 presenteras av

data. Kapitlet avslutas med sammanfattande diskussion.en

Teoretiska förklaringar2.2

till könssegregering och löneskillnader

flertal förklaringar förekomstenfinns till könssegregeringDet ett av
och löneskillnader mellan könen. har klassificerats under föl-Dessa

rubriker:jande a könsrollssocialisering och arbetsdelning i fa-tre
miljen, b investering i humankapital och kompenserande löneskill-
nader diskriminering i arbetslivet. bör dock klart betonasc Detsamt

dessa förklaringar inte varandra uteslutande,många är utanatt sna-av
modellernakomplementära. humankapitalteoretiska utgårDerare
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existerar arbetsdelning famil-från det mellan könen inomt.ex. att en
jen. Vissa författare vidare det finns starka s.k. feedback-antar att
effekter existerande könsdiskriminering arbetsmarkna-så påatt en

könsrollssocialisering, utbildnings-den påverkar och yrkesval samt
arbetsdelningen i hushållet, vilket i sin förstärker den rådandetur

i arbetslivet.könsuppdelningen huvudfrågaEn är antar attom man
främstdiskriminering och särbehandling sker på eller utanför arbets-

marknaden.

och könsrollerSocialisering

förUtgångspunkten denna det finns systematiska köns-äransats att
skillnader i fråga intressen, preferenser begåvningstypoch och attom

huvudförklaringen tilldetta könssegregeringen och könslönega-utgör
Förklaringen baseras antingen finnsantagandet det med-pet. att

födda könsskillnader eller könsskillnaderna socialt konstruera-äratt
de. första antagandetDet problematiskt eftersom vilka yrkenär som
uppfattas typiskt manliga och kvinnliga varierar i tid och sesom rum

Brintons jämförelse yrkesstrukturen1993 för kvinnor i Japant.ex. av
och rimligtUSA. antagande i stället utgå från köns-Ett är attmer
rollssocialisering, dvs. pojkar och flickor under barndom ochatt ung-
dom socialiseras till vissa könsrollsbeteenden. En sådan socialisering
sker barn härmar och lär etablerade beteenden Englandattgenom
och Farkas, 1986.

Ovanstående ingår ofta i antagandeettresonemang om en process
börjar i tidig barndom och via val till könssegregerade ut-som som -

bildningslinjer i tonåren och könsuppdelad arbetsdelning inom fa-en
miljen får sitt slut i den könsuppdelade arbetsmarknaden. Flera för-—
fattare vidare könsrollssocialisering och den könsuppdeladeattmenar

förstärkerarbetsmarknaden och upprätthåller varandra England och
Farkas, bestående1986. yrkessegregeringen blandDen vuxna ger
med ord barnen uppfattningandra hur deras roller bör vil-en om vara,
ket bestämmer deras framtida utbildnings- och yrkesval.

Uppfostran och könsrollssocialisering enligt detta synsättantas ge-
systematiska skillnader mellan kvinnor och i frågamännerera om

preferenser och frågaa smak i det arbete vill utföra ochom man
b förmåga och förkompetens olika arbeten. Enligt det eko-typer av
nomiska språkbruket tenderar kvinnor och olikautvecklamän att ty-

humankapital vilka bäst avkastning inom olika yrken ochper av ger
verksamheter.

Vissa forskare har försökt empiriskt hypotesen yrkes-att testa att
segregeringens samband med lön beror skillnader mellan yrkesin-
nehavare i fråga stabila preferenser eller icke observerbart hu-om
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bilaga 2.effects models ses.k. fixedskattamankapital attgenom
England m.fl.dock oklara.föranalyser USAdessaResultaten ärav

löneskillnadema,förklaring tillgiltigintefinner detta1988 äratt en
resultatet.Hirsch får detoch 1995Mcphersonmedan motsatta

utbildningsinrikt-välja olikaflickor tenderarochpojkarAtt att
preferenserutifrån olikaförklaras, inte enbartemellertidkanningar

kvinnorvarkenmedutbildningen,innehållet ifor även attutan unga
medi klassen.könsmässig minoritet Detvill äreller utgöramän en

börjainte villexempelvis flickortänka sigrimligtandra ord attatt en
kvinnligafå någrariskerar inteeftersom de dåutbildningteknisk att
få arbets-motvilja enbartmekanismklasskamrater. Samma mot att-

for-viss del,åtminstone tillkan också,andra könetdetkamrater av
ochmansdominerade yrkenvill arbeta iinte mänklara kvinnor attatt

yrken England, 1992. Sekvinnodomineradeinominte vill arbeta
kontoristernaskvinnligadeockså 1979Kanters resonemang om

Även vis-undersökte.det företag hontjänster påovilja söka högreatt
tippingsådanabostadssegregeringförklaringsmodeller for angersa

mekanismer.
modeller byggerkönsrollsbaseradedel i mångaviktig attEn ar-

påverkar situa-och kvinnorfamiljen mellaninombetsdelningen män
uppfost-KvinnorBecker, 1985.arbetsmarknaden setionen på t.ex.

förtill huvudansvaretkönsrollsuppfattningtraditionellenligt att taras
huvudansvaret for arbetetharbarn, medanhushållsarbete och mannen

perifer,arbetsmarknaden blirsituationKvinnans påmarknaden.på
hemarbetet.kombinera medmarknadsarbetet måsteeftersom att

medheltid ochbara pådethävdarAcker 1990 mänärt.ex. att som
arbe-Manligaarbete marknaden.kan sigfullt ägnaengagemang

arbetstider,fordrar således längreoch yrkenten engagemang,mer
betydel-sekundärarbetsmarknadens sfärutanförmedan plikter är av

arbets-kännetecknas däremotoch yrkenKvinnornas arbeten attavse.
utanför for-åtagandenanställde viktigaden harerkännergivaren att

värvsarbetet.
könsrollssocialisering ochförklaringsmodell utgår frånDen som

feministiskt in-både blandhushållet har anhängarearbetsdelningen i
arbetsmark-konventionellaoch blandkvinnoforskareriktade mer

slutsatserneoklassisk teori.från Derasutgårnadsekonomer omsom
Ackersig dock radikalt. Joanbör skiljervilka förändringar görassom

omorganisationgenomgripandeiexempelvis lösningen1990 enser
icke-utformandeobetalda arbetet ochoch detdet betalda nyaavav
kon-Blomqvist, 1997. Merarbetsorganisationer sehierarkiska även

arbetsmarknadenemellertid frånutgårventionella ekonomer attsynen
konkurrensi den månicke-diskriminerandeochfungerar bra som-

nå-Problemet omteoretiska premisserna.med defår råda i enlighet
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sådant finns ligger i vad kallas pre-marketgot snarare som segmen-
tation, dvs. könsrollssocialisering och särbehandling ochmänav
kvinnor inom institutioner utanför arbetsmarknaden, inom fa-t.ex.
miljen och utbildningssystemet.

Perspektivet med könsrollssocialisering och arbetsdelningen inom
familjen har för hel del kritik. En kritik inriktar sigutsatts typen av
på empiriska problem med förklara hur könssegregeringen föränd-att

tid. England och Farkas 1986 påpekar könsrollssociali-över attras
sering eventuellt kan förklara hur könssegregering har uppkommit

fortlevt,och den kan inte Förklara förändring i gradenmen av segre-
gering. exempelvisDet svårt utifrån detta perspektiv förklaraär att
varför könssegregeringen minskade i blandUSA kohorteryngre un-
der 70-talet, eftersom dessa kohorter uppfostrades under 50-talet då
den traditionella könsrollssocialiseringen mycket stark.var

Ovanstående kan flera exempel generellettses som av en mer
kritik riktas modeller härleds från ortodox neoklassiskmotsom som
teori, nämligen premissen preferenserna givna och elleräratt mer
mindre oföränderliga exogena och tidsinvarianta. Kritiker brukar

hävda individers åsikter, intressen ochtvärtom preferenser, åt-att
minstone till viss del, formas arbetsvillkor och andra sociala för-av
hållanden, dvs. de endogena föränderligaoch t.ex. Bowles,äratt
1985; Constabile, 1995; England, 1992.

Som betonar också flera författare detnämnts inte finnsatt ett en-
kelriktat orsakssamband mellan å sidan socialisering och arbets-ena
delning inom familjen och denå andra sidan underordning på arbets-
marknaden, det råder ömsesidigt samband dem emellan,utan att ett
feedback-effekter. Diskriminering kvinnor i arbetslivet tenderarav
således förstärka den traditionella arbetsdelningen i hushållet.att

Ett problem med antagandet socialisering och preferens-annat om
skillnader mellan könen, det inte kan förklara varför kvinnorär att
också kvinnliga verksamhetsområdeninom tenderar arbeta påatt en
lägre hierarkisk nivå i organisationen och erhålla lägre löner än män

ÄvenBielby och Baron, 1986. med andra ord skulle kunnaom man
förklara varför kvinnor föredrar arbeten inom exempelvis vård och

varför skulle kvinnor välja sjukvårdsbiträde ellerattomsorg, vara
sjuksköterska inteoch läkare

förklaringEn till kvinnor inom verksamhetsområde tenderaratt ett
hamna i lägre positioner har nämligen föratt antytts attovan, ansvar

familj och hushåll kvinnor inte kan lika mycket i sittgör att satsa ar-
bete på marknaden Becker, 1985. England och Farkas 1986 menar
emellertid kvinnors för hem och barnäven skulle kunnaatt om ansvar
förklara varför det finns så få kvinnor inom manliga elityrken som-
fordrar mycket övertid, och geografisk rörlighet kan dessaresor -
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förklara varför få kvinnor arbetar inom andrafaktorer inte så mans-
dominerade yrken.

kompenserande löneskillnaderHumankapital och

råderUtgångspunkten för dessa teorier normalt antagandet detär att
arbetsmarknaden rationella aktörer har möjlig-konkurrens på och att

föl-välja mellan olika alternativ. Med dessa premisser måstehet att
frågor förklaras på godtagbartjande två sätt:ett

förmånliga mansyrken ochkvinnoyrken mindre1Om är än om
medmöjlighet välja, varför väljer de då inte yrkenkvinnor har att

mansdominerad sammansättningblandad elleren
lägre löner arbetsgivaren vinst-kvinnor har2Om ärän män, om

det råder konkurrens mellan företagen,maximerande och var-om
arbetsgivare kvinnor till hög-anställer då inte åtminstone vissaför

fö-med lägre löner, för därmed konkurrera debefattningar att utre
diskriminerar kvinnorretag som

paradigmet medför anhängare det neoklassiskaUtmaningen ärav
förklara hur diskriminering kan fortgå under längre tidandra ord att

på arbetsmarknaden möjligtdet råder konkurrens Ett svar somom
förmånligamansdominerade yrken inte är ännämnts är att merovan

yrken, både lön ochkvinnodominerade sammantagetom man ser
belöningar såsom arbetsvillkor. hypotes base-icke-monetära Den som

löneskillnader alltså arbetet iteorin kompenserandepå är attras om
otrevligt, farligt slitsamtmansdominerade yrken ochär änmer ar-

anställda i de förrabetsvillkoren i kvinnodominerade yrken och att
för detta med högre lön.yrkena kompenseras

härledas från teorin kompense-alternativ hypotes kanEn som om
sig tillrande löneskillnader kvinnor söker arbeten gårär attatt som

huvudansvar för barn och hushåll. Antagandetkombinera med deras
kvinnodominerade yrken skiljer sig från mansdominerade ochär att

de förra i genomsnitt har flexiblare arbets-blandade yrken attgenom
arbetstider restider, mindre övertid, mind-tidsförläggning, kortare och

mindre helgarbete och skift-arbetstidsförläggningobekväm samtre
arbete.

resultat från tidigare forskning, har perspektivet med kom-Enligt
förklaralöneskillnader inte haft framgång medpenserande att sam-

lönenivå Glass,yrkets könssammansättning och 1990;bandet mellan
för Sverige också Grand,Jacobs och Steinberg, 1990; 1995; se

konventionella humankapitalmodellenheller den som1991. Inte
utifrån skillnader i utbildningslängd, antalförklarar löneskillnader

för-antal anställningsår i företaget har lyckatsförvärvsarbetsår och
bl.a.andel detta samband. flertal länder,klara liten Iän ettavmer en
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genomsnittliga skillnaderinte längreSverige och finns någraUSA,
utbildningslängd. haroch i fråga Däremotmellan kvinnor män om

genomsnitt förvärvsarbetat under längre tid.fortfarande i Dennamän
i Sverige.emellertid minskat starktskillnad har

förklaringsmodeller har emellertid härlettssofistikeradeTvå mer
föreställningen männi-humankapitalteorin. Båda baseras påfrån att

sin livstidsinkomst. Antagandet iför maximeraskor planerar äratt
mansdominerade ochålderslöneprofilen olika ibåda fallen utatt ser

kvinnodominerade yrken:
hypothesis:Värdeminskningshypotesen the depreciation

humankapital anställd harUtgångspunkten värdet detär att av en
inte används, vilket innebär lönen sänks Po-minskar då det ävenatt

arbetsmarknadsdeltag-Kvinnor avbryter sittlachek, 1981.1979; som
arbetskraften. Vidaredärför lön då de åter inträder iande får lägre an-

medför lönesänkningar andra i sambandvissa yrken större äntas att
tidvis hem-arbetskrafisavbrott. Kvinnor planerarmed att stannasom

maximera sin livsinkomst väljasåledeskommer attatt genom yr-ma
liten då borta från arbetslivet lowlöneminskningenken där ärär man

medan förväntar sig förvärvsar-depreciation penalties, män attsom
yrken med värde-kontinuerligt fram till pensionen väljerbeta stor

efter erfarenhetvid avbrott, där löneökningenminskning även ärmen
fattar lönemässigt ratio-och kvinnorSlutsatsen mänär attstor. om

i hushållet, kommer kvinnornella givet arbetsdelningenval, att
humankapital, medanmed liten värdeminskning sitthamna i yrken av

värdeminskning och hög värdeök-i yrken med både höghamnarmän
ning.

appreciation hypothesis:Värdeökningshypotesen the
humankapitalteorin investering i utbildningantagande iEtt är att

i arbetet kostsamt för individen Zellner, 1975.och uppläming är
under upplämingsperioden, i gengäldanställde får lägre lönDen men

livstidsinkomstenutbildningen avslutad. totalahögre lön då Denär
utbildninglika, sig investerar i och upplär-därförantas vara vare man

inte. Löneökningen efter ålder och erfarenhet emeller-ning eller antas
för de anställda investerat i uppläming i arbetet.tid större somvara
hög startlön eller brant löneutveckling kommer kvin-Vid val mellan

förvärvsarbeta kortare tid välja högplanerar än män, attattnor, som
on-the-job trai-startlön och mindre löneutveckling, dvs. liten grad av

ning. leder till könssegregering.Detta
förväntas löneprofilerna efterbasis båda dessa hypoteserPå av

brantare, lägre förantal förvärvsarbetsår startlönenatt vara men an-
mansdominerade jämfört med de i kvinnodominerade yrken.ställda i

humankapitalbaserade förklaringar till samban-dessa tvåIngen av
densegregering och lön har fått något övertygande stöd idet mellan
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inte lägreArbeten med mycket upplämingempiriska forskningen. ger
Livstidsinkomsten medarbeten med liten uppläming.startlöner ärän

jobb för Sverige,inte likvärdig i de tvåandra ord typerna seav
tyder vidareoch Studier från USABjörklund Regnér, 1993. att

har högre startlöner mansdomine-kvinnodominerade arbeten inte än
England och FarkasEngland, slutsats 1986rade 1984. Den som

manli-i kvinnliga yrken erhåller lägre lön de ianställdadrar änär att
utbildningsnivå och för varje livscykelstadium, ochvarjeyrken förga

form livsinkomstbetalar straffavgift i lägrekvinnor därföratt en av
tyckstypiska kvinnojobb. Arbetsmarknadsavbrottarbeta iattgenom

teoretiskalöneminskningar deinte heller så stora som resone-ge
arbetskraften tycks denRedan efter fåtal år iutgår från. ettmangen

Edin ochden nackdel avbrott innebaranställde ha hämtat ettsom
vi-Stafford och Sundström, 1990. DessutomNynabb, 1992; Hoem,

kvinnor erfar då detvärsnittsstudier den löneminskning äratt somsar
i kvinnodo-arbetskraften inte högre i mansdomineradeutanför är än

m.fl.,minerade arbeten England, 1982; 1984; Corcoran 1984.

arbetslivetDiskriminering i

definieras före-Könsdiskriminering på arbetsmarknaden brukar som
lika dugliga ochindivider lika eller potentielltkommande då ärsom

särbehandlas enbart grund kön 1995:27.kvalificerade Jonung,av
konventionell ekonomiskgrundläggande utgångspunkt inomEn

arbetskraftsefterfrågan arbetsgivaren kostnaderteori vägerär attom
anställa viss till visst jobb. Då detfördelar med ettattmot en person

rekryteramarknaderna kommer arbetsgivarenråder konkurrens på att
pris lön, eller denproduktiv till givetden är mest ettsomperson

kostnad, dvs. diskrimi-given mängd till lägstakan producerasom en
påpekas den enkla neoklas-inte. bör docknering förekommer Det att

speciellt under har modifieratssiska marknadsmodellen, år,senare
former könsdis-för medge förekomsten vissaoch utvidgats att av av

i teorin statistisk diskriminering ochkriminering, exempelvis om
nedan.crowding-hypotesen se

normalt från kvinnliga arbeten harSociologiska utgårsynsätt att
flertal möjliga förklaringar haricke-kompenserade nackdelar. Ett
fortleva kapitalistiskföreslagits till diskriminering kan påatt en ar-

feedback-processer och institutionellbetsmarknad. Vid sidan trög-av
anställda isoleras frånvanligt vissa företag ochhet, synsättär attett

exempelvis ömsesidigt beroendemarknadskrafternas inflytande p.g.a.
anställningskontrakt och/eller företags-anställda, långsiktigamellan

Stein-interna arbetsmarknader Jacobs ochspecifik kompetens inom
strukturellaofta arbetsmarknaden bestårberg, 1995. Man antar att av
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avskilda social closures känne-nischer, eller relativt segment som
okompenserade fördelar och nackdelar England m.fl.,tecknas av

inom fördelaktiga, användsDå arbetsvillkoren1988. ärett segment
utestängningsstrategier innehavarna för skapa monopolsociala attav

och därmed bevara sina privilegier. selektions-dessa arbeten De
används för får tillträde till för-principer avgöraattsom vem som

ofta kön, eller etnisk tillhörighetmånliga befattningar baseras på ras
principer utbildning, examina och religiös tillhörighetandra We-är

1922/1983; Parkin, Tomascovic—Devey,ber, 1979; 1993; 1995. Ett
omnärliggande inom litteraturen segmenterade arbetsmark-argument

det finns institutionaliserad diskriminering, baserasnader är att som
sedvanemässiga och traditionella för rekrytering, vilkapå mönster

och privilegierade medförstöds arbetsgivare anställda och dettaattav
kvinnor minoriteter tilldelas ofördelaktigaandra anställda ochatt — -

arbetsmarknaden.platser
teoretisk utgångspunkt kan, enligt min mening, belysa desådanEn

vilka kvinnor från kvalificerade och välutestängsprocesser genom
betalda det ingen fullödig förklaring till varför yrkenarbeten, men ger

domineras kvinnor betalas mansdominerade yrkensämre änsom av
klargöra distinktion detmed likvärdiga arbetskrav. dennaFör äratt

lämpligt skilja mellan olika former arbetsmarknadsdiskrimine-att av
ring skilda mekanismer. Vad gäller lönediskriminering detmed är
vanligt följande indelning England, 1992; ochPetersen Mor-göraatt

Tomascovic-Devey, Treiman och1995; 1995; Hartman, 1981:gan,
Direkt diskriminering innebär betalas högre lön kvinnora män änatt
för arbete arbetsplats. dag detta inte vik-l ärsamma samma en
tig form lönediskriminering. fann exempelvis basisPetersenav

genomsnittliga löneskillnadendata från USA och denNorge attav
mellan kvinnor inom finfördelade yrke påmän samma samma ar-

mycket liten i och ibetsställe 2-3 USA 2-6procent procentvar
inte förvånande eftersom den direkta diskri-ResultatetNorge. är

mineringen synlig och uppenbar indirekta former dis-är än avmer
kriminering och därmed lättare åtgärda lagstiftning ochatt genom
andra politiska åtgärder.

bFördelningsmässig diskriminering innebär och kvinnor al-mänatt
till olika arbeten, yrken och arbetsplatser med olikalokeras ut-

vecklingschanser och löner. Vad det här gäller diskrimine-ärsom
ring i fråga rekrytering och befordran till fördelaktiga och välom
betalda positioner arbetsmarknaden. den sociologiska lit-Inom

främst fördelningsmässig diskriminering be-detärteraturen som
handlats, eftersom den relaterad till teorier socialär nära ute-om
stängning.
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worth discri-diskriminering eller comparableVärderingsmässigc
England jobs filleddefinieras 199221 ...mination attav som

levels that than they wouldkvinnor have lowermostly by pay are
gäller här alltsåjobs filled mostly by men.be the Det enwere

inte riktas enskilda individerform diskriminering mot utansomav
utförs Tomaskovic-Devey, 1995:29.det arbete Det ärmot som

huvudintresset i detta kapiteldiskrimineringdenna ärtyp somav
diskuteras.och här skall kortsom

värderingsmässig diskrimine-uppfattning uppkommerEnligt en
compositionstatussammansättningsprocesserring statusgenom

dominerandeinnebär den denvilketprocesses, att status som grup-
det typiska könet eller den typiskai arbete innehar t.ex. et-ettpen -

grundläggande detta arbete,niska aspektutgör av ge-gruppen en-
utförs och organiseras, såväl hurpåverkar hur arbetetdetatt somnom

Arbeten främst utförs kvinnordet värderas i lönehänseende. som av
andra ord kulturellt nedvärderade Acker,och icke-vita med 1990;är

viktigt element i den värderingsmässi-Tomaskovic-Devey, 1993. Ett
dediskrimineringen enligt England slags1992:39-40,är, att ar-ga
lönepåslagbetskompetens ofta fordras i kvinnliga jobb lägresom ger

typiska i manliga jobb. kvalifikation och de arbets-de Denän ärsom
med kvinnliga arbeten tenderarvillkor tradition associerassom av

i löne-ord nedvärderade vilket institutionaliseratsmed andra att vara
systemet.

specifika mekanismer vilka den värderingsmässigaDe mer genom
diskrimineringen skapas kan hittas i de lönebestämmande institution-

på arbetsmarknaden. Rubery och 1994 exempel-Faganerna menar
vis betydelse för kvinnors lönerkönssegregeringens lägreatt upp-

praxis för lönesättning löneförhandlingar inomkommer via olika och
författareskilda yrkesgrenar och branscher. slutsats dessa drarEn som

basis sin studie lönesättning och könssegregering inom denpå av av
till könsneutrala föreuropeiska unionen, mångaär att systemsynes

oftaarbetsvärdering och jobbklassificering lönesystemen base-som-
uppbyggda tidigare lönesystem baserades köns-på påärras som-

differentiering Rubery och l994:xviii. exempel deFagan, Ett näm-
där under 1950-talet begreppen och lattaTyskland tungaärner

arbeten tidigare manligavad och kvinnliga arbeten.ersatte som var
innebär givetvis antagande lönerna be-sådantEtt synsätt attett om

helt vad normalt i neoklassiskastäms sätt änett annat antassom
modeller. förramikroekonomiska utgår från arbets-Den ansatsen att

segmenterad lönerna inte mark-marknaden och bara bestämsär att av
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också aktörernas förhandlingsstyrkanadskraftema, utan samtav av
rättviseuppfattninganzochsedvänjornormer,

Bland de empiriska beläggen för det finns värderingsmässigatt
diskriminering vid sidan sambandet mellan lön och andel kvin-av-

i och England, föryrket se Sorensen, 1989 1992 översikten avnor
denna forskning kan och resultatBaron Newmans 1989nämnas-

visade för jobb där andelen kvinnor eller icke vitafrån USA attsom
och löneökningen mindre i andraökade mellan 1979 1985 änvar

kontroll för initiallönenjobb, efter 1979 se ochBaronävenäven
Pfeffer och Davis-Blake,1990; 1987.Newman,

problem med statussammansättningshypotesen den inteEtt om-
kombineras med antagande det förekommer fördelnings-ett attom
mässig diskriminering förklara varför nedvärderingenär att ettav-

långa tidsperioder.arbete kvarstår under Vad skulle hindraannars
kvinnor från söka sig till bättre betalda yrken dominerasatt som av

balanseradeller med könssammansättningmän en mer
ansamlingshypotesen the crowding hypothesiss.k.Den ger en

kvinnoyrkenas lågaförklaring till löner inte bygger på kulturellsom
nedvärdering, i stället indirekt effekt tördelningsmässigutan en av

dvs. kvinnor fråndiskriminering, mansdominerade yrkenutestängsatt
diskrimineras inte vid tillträde till kvinnodominerademen män yr-

kvinnor eller mindre nekas tillträde tillken. Genom mångaatt mer
deyrken, kommer i begränsat antal yrken vil-trängasatt ettsamman

till det där skapas utbudsöverskottket leder arbetskrañ. Ge-att ett av
tillämpning neoklassisk teori följerenkel utbudsöverskottattnom av

inom kvinnoyrkena sänker lönerna där till nivå lägre vadär änen som
skulle fallet kvinnorna inte diskriminerades vid tillträdeomsom vara

till manliga yrken. Resultatet blir kvinnornas genomsnittliga löneratt
vad de skulle på integrerad arbetsmarknadlägre Berg-är än vara en

1974.3mann,
finns könsskillnader i fråga tillgång fördelak-det tillAtt stora om

tiga jobb väl dokumenterat Greenberger och Stein-Green, 1983;är
berg, Kvinnor tenderar inneha mindre komplicerade arbeten1983. att
konstanthållet för konventionella humankapitalvariabler, arbeten på

2 har dock under tätt förnyat intresse bland vissaDet årsynsättet ävensenare senare
etablerade och erkända ekonomer, Robert Solow utgivitsåsom 1990 boksom en
med titeln the labor market social institution.as a
3 variant ansamlingshypotesen baseras könsrollssocialiseringEn och skil-annan av
da preferenser för arbete mellan könen i stället för fördelningsmässig diskrimine-
ring. modell dock, enligt min mening, inte logiskt konsistent, eftersomDenna är män

kvinnor borde i begränsatantal yrken.då i lika hög grad trängas ettsammansom
arbetsmarknaden skulle scgregerad, det skulle inte råda utbudsöver-Dvs. vara men

marknadsklarerande löner inom kvinnoyrkena.skott och lägre
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hierarkisk nivå, ha rutinmässigt och kontrollerat arbete ochlägre mer
i mindre utsträckning befinna sig på intern arbetsmarknad.en

alltså det kan finnas två olika diskrimine-Slutsatsen är typeratt av
ringsmekanismer leder till lägre lön i kvinnodominerade yrken:som

första kulturell nedvärdering yrket grund lågFör det sta-av aven
för och för den kompetens och de arbetsförhållandenkvinnortus som

sådana arbeten; och för det andra indirekt effektråder inom atten av
mansdominerade vilket leder tillkvinnor från yrkenutestängs ut-

kvinnligabudsöverskott i de yrkena.
bör dock återigen påpekas förekomst diskriminering iDet att av

förklaringararbetslivet inte utesluter utbudsrelaterade såsom köns-att
rollssocialisering och arbetsdelning inom familjen har betydelse.

kritiserar den uppdelning författareEngland m.fl. 1988 mångasom
förklaringar utgår från antingen arbetskraftsutbud el-mellangör som

i ställetler efterfrågan också 1995:12.se Jonung, De attmenar yr-
underordnande arbetsmarknaden ska-kessegregering och kvinnors på

komplicerat samspel mellan könsrollssocialisering,ettpas genom ar-
betsgivares diskriminering och de sociala institutionemas uppbygg-

accomodation limited options thatnad. discrimination... tocreates
preferences England m.fl., Institutio-1988:546-547.may appear as

efterfrågefakto-och feedback effekter mellan utbuds- ochnell tröghet
arbetsmarknaden alltså medföra diskriminering intepå antas attrer

försvinner marknadskraftemas spel.av

Hypoteser

kommer hypoteser formuleras.På basis genomgången attovan sexav
eventuella förekomster värderingsmässig dis-detSom nämnts är av

huvudintresset. börjar med fyra hypoteserkriminering Jagutgörsom
diskriminering i inte förekommer.från arbetslivetutgår attsom

härledas från teorier könsrollssocialiseringhypoteser kanTvå om
och familjeplikter:

familjeplikter viktig orsak till yrkesseg-kvinnorsH1: a Om är en
kvinnorrering och könsrelaterade löneskillnader, väntar att som ar-

familje-mansdominerade yrken i genomsnitt har mindrebetar inom
mansdominerade yrken dvs. de förraplikter kvinnor inom ärän mer-

och degifta/sambo, har sällan barn speciellt småbarnsällan ar-mer
vecka med hushållsarbete.betar färre timmar per

familjerelaterade faktorer kommer löneef-b Konstanthållet för
könssammansättning minska eller för-fekten yrkets avsevärtattav

svinna.
könsskillnader i intressen och preferenser skapatsH2: Om som un-

yrkessegregering och den därmedder förklararuppväxten samman-
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hängande löneskillnaden mellan kvinnor och effektenkommermän,
yrkets könssammansättning försvinna i s.k. fixed effectsattav en

model, eliminerar icke observerade tidskonstanta faktorersom men
djupt förankrade intressen och preferenser skapats i bam-t.ex. som

och möjligheteroch ungdomen. Problem med sådana förändringsstu-
dier behandlas utförligt i bilagamer

perspektivetPå basis med kompenserande löneskillnader for-av
muleras följande hypotes:

Mansdominerade yrken kännetecknas i högre grad kvin-H3: a än
fysiskt oförmånliganodominerade yrken arbeten, över-stress,av mer

och Skiftarbete, längre arbets- restider, mindre flexi-tid, ackords- och
arbetstidsförläggning och mindre möjligheterbel till gå privataatt

arbetstid.ärenden under
Konstanthållet för indikatorer arbetsvillkorb på och arbetstider-

flexibilitetlängd, förläggning och kommer löneeffekten yrketsnas av
könssammansättning minska.avsevärtatt

relaterade tillFörklaringar, antagandet i snittär mänattsom genom
har högre produktivitet kvinnor, utgår från tenderar in-än mänatt att
neha humankapital, speciellt det slag förvärvasmer av som genom
upplärning i arbetet. Ofta dessutom antagandet del dettagörs att en av
humankapital inte kan forskaren, kan observerasmätas av men av ar-

Indirekt manifesteras emellertid löneeffektbetsgivaren. denna genom
följande empiriska utfall:

Arbeten i yrken domineras fordrar iH4: a mänsom av genom-
snitt skolutbildning, längre erfarenhet, intern upplärning ochmer mer
anställda inom dessa yrken tenderar ha fler underställda i arbetet.att

b Konstanthållet för skolutbildning, erfarenhet, intern upplärning
och arbetsledaransvar kommer löneeffekten yrkets könssamman-av

minska.sättning avsevärtatt
uppvärdering nedvärderingRelevansen ochargumentenav om av

humankapital kan belysas följande eftersom det osäkertsätt är om
utfallet beror eller nedvärdering humankapital, formulerasupp- av
endast hypotes:en

finns negativa interaktionseffekter med avseende på lönH5: Det
mellan andel kvinnor i yrket och erfarenhet i arbetskraf-a antal år

mellan andel kvinnor iten b yrket och arbetets krav på internsamt
upplärning. båda dessa fall bör samtidigt huvudeffekten andelI av

positiv, vilketkvinnor i yrket indikation startlönema,är attvara en
för jobb internrespektive lönerna upplärning, högre i kvinno-ärutan

dominerade yrken avsnitt 2.3 och bilaga för förkla-se 2 närmareen
ring till modellspeciñkationema.

finns problem med direkt utvärdera könsdiskriminering påDet att
surveyundersökningar. för förekommergrundval Stödet dettaattav
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blir ofta indirekt och därmed endast alternativa för-attsvagare genom
klaringar förkastas.kan specifikt består problemet medMer sådanen
s.k. residualmetod i tolkar lönekoefficienten för andel kvin-att man

i yrket, konstanthållet för relevanta variabler, diskriminering.nor som
sådan tolkning innebär dels det inte förekommerEn att antar attman

och systematiska mätfel, dels alla relevanta kontroll-stora antar att
variabler inkluderade i lönemodellen.är

de kommande analyserna hypotesen värderingsmässigI testas om
diskriminering på två det första används residualmetodenFör vidsätt.
analys både tvärsnitts- och förändringsdata. Som kan vinämnts,av
nämligen analysera förändring under vissa antagandenattgenom - -
eliminera de mätfel hänför sig till de yrkespreferenser och desom
icke observerbar produktivitetsskillnader inte förändras tid.översom
Följande formuleras:hypotes kan således

H6: Om det förekommer värderingsmässig diskriminering bör det
framkomma statistiskt säkerställd löneeffekt yrkets könssam-en av

eftermansättning, konstanthållning för relevanta mått på denäven an-
ställdes produktivitet, familjeplikter och arbetets krav. Resultatet bör
vidare gälla både för tvärsnittsskattningar och vid skattning löne-av
förändringsmodeller. Om alltså resultaten likartade både vid analysär

lön tillfällevid och vid analys löneförändring mellan tvåtid-ettav av
punkter, blir slutsatserna hypotes 6 mycket säkrare.om

emellertid finnerOm sambandet mellan yrkets könssamman-att
sättning och lönenivå minskar starkt vid konstanthållning för arbetets
krav kvalifikationpå och kan två olika tolkningar Sam-göras:ansvar
bandet beror antingen fördelningsmässig diskriminering eller på
skillnader i yrkesinnehavarnas preferenser och/eller humankapital.
Vilken tolkning riktig går inte med hjälp de dataär avgöraattsom av

har tillgång till. Förekomsten fördelningsmässig diskrimineringav
med andra ord speciellt problematisk utvärdera med hjälpär att av re-

sidualmetoden.
infallsvinkelnDen andra för belysa förekomsten värde-att av

ringsmässig diskriminering antagandet anställda inom kvinno-är att
dominerade yrken får ekonomisk avkastning på sin utbild-sämre
ning, uppläming och erfarenhet. Tidigare studier från Sverige visar att
kvinnor får avkastning på sin utbildning erfarenhetochsämre
le Grand 1991; 1993. Om detta beror de kvinnodominerade yrke-

möjligheter kommer följande hypotes få stöd:sämre attnas
finns negativ interaktionseffektH7: Det med avseende lönen

mellan å sidan andel kvinnor i yrket och å andra sidan utbild-ena
ningsår, erfarenhet och intern uppläming. Avkastningen dessa for-

humankapital med andra ord lägre inom kvinnoyr-antasmer av vara
kena. kommer huvudeffektenDessutom andel kvinnor i yrket attav
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negativ eller noll i modellen med interaktion med erfarenhet, vil-vara
begynnelselönen för inteket kvinnor högre forär än män.attanger

likhet med i hypotes alltså i hypotes5 löneökningenl 7antas att
efter erfarenhet och efter intern upplärning mindre inom kvinno-är

till idominerade yrken. emellertid il H5 H7motsats antas att start-
lika inomlönerna lägre eller kvinnoyrkena, inte högre iär stora som

i avkastningen utbildningH5. Dessutom H7 lägreärantar att
inom kvinnodominerade yrken, vilket inte går härleda från human-att

fårkapitalteorin. Om stöd slutsatsen det ekonomiskH7 är äratt en
inom kvinnodominerade utifrånnackdel arbeta yrken, ävenatt per-
arbetsliv.spektivet heltettav

variabler och uppläggning2.3 Data,

variablerData och

Datamaterial i tvärsnittsanalyserna Levnadsnivåundersökningenär
medan förändringsanalyserna bygger1991 LNU på anställda indivi-

der med i både ochLNU l991 1981.som var
fortsättning de tidigarel991 på levnadsnivåundersök-LNU är en

ningarna från 1974 and 1981 Fritzell och Lundberg,1968, se 1994
for presentation datamaterialet. Grunden för detLNU ären av
slumpmässiga urval cirka 000 den befolkning-6 personer av vuxna

användes vid 1968 års undersökning. Vid de följandeen som om-
tilläggsurvalgångama har ungdomar och in-samtsamma personer av

intervjuats. Vid varjevandrare undersökningstillfälle har detaljerade
uppgifter insamlats individernas löner, arbetsförhållanden, famil-om
jesituation, utbildning med variabler ingår i analysernaDemera. som
beskrivs i bilaga

beroende variabeln i analyserna beräknad timmelönDen är per
före intervjusvaren iskatt enligt Andra ersättningar frånLNU. an-
ställningen fast timlön såsom månads- och veckolön, bonus,än -

för övertidackord, ersättning och obekväm arbetstid har omräknats—
till timersättning grundval information den ordinarie arbets-av om
tidens Sidoförmåner ingår intelängd. däremot i detta lönemått. I en-
lighet förfaringssättmed har lönevariabeln transformerats tillgängse
logaritmiska enheter.

centrala oberoende variabeln kvinnorDen i yrket PK,är procent
har konstruerats basis kodning den anställdes yrke enligtsom av av

Nordisk yrkesklassificering tresiffernivå.NYK Totalt består ur-
valet yrkesgrupper for kvinnor och för182 127 158 män. Upp-av
gifter ikönssammansättningen dessa yrken har hämtats från Folk-om
och bostadsräkningama och Tabell1990 1980 SCB 1991, 6.
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Kontrollvariablerna delas i följande sju grupper:
Humankapitalindikatorer:1
i Utbildningslängd, ii erfarenhet antal förvärvsarbetsår och
kvadraten erfarenhet iii antal anställningsår hossamtav nuvar-
ande arbetsgivare.
Familjerelaterade variabler: den gift/sambo,2 Om anställde iär

iiihar ii förskolebarn, barn mellan och år, eller iv7 12 ton-
årsbam. ingår antal hemmavarandev barn under 20 årDessutom

vi antal timmar hushållsarbeteoch vecka.per
Arbetstidsrelaterade variabler:3
i Obekväm arbetstid, ii restid till och från iiiarbetet, övertids-

förra veckan, iv ordinarie arbetstid,arbete veckoslutsarbete,v
vi flexibel arbetstid om respondenten inom vissa självgränser

han/hon börjarkan bestämma och slutar arbetet, vii skiftar-när
bete, viii med tiderna arbetsplatsen, ix kan lämnanoga ar-

för privatärende.betsplatsen gåatt
Andra arbetsvillkor:4

jäktigti Ackordsarbete, ii arbete, iii fysiska arbetsmiljöprob-
lem sammanfattande index antal indikatorer fysisktett över ett

iv autonomipåfrestande arbete, i arbetet, utarmande arbete,v
vi rutinarbete.

5 Indikatorer krav kvalifikation och auktoritet arbetet:på på i
arbetet4,i underställda i ii förAntal utbildningskrav arbetet,

iii krav uppläming i arbetet, iv antal dagar medåretsenaste
utbildning betald arbetstid.på
Yrkesklass:6

tjänstemän, ii tjän-i tjänstemän mellannivå, iii lägreHögre
och kontorister, iv kvalificerade arbetare, okvalifice-vstemän

rade arbetare.
7 Näringsgren:

iii Verkstadsindustri, övrig industri, gruvdrift och kraftverk,
iii byggnadsindustri, iv handel, vi bank,v transport m.m.,
försäkring, fastighetsförvaltning, vii Övriga privata tjänster,

förvaltning,viii offentlig ix undervisning, vård, xii övrigax
offentliga tjänster.

4Variabeln ln antal underställda adderat med 1. Orsaken till vi adde-är mätt attsom
variabelnmed logaritmen noll inte möjlig. Genom addera medär ärett att attrar av

kommer anställda underställda få värdet noll den logaritmerade varia-påett utan att
beln, eftersom lnl
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Uppläggning

empiriska analyser har utförts i bilagaFem tek-2typer av ges en mer
nisk beskrivning de metoder vid de empiriskaanväntsav som ana-
lysema.

för genomsnittligaFörst 1991 värden egenskaperpresenteras
hos den anställde och dennes arbete uppdelat efter yrket ärom mans-
dominerat, blandat eller kvinnodominerat. Syftet med detta be-är att

hypoteserlysa relevansen de arbetsvillkoren i kvin-attav som anger
välnodominerade yrken på de krav för hemansvaretpassar som

och hushåll ställer hypoteserna och1a 3a.
Därefter följer serie tvärsnittsanalyser för lön där1991en av av

skattade regressionskoefficienter för kvinnor i yrket redovi-procent
Syftet och hur koefficientdenna förändras dåär utrönaattsas. om

kontrollvariabler successivt införs i modellen, enligt dengrupper av
variabelgruppering beskrivits Vi det totalaantar attsom ovan. sam-
bandet mellan andel kvinnor i yrket PK och lönenivå beror skill-på
nader mellan anställda i kvinno- och mansdominerade yrken vad gäl-
ler komponenter:sex

i humankapital, ii familjeansvar, iii arbetsvillkor, arbetstider
kvalifikationiv krav på och i arbetet, inklusive klass-m.m., ansvar

position och branschtillhörighet, v värderingsmässig diskriminering
sakna-kvinnodominerade viyrken systematiska mätfel ochsamtav

de förklaringsvariabler, där det medför vi underskattar be-attsenare
tydelsen de fyra första komponenternas inflytande och överskattarav
betydelsen den värderingsmässiga diskrimineringen.av

det tredje hypoteserna och tillFör 5 7 lönemo-testas attgenom en
dell med humankapitalindikatorer införa multiplikativa termer som

interaktionseffekter i mellan och utbildning, ii mellanPKmäter
erfarenhet iiioch och mellan och upplärning iPK PK arbetet. Ge-

dessa analyser kan vi få uppfattning, dels löneökningennom en om
efter utbildning, erfarenhet och intern upplärning i manligaär större

i kvinnliga yrken, dels startlönerna högre, lägre eller likaän ärom
inom kvinnoyrken jämfört med mansyrken.

fjärde redovisas resultatenFör det s.k. dekomponeringsanalysav
könslönegapet dvs. skillnaden i genomsnittslön mellan kvinnorav -

och löneskillnad har uppdelats i den del kan för-Denna amän. som
klaras med kvinnor och har olika medelvärden de obero-mänatt
ende variablema dvs. kvinnor tenderar ha lägre värden på deatt att-
faktorer högre lön; b den del beror koefficienter-attsom ger som

på de faktorer påverkar lönenivån skiljer sig mellan kvinnorsomna
och dvs. kvinnor får ekonomiskt utbyte sinamän sämreatt av resur-—

Huvudfrågan i dekomponeringsanalysen hur mycket detär to-ser. av

62



lön och yrkeKön,

tala könslönegapet kan förklaras med kvinnor och mänatt ten-som
derar arbeta inom olika yrken.att

Till sist analyseras löneförändring mellan 198 och Syftet1991.
här hypotesen sambandet mellan yrkets könssamman-är prövaatt att
sättning och den anställdes lön beror skillnader i icke observerade
faktorer stabila tid skillnader i preferenser förär över t.ex. typsom -

arbete eller icke mätbara skillnader i humankapital mellan kvinnorav
och hypotes Två förändringsekvationer2. skattas imän typer av -
den modellen intiallönen 1981 påverkar löneförändring-antas attena

1981-1991, medan detta antagande inte i den andra modellengörsen
bilaga lönekoefficientense 2. Om för likartadPK i båda modell-är

specifikationema, står vi enligt min mening på säkrare grund vaden
gäller dra slutsatser hur påverkar lön.PKatt om

Resultat2.4

Skillnader individ- och jobbegenskaperi

mellan kvinno- och mansdominerade yrken

Tabell visar2.1 genomsnittliga variabelvärden uppdelat efter yrkets
könssammansättning. Yrkena har uppdelats i mansdomi-tre grupper:
nerade yrken kvinnor0-33 i yrket, blandade yrken 33-67procent

kvinnor och kvinnodominerade yrken 67-100 kvin-procent procent
nor. tabellen framgårAv genomsnittslönen lägst i de kvinno-att är
dominerade yrkena for både kvinnor och Vidare tjänar kvinnormän.

arbetar inom blandade och mansdominerade yrken än mänsom mer
arbetar inom kvinnodominerade yrken. Löneläget högst i deärsom

Övrigakönsblandade yrkena. resultat sammanfattas under följande
rubriker.sex

Skillnader humankapitali

Män verksamma inom kvinnoyrken har i genomsnitt högreärsom
utbildning kortare arbetslivserfarenhet inom mansyrken.än mänmen
Kvinnor tenderar ha kortare arbetslivserfarenhet de arbetaratt om
inom mansdominerade yrken. Både och kvinnor har litenmän som
arbetslivserfarenhet alltsåtenderar oftare arbeta i icke köns-att ett

yrke.5typiskt

5 finnsDct alternativa förklaringar tilltvå detta samband: kan bero oerfamaDet på att
innehar irreguljärt jobb i början sitt arbetsliv, innan de etablerat sig påettpersoner av

arbetsmarknaden. de söker eñerDvs. och kommer få varaktigt arbe-att ettsenare mer
i enlighet med könskonventionema. En tolkning resultatet uttryckte är äratt ettannan

för förändring arbetsmarknaden i riktning mindre segregering, dvs. flermot atten av
söker sig till kvinnodominerade och fler kvinnor till mansdominerademänunga unga

yrken. deVilken två tolkningarna riktiga kan inte härär avgöra.av som
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variabelvärden uppdelat efter mansdominerade,GenomsnittligaTabell 2.1
och kvinnodominerade yrkenkönsblandade

MänKvinnor
Köns-Köns- Kvinno Mans KvinnoMans

dom.dom. bland. dom. dom. bland.
72,8975.64 78.81 67,76 84,44 98.00Timlönkronor

Hurrrankapitalvariabler:
12,7 11,2 11.2 13,2 12,2Utbildningsár 11,7

15.0 18,2 17,2 20,6 21 16,7Förvärvsarbetsár
9,8 10.6 12,3 7,8Anställningsár 8,3 11,1i företaget

Familjerelateradevariabler.
70 71 72 73Gift procent 75ellersambo

20 1920 16 18 21Förskolebamprocent
20 15 18 18 18 147-12 procentBarn

2019 24 25 20 13Tonarsbamprocent
0,85 0,690,84 0,84 0,88 0,84bamunder20Antal

14,0 15,4 5,2 5,4 5,4Hushállsarbetetimmar/vecka 14,1
variabler:Arbetstidsrelaterade

3,82 4,58timmar/vecka 2,28 1,75 2,60 3,40Obekvämarbetstid
2,26 2,43 2,08 2,49 3,00 2,83Restidtimmar/vecka

38 47 49procent 61Flexibelarbetstid 55
63 80 68 65 76procent 75Nogamedtiderna

procent 46 33 62 70 46ärenden 55Kan privata
Övertid 1,820,87 1,35 0,75 1,42 1,31timmar/vecka

1,31 1,00 2,92 1,67 2,06 4,60timmar/veckaVeckoslutsarbete
35,9 33,0 39,3 39,0 37,5timmar/vecka 36,2Ordinariearbetstid

13 12 24 17 13 28procentSkiftarbete
Övrigaarbetsvillkor:

2 0 10 1 1procent 5Ackord
index 0,31 -0,47 -0,25 0,50 -0,38 -0,15arbetsmiljöproblemFysiska

2,932,42 2,72 2,57 2,67 3,04arbetetindexAutonomii
60 73 68 63 74 60Jäktigt procentarbete

1,93 1,45 2,01index 2,31 1,83 2,09Utannandearbete
-0,060,29 0,02 0,06 -0,04 -0,28Rutinarbeteindex

Krav kvalitikationochansvar:
0,31 0,52 0,32 0,62 1,16 0,45underställdalogAntal

år 2,21 3,25 1,88 2,40 4,03 2,17förarbetetUtbildningskrav
12.2månader 10,3 13,2 18,6 19,9upplämingskrav 7,1Interna

åretveckor 7.2 4,2 6,0 4,7 7,15,3Intemutbildningunder
procentenheter:Yrkesklass

16 30 3 14 47Högretjänsteman 7
mellannivá 20 30 19 18 18 20Tjänsteman

2318 15 29 9 15Lägretjänsteman/kontorist
3 15 34 18Kvalificerad 8 5arbetare

37 23 35 25 16Okvaliñoeradarbetare
procentenheter:Näringsgren

42 24 8 62 26Primäraochsekundäraindustrier
34 3939 31 24 24Privatatjänster

20 46 68 14 40 50Offentligatjänster
142 213 1099 1055 274 176N

yrken demeddefinieras demedmindreän33 kvinnor;blandadeMansdomineradeyrken procentsom som
67-100 kvinnori yrket.33-67 kvinnor,ochkvinnodomineradeyrken demedprocent procentsom
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amiljerelationerF

Enligt hypotes tenderar kvinnorla verksamma inomärsom mansyr-
ken ha mindre familjeplikter de arbetar inom kvinnoyrken.än som
Resultaten i tabell dock inget helst för2.1 stöd sådantettger som syn-

Skillnaden mellan kvinnliga anställda inom och kvinnoyr-sätt. mans-
ken vad gäller civilstånd, antal barn och hushållsarbete lagär över
marginella. Slutsatsen kvinnors för hushållsarbete ochär att ansvar

viktig förklaringsmåbarn inte tycks till yrkessegregeringenutgöra en
i Sverige. Glass, drar1990, slutsats för USA attsamma genom an-

metoder.vända andra

Arbetstidernas längd, förläggning och flexibilitet
Enligt hypotes arbetstidema inom kvinnodominerade3 yrken utfor-är
made så de förenliga med familjeplikterna. Resultaten häräratt mer
tyder fler och inte färreDet kvinnor i kvin-ärmotsatsen.snarare
noyrken arbetar skift, obekväma tider och på helger. Tvärt-som

vidare anställda ihypotesen kan kvinnodominerade yrkenemot mer
oftaresällan i stället för gå privatärenden och det medär attmer noga

kvinnodomineradehålla tiderna inom yrken. bordeDet motsatta vara
fallet kvinnor valt dessa yrken för de skall kombineragåatt attom
med hushållsarbete och för barn. enlighet med hypotesenI äransvar
dock den ordinarie veckoarbetstiden kortare i kvinnodominerade yr-
ken och övertidsarbetet kortare. skillnader dockDessa relativtär är

sma.

Andra arbetsvillkor

Ackordsarbete inomfinns mansyrken, där detäven ärmest men ovan-
ligt och kvinnorna10 inom5männenprocent procentav av mans-
dominerade yrken har någon form ackordslönesättning. Anställdaav
inom mansdominerade yrken tenderar ha fler fysiska arbetsmiljö-att

gäller autonomi,problem. Vad utarmande respektive vari-stress samt
erande jobb, finns inga nämnvärda skillnader.

Kompetenskrav, upplärning och auktoritet

skillnaderfinns inga mellan kvinno- och mansdomineradeDet stora
yrken i fråga hur många underställda den anställde har i arbe-om som

flestantal underställda inom blandade yrken. formella kra-Deärtet
skolutbildning minst inom kvinnodomineradepå yrken ochärven

högst inom könsblandade yrken. enligt hypo-Däremot är, väntatsom
den interna upplärning fordras for jobbet klart kortare inomtes som

kvinnodominerade yrken. Vad gäller den formella internutbild-mer
ningen finns emellertid inga skillnader efter yrkets könssammansätt-

Sammanfattningsvis de formella utbildningskraven ochning. är upp-
lämingen i arbetet mindre i kvinnodominerade yrken, vilket i enlighet
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med hypotes orsak till löneskillnaderna4 mellan kvinno- ochär en
mansdominerade yrken.

Social klass och bransch

och kvinnodomineradeMans- yrken olika fördelade inom denär ver-
tikala och horisontella uppdelningen i arbetslivet såsom detta här mäts
med social klass och näringsgren. Vad gäller klassposition anställ-är
da inom kvinnodominerade yrken underrepresenterade bland högre
tjänstemän och överrepresenterade bland lägre tjänstemän. frågaI om
bransch inte andel de arbetar inom kvin-är oväntat storen av som
noyrken sysselsatta inom den offentliga tjänstesektom, medan de i
mycket liten utsträckning arbetar inom varuproducerande verksam-
heter.

preliminära slutsats kanDen dra basis tabell fa-2.1 är attav
milje- och arbetstidsrelaterade faktorer tycks liten eller ingenvara av
betydelse för förstå och kvinnors olika fördelning mellanmänsatt yr-
ken. kvalifikationskraven4 mindre inomHypotes kvinnodo-äratt-
minerade yrken emellertid inte oförenlig med dessa resultat.är-

värsnittsanalyser lönT av

Tabell koefficienter2.2 visar och t-värden för andel kvinnor i yrket
PK i olika lönemodeller skattats för kvinnor och män.separatsom

Variabeln transformeradPK så koefficienten visar den skat-är att
tade löneskillnaden i logaritmiska enheter mellan anställda i yrken

kvinnor.°med 90 kvinnor och i yrken med 10 Kvin-procent procent
noyrken och mansyrken alltså här definierade yrken medär som

respektive kvinnor.90 10 procent
modell ingår vid sidan utbildningslängd, erfarenhet,I A PK,av er-

farenhet kvadrat anställningstidi i företaget, dvs. de konventio-samt
nella indikatorema på humankapital. Vi koefficienten för PK ärattser

för kvinnor och för-0,147 -0,125 vilket innebär lönerna förmän, att
kvinnor högre i yrken16 med 10 kvinnornästanär änprocent procent
i kvinnor,yrken med 90 medan för motsvarande löne-mänprocent

procent.7skillnad 13 heltidsanställd tjänarFör 000 kr i15är en som
månaden innebär 16 löneskillnad kr. beaktande2 400 Iprocents av
den relativt sammanpressade lönestrukturen i Sverige innebär1991
detta avsevärd skillnad i arbetsinkomst.en

modell konstanthåller vid sidan de variabler ingick1 B av som-
i för de variablermodell relaterade till familjesituatio-A ärsex som-

6 Variabcltransformationen har gjorts multiplicera kvinnor i yrketatt procentgenom
med detta värde multiplicerat0,9. Exponenten med 100 den procentuella skill-av ger
naden mellan yrken med 90 % och 10 % kvinnor.

e°"" e°"7 1,158 och 1,133
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Jämförelse koefficientema för mellan modell och vi-PK A Bnen. av
hypotes Virelevansen lb. dock koefficienten endastattsar av ser

minskar mycket marginellt. Modell C, där de variableräven som
fångar arbetstidens längd, förläggning flexibilitetoch ingår, med-upp
för lönekoefficienten för inte i modell VarkenPK A.är änatt svagare

familjesituationskillnader i eller skillnader i arbetstidens längd och
förläggning tycks alltså betydelse för förklara löneskillna-attvara av

anställda i och kvinnodomineradedema mellan yrken.mans-
modell ingår andra mått arbetsvillkoren börDI även som vara

relevanta enligt teorin kompenserande löneskillnader. Om koeffi-om
cienten för minskar starkt i modellerna ochPK C D detta stödär ett
för hypotes 3b. heller dessa faktorer påverkar dock löneeffektenInte

speciellt mycket. kvinnor ökar, minskar koeffi-PK För änav snarare
modell hänsyncienten. Då vi i till skillnader mellan kvinno- ochD tar

mansdominerade yrken i fråga konventionella humankapitalindikato-
relaterade till för familj förvariabler och hushåll,ärrer, som ansvar

arbetstidens längd och förläggning för andra mått på arbetetssamt
villkor, ändå löneskillnaden mellan anställda i och kvinno-är mans-

omkring fördominerade yrken kvinnor och för17 l4procent procent
förkastasFöljaktligen hypotesema lb och 3b.män.

Modell inkluderar indikatorer arbetets krav kvalifikationerE
möjligheter till upplärning i arbetet.och arbetsledaransvar påsamt

vi från tabell vissa dessa mått relaterade till yrkes-Som 2.1 ärsett av
segregeringen. därför inte förvånande löneeffekten PKDet är att av
minskar jämfört med i modell minskningen så mycketD. För mån är

fjärdedel och för kvinnor cirka sjättedel. Liksomomkringsom en en
och Hirsch fann för anställda i USA, faktorerMcpherson 1995 är

förrelaterade till arbetets kompetenskrav relevans förståär attsom av
mellan yrkets könssammansättning och löneskillnader.sambandet Det

nettoeffektenbör dock samtidigt observeras den kvarståendeatt av
säkerställdi modell stark och klart statistisktpå lön EPK är

för fem yrkesbase-vi slutligen i modell konstanthållerDå F även
löneeffek-rade och elva branschgrupper minskar inteklasser oväntat

Förklaringen förstås,yrkets könssammansättning ytterligare. ärten av
tabell anställda i kvinnodominerade yrkenframgått 2.1, attsom av

tenderaroftare tjänstemän eller arbetare på låg nivåär samt att vara
mansdomine-inom andra näringsgrenar anställda inomverksamma än

fordrar kom-yrken. arbeten inom mansyrkenrade Hypotes att mer
delforklaring till sambandet mellan yrketsintemotsägspetens som en

könssammansättning och lönenivå.

8 for ligger omkringi modell innebär lönerna kvinnor 15Koefñcientema B att pro-
i kvinnodomineradei mansdominerade yrken med 90 mänhögre änprocentcent yr-

motsvarande skillnad för omkring 12ken kvnnor, medan90 män är procent.procent
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yrketaTabell 2.2 Regressionskoeflicienter för kvinnor mediprocent
kontrollvariabler.olika Beroende variabel l0gtimlön.är

Lönemodeller Kvinnor Män
A Humankapitalmodell -0.1465 8,8 -0,1246 5,8
B A Familjerelateradevariabler -0,1438 8.6 -0,1162 5,6+
C B Arbetstidsrelateradevariabler —0.1498 9,1 -0,1230 5,9+

ÖvrigaD C arbetsvillkor /0,1582 9,4 -0,1350 6,3+
E kvalifikationD Krav och -0.1330 8,1 -0,0986 5,0+ ansvarm.m.
F E+Yrkesklassochnäringsgren -0,0899 4,8 -0,0604 2,9
N 1437 1473
Absolutat-värdenvisasinom 0.L.S.Regression.parentes.
Data Levnadsniváundersökningen1991.
SeTabell1 2angáendeförklaringochbilaga deolikamodellspecifikationema.
a Koefficientemamäterdenskattadelöneekillnadeni logaritmiskaenhetermellan
90% 10%och kvinnori respondentensyrke.

Grovt för kvinnor40 och för50 den löne-sett procent mänprocent av
effekt yrkessegregering framkommer i modell kan förklarasAav som
med de kontrollvariabler ingår i modell dockF. Det deinteärsom va-
riabler fångar anställdas för hem och hushåll, ellersom upp ansvar ar-
betstidernas längd, förläggning och flexibilitet delvis förklararsom
yrkessegmenteringens effekter på lön. variablerDe har förkla-ettsom
ringsvärde i stället indikatorer denpå anställdes position inom denär
hierarkiska ordningen i arbetslivet klass, arbetskvalifikation och antal
underställda i arbetet den horisontella arbetsdelningen vilkensamt

förnäringsgren uttryck såsom indikatorer ägandeförhållan-ger en
den, produktionstyp, teknologi marknadsförhållanden.samt

kan viSom dessa resultat inte huruvidanämnts avgöragenom
skillnader efter position och bransch uttryck för fördelningsmässigär
diskriminering eller för skillnader i icke mätbar produktivitet mellan
yrkesinnehavarna. Resultatet kan alltså förklaras antingen med att
kvinnor från yrken med kvalificerade arbetsuppgifter ochutestängs

möjligheter till uppläming eller, i enlighet med konventionellstora
neoklassisk teori, med kvinnors för familjen medför deatt attansvar
väljer med mindre kvalifikationskravyrken och mindre uppläming.

både kvinnor ochFör kvarstår dock i modell klar ochFmän en
statistiskt säkerställd nettoeffekt lön.PK löneeffekt kanDennaav
tolkas konservativ och nedre för den värderingsmässigagränssom en
diskrimineringen den svenska arbetsmarknaden. kvinnor skat-För

denna omkringtill 9 och för till 6 deOmtas mänprocent procent.
kontrollvariabler fångar klassposition och bransch exklude-som upp

blir den värderingsmässiga diskrimineringens betydelse för lönenras,
mycket för kvinnor14 och för10 Oav-större procent män.procent-

vilken dessa skattningar vi väljer, resultaten för Sverigeärsett av an-
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yrkessegregeringför där löneeffektennorlunda de USA ärän star-av
Killingsworth,kare for för kvinnor 1990.änmän

Interaktionseflekter
inför multiplikativa in-visar resultaten från modellerTabell 2.3 som

och utbildningsår modell ochmellan A; PKteraktionstenner PK er-
modell och krav in-erfarenhet i kvadrat B; PKfarenhet, ochPK

interaktionsmodelleri arbetet modell C.uppläming Dessatern avser
följer med högre utbildning,de löneökningarstuderaatt mersomom

uppläming skiljer sig åt mellanrespektive internerfarenhet mer
i samband medkvinnodominerade yrken seoch resonemangenmans-

och i avsnitt bilaga 2.hypotesema 2.2formuleringen 5 7 samtav

och human-Interaktionseffekter mellan kvinnor yrketTabell 2.3 iprocent
timlön.indikatorer. Beroende variabel lnkapital är

ModellCModellA ModellB
MänMän Män KvinnorKvinnor KvinnorOberoendevariabler

—.1304",0855 ,1221 —.0995—.1189-.0834‘kvinnoriyrket notaPK% se
4.0 4.41.3 1.4 2.3 2.4

.0278‘ .0395‘,0450 .0466‘ .0281‘ .0340‘Utbildningsár
16.6 13.8 16.48,4 13.2 13,9

.0156‘ .0180‘år ,0155" ,0185 ,0226" .0176‘Arbetskraftserfarenhet
6,6 9,8 9,69,7 9,9 4,4

-.0260‘ —,0244-.0259‘ —,0252—.0480-.0252‘Erfag-enhet2/100
6,9 6,16,8 6.3 3,9 4,4

,0052 .0082‘ .0042‘månader ,0033 ,0052 .0034‘upplämingskravInterna
2.7 11.0 5.9 6.66.5 11.0

.0020‘ .0014.0015 .0020‘ .0015,0020"Anställningsár
1.8 28 1.82.8 1.9 2.7

—.0188—.0172PKUtbiIdningsár
3,4 2,5

-,0074 ,0016ErfarenhetPK
1.4 0.3

.0234 .0015Erfarenhet2/100PK
1.9 0.1

-,0054 ,0033PK upplämingskrav
2,33,7

1447 14931493 1447 14931447N
skillnaderilogaritmiskaenhetermellana Koefficientemamäterskattadet-värdeninomAbsoluta parentes.

‘ 0,0590% 10% respondentensyrke.och kvinnori sp

koefficientema ibasiskonstrueratsFigurema 2.1a—2.1c ta-som av
modeller,interaktionseffektema i dessade totalabell illustrerar2.3 tre

män.°kvinnor ochförseparat

9 figuremaden vertikala axeln iLöneskillnadema på är summan av
utbildningsår,värdena och 90, värdet påb,PK+b2X+b3PKX, där 10 XPK ärantar

erfarenhetz, skattadeuppläming, ochrespektive krav internerfarenhet på är+
tabell 2.3.koefñcienter enligt
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Resultaten visar för det första den ekonomiska avkastningen påatt
utbildningslängd lägre i kvinnodominerade yrken. detär För andra
finns inga statistiskt säkerställda interaktionseffekter mellan erfaren-
het och med avseende lön.PK Begynnelselönerna emellertidär
högre för anställda i mansdominerade yrken. det tredjeFör lönelä-är

högre inom mansdominerade inom kvinnodominerade yrkenänget
både i arbeten med små och med krav internpå uppläming istora
arbetet.

Slutsatsen tabell och figurerna2.3 2.la-2.1c hypotes 5är attav
begynnelselönema högre löneökningama lägresäger ärattsom men-

inom kvinnodominerade yrken förkastas, medan hypotes erhåller7-
Ävenstöd. utifrån perspektivet helt yrkesliv, det alltsåsett ärettav

förknippat med ekonomisk nackdel arbeta inom kvinnodomine-atten
rade yrken.

LdneeflekterFigur 2.1 humankapitalindikatorer, betingade yrketsav av
könssammansättning beräknat basispå tabell 2.3av-

fotnotse 9

Ldneeflektera utbildningslängdav

0,6

0,5-

P

I uP

Pn

0,1

7 a 9 to 11 12 I3 14 15 1a 17 1a
Utbildningar

.gKvinmr PK10°A KvinnorPK90%.Mä| PK10%...Q..ManPK80%4--
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b Ldneeflekter upplärningskravinternaav

0,35

0,3-

PK

N

ri .ø-d0,1 .--.__....g-1-5-0--
4",.-o--a". v0.059

U
0

Månaderuppllmlng
" —-—M3n—fi—KvinnorPK1D% KvinnorPK80% PK20%-O--MinPK80%

L0neefi’ekter erfarenhetc av

0.8—

P

P

P

i aL

pu

0,2

O.o-Nnvunorscøau-unv-ncørsaoo-wnw --NNNNN—— —— F F —F
PK10‘/o—-.—Kvinnnr —O—KvinnorPK90%—.—MinPK10%--Q--MânPK90%

Dekomponering länegapet mellan könenav

Föregående avsnitt syftade till vad yrkets könssammansätt-utrönaatt
ning betyder för anställdas löner. detta avsnitt fråganI i stället hurär
mycket de totala löneskillnadema mellan kvinnor och mänav som
kan förklaras med yrkessegregering. policyinriktadeDen fråge-mer
ställningen med andra 0rd kvinnors ekonomiska underlägeär om
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värde-inriktning på denarbetsmarknaden bäst kan åtgärdas genom
underbetal-diskrimineringen varför kvinnors yrkenringsmässiga är—

frågor, såsom kvinnorshellre bör fokusera på andrada eller manom-
mansdominerade yrkenutestängning från

uppdelning den totalavisar resultatetTabell 2.4 genom-av en av
metodkvinnor och enligt denlöneskillnaden mellansnittliga män

de regressionsanalyserbilaga Tabellen baseras påbeskrivs isom
till höger redovisas dentabell kolumnen längstredovisats i 2.2. Isom

olikalöneskillnaden —0,196 deden totalaprocentandel somav
förklarar. Procentsiffrorna inomrespektive radmodellerna på paren-

respektive modell. Syf-ingår iförklaringsvärdet då PK intetes anger
förklaringsvärde ingårjämföra modellernas PKmed detta är atttet om

eller inte.

lönegapet mellan kvinnor och 1991DekomponeringTabell 2.4 mänav
yrket exkluderadModeller där kvinnor i ärprocent som pre-

parentesdiklor inomvisas

lönegapetDelav
förklarat % förklaratoförklarat

logaritmiskaenheter

0 0%-0,196Lönegapetbrutto

för:Standardisering

0,068 35%-0,128könssammansättningYrkets
54% 12 %-0.089 -0.173 0.106 0,023HumankapitalvariablerA.+

0.119 0.041 61% 21 %-0.076 -0.155Familjerelateradevariabler+
68% 29 %-0.063 -0.139 0.133 0,056+Arbetstidsre|ateradevariabler

Övriga 0,134 0,059 69% 30 %-0,062 -0,137arbetsvillkor+
0.085 72% 44 %-0.054 -0.110 0,142Kvalifikation.ansvarm.m.+

0,134 0.108 69% 55 %-0,062 -0,088ochnäringsgrenYrkesklass+
modellspeciflkationema.angáende förklaringSeTabell2.2ochbilagan en av
genomsnittslönför män.DenoförklaradeIogaritmerad kvinnorochL6negapetmäts skillnadmellansom

förlog lönförkvinnorochmän,standardiseratgenomsnittligaskillnadenidelen lönegapet denav
lönegapet deoberoendevariablerna.Denförklaradedelenkönsskillnadergenomsnittsvârdedei av

variab-gár hänföra könsskillnaderi genomsnittsvärdedeoberoendelogaritmiskaenheter attsom
förklaradandel lönegapetbnitto.lerna."% förklarat procent av

endasammanfattas följande Då denpå PKTabellen kan sätt: utgör
könslönega-förklaras myckettill lön så 35prediktom procent avsom

samtliga kontrollvariabler ingår, 69modell dåI är procentpet. av
bort i från den-löneskillnaden förklarad, vi PKtotaladen tarommen

Efter detförklarat.könslönegapetmodell endast 55är procent avna
oförkla-införts modell kvarstårdessa kontrollvariabler F,allaatt en

genomsnittlig löneskillnad pådvs.löneeffekt på -0,062,rad om-en
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kring 6 inteOm inkluderasPK i denna modell kvarstårprocent. en
löneskillnad omkring 9 tolkningEn dessa resultatprocent. är attav

vi tankeexperimentet det inte förekom någongör yrkessegrege-attom
ring mellan könen den svenska arbetsmarknaden, så skulle den ge-
nomsnittliga löneskillnaden mellan och kvinnor sjunka frånmän om-
kring till20 13 Om vi därefter frågar vadprocent procent. oss som
skulle hända kvinnor och fördelade sig lika också allamän på öv-om
riga faktorer i arbetet i familjelivet vi här så blir slut-samt mäter,som

enligt denna analys, då i genomsnitt endast skulle tjä-satsen, mänatt
omkring 6 kvinnor.änprocentna mer
Slutsatsen yrkets könssammansättning har betydelse förär att stor
förstå hur löneskillnader mellan kvinnor och iuppstår arbets-att män

livet. Om vi yrke och ateoretiskaccepterar ärargumentet att en grov
uppdelning och idealt segregering mellan jobb eller befattning-att sett

den relevanta uppdelningen förär segregering, följermätaattar mer
underskattar betydelsenPK den könsuppdelade arbetsmarkna-att av

den England, 1992; Tomaskovic-Devey, 1995. Våra resultat bör
därför tolkas lägsta möjliga nivå för de löneskillnadersom en som
könssegregeringen på arbetsmarknaden leder till.

Panelanalyser

Resultaten från tvärsnittsanalysema tyder på avsevärd värderings-en
mässig diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Syftet här är

undersöka relevansen hypotes 2 sambandet mellan ochatt PKattav -
lön beror inverkanpå icke observerade, tidsstabila faktorer.av

Urvalet i dessa panelanalyser de individer i LNUär som var an-
ställda både 1981 och 1991. Dessa 1991 mellan och28personer var
65 år gamla, dvs. den anställda finns inte med iyngsta gruppen av
dessa analyser. Eftersom urvalet skiljer sig från det tidigare använda,
redovisas först resultaten för tvärsnittsskattningar enligt1991 modell

i tabellA 2.5. Modell B obetingad förändringsmodellär uncon-en
ditional change model enligt ekvation 10 i bilaga medan modell C

betingad conditional förändringsmodell där ln lön förär 1981en
ingår prediktor ekvation i12 bilaga 2.som

skattningarDe redovisas i tabell koefficienten2.5 för PKärsom
med avseende på ln lön år 1991. modellernaDe har skattats medtre
två olika kontrollvariabler: standardmodellema ingårIgrupper av
de konventionella humankapitalvariablema enligt modell i tabellA
2.2. utökade modellemaDe inkluderar vid sidan humankapital-om
variablema, civilstånd, antal barn, hushållsarbete, antal under-även
ställda, deltidsarbete, obekväm arbetstid, restid, flexibelt arbete, noga
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Skiftarbete, kanfysiska arbetsmiljöproblem, ackord,med tiderna,
bransch.ärenden, klassposition och

skall jämföras med de iKoefficientema i modell i tabell 2.5A mo-
koefficienten i tabell ganska liktabell Vi 2.5dell i 2.2.A ärattser

for kvinnor förden i tabell 2.2 män.men svagare

Modeller medLdneeflekter kvinnor yrket:Tabell 2.5 iprocentav
apaneldata och tvärsnittsdata. Anställda 28-65 år 1991

Standardmodellerb Utökademodeller
Män Kvinnor MänKvinnor

-0.1395 -0,0982 -0,067O -0,0790A Tvärsnitt1991
2,86,4 3,4 2,7

förändringsmodellerdl -0,0754-0,1139 -0,0665 -0,0942ObetingadeB
3.5 2.1 2.7 2.4
-0,1146 -0,0600 -0,0952 -0,0574C förändringsmodellerBetingade

3,9 2,14,7 2,1
866 946904 1025N

Regressionskoefficienterabsolutat-värdenimed parentes.
1991 erhöllanställda 18-55 1981och28-65 ochbegränsat gamlaa Urvalet somsomvar

lön bádatidpunktema.vid
följande sidan kvinnori yrket:standardmodellemainkluderas oberoendevariablervid procentav

anställningsár.arbetskraftserfarenhet,erfarenhetkvadratochUtbildningsár.
ingåri standardföljandevariablerinkluderade,vidsidan dec l deutökademodellerna av som md

obekvämhushállsarbete,ln underordnade,deltidsarbete, arbetstid.Gift/sambo,barn, antaldellema:
arbetsmiljöproblem, skiftar’oete,kanmedtiderna,fysiska ackord,restid,flexiblaarbetstider,noga

näringsgren10 dummies.yrkesklass4 dummiesochprivataärenden,
ingårC för ln lön1981 regressorimodelld identiskmedmodell medundantagModellB att

standardmodellen varierar for kvinnorför enligtKoefficienterna PK
for mellanlogaritmiska enheter ochmellan och -0,14-O,11 män

den utökadeberoende på modellspeciñkation.och —0,10, För-0,06
koefficienterna för kvinnor mellanvarierar de skattademodellen

logaritmiskafor mellan och -0,08och -0,1O och -0,06-0,07 män en-
for kvin-Sammanfattningsvis de skattade effekterna starkareheter. är

Koefficientema för de betingade och obetingadeför män.än mo-nor
ord inte spelasig mycket litet åt. tycks med andradellerna skiljer Det

löneforändringen mellanslutsatserroll i för våranågon antar attom
lönenivå den anställde hade ellerberor på den 19811981 och 1991

standardmodellema gäller koefficientema klartinte. För äratt svagare
gällerförändringsekvationerna i tvärsnittsekvationerna.i Dettaän

stället intressantutökade modellerna. kvinnor idock inte för de För är
i tvärsnittsmo-starkare i forändringsmodellenkoefficienterna ännog

koefficienten i den betingade förändrings-dellen. För män är svagast
för modell och iden-medan koefñcienterna Bmodellen, A är nästan

jämförs med demed kvinnortiska. anställda i yrken 90Om procent
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arbetar i yrken med 10 kvinnor, varierar löneskillnadenprocentsom
och för kvinnor och mellan och förmellan 10 12 6 8procent procent

beroende hur förändringsmodellema specificeras.män,
tabell det för både och kvinnor finnsSlutsatsen 2.5 är mänattav

negativ löneeffekt andel kvinnor i yrket. tillräckligtavsevärd Dåen av
med kontrollvariabler inkluderas dvs. då den utökade modellen an-

PK-koefficienten i förändringsmodellen inte mindre ivänds änär
tvärsnittsmodellen, vilket skulle fallet hypotes riktig2vara om vore -

löneskillnader efter yrkets könssammansättning berordvs. påatt se-
lektionseffekter sig uttryck i anställda inom kvinnodomi-tar attsom

skiljer sig från de i mansdominerade yrken i fråganerade yrken om
preferenser eller lägre produktivitet inte kanvissa varaktiga mä-som

anställda skulle eventuellt sådana tidsstabilamanligaFörtas. egen-
förklara del tredjedel yrkessammansätt-skaper kunna caen en av

ningens effekter, eftersom koefficienten i modell klart lägre iC är än
med skulle effektenmodell för MenA män. samma resonemang av

dessa egenskaper håll för kvinnor, eftersom löneskillna-motsatt
till icke mätbara egenskaper hos kvinnor.dema ökar då hänsyntar

beaktar de generellt små löneskillnader finns påDå sett somman
den arbetsmarknaden standardavvikelsen i lnlön 0,29svenska var

implicerar dessa resultat löneeffekten yrkets könssam-år 1991, att av
förvånansvärt stark. löneskillnader tycks hellermansättning Dessaär

selektionseffekter iinte kunna förklaras med sig uttryck atttarsom
kvinnodominerande skiljer sig från anställdaanställda inom yrken

frågainom mansdominerande yrken i vissa tid varaktigaöverom pre-
icke-observerad produktivitet.ferenser eller lägre

Sammanfattande diskussion2.5

anställda ihuvudfråga detta kapitel har behandlat varförDen ärsom
kvinnodominerade yrken betalas de i mansdominerade. Mersämre än
specifikt har frågan gällt sambandet mellan yrkets könssamman-om

lönenivå beror könsdiskriminering i arbetslivet ellersättning och
förklaras med andra orsaker. teoretiska litteraturendet kan denUrom

jag urskilt följande icke-diskriminerande förklaring:på området har
frambringarKönsrollssocialisering skillnader mellan kvinnor och

preferenser.i fråga intressen och Kvinnor och tenderarmänmän om
dessutom utveckla olika slags färdigheter och kompetenser. Dessaatt
könsspecifika preferenser och färdigheter upphov till arbets-enger

mellan könen inom familjen och därför tenderar kvinnor ochdelning
arbeten och yrken. Kvinnor vill i allmänhetvälja olika slagsmän att

ha går kombinera med hennes för barn ocharbete attett som ansvar
väljer därför arbeten fordrar mindre ochhushåll. De ansvar en-som
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komfortabla arbetsvillkor mindre övertid,och med såsomgagemang
arbetstider, ofta på deltidsbasis. Eftersom kvinnor dess-flexiblamer

periodvis hemma och inte förvärvsarbeta,förväntar stannaattutom
lika i upplärning ochtenderar de inte investera mycket mänatt som

företaget. tenderar också välja arbetenintemutbildning på De att som
löneminskningar vid arbetskraftsavbrott,leder till mindre sommen

löneökningar efter erfarenhet.också lägreger
helst stöd förresultat här ingetDe attpresenterats somsom ger

återspeglar verkligheten. Tvärsnittsanalysema vi-denna berättelse
mellan yrkessegregering och lön berorsambandet inte attattsar

frågakvinno- och mansdominerade yrken skiljer sig ianställda inom
hushållsarbete arbetstidemas längd, fördel-civilstånd, barn, samtom

förenliga medflexibilitet. Kvinnoyrkena alltså intening och är mer
mansyrkena vi-hushållsarbete och familjeplikter vad Dessutomän är.

anställda i kvinn-löneförändringsmodellema skillnader mellanattsar
individegen-manliga yrken vad gäller icke mätbara, stabilaliga och

preferenser och färdigheter inte kan förklara köns-skaper olikat.ex.
segregeringens påverkan på lönen.

kan således förkastas vad gäller Sverige. IckehypoteserDessa
anställda i mansdominerademindre tyder analyserna pådesto att yr-

kvalifikationskrav i sina arbeten och dei genomsnitt har högreken att
i model-intern uppläming. Då dessa faktorer inkluderaserhåller mer

för kvinnor i yrket medlönekoefficientenlen minskar procent om-
fjärdedel försjättedel för kvinnor och medkring män.än enmeren

ytterli-löneeffekten kvinnor i yrket medVidare minskar procentav
fjärdedel för dåtredjedel för kvinnor och med männästan engare en

mansdominerade yrken olika för-till kvinno- ochvi hänsyn äratttar
arbetsli-vertikala och horisontella arbetsdelningen idelade inom den

samhällsklass och näringsgren.vi här detta med In-såsom mätervet,
mindre andel anställda i kvinnodominerade yrkennebörden är att en

andeloch kvalificerade arbetarehögre tjänstemän störreär samt att en
offentlig vård ochinom tjänstesektorn, speciellt medverksammaär

utbildning.
sambandet mellan yrkets könssammansättning och löndelEn av

arbetsle-med kvalifikationskrav, intemutbildning,kan alltså förklaras
vibransch. basis de data vi har kandaransvar, klassposition och På av

anställda iemellertid inte huruvida detta i sin beror påavgöra atttur
ambitiösa, ellerhumankapital ellermansyrken innehar är ommer mer

fördelningsmässig diskriminering, dvs. kvinnordet beror på ute-att
förmånliga befattningar i arbetslivet.från mångastängs

löne-till detta resultat, kvarstår dockVilken förklaringen än är en
mängdi inte kan förklaras med deneffekt andel kvinnor yrket somav

jagnettolöneeffektkontrollvariabler här Dennaanvänts. somsom -
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tolkar lägsta möjliga nivå för den värderingsmässiga diskri-som en
mineringens betydelse för lön innebär kvinnor verksamma iatt yr-~
ken med 90 erhåller åtminstone 9 lönmänprocent procent mer per
timma kvinnor i yrken med 90 kvinnor, medanän procent motsvar-
ande skillnad för 6 Om undantar betydelsenmän är procent. av so-
cial klass och näringsgren för yrkessegregeringen, vilket enligt min
mening rimligt blir dessa löneskillnader förär göra, 14att procent
kvinnor och 10 för Resultat Tomas-män.procent presenteratssom av
kovic-Devey utifrån1995 amerikanska data tyder på könssegre-att
gering efter yrke underskattar den könssegregeringmäts avsevärtsom

finns efter arbete. skattningarDe här gjorts under-typsom av som
skattar därför sannolikt löneeffekten den verkliga könssegrege-av
ringen efter arbete.typ av

ytterligare fråga jagEn har försökt belysa hur andelär storsom av
det totala lönegapet mellan kvinnor och beror på yrkesseg-män som
regering, s.k. lönedekomponeringEn visar omkring 35att procent av
skillnaden i genomsnittslön mellan kvinnor och skulle försvinnamän

yrkessegregering, såsom den här inte finnas.skulle Resul-mäts,om
kan alltså tolkas könssegregering efter yrke skulletatet att utansom

den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och minskamän
från omkring 20 till 13 Efter konstanthållning förprocent procent.ca
de kontrollvariabler fångar könsskillnader i fråga hu-som upp om
mankapital, familjesituation, arbetstider, arbetsmiljö, arbetskrav samt
yrkesklass och bransch, kvarstod oförklarad löneskillnad påen om-
kring 9 mellan kvinnor och då dessutom beaktarOmmän.procent
yrkets könssammansättning kvarstår löneskillnad6 mellanprocents
könen.

generella slutsats viDen kan dra dessa före-analyser detär attav
kommer avsevärd värderingsmässig diskriminering på den svenskaen
arbetsmarknaden vilken sig i anställda verksammaäryttrar att som
inom yrken där kvinnor dominerar underbetalda i jämförelse medär
anställda inom yrken domineras förhållande gällerDettamän.som av

då vi beaktar skillnader mellan yrkesinnehavare vad gälleräven pro-
duktiv förmåga och arbetsvillkor. Yrkets könssammansättning utgör
dessutom mycket viktig i förklaringendel varför kvinnorsen genom-
snittliga lön mycket lägreär än mäns.

politiska implikationema dettaDe enligt min mening, föl-är,av
jande: det första politiska ingreppFör i ekonomin befogade i dettaär
sammanhang, eftersom den rådande diskrimineringen också inne-bör
bära ekonomisk ineffektivitet. det andra bör åtgärder främst vidtasFör
för höja relativlönema i kvinnodominerade yrken vilket bör nöd-att
vändiggöra minskade relativlöner inom åtminstone vissa mansdomi-
nerade yrken och först i andra hand för öka andelen kvinnor iatt
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minstmansdominerade yrken. Orsaken många kvinnoyrkenär äratt
ansvarsfyllda mansyrken ochkvalificerade och mångalika attsom

åtminstone inte demligger i detta inte erkänt,problemet äratt av som
manliga elityr-tillträde för kvinnor till fåtallönerna. ökatEttsätter ett

i privat skulle visserligentill höga positioner sektorken främst --
prestationer,företagsledningamas kultur ochtroligtvis förbättra men

kvinnliga anställda.förbättra situationen för fåtaldet skulle endast ett
kvinnor få jämställda villkor imajoriteten skalldenFör att stora av

fordra skall byta till mansdomi-det inte rimligt dearbetslivet är att att
kvinnors arbeteomfattande uppgraderingnerade yrken. En avmer

åstadkommas endast minskaenligt min mening,kan därför, attgenom
diskrimineringen för totalt slutsatsvärderingsmässigaden motsatten

intedock Mcpherson och Hirsch 1995.vad gäller USA, Detta ärse
förändringar i löne-uppgift, eftersom det innebärnågon enkel stora

klassificeringför arbetsvärdering ochinklusive systemensystemen -
sedvanemässigi helhet praxisofta elementvilka utgör störreen av-

föränderliga sociala attityder.och trögt
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VariabeldeñnitionerBilaga

Logaritmen av lön timme fore skatt. Eftersom deLön per
anställda inte erhåller timlön, har andra slags lö-flesta

såsom månad, vecka och dag,neforrner lön per per-
övertidsersättning obekväm arbets-bonus, ackord, och

omräknats till lön timme.tid per-
kvinnor i yrke baserat pårespondentensProcent% Kvinnor i upp-

könsfördelning yrke 3-siffemivå frångifteryrket om av
bostadsräkningen ochFolk- och 1990 1980

årsAntal år i skolutbildning. har mindre 6Utbildningsår De änsom
utbildning har kodats år.6

med år har kodats år.18 18De änmer
erfarenhetAntal år i arbetskraften. kvadratterrnEnF örvärvs- av

också i analyserna för hänsyn tillerfarenhet har använts att ta
kurvlineära effekter.

anställningsår hos nuvarande arbetsgivare.Anställningsår Antal

jift eller sammanboende.Gift eller sambo l
Ovriga.0

år gamla.Förskolebarn hemmavarande barn 0-6l jar
Ovriga.0

hemmavarande bam år gamla.7-127-12 år 1 klarBarn
Ovriga.0

hemmavarande barn år gamla.13-19Tonårsbarn 1 jar
Ovriga.0

hemmavarande barn under år.ntal barn Antal 20A
matlagning,Antal timmar hushållsarbete veckaHushållsarbete per
handlande.diskning, klädvård, städning ochtvätt,

med arbete tidigAntal timmar förra veckanObekväm morgon,
kvällar ocharbetstid nätter.

från arbetet förra veckan.Total restid till ochRestid

flexibelja frågan du någonFlexibel Har1 typ avsvar
själv be-arbetstid, dvs. kan du inom vissaarbetstid gränser

du börjar och slutar arbetetstämma när
Övriga.0

Är med tiderna dinja på frågan detmedNoga 1 nogasvar
tiderna arbetsplats

Övriga.0

81



Carl Grand

Privatärende l ja frågan duOm skulle behöva ettsvar
privatärende, kan du lämna arbetsplatsen ungefär en
halvtimme till överordnade Ovriga.0sägautan att
AhtalÖvertid timmar övertidsarbete förra veckan.

eckosl utsarbete Antal arbetstimmar förraV veckan lördag och söndag.

Ordinarie Antal arbetstimmar vecka ordinarie arbetstid.per
arbetstid

Skiftarbete arbetar huvudsakligen1 dagtid, dvs. arbetar kvälls-
eller morgontid och/eller har skiftarbete.natt-

Övriga.0

Deltidsarbete anställd deltid.l
Övriga.0

Ackord Någon del lönenl baseras på ackord.av
Övriga.0

additativt,Fysiska Ett standardiserat index utsatthetmätersom
arbetsmiljö- för a damm eller rök b kraftiga skakningar ellergas,
problem vibrationer bullerc d giftiga frätandeämnen, syror

eller explosiva e måste lyfta kilo60 förämnen, att
klara arbetet, f tvingas till krokiga eller vridnaav
arbetsställningar, g blir dagligen svettig kropps-av
ansträngning.

additativt indexA Ett baserat på två frågor:utonomi i
arbetet vilken grad harl du inflytande över

a vilka arbetsuppgifter du skall utföra
b på vilket du skall utföra arbetsuppgifternasätt

ÄrJäktigt arbete ja på fråganl ditt arbete jäktigt

Utarmande additativtEtt index mätersom
arbete har intea i det dagliga arbetet vad jag lärtnytta av

mig under utbildning eller i tidigare arbeten;
b lär inte saker i arbetet.nya

Rutinarbete additativt index enformigtEtt arbetemäter samtsom
respondenten själv inte kan bestämma sinom

arbetstakt.

ntal LogaritmenA av antal +1 underställda ipersoner
underställda arbetet se 4.not
Utbildningskrav årsAntal skol- eller yrkesutbildning folk- ellerutöver

för arbetet grundskolan behövs i respondentens befattning.som
Antal månader upplämingInterna fordras för lära sigattsom

upplärningskrav respondentens arbete, den kompetens ford-utöver som
för arbetet for arbetet.ras
lnternutbildning Utbildning betald arbetstid. Antal dagar sammanlagt

under det året.senaste
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Yrkesklass På basis den socioekonomiska uppdelningen SEIav
uppdelning i fem klasser: tjänsteman,Högregörs en

tjänsteman på mellannivå, lägre tjänsteman eller
kontorist, kvalificerad arbetare, okvalificerad arbetare.

På basisNäringsgren Svensk näringsgrensindelning SNl görsav
uppdelning i följande elva branschgrupper:en

Verkstadsindustri; byggnadsindustri; övrig industri;
handel banker/försäkring övrigaetc.; transport; m.m.;
privata tjänster; offentlig förvaltning; vård och omsorg;
utbildning; övriga offentliga tjänster.

Bilaga Metoder2:

värsnittsanalyserT

Lönemodeller följande skattas för kvinnor ochtyp män:separatav
WibjXij GPKi l+ + ui
där den naturliga logaritmen timlön förWiär individ XU ärav

kontrollvariabel j inklusivevärdet på interceptet, andelenPK är
5kvinnor ochi individ its yrke residualen. och 6 regressions-är äru

koefficienter skall skattas. Syftet och hur 6 för-är utrönaattsom om
ändras kontrollvariablerdå successivt införs i modellen,grupper av
enligt variabelgrupperingden beskrivits i avsnitt 2.3.som

och till modell medHypotesema 5 7 humanka-testas attgenom en
pitalindikatorer införa multiplikativa interaktions-mätertermer som
effekter i mellan och utbildning, iiPK mellan och erfarenhetPK
och iii mellan och upplämingPK i arbetet:
Wi3JZij USCH GPKi ,01SCHPK 2+ + + + ui,

p2EXP2WjBjZij 6PK;p1EXP n1EXPPK+ + + + +
EXP2PK 3+ +D2 Uj,

och
Wi3J-Z,‘j 9PKi 01UPPLPKp1UPPL 4+ + + + u,-,
där andra humankapitalvariabler, SCH antal utbildningsår,Z är är

EXP2förvärvsarbetsår, förvärvsarbetsår i kvadrat ochEXP UPPL är
intern upplämingantal månader fordras för klara arbetet.attav som

Observera i ekvation6 3 löneskillnader efter andel kvinnormäteratt
i yrket då erfarenhet noll, dvs. skillnad i startlönen mellan kvinno-är
och mansdominerade yrken.

Enligt förväntashypotes negativ i alla modellerna,7 tre031 002vara
i ekvation positiv och3 6 negativ eller noll i alla trevara vara mo-

Ävendellerna. enligt hypotes förväntas i5 och ekvationema 301 02
och negativ respektive positiv. i till hypotes4 Men 7motsatsvara
förväntas 6 positiv i ekvation dvs. startlönerna högre3,vara vara
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fler finns i yrket.kvinnor det kommer enligt hypotesDessutom 5 01
noll i ekvation 2.att vara

Dekomponeringsmetod

dekomponering har utförts på basis resultaten för lönere-Denna av
gressionerna använder metod för dela denJag attovan. samma upp
totala genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män som

Hirsch använder Ransif,Mcpherson och 1995 se Oaxaca och 1994,
dekomponeringsmetod:for alternativen

+pkBk3m—3&lt;k1WmWk :pmBm 5

DkGkXWmWU+Pm9m J" -

kxpkim pmikD: B B ++ -m
ekpkfim pmmem+ +-

för kvinnor respektive medelvärdetdär index k och står män. ärm
Xför naturliga logaritmen timlön. består interceptden ochav av

genomsnittsvärden kontrollvariablema; genomsnittet förpå PK är
3andelen kvinnor i yrket. och 6 koefficienter och och andelär ärp

kvinnor respektive i urvalet.män
Urvalsandelama används för vikta regressionskoefficientemaattp

för ungefärligt icke-diskriminerande urval i lönestruktu-nåatt ett
och andra i högerledet inom förkla-Första ärtermen parentesren.

första beror skillnader i och denrad andel lönegapet. Den på Xav
skillnader i yrkets könssammansättning. tredjeandra beror på Den

den oforklarade andelen lö-och fjärde inom ärtermen parentes av
skillnader i kvinnors och koefficienter forberor på mänsnegapet som

ioch fråga dekomponeringen besvarar med andra ordX PK. Den är
vilken könslönegapet kan förklaras med skillnader mellan könenmån
i fördelning de oberoende variablerna, och i vilken mån det berorpå

könsskillnader i koefficientemas storlek.på

Paneldataanalyser

följandeden modellen påAntag sätt:att utsersanna
wtBtXt 9tPKt 5¢tVt+ + l 5

naturliga logaritmen timlön for individ i vid tidpunktdär denWt är av
flera icke observera-och definieras tidigare. ellerPK X V ärsom en

icke mätbar produktivitet och/eller preferenser förde variabler t.ex.
fel med medelvärdevissa arbeten och slumpmässigtärtyper ett8av
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noll och konstant varians, enligt standardförutsättningama för OLS-
regression. Regressionskoefficientema betecknas med 6 och

Enligt hypotes och korrelerade,2 V PK så anställda i kvinno-är att
dominerade yrken i genomsnitt har lägre icke-observerad produktivi-

och/eller starkare preferenser för arbeten inom kvinnoyrkentet även
lönen lägre där. Om korreleradV med kommerPKär ärom para-

meterestimatet felaktigt överskattas i tvärsnittsregression.att en
vi emellertid har observationer förOm individer vid tvåsamma

tillfällen enligt:och 21t t
Wi151Xn +91PKi1+¢1Vi1+€ 7

Wi2B2Xi2 92PKi2 ¢2Vi2 3+ + +8

blir resultatet, då ekvation subtraheras från8 ekvation 7:
SZAX ABX1 GZAPK AGPKAW ¢2AV AW, 9Ae+ + + + + +

där står förAW W2 W1, o.s.v.—
vi kan ochOm AV 0 dvs. de individspeci-Adanta att att att

fika felen oförändrade tid och effekten dessa fel inteär över att av
heller förändrats mellan tidpunkthar och kommer effekten del av

3icke observerade variablema försvinna och och 6 kan skattas påatt
sannare sätt:ett

32/xx max,AW 92APK AGPK1 10Ae+ + +

Observera koefficienten för och skattar effektenAX APK Xatt av
B2-respektive vid tidpunkt medan koefficienten förPK skattarX1

och koefficienten för skattning förPK 61. Ibland görsger en -
dessutom det ytterligare antagandet regressionskoefficienterna,att
inte förändras tid. Modellen blir då förändringsekvation:över en ren

BAX+9APK+A£.AW 11
förändringen gäller korta tidsperioderOm kan detta antagande vara

rimligt föreliggande analyser skattas emellertid förändring-lgöra.att
mellan och dvs. tioårsperiod.1981 l99l, under då oreal-Det ären en

stabila.istiskt vidare koefficientema Modell 10äratt utan anta att
därför föredra i detta fall. Vi här alltså antagandet ochVär göratt att

konstanta under denna tioårsperiod,q inte och 6 det.är ärattmen
innebärModell 10 emellertid också antagandet inteW1 på-att

verkar mycket starkt antagande felaktigtAW. Detta är ärett som om
lönen vid tidpunkt resultatet längreunder tid,ären av en process en
vilket begrepp karriär och långsiktiga investeringsåsom beslut iom
humankapital implicerar.

premissen initialvärdena för inteOm de oberoende variablemaatt
påverkar förändringen i den beroende variabeln felaktig, kommerär

° framgår också skillnaderDetta många i parameterestimaten för tvärsnitts-attav
skattningar vid de tidpunktcma signifikanta.två är

85



GrandCarl

ekvation dettaoch underskattas i 10. Ieffekten PK på AWX attav
betingad föränd-och Finkel s.k.fall föreslår Plewis 1985 1995 en

initialvärdet inkluderasringsmodell, dvs. WWatt som re-—-
modellen:igressor

AWa|W1+B2AX+ABX1+62APK+A9PK1+Ae. 12

då inför iekvation emellertid åter Vmed 12Problemet är att m0-
BIXlikvärdigt med 61PK1 ¢1V1eftersom W;dellen, är + + + £1.

skildaoch har problem, fastänekvation 12Eftersom både 10 av
koefficienten för likartad i bådaPKestimeras bägge. Omslag, är m0-

säkrare grund för dra slutsatserdellspecifikationerna, står vi på atten
påverkarhur W.PKom
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lönespridningLönepolitik, och
löneskillnader mellan och kvinnormän

PER-ANDERS EDIN KATARINA RICHARDSON

Inledning3.1

Från 1960-talet och fram till början 1980-talet minskade löneskill-av
nadema mellan och kvinnor. Därefter har löneutjämningen mel-män
lan kvinnor förklaring till kvinnorsoch En förbättrademän avstannat.
relativlöner den svenska lönestrukturen utvecklats förär att ett
kvinnor Med lönestruktur hur olika egenskaper,sätt.gynnsamt avses

utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet,såsom på arbetsmark-ersätts
förstanaden. Under de två decennierna verkade både den solidariska

flera marknadsfaktorerlönepolitiken och i riktning mindre löne-mot
minskadespridning. Exempelvis ersättningen till med långpersoner

arbetslivserfarenhet. Eftersom i genomsnitt har längre arbetslivs-män
erfarenhet kvinnor kommer kvinnors relativlöner förbättrasän näratt
ersättningen för arbetslivserfarenhet minskar.

andra förklaring till kvinnors förbättrade relativlönerEn deär po-
litiska reformer genomförts i syfte förbättra kvinnors positionattsom
på arbetsmarknaden. Exempel sådana reformer den stegvis för-är
bättrade föräldraförsäkringen, utbyggnaden den subventioneradeav
barnomsorgen och avskaffandet sambeskattning arbetsinkoms-av av

Särbeskattning åtminstone vid progressiv skatteskala,ter. ger, en ma-
karna incitament dela lika på förvärvsarbete vid sambe-änatt mer
skattning. reformer har underlättat för kvinnor kombineraDessa att
barn och förvärvsarbete och därmed givit kvinnor incitamentstörre att
utbilda sig och välja arbeten kräver investeringar i före-att storasom
tagsspeciñkt kunskapskapital. Kvinnors förbättrade relativlöner kan
därför resultat kvinnors allt bättre position på arbets-även ettvara av
marknaden.

Syftet med detta kapitel diskutera i vilken mån kvinnors för-är att
bättrade resultatrelativlöner kvinnor har förbättrat sinär ett attav po-
sition arbetsmarknaden och i vilken depå mån resultat mins-är ett av
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lönespridning huruvida särskiljakad avsnitt diskuteras vi kanI nästa
effekter facklig lönepolitik från marknadsmässiga förklaringarav mer

minskade lönespridningen. avsnitt diskuterar vi de poli-till den I tre
reformer genomförts i syfte förbättra kvinnors positiontiska attsom

arbetsmarknaden. det fjärde avsnittet redovisar vi statistisk de-på I en
komponering de förändringar i löneskillnadema mellan ochmänav

förkvinnor skett. dekomponering ligger till grund dis-Dennasom en
förbättratskussion huruvida det kvinnornas positionär att somom

eller det minskad lönespridning bidragit till kvinnors för-ärom som
Avslutningsvis vi kort internationellbättrade relativlöner. ut-ger en

relativlöner i industrialiserade länder.blick på kvinnors

Marknad eller lönepolitik3.2

distinktion mellan hur facklig lönepolitiknaturligtDet är göraatt en
kvinnors löner och hur förändringar i allmän lönesprid-har påverkat
Orsaken till sådan distinktion viktig fack-ning verkar. är äratt atten

enda tänkbara förklaringen till svenskalig lönepolitik inte den denär
Ävenlönestrukturens förändring under de decennierna.senaste tre om

trenderna i lönespridning väl med förändringar ide allmänna stämmer
förhandlingssystemet så finns det marknadsfaktorer verkat iäven som

rimlig tolkning svenska löne strukturensriktning. denEnsamma av
betydelseutveckling både lönepolitik och marknad har varitär att av

facklig lönepolitik har varit ivi vill försöka hur viktigOm avgöra
förhållande till marknadsförhållanden det troligt den relativaså är att

de förklaringama beror på vilka aspekter löne-betydelsen tvåav av
vilka löneskillnader, vi intresserade dockstrukturen, dvs Det ärär av.

fastställa betydelsen dei många fall svårt empiriskt den relativaatt av
institutioner marknad ofta verkat itvå faktorerna eftersom och samma

riktning.
illustrerar marknadsmekanismemas betydelseexempel välEtt som

för universitetsutbildad arbetskraft Edin ochrelativlönemages av
institutionella drivkrafterna bakom kraftigHolmlund, 1995. De en

löneutjämning mellan akademiker och andra inte heltärgrupper up-
inte inom den privata sektorn. finns detpenbara, åtminstone Däremot

utbudet arbetskraft harstarka skäl universitetsutbildadatt tro att av-
viktig drivkraft bakom utvecklingen akademikernas rela-varit en av

arbetskrafttivlöner. relativa utbudet högutbildad uppvisarDet enav
kraftig trendmässig ökning under perioden fram till mitten 1980-av

1 tidigare analyser lönepolitikens effekter lönegapet mellan och kvin-För på mänav
Löfström 1989, 1991, 1997 och Svensson1992, 1995. Se också Larsnor, se

kapitel i denna volym.Svenssons
2 m.fl. för allmän diskussion ytterligare referenser.SeBjörklund 1996 ochen
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talet samtidigt akademikernas relativlöner faller. Efter 1980-som
talets mitt upphör ökningen högskoleutbildade andelav som av ar-
betskraften samtidigt deras relativlöner börjar stiga igen.som

Institutionella förklaringar till förändrade relativlöner torde ha en
relativt betydelse för branschlöneskillnader eller lönespridningstörre
inom väl definierade s.k. residual lönespridning. fack-Dengrupper
liga lönepolitiken har troligen haft betydelse bland arbetare inomstor
LO-kollektivet Hibbs, finns1990. Det mycket tydligt sambandett
mellan fackliga utjämningsambitioner och lönespridningens utveck-
ling tiden för denna förefaller inteDet heller finnasöver grupp. upp-
enbara efterfråge- eller utbudsförändringar skulle kunna förklarasom
utvecklingen.

det gäller kvinnors relativlöner finnsNär det anledning att tro att
såväl lönepolitik marknad har haft betydelse. Vad beträffar mark-som
nadskraftemas betydelse vi återkommer till lönepolitikens roll ne-
dan så ligger tonvikten efterfrågesidan utbudssidan.påänsnarare
Under den period då kvinnors löner kraftigast ökade ävensteg som
kvinnors arbetskraftstal. Stigande kvinnligt arbetskraftsdeltagande
borde försämratha deras relativlöner, å andra sidan ökade syssel-men
sättningen i traditionellt kvinnotunga branscher framförallt offentlig
sektor mycket kraftigt under period Edin och Holmlund,samma

Kvinnors förbättrade relativlöner1995. skulle knappast ha kunnat
åstadkommits efterfrågeexpansion.dennautan

Politik för jämställdhet3.3

reformerEtt antal har genomförts i syfte påverka kvinnors positionatt
arbetsmarknaden och uppnå jämställdhet mellan könen se exem-

pelvis Gustafsson och VissaLantz, 1985. förändringar har åstadkom-
mits via kollektivavtal mellan arbetsmarknadens och andraparter re-
former har genomförts med hjälp lagstiftning.av

År slöt1960 LO och SAF likalöneavtal innebar kvinno-ett attsom
löneavtalen gradvis avskaffades. särskilda kvinnolönegradernaDe

fanns för statliga befattningar hade vid den tidpunkten redansom av-
skaffats. jämställdhetLagen mellan kvinnor och i arbetslivetmänom
kom till stånd vilket1980, internationell mycket datumärsett ett sent
Blau och Kahn, 1996. Jämställdhetslagen innebär förbud köns-mot
diskriminering i arbetslivet och krav arbetsgivarna vidta ak-ett att
tiva jämställdhetsåtgärder.

Under 1960-talet avvecklades med folk-, real- och flick-systemet
skola och istället infördes grundskolan. tidigareDe flickskoloma om-
fattade betydligt mindre matematik och naturvetenskap och hu-mer
maniora motsvarande skolor för pojkar. och med grundskolanän I
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öppnadesUniversitetsstudierkursplan.och pojkarfick flickor samma
till högre1900-talet. Möjligheternai börjangradvis för kvinnor av

vilket medfördeföräldrarnas ekonomi,beroendedockstudier avvar
framför döttramas.studierprioriteradeföräldrarnarisk sönemasatten

År föräldrarnasoberoendestudiemedelgjordes studielån och1965 av
för kvinnor studera påantagligen underlättadeinkomster vilket att

År makensoberoendegjordes studiemedlenuniversitet. 1980 även av
mycket snabbtutvecklatsutbildningsnivå harKvinnorsinkomst. se-

utbildningsnivå SOUligger1970-talet ochdan över männensnu
1996:56.

tjänst.makars inkomstsambeskattningenavskaffades1971 avav
särbeskatt-innebärinkomstskatteskalamed progressivKombinerat en

förvärvsarbete.lika påför makar delalönsamtning det är attatt mer
Föräldraför-kvinnor med bam.direkt riktatsharFlera reformer mot

kompensationsnivå be-Försäkringensgradvis utökats.säkringen har
kvinnor,arbete.tidigare inkomster Dettapå utnytt-somgeravror

föräld-arbeta föreförsäkring, incitamentdennadelenjar attstörre av
sub-kraftigtdecennierna har ocksåUnder deraledigheten. senaste en

erbjudasoch idag kan barnomsorgbyggtsventionerad barnomsorg ut
föräldrar.eller studerandeflesta arbetandede

för-kvinnors nettoinkomsterhar inneburitreformerDessa att av
införandetlagstiftning lika löner,Avtal ochvärvsarbete ökat. avom

har verkat iförändrade utbildningssystemetsärbeskattning liksom det
för för-inneburit kostnadenVidare har reformemariktning.denna att

subventioneradökade utbudetminskat detvärvsarbete har avgenom
kontinuerligt arbetskrafts-tillKvinnors incitamentbarnomsorg. ett

karriärarbe-utbildning och satsning pådeltagande i högredeltagande,
därför ökat dei kunskapskapital harinvesteringarkräverten se-som

ekonomin har för-positioner ikvinnorsdecenniema. Trots attnaste
skillnader mellanemellertid fortfarande avsevärdafmns detbättrats

fördelningen hushålls- ochminst vad gälleroch kvinnor, intemän av
vad gäller relativa löner.1994, ochförvärvsarbete N ermo,

Dekomponering löneskillnader3.4 av

löneskillnaden mellanundersöka den minskandedetaljeratFör att mer
förändring i olika kompo-dela dennaoch kvinnor kanmän man upp

lönefunktion baserad på hu-statistiskUtgångspunkten ärnenter. en
ha följandelönefunktion kan till exempelmankapitalteori. sådanEn

utseende:

InTIMLÖN d BRANSCHb UTBILDNING ERFARENHET+ ++ + eca
timlön bestäms personligaindivids logaritrneradelndär egen-aven

arbetslivserfarenhet arbetets egenska-utbildning ochskaper samtsom
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här i form branschtillhörighet. Parametrama och d be-per, av a, c
tecknar här marknadens värdering eller priser på, olika egenska-av,

hos arbetstagare eller arbetsuppgifter. En statistisk felterm,per e, mo-
tiveras med faktiska data innehåller mätfel i löner, kommer iatt men
praktiken fånga effekter icke observeradeäven egenskaperatt upp av
hos arbetstagaren och dennes arbetsuppgifter. Denna lönefunk-typ av
tioner skattas med hjälp individdata och har visat sig fungeraattav
väl i mycket antal tillämpningar. Normalt kan dessa statistis-ett stort
ka lönefunktioner förklara mellan 25 och 50 variationer-procent av

i timlöner mellan individer. Resterande 50 till 75 varia-procentna av
tionen tillförs felterrnen.

När jämför och kvinnors löner med hjälpmäns ovanståen-man av
de ekvation uppstår problem har med kvinnors beslutett göraattsom

förvärvsarbeta eller Kvinnors beslut förvärvsarbetaatt skeratt an-
tagligen inte slumpmässigt och det endast de väljer förvärvs-är attom
arbeta vi kan observera deras lön. Det rimligt kvin-är att tro attsom

får bra lön i utsträckning väljer förvärvsarbetastörre attnor som en
medan kvinnor med låg lön kanske finner det lönsamt hus-attmer
hållsarbeta. problemDetta inte lika för eftersomär såmän,stort en

andel i ålder förvärvsarbetar. dennastor män I studie under-av vuxen
söker vi löneskillnader mellan de och kvinnor faktisktmän arbe-som

Resultaten riskerar därför inte bli rättvisandetar. eftersom jim-att
för de kvinnor väljer arbeta med i princip alla lös-Enatt män.som
ning på detta selektionsproblem försöka uppskatta lönerna förär att
de kvinnor hushållsarbetar. Dessvärre detta problematiskt ef-ärsom

viss godtycklighet uppstår i valet detersom variabler skaen av som
bestämma de potentiella lönerna. Palme och Wright 1992, som an-
vänder delvis material vi, visar de resultat de fåratt närsamma som
de jämför observerade löner för kvinnor och välmän stämmer över-

med resultaten de jämför potentiella löner.när Vi har därför valtens
bortse från denna problematik.att
Ett använda den statistiska lönefunktionensätt föratt analyseraatt

löneskillnader mellan och kvinnor skatta funktionensmän är att para-
a, d för skattningarDessametrar män. används sedan för att

beräkna vad kvinnor borde ha för löner de för sinaersättsom egen-
skaper såsom det villmän ersätts, och kvinnorsäga harmänom

parametrarnavärden på Med hjälp sådana beräkningarsamma av
kan uttala sig hur del löneskillnaden mellanstor ochmänman om av
kvinnor kan förklaras och kvinnor har olika egenskap-mänattsom av

i vårt fall utbildning, erfarenhet och branschtillhörighet. Vanligt-er

3Det finns antal studier olika varianterett stort denna metod.använt Sesom t.ex.av
Gustafsson 1981, Grand 1992, Löfström 1989, Palme och Wright 1992 och
Zetterberg 1994.
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återspeglabrukarlöneskillnad"oförklarad sägasvis kvarstår somen
egenskaperi demellan könenskillnaderlönediskriminering samt som

kan observera.forskare inteen
kvinnorsammanhangdiskriminering i dettaexempel på ärEtt om

Kvinnor haregenskaperför sinaersättning män.får lika brainte som
icke ob-exempel påEttpå någonvärdendå lägre parametrarna enav

tid läggerhur mycketkunnaskulleserverad egenskap man nervara
kvinnors timlönnegativ effekt påvisats hahushållsarbete ensom

genomsnitt läggerkvinnor iEftersom1997.Hersch och Stratton,
hushållsarbeteskullehushållsarbetsuppgiftertid på än männed mer

löneskillnaden mellanoförklaradedel den mänförklarakunna en av
motivationfaktorer,olika sådanafinns radkvinnor. Detoch t exen

tänkaskankvinnor ocharbetslivet, därkarriärinriktning i mänoch
deföreligger kommerskillnaderutsträckning dessasig denskilja åt. I

egenskaper.observerbarakategorin icketillhänförasmodelli vår att
kvinnorochlöneskillnader mellanhurintresserade mänVi är av
föränd-sådanadekomponeringen kommerEnligttiden.ändras över

skillnader iförändringar1komponenter:beståringar treatt avav
ersättning för dessaförändringar ikönen, 2mellanegenskaper egen-

föränd-ochvärde, 3ändrarvilldetskaper säga parametrarnaatt
löneskillnaden.oförklaradei denringar

vida-föreslårhädanefter JMP,Pierce 1991,Murphy ochJuhn, en
utgångs-sindekomponeringovanståendereutveckling tarsomav

ikanlöneskillnadenoförklaradedeni termerpunkt ävenatt avses
egenskaper därförlöneskillnaden kanoförklaradeoch Denpriser

el-diskriminering ändrasgradenolika iförändras på två sätt; avom
observeradeickeförsämrar sinaellerförbättrarkvinnorler egen-om

egenska-observeradeför ickeersättningenrelativtskaper män, om
mellanlöneskillnadeninnebär detta mänändras. Sammantaget attper

följande fyrapåändraskvinnor kan sätt:och
iegenskaper:förändringarGenom

utbildning,härobserverade egenskaperiFörändringar ärsom
branschtillhörighet.erfarenhet samt

ändring iegenskaperobserveradei ickeFörändringar samt gra-
lönediskriminering.den av

lönestrukturen:förändringarGenom i
arbetslivserfarenhetutbildning,ersättningen föriFörändringar

branschtillhörighet.och
observerade egenska-för de ickeersättningenFörändringar i

pema.

4 JMP-metoden, Suen 1997.kritisk diskussionFör seaven
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Effekterna 1 och lätta3 skatta eftersomär vi hur långatt vet
utbildning och arbetslivserfarenhet varje individ har och i vilken
bransch de arbetar. Effekterna 2 och 4 tillsammans föränd-utgörsom
ringen i den oförklarade löneskillnaden, svårare särskilja efter-är att

definition inte har observerat dessa egenskaper. I appendixsom per
l beskrivning hur föreslårJMP dessa effekter kan skat-attges en av

Förenklat uttryckt kan förändringentas. säga imäteratt ersätt-man
ning för icke observerade egenskaper förändringar4 med i männens
residuala lönespridning och vi förändringen i kvinnors ickemäter ob-
serverade egenskaper 2 med förändringen i kvinnors genomsnittliga
position i residuala lönefördelning.männens

3.5 Kvinnors löner, lönespridning och lönepolitik

resultatDe beräknade datamaterialär frånpresenteras Lev-ettsom
Åberg,nadsnivåundersökningarna, 1987.ErikssonLNU och 1968

intervjuades representativt urval och kvinnorett mellanmän 15av
och år75 gamla. Många frågor ställdes, bland annat om personens
lön, utbildning, arbetslivserfarenhet och branschtillhörighet. 1974,
1981 och intervjuades1991 många dessa igen. Dessutomav personer
intervjuades framförallt och invandrare, för bi-attnya personer, unga
behålla urvalets representativitet dessa år. vår analysIäven använder
vi observationer för de och kvinnor mellanmän och18 65 årärsom
gamla och anställda vid intervjutillfället.är I appendix 2 återgersom
viskattningar på lönefunktion förmäns respektive år. skatt-Dessa
ningar grunden för våra fortsatta beräkningar.utgör

tabelll 3.1 undersöker vi hur löneskillnaden förändras mellan
olika undersökningsår: mellan 1968 och 1974, mellan 1974par av
och 1981 mellan 1981 och 1991. Tabellen skattningamasamt anger

de fyra komponenter diskuterats De skattade löneekva-av som ovan.
tionerna ligger till grund för dessa beräkningar redovisas isom
appendix 2. tabellensAv sista rad framgår den genomsnittliga lö-att
neskillnaden mellan och kvinnor minskademän kraftigt under de två
första delperiodema medan den ökade något under den del-senaste
perioden. de föregåendeI raderna bryts dessa totalförändringar ned i
förändringar i egenskaper och förändringar i ersättning för egenska-

Exempelvis så bidrog kvinnors ökade relativa utbildning ochper. er-
farenhet jämfört med tillmäns löneskillnaden mellan ochatt män
kvinnor minskade med 1,7 procentenheter under perioden 1981-1991.
Denna effekt motverkades dock andra komponenter, varför löne-av
skillnaden ändå ökade med 0,7 procentenheter.

Resultaten visar kvinnors ökade utbildning och arbetslivserfar-att
enhet har bidragit till höjda kvinnolöner efter 1974. Under den första

93



RichardsonEdinPer-Anders Katarina

branschsammansätt-i kvinnorsförändringardelperioden bidrog även
egenskaps-viktigaste effekten påkvinnolöner. Denning till höjda

ökade kvinnor-egenskapernaobserveradede ickesidan dockär som
de två för-procentenheter underrespektive 6,2med 2,2relativlönnas

delperiodema.sta

mellan och kvinnorlöneskillnadenFörändringarTabell I i män
år.procentenheter. Alla kvinnor, 18-651968-1991,

1981-19911974-19811968-1974

Förändringari egenskaper:
-1-1,30arbetslivserfarenhetUtbildning,
0,2-0,1-1,9Bransch
0,2-6,2-2,2egenskaperobserveradeIcke

för egenskaper:ersättningenFörändringari
0,1-0,8-1,3arbetslivserfarenhetUtbildning,

1,4 1,74,0Bransch
0.3-0,9-4,1egenskaperIckeobserverade
0,7-7,9-5.5TOTALT

arbetslivserfarenhet bidrogutbildning ochpåSjunkande avkastning
förstaunder de tvåoch kvinnormellanlönegapettill minska mänatt

bransch-minskadedock denöverraskande tycksdelperiodema. Något
ochperiodenunder helakvinnorha missgynnatlönespridningen myc-

orsak till dettaviktigdelperioden.under första Enket kraftigt så den
undervisning harvård ochbranscherkvinnotungalönerna iär att som

andrarelativtdelperiodenden förstaspeciellt underfallit tidenöver
obser-för ickeminskade ersättningendenSlutligen så harbranscher.
förstaunder de tvåkvinnolönerbidragit till ökadeverade egenskaper

effekt såperioden dennaförstaunder dendelperiodema passvar-
procentenheter.4,1stor som

mellan och kvinnorlöneskillnadenFörändringarTabell 3.2 i män
år."Lågavlönade kvinnor, I 8-65procentenheter. "1968-1991,

1981-19911968-1974 1974-1981

egenskaper:Förändringari
-0.8-0,5-1,0arbetslivserfarenhetUtbildning,

-0,3 0,5-2,7Bransch
-1,11,4 -10,0egenskaperIckeobserverade

för egenskaper:Förändringari ersättningen
-2,0 0-4,7arbetslivserfarenhetUtbildning,

2,01,13,3Bransch
0,5-2,3-7,7observeradeegenskaperIcke

-14,0 1,1-11,4TOTALT
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bild framträderur tabell förändrad löne-3.1 tyder inte påDen attsom
spridning, tolkat förändrad ersättning för olika egenskaper, sam-som

kvin-varit den viktigaste drivkraften bakom ökade relativamantaget
för-i Sverige sedan dominerar kvinnorsnolöner 1968. Tvärtom så

för varje enskild bidrag tillbättrade egenskaper delperiod i termer av
kvinnolöner. enskilt viktigaste komponentenhöjda relativa Den är

förändringar icke observerade egenskaper.av
viBilden lönespridningens betydelse förändras något stu-omav

lågavlöna-derar speciella kvinnogrupper. vi enbart tillOm t.ex. ser
kvinnor blir förändringar i lönespridningen betydelsefulla.de så mer

kvinnortabell dekomponering relativlönen för3.2l presenteras en av
mindre kvinnornas medianlön, dvs. de lägsttjänar 50än procentsom

jämförs lön.betalda kvinnorna. kvinnor med allaDessa män oavsett
lönespridning bidrar framförallt kraftigt till förbätt-Minskad mycket

rade relativlöner för lågavlönade kvinnor under den första delperio-
arbetslivserfaren-den, både vad gäller ersättningen för utbildning och

ersättningen för observeradehet egenskaper. dennaFörsamt grupp
avkastning betydelse-minskad på utbildning och erfarenhetvar mer

fulla för kvinnor i allmänhet. Förändringar i branschlönespridningän
systematiskt lågavlönade kvinnor.verkar dock ävenmot

speciella meddenna kan det statistiska problemetFör attgrupp
förvärvsarbetevissa kvinnor väljer och andra väljer hushållsarbetaatt

allvarligare i arbets-de övriga beräkningarna. det ökadeOmänvara
kraftsdeltagandet under 1960- och 1970-talen i utsträckning be-stor
stod i lågkvalificerade kvinnor trädde arbetsmarknaden såpåatt

speciellt betydelsefullt i analys. Resultaten tyderkan detta dennavara
dock detta inte hela sanningen. Vi kan effektenpå äratt notera att av
förändrade utbildnings- och erfarenhetsvariabler de minskar lö-är att
neskillnadema mellan och kvinnor tiden. ingetDettamän över ger
starkt för tanken de nytillträdande ovanligt låg-stöd kvinnornaatt var
kvalificerade, åtminstone inte i utbildning erfarenhet,ochtermer av
och kanske inte heller i icke observerade variabler.tenner av

andra sidan tillvi å kvinnor i åldern 18-34Om ser gruppen unga
resultatetår så förstärks förändringar i lönespridning varitattsnarare

begränsad betydelse för kvinnors relativlöneutveckling. tabell 3.3Iav
resultaten för kvinnor i förhållande till män.presenteras unga unga

relativt kvinnor speciellt intresse eftersomDenna ärgrupp av unga av
den troligen vad vi framtidakan förvänta löne-säger mer om oss om
skillnader mellan och kvinnor på svensk arbetsmarknad. Dennamän

fattathar sina utbildnings- och yrkesval utifrån förhållandengrupp
ligger i tiden kvinnor i dennaäldre åldersgrupper. Motänsom senare

bakgrund det intressant de kvinnorna totaltär att notera att settunga
perioden har höjt sina relativlöner i genomsnitt.under kvinnoränmer
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speciellt viktig faktor här de kvinnorna uppvisarEn är att ettunga
förändringar ibidrag från de icke observerbara egenskapernastörre än

kvinnor i skulle alltså tyda på kvinnor harDetta attgemen. unga
minskat könsgapet i icke observerade produktiva egenskaper snab-

eller diskrimineringbare de äldre kvinnorna kvinnorän att av unga
har minskat.

Förändringar löneskillnaden mellan kvinnorTabell 3.3 ochi män
procentenheter. kvinnor1968-1991, förhållandeUnga i

till 18-34 år.män,unga

1968-1974 1974-1981 1981-1991

Förändringari egenskaper:
Utbildning,arbetslivserfarenhet -0,6 -2,9 0,2
Bransch —2,7 -1,3 1.0
Ickeobserveradeegenskaper -4,1 -5,0 -3,8

Förändringar ersättningenför egenskaper:i
arbetslivserfarenhet -2,9 -1,0 -0,3Utbildning,

Bransch 7,4 1,1 2,3
egenskaper -2,3 -2,4 -0,1Ickeobserverade

TOTALT -5,0 -11,4 -0,6

internationellt perspektiv3.6 Ett

Våra resultat tyder på förändringar i lönestrukturen inte varitatt en
dominerande orsak till relativlönen mellan och kvinnor mins-mänatt
kat kraftigt i Sverige under och 1970-talen.1960- kan tyckasDetta
strida resultaten i del undersökningar från andra Blauländer.mot en
och Kahn drar slutsatsen1996 den amerikanska lönesprid-att om

litenningen lika den svenska så skulle de amerikanska kvin-vore som
relativlöner minst lika höga de svenska. Vi måstenornas vara som

dock då ihåg vi jämförkomma relativlönerna i två olika dimensio-att
vi studerar förändringar tiden i land, medan Blau ochöver ettner;

Kahn studerar skillnader mellan länder vid viss tidpunkt. dåDet ären
speciellt viktigt medveten den svenska lönespridningenatt attvara om
för betydligtvårt Startår 1968 mindre den amerikanska löne-änvar
spridningen under 1980-talets hälftandra de år Blau och Kahnsom
analyserar.

Blau och Kahn undersöker löneskillnadema mellan och kvin-män
världeni tio länder i den industrialiserade Sverige har efter Itali-nor

de minsta löneskillnadema. Vi har också de mesten en samman-av

5 Österrike,Länderna Italien, Sverige, Australien, Tyskland,Norge, USA,är
Schweiz, Storbritannien,Ungern och nämnda i fallande ordning eñer kvinnors
relativlöner.
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huruvida det denfråga de ställerpressade lönestrukturema. Den ärär
den inter-svenska kvinnorsammanpressade lönestrukturen gettsom

Sverigefinnerhöga relativlönen män Denationell gentemot attsett
medanminsta löneskillnademamed Italien har detillsammans exem-

löneskillnadema mellan ochbland depelvis harUSA mänstörsta
skillnad från deSverige och Italien har också, till USA,kvinnor. mest

framgår denlönestrukturerna. deras analyssammanpressade Av att
förklaringsfaktorviktig tillsammanpressade lönestrukturerna är en

i Sverige.kvinnors höga relativlöner
visarrelativlöner i Sverige och USAjämförelse kvinnorsEn attav

Blau och Kahnprocentenheter högre i Sverige.de När20är änmer
amerikanskavisar det sig dockeffekten lönestrukturbort atttar av

ungefär lika höga relativlöner.har Denoch svenska kvinnor samman-
fjärdedelarkan förklara mellanpressade svenska lönestrukturen tre

in-kvinnors relativa löner mellan länderna.skillnaden i Ettoch hela
amerikanska kvinnor befin-också svenska ochresultat är atttressant

lönefördel-position i residualasig ungefärpå männenssammaner
potentiell lönediskrimineringtolkas gradenning. kanDetta att avsom

observerade variabler likartad i Sverigeeffekten ickeinklusive ärav
och USA.

Avslutande kommentarer3.7

kvinnorbidragit till svenskaundersökt vilka faktorerVi har attsom
minskaderelativlöner. Under och 1970-taletförbättrat sina 1960-har

Minsk-delvis gynnade kvinnolönema.lönespridningen sättett som
gynnade kvin-och arbetslivserfarenhetavkastning utbildningande

kvinnorna minska-gynnadesrelativt På sättmännen. avsammanorna
för observeradedå ersättningenlöneskillnader inomde grupper,

Förändringar i bransch-minskade under denna period.egenskaper
hela perio-däremot missgynnat kvinnorna underlönespridningen har

mycketfram till 1990-talet. effektden från 1960-talet Denna är stor
lönerna il970-talen. viktig orsak till dettaunder och En1960- är att
tidenvård och undervisning fallitbranscherkvinnotunga över re-som

i andra branscher.lativt lönerna
påverkar lönespridningen svårurskilja vilka faktorerAtt är ensom

och mark-solidariska lönepolitikenspeciellt eftersom denuppgift,
riktning. resultathar verkat i Denadsmässiga faktorer somsamma

vissa förutsättningar, tolkaskan, under Övre gränspresenteras som en
lönepolitiken° kvinnor-har haft påeffekter den allmännaför hur stora

6 lönepolitiska satsningar ellerlämpad dra slutsatseranalysmetod inteVår är att om
kvinnors löner.syftar till påverkaandra åtgärder direkt attsom
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relativlöner. Denna innebär vi alla priserövre gräns att antar attnas
Ävenpå arbetsmarknaden facklig allmän lönepolitik. i dettastyrs av

extremfall förefaller det lönepolitiken har haft effekt påattsom en
kvinnors relativlöner, andra faktorer såsom kvinnors ökadeattmen
kvalifikationer och eventuellt minskad diskriminering varit viktigare.

vissaFör lågavlönade kvinnor kan dock lönepoliti-t.ex.grupper som
ken ha varit viktig. Under rimliga antaganden löneskillna-attmer om
der i viss utsträckning bestäms marknadskrafter så förstärksäven av
betydelsen andra faktorer. Minskad lönespridning har varitav en av

faktorerde förbättrat kvinnors relativa löneläge den har intesom men
haft dominerande effekt, åtminstone inte efter 1974.en

Flera reformer har också genomförts i syfte förbättra kvin-att
position pä arbetsmarknaden. Våra resultat visar också attnornas

kvinnor förbättrathar sin position Skillnaden mel-männen.gentemot
lan och kvinnors genomsnittliga utbildning och erfarenhetmäns har
minskat. Kvinnor tycks i allt utsträckning arbeta i relativt väl-större
betalda branscher. Speciellt viktig tycks kvinnors förbättrade position

vad gäller den oförklarade löneskillnaden. Minskad lönediskri-vara
minering och förbättring relativt vad gäller observerademänen
egenskaper har höjt kvinnolönerna markant under tidsperioden.

faktorDenna tydligast för kvinnor. har förbättratär De sin posi-unga
tion på arbetsmarknaden andra kvinnor. kanDetta delvis för-änmer
klaras de har valt utbildning och yrke efter dessa reformeratt attav
genomförts.

villOm utvärdera hur kvinnors position på arbetsmarknadenman
förändras visar ovanstående analys det viktigt hänsyn tilläratt att ta
förändringar i lönestrukturen. Reformer speciellt riktade kvinnormot
kan bedömas lyckade misslyckade de sammanfallerannars som om
i tiden med förändringar i lönestrukturen ej ärärsom gynnsamma
för kvinnor. Denna studie visar kvinnors position har förbättratsatt
sedan 1960-talet. betyderDet lönespridningen åter ökar iävenatt om
Sverige, så kommer detta inte ha genomslag på kvinnorsatt samma
relativlöner tidigare, eftersom kvinnors arbetsmarknadsegenska-som

blivitper lika så länge kvinnorsMen position arbets-mäns.mer
marknaden kommer lönespridningenär sämre än mäns påverka lö-att
neskillnaden mellan och kvinnor.män
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Appendix 1

intuitivt hur föreslår skattarappendix förklaras JMPdettal att man
oförklarade löneskillnaden,dekomponerade förändringen denden av

detaljerad och tek-effekt och i avsnitt 3.4.det vill 2 4 Försäga en mer
till Richardson också föreslårnisk framställning hänvisas 1997 som

alternativ estimator.en
diskussionen det bara finns kvinnaförenklaFör antag attatt en

arbetar. första skatta löneekva-Detmånga ärmän steget attsommen
värdenför påtionen Detmän. parametrarnaoss a,ger

förklaras den skattadevarje lön inte kandelDen som avav mans
genomsnitt värdet residualentillförs residualen,ekvationen l äre.

för exempelvisberäkningar två år,noll för Dessa görsmän. separata
residu-figurerna nedan fördelningenoch1968 1974. I är männensav

Fördelningen toppigareför och illustrerade. 1974aler 1968 1974 är
ersättningen till observera-illustrera lönespridningen,vilket ska att

egenskaper har minskat.de
haftundrar vi vilken lön kvinnan skulle ha 1968, givetI nästa steg

utbildning och erfarenhet och branschtillhörighethennes nivå på om
egenskaper såsom lön vihon för dessa Denmännen ersätts.ersattes

från faktiskt har, skill-fram skiljer sig säkerligen den lön hondå får
kvinnoresidualen kallar vi angiven i figuren.naden eller e68 ärsom

indikeradberäkning gjord för och medSamma 1974, e74.är
förändringen i oförklarad löne-Skillnaden mellan och e68e74 är

kan antingen bero lönestrukturen ändrats eller påskillnad och att
förbättrat sina icke observerade egenskaper relativtkvinnan män.att

percentil dvs. visärskilja effekterna beräknas kvinnans 1974,För att
har mindrefrågar hur många männen ännuprocent av som en re-oss

kvinnan detta percentiltal indikerar hennes relativasidual år. Dettaän
fler harnivå observerade egenskaper. Ju männenprocent av som

position det Kvin-residual, desto bättre hennes året.sämre ärännuen
ochpercentiltal inte ändras förändringen i lönestrukturantas avnans

vilken residual kvinna skulle haftdärför kan vi fråga denna 1968oss
givet percentiltalet 1974; i figuren denna residual angiven e6874.är

residualen förknippad med visst percentiltal ändras.kanDäremot ett
den del förändringen den oförkla-Avståndet e74-e6874 mäter av

löneskillnaden beror lönestrukturen ändrats vi hållerrade på attsom
fast. Avståndet hur mycket kvinnanspercentiltalet e6874-e68 mäter

position har förbättrats, denna del beror på hon har bättreatt ett per-
centiltal 1968.1974 än
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e68 e6874 e74 Mäns0 residualer1968

874 0 Mänsresidualer1974
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Appendix 2

för förEstimerade löneekvationer åren 1968, 1974, 198 I 1991.män samt
Beroende variabel lntimlön.är

1968 1974 1981 1991
6,478 7,140 7,873 8,563intercept
0,029 0,026 0,025 0,028

Humankapitalvariabler
0,0260.041 0,031 0,025erfarenhet

0,002 0,002 0,002 0,002
-0.689 -0.505 —0,388 -0,406erfarenhetkvadrat
0,042 0,036 0,035 0,040
0,148 0,089 0,090 0,107folkskola,yrkesutb.

0,018 0,017 0,0190,021
0,172 0,079 0,163 0,143realskola
0,029 0,030 0,029 0,026
0,373 0,223 0.184 0,183yrkesutbrealskola,
0,030 0,021 0,021 0,024
0,564 0,277 0,222 0,249gymnasium
0,053 0,033 0,031 0,030

03340,653 0,353 0,326gymnasium,yrkesutb.
0047 0032 0,025 0,025
0,907 0,599 0,465 0,458universitetsstudier
0045 0,032 0,026 0027

Näringsgrenar
-0,454 -0,161 -0,269 -0,120jordbruk
0043 0053 0,045 0065
-0,106 -0,090 -0,116 0,004skogsbruk
0,054 0,041 0,048 0,056
0,047 0,148 0,026 0,139gruva

0177 0,1110,185 0133
-0054 -0,023 0,025 0,036livsmedel
0042 0041 0040 0,040

-0,031 0,041 -0,1660,006textil
0,051 0,050 0,066 0,101

-0,101 -0,158 -0,088trä -0,083
0044 0039 0,040 0039
0,050 -0,042 0,044 0,025papper
0,039 0,034 0,031 0,033

-0,041 —0,017 0,027-0,053gummi,plast
0052 0,044 0046 0048
-0024 -0,050 -0,050 0,040sten
0,057 0,052 0,050 0,083
-0.039 0,038 -0,062 0,072metall
0,045 0,041 0,041 0,046

-0,166 -0,074 -0,203tillverk. -0,107annan
0079 0081 0144 0124
0,055 0,040 0,021 0,094medmera
0,079 0057 0052 0,062
0,058 0,021 0,081 0,141bygg
0,026 0,022 0,024 0,023

Tabellen fortsätter sida.på nästa
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föregående sida:frånFortsättning

1974 1981 19911968
Näringsgrenar

0.069 0,082 -0,038 0,096partihandel
0.038 0,037 0,0360,040

0,002-0.056 -0,090 -0,082detaljhandel
0,039 0,032 0.0340,044
-0.080 -0.011 -0.038—0,143hotell

0,0570,122 0,094 0,073
-0.006 0.002 0,0040.005transport
0,029 0.028 0,0280,034

-0,042 -0.080 -0.015 -0.000ochtelepost
0,038 0,0390,048 0,042

0,030 0,021 -0.023 0.198bank
0,051 0.0460,076 0,060

0,2430.106 0,107 0,112försäkring
0,064 0,0620.098 0,081

-0.022 0.068 0,0240,146uppdrag
0,031 0,0330,050 0,037
-0.021 -0.0110,020 -0,024förvaltning

0.031 0,030 0,0320,037
-0,130-0,056 -0,041 -0,065renhållning

0,056 0,0630,052 0,064
-0.036 -0,065 -0.0740,087offservice

0,0250,045 0,029 0,024
—0,096 -0.019 -0,202 -0.149nöjen

0,064 0,049 0,0500.108
-0.059 -0.075-0,131 -0,101privatservice

0.043 0.052 0.0520.108
1781 1695 1661 1551antalobservationer

0,3680.442 0,331 0,322
mäter arbetslivserfarenhet.variabelnerfarenhet antalStandardfel iAnm. parentes.anges

Ovrigavariablervariabeln"erfarenhet"."erfarenhetkvadrat kvadratlennenvariabeln av
folkskolaoch arbetariReferensgruppianalysen meddummyvariabler. somenperson

verkstadsindustrin.
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Lika lön för lika arbete
studie svenska förhållandenEn av

i internationell belysning

EVA M. MEYERSON TROND PETERSEN

Introduktion4.1

Löneskillnader mellan kvinnor och orsakade diskrimineringmän av
kan uppkomma på flera Ett kvinnor och fördelassätt. sätt är mänatt
på olika befattningar och arbetsplatser vilka skiljer sig med avse-
ende på lön. diskrimineringDenna kan ske vid rekryterings-typ av
eller befordringstillfallen och vid uppsägning. Vi benämner denna
diskrimineringstyp fördelningsdiskriminering. form dis-En annan av
kriminering innebär kvinnor och erhåller olika lön för likamänatt ar-
bete och arbetsgivare. Denna diskrimineringtypav en samma av
kallar vi för direktlönediskriminering. tredjeEtt diskriminerasätt att

befattningar där företrädesvis kvinnor arbetar betalasär att sämre än
de där dominerar kvalifikationskrav och andra lönerele-män trots att

faktorer desamma. kallasDenna värdediskriminering.ärvanta typ
ördelnings- och direktlönediskrimineringF riktade specifikaär mot

individer. Båda formerna olagliga och otillåtna i AustralienUSA,är
och i de flesta västeuropeiska länderna Värdediskriminering där-är

riktad kategorier befattningar bemannade medemot mot ärav som
kvinnor. innebär denna diskrimineringDet primärtatt typ är ettav
strukturellt arbetsmarknadsproblem. legalaDess något oklarärstatus
i de flesta länder i Sverige har sedan 1994 lag olika lönmotmen en
för likvärdigt arbete, dvs. lika kvalifikation för befattning ska likage
lön

på tid vunnitEn gehör hos forskaremånga ochtes som senare po-
litiker löneskillnader mellan och kvinnor frågaär mänatt ärmer en

fördelnings- och värderingsprocesser på arbetsmarknaden ochom

1 för TreimanSe USA: och Hartmann, 1981:1-7 och för Europa: Ellis, 1991; Rhoads,
1993.
2Kanada har lagstiftning införtår 1991 möjligheter motverka värdediskri-attgenom
minering bred front. Lagstiftningenpå i den Europeiska Unionen värdediskrimi-gör
nering illegal tillämpningen och uppföljningen lagen inte entydig.ärmen av
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mindre fråga direktlönediskriminering. förFör USA, ävenen om men
drar Treiman och följande slutsats:Europa, Hartmann

Although the committee recognizes that instances of unequal
work beenfor the have entirely eliminatednotpay same we

believe that they probably the major ofnotare now source
differences earnings Treiman Hartmann, 1981 :92-93.

Under debatten inför antagandet Jämställdhetslagen i1978av
hävdade kvinnlig parlamentsledamot för arbeiderpartietNorge atten

åstadkommits med avseende kvinnors förutsättningarvad på påsom
arbetsmarknaden och kvinnor arbetar förär mänatt som samma ar-

utförbetsgivare och arbete erhåller lön. Förtypsamma av samma
detta behöver vi ingen lag. har redanDetta uppfyllts forhand-seny
linger Lagtinget 1977—l978:70, fri översättning.I

studie omfattarFörutom USA Petersen 1995Morgan,en som
omfattaroch studie mfl., har detNorge Petersen 1997 ännuen som

inte och kvinnorklart visats erhåller lika lön för lika arbetenmänatt
och inte heller olika lön för lika arbete har liten betydelse föratt att
förklara löneskillnader mellan kvinnor och och MorganPetersenmän.

löneskillnader1995 analyserade mellan kvinnor och män som ar-
betar arbetsuppgiftermed likartade och på arbetsplats ochsamma an-
vände databas från of Labor Statistics täcker ungefärBureauen som

periodenmiljoner anställda under given be-1,5 1974-1983. Inom en
fattning specifik arbetplatsenhet hos specifik arbetsgivarepå en en

löneskillnaderna mycket små. medeltal tjänade kvinnorI 1,7var pro-
mindre Bland tjänstemännen siffran 3,1än män.cent procent.var

Databasen innehåller sju yrken exempelvis läkare och juristersom
administrativa befattningsgrupper. Författarnaoch drog slutsatsentre

direktlönediskriminering knappast den huvudsakliga faktorn ba-äratt
kom lönegapet mellan och kvinnor i likartad slutsatsUSA. Enmän
kan dras resultaten från norsk studie baserad på jämförbartettav en
datamaterial.

Vi inte resultaten från dessa studier gäller för andra länder.vet om
Och inte i vilken utsträckning lagstiftningen och andra institu-vet
tionella förhållanden påverkar löneskillnaderna mellan kvinnor och

denna bakgrund redovisar likartad, heltäck-Motmän. en mermen
ande data från den privataanalys sektorn i Sverige. Huvudfråganav

Diskriminerar svenska privata arbetsgivare kvinnor, eller erhållerär:
och kvinnor lika lön för lika arbete arbetsgivare Fyramän av samma

frågor nedan.behandlas
lönegapet mellan kvinnor och på1 Hur är mänstort samma ar-

betsplats likartad befattning befattnings-arbetsplatsnivå,och på lik-
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artade befattningsnivåer, hänsyn till arbetsplats, ochutan att ta ar-
betsplatsnivå, hänsyn till befattningutan att ta

2 Vilket den viktigaste källan till totallönegapets storlek:är ar-
betsplats- eller befattningssegregering

förändringarna3 Hur den studerade periodenöverutser
förhåller4 sig de svenskaHur resultaten till motsvarande norska

och amerikanska
fråganFör på krävs data på individnivå och detaljeradatt svara ar-

betsplatsinforrnation, framför allt information befattningar. Vi harom
tillgång fråntill data mycket antal arbetsplatser från flera vik-storten
tiga branscher i den svenska ekonomin tillsammans täcker till50som
60 alla anställda i den privata sektorn. Databasen inne-procent av
håller vidare lönestatistik individnivåpå och befattnings-arbets-
platsnivå. Därmed kan jämföra och kvinnor arbetar förmän som

arbetsgivare, på arbetsplats och likartademed arbets-samma samma
uppgifter

Våra data omfattar perioden 1970-1990, vilket inkluderar perio-
den före respektive efter tillkomsten Jämställdhetslagen år 1979,av
vilket det möjligt studera effekterna denna.gör att av

avsnitt beskriver svenska institutionellaI 2 förhållandena som
kan ha speciell betydelse för kvinnors förutsättningar arbetsmark-på
naden. svenska inkomstfördelningensDen karaktäristiska samman-
pressning och andra institutionella förhållanden såsom familjepoliti-
ken kan ha haft negativa effekter kvinnors löner relativt männens.
Databasens unika uppsättning individvariabler behandlas i avsnittav

avsnitt kopplasI 4 huvudfrågan lika lön för lika arbete till hur
diskriminering kan olika mått löneskillnaderFyra på mellanmätas.
kvinnor och beskrivs. avsnitt visar vi,I 5 alla förväntningarmän trots

existensen lönespridning inommotsatsen, stor typom av en samma
befattningar. avsnittI 6 redovisas huvudresultaten. Löneskillnaderav

mellan kvinnor och inteuppstår i första hand grundpå di-män av
rektlönediskriminering, dvs. då de arbetar med likartade arbetsupp-
gifter för arbetsgivare. ställetl det befattnings- och arbets-ärsamma
platssegregering ligger bakom den delen löneskillnad-störstasom av

mellan kvinnor och I avsnitt visar dessa7 resultatmän. ärattema
stabila tiden ioch avsnitt 8 resultaten också gäller för länderöver att
med andra institutionella förhållanden. Slutligen diskuterar vi i avsnitt

3Även det finns omfattande forskningslitteratur lönegapet mellantarom en som upp
kvinnor och i Sverige och i övriga Skandinavien se för Sverige: SOU 1993:7,män
och för Skandinavien: Westergård-Nielsen, för1996, och Norge: Birkelund, 1992 så
har ingen studie kunnat fånga lönegapet befattnings-arbetsplatsnivåpå så igörssom
föreliggande studie och i skala.stor
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de9 slutsatser kan bilda underlag för åtgärder och framtidasom
forskning.

institutionella förhållandena4.2 De i Sverige

dataSvenska intresse flera skäl. det förstaDet landetär stort ärav av
där systematisk information övertid tillgänglig och där förhål-ärom
landena kan studeras 20-årsperiod.över en

Ytterligare skäl Sverige i likhet med andra länder iär Väst-ett att
och har lagstiftatUSA, jämställdhet Betydelse lag-europa om av

stiftning jämställdhet för löneskillnader mellan kvinnor och mänom
kan således belysas. Den svenska jämställdhetslagen gjorde1979 di-
rektlönediskriminering olaglig. redanMen 1960 kom ochSAF LO

lönelistor för och kvinnor.överens överge Dennaatt separata mänom
överenskommelse genomfördes successivt fram till 1967 se Svens-

kapitel i denna volym och SOU 1993:169 264. I Norgesons s. var
utvecklingen likartad med överenskommelse år vilken1961,en ge-
nomfördes mellan 1963 och 1967 se NOU Jämförelsen1997:78. av
förhållandena under perioden 1970-1990, och speciellt för åren 1978
och intressant1979 både med avseende på det pågående forsk-är
ningsarbetet och för policyåtgärder.

Ännu skäl belysa betydelsen respektive legalaärett att systemav
både i allmänhet och specifikt det gäller tillämpning jim-närmer av
ställdhetslagstiftningen. viktigEn skillnad mellan de länderna ärtre
till exempel svårigheten föra eller yrkeskategoris talan iatt en grupps
domstol i Sverige och Norge SOU 1993:54; NOU 1997:90 134s.
jämfört med förhållandena i USA.

det fjärdeFör Sverige samhälle med starka egalitära traditio-är ett
jämfört med USA inte tillåter löneskillnader.5 Ländernastoraner som

varandras vad gäller toleransen löne- och inkomst-är motsatser av
skillnader. Fördelningen arbetsinkomst före skatt ojämlik iärav mer
Sverige i SverigeNorge, har sivt skattesystemän ettmen mer progres
så den disponibla inkomsten efter skatt och transfereringaratt är mer
jämlik i Sverige i Norge se Fritzell, 1991:143-48, Tabellän 5.5

studie174. nio OECD-länderEn finner Sverige har denatt mests. av
jämna fördelningen disponibel inkomst följt Norge. USAav av upp-

4Jämställdhetslagen 1979 och trädde i kraft 1980, SOU 1993:49 172, denantogs s.
nordamerikanska 1963 och 1964, Civil Rights iAct, Norge 1978, ide andra med-
lemsländema i den Europeiska Unionen Ellis, 1991; Rhoads, 1993; Petersenm.fl.,se
1997.
5 sinjämförande studieI Danmark, ochNorge Sverige visar Esping-Andersenav
1985 174, 176, 323 har haftNorge hög ambition inomatts. en
och visar tydligt inkomstskillnadema mellan yrkesgrupper i betydligtNorgeatt är
mindre i Danmark och i Sverige ocksåse OECD, 1995.än
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överträffasinkomstfördelning endastmycket ojämnvisar avsomen
Schweiz.

Sverigestudie attityder jämlikhet ijämförande Japan,l av omen
egalitarianVerba m.fl. Thesammanfattar 1987:och USA most
that favor-favors wider income thanUnitedthe States a gapgroup

conservative Sweden 1987, 363. Deted by the most s.group
jämlikhetsambitionen fin-för den svenskauttrycketkanske tydligaste

lönepolitiken, speciellt underden solidariskaföri systemetmanner
medvetnaför denna politik gjordesperioden 1950-1983. Inom ramen

där-löneskillnadema mellan olika ochförsök minimeraatt grupper
Jämlik-lika lön för lika arbete.institutionalisera principermed som

1970-talet denoch med så långt underdrevs tillhetsivern ävenatt
lön för allt arbete Edin, 1993.omfatta principen lika Menkom att

började lösasförhandlingssystemetdet centralasedan då1983, upp,
rigidlönepolitiken successivt blivit mindre SOUsolidariskahar den

löneskillnadema ökat.Därmed har också76-78.1993: s.
mellanflertal effekter på lönegapetlöneskillnader kan haSmå ett

effekt det övergripande lönegapetkvinnor.och En är attmän sanno-
överrepresenterade i de lägrekvinnormindre förutsattlikt blir äratt
visar Sverige har lägreoch Kahn 1996betalda jobben. Blau att ett

Befattningsseg-västerländska länder.jämfört med åtta andralönegap
selekteras olika befattningar, kanoch kvinnor påregeringen, mänatt

ilönegapet i länder USAförklaravidare förväntas änsommer av
ibefattningarlöneskillnadema mellaneftersomSverige, är större

viss befattninglöneskillnadema inomSamtidigt ärUSA. ensom
medbefattningssegregeringenSverige sannoliktii USA än ärstörre

Tabell 3.i Blau Kahn, 1996, S40,kön lägre USAavseende på
därmed bidra till be-förra effekten och kanmotverkar denDetta att

tilli betydelse källa lönegapet.fattningssegregeringen minskar som
löneskillnadema i USAvisar detta.och Kahn 1997 TrotsBlau att

förvärralika skulle kunnavilket alltökat under 1990-talet, annat
ställning istället för-arbetsmarknaden, har deraspositionkvinnors

könssegregeringen vad gäl-precis därförrelativtbättrats männens att
tillgångerhåller i ökad utsträckningminskat. Kvinnorler befattning

lönedifferentie-totala effektenvälavlönade befattningar.till Den av
avseendebefattningssegregering medberor både påring lönegapetpå

mellan befattningar.löneskillnader inom ochoch pakön
specielltjämställdhetsambitionen i Sverige varitdet fjärde harFör
agendanden politiskatydligt inflytandemed blandstark annat ett

kvinnor i regering och påländer, andelrelativt andraoch med storen,
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de ledande politiska befattningarnaá Familjepolitiken har varit fram-
trädande vad gäller underlätta kvinnors arbetsmarknadsförhållan-att
den och Sverige har sedan 1970 varit mycket progressivt i utform-
ningen barnomsorg och föräldraförsäkring Kamerman, 1988;av
l99la; l99lb.7

Alla dessa institutionella i princip avsedda attarrangemang var
och förbättra kvinnors position på arbetsmarknaden och deras förut-
sättningar karriär. Det råder dockgöra delade meningaratt huru-om
vida detta verkligen blivit fallet. Vissa forskare hävdar jämställd-att
hetslagen, den solidariska lönepolitiken och familjepolitiken haft en
betydande effekt kvinnors position arbetsmarknaden och löne-

mellan kvinnor och Gustafssongapet män Lantz, Löfström,1985;
1989; 1991. Andra har däremot hävdat exempelvis förändringar iatt
kvinnors relativlöner inte beror på dessa institutionella förändringar
och pekar istället på sådana faktorer teknisk förändring ochsom
sammansättningen efterfrågan på arbetskraft efter kvalifikations-av
nivå vilket i sin påverkat lönespridningen och lönegapettur se
Svenssons kapitel i denna bok 1992, 1995.ävenmen

familjepolitikenTa exempel. Den utvecklad ochett ärsom mer
allomfattande i Sverige i många andra länder.än Det emellertidär
svårt effekterna lagar och förordningarmäta kvinnorsatt påav sys-
selsättning och karriärmöjligheter. direktaDen effekten tydlig: detär

lättare kombinera familj och arbeteär det offentliga tillhanda-att när
håller barnomsorg och då anställningen säkras under föräldraledighet
Hoem, 1992. kan dock finnasDet indirekt effekt. och för-Lagaren
ordningar inom familjepolitiken har förändrat incitamenten för fa-
miljer skaffa många bam. Eftersom det på marginalen inte ökaratt
kostnaderna med barnnämnvärt kan kvinnor kommaännu ett att
hamna i situation med många barn och därmed försvåras aktivtetten
deltagande på arbetsmarknaden. Sedan förändringen den svenskaav
föräldraledigheten 1985, veckors72 föräldraledighet och ersätt-en
ning uppgick till 90 lönen, ökade fertiliteten i Sverigeprocentsom av
till de högsta i Västeuropa Hoem, 1993. lägre kostnadenDenen av
för ha barn kan ha lett till ökat antal barn kvinna, vilket iatt sinett per

kan försämra kvinnors hartur Det hävdatst.o.m.
den höga ersättningsnivån vid föräldraledighet bidragitatt till Sve-att

rige har könssegregerad arbetsmarknad andra länderänen mer
Stoiber, 1990; Hoem, 1995.

6Kvinnors representation i de lagstiftande församlingarna 38 högre iär procent
Sverige i andra länder Phillips,än 1995:59.
7Sverige genomförde flertal förändringar i familjeförsäkringen och barnomsorgenett
under perioden 1970-1990. Se Rønsen Sundström, 1996.
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4.3 Data

från SAF/LO/PTK-omfattar lönestatistikanvändervilönedataDe
Arbetsgivareförening-Svenskabearbetadeinsamlade ochområdet av

och derasarbetsplatsersamlats frånLönestatistiken harSAF.en,
amerikanskanorska ocharkiv. Jämfört med depersonaladministrativa
och innehål-detaljeradomfattande ochsvenskadenstudierna är mer

inom allaarbetaroch tjänstemänför alla arbetareinformationler som
avtalsområdeinomprivata sektorn SAFdenbranscher inom utom:s
information till da-Medlemsföretag har lämnatoch bank.försäkring

fram till och med 1990. Datasedan 1970enhetligtpåtabasen sättett
löneförhandlingama.i de centrala Lönesta-underlaghar använts som

kvalitet jäm-och högmycket tillförlitligdärförtistiken avvaraanses
rapporteringindividuellurvalsundersökningar medvanligafört med

arbetstid.ochlönav
branschkoder,detaljeradeArbetsplatskaraktäristika inkluderar an-

infor-anställd finnsregion. varjegeografisk Föranställda ochtalet
deltids-arbetstid, heltids- ellerutbildning, ålder,löneslag,mation om

beskrivningoch detaljeradfackföreningsmedlemskapanställning, en
be-arbetsinnehållreferera tillarbetsinnehåll. Vi kommer att somav

arbetstitlar. Infor-beskrivasockså kandessafattningar även somom
för arbetarebefattningskoderna,befattningama, ärmationen somom

används ide titlaroch detaljerade,branschspecifika mot somsvarar
kollektivavtalen.

mindreBNT-kodernatjänstemännenBefattningskoderna för är
befattningar. gengäldochtäcker mellan 276 285 Idetaljerade och är

finns vi-varjebranscher.jämförbara Inombefattningama över grupp
arbetetsi Befattnings-avseende svårighetuppdelning meddare en

cheferinklusivetotalt befattningsspektrumkoderna täcker nästan ett
med-verkställande direktörer ochToppchefer såsomoch experter.

inkluderade. be-ledningsgrupper inte Enverkställandeilemmar är
i tabelldata återfinns 4.1.skrivning av

8 flertalreviderats vidoch har sedandessutvecklades redan 1955BNT-koderna ett
bistå kollektivlöne-Huvudsyftet med koderna1993:7, 204tillfällen SOU attvars.

förvissa arbeten ellertill för löner fördvs. de intestatistiken, sätta typeratt avvar
används i mångakallade IönegradsniváerBNT-koderna liknar de såindivider. som

visar gradendär lönegradsniváorganisationer Spilerman, 1986 ochamerikanska en
till lönen.stark kopplingoch kvalifikationer, utan enmenansvarav
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Tabell BeskrivningI data för arbetare och tjänstemänav
år Sverigeiper

AntalAntal Antal Andel Antal Antal Antal Antal Medel-Medel- Medel-
anställda mänkvinnor kvinnorbefattnarbets- bef.-arb. lönbran. lön lön

% platser pI.enhet kvinnormän
2 31 4 65 7 8 9 10

Arbetare
1990 643349 188540 445809 29,7 1849 23544 87640 23 64,10 58,99 67.69
1985 626601 179235 447366 28,6 2070 24165 89334 22 44,60 41,08 46,01
1980 676323 185648 490675 27,4 2482 24916 95917 22 29,15 26,70 30,07
1978 646466 167589 478857 25,9 1926 23939 94401 20 26,05 23,79 26,83
1975 644540 171183 473357 26,6 1832 19290 86227 18 19,02 17,21 19,68
1970 583963 139146 444817 23,8 1438 18049 80592 19 11,25 9,70 11,74
Tjänstemän
1990 391997 135581 256416 34,6 280 22031 146940 32 92,71 74,63 102,27
1985 380513 124423 256090 32,7 279 20669 145070 32 63,03 50,03 69,35
1980 381702 117798 263904 30,9 281 19769 148461 31 44,06 34,56 48,30
1978 367207 110460 256747 30,1 271 18457 144309 34 37,19 28,93 40,74
1975 351459 100050 251409 28,4 345 15894 135340 36 29,09 21,83 31,98
1970 299154 73318 222472 24,8 256 13779 108121 40 17,09 11,46 18,94
Notera: följandeTabellenläses sätt. 1990ingår643349anställdaarbetare 1849 befatt-olika
ningar befattningsklassiñceringarspeciella inomvarjeavtalsomrádeoch 23544olikaarbetsplatser

förhandlingsomráde.inomSAF:s

exempel kanSom för finnsår 1990 informationnämnas att om
643 349 arbetare och tjänstemän.391 997 Arbetarna återfinns på

olika befattningarl 849 och 23 544 arbetsplatser och 87 640 be-
fattnings-arbetsplatsenheter.

Lönedata detaljerade. varje individ finns uppgifterFör lönär om
och löneslag: ackordslön, bonus, kommissionslön förLönenm.m. ar-
betare uttryckt i timlön och för tjänstemän i månadslön. Förtjänstär
från övertid inte med. tjänstemän beräknasFör timförtjänst base-tas
rad på månadslön och normal arbetstid.

Uppdelningen lönedata på normal arbetstid och övertid vik-ärav
tig ovanlig. Uppdelningen nämligen mindre bias i lönedatamen ger
vid studier lönediskriminering. arbetar oftare övertidMän kvin-änav

antingen på grund skillnader i preferenser eller för harmänattnor av
Övertidsarbetebättre tillgång till arbeten med övertid. i allmänhetär

bättre betalt arbete på normal arbetstid. dennaI studie studerar viän
löneförhållanden under normalarbetstid.

Som det ingen brist på studier analyserar lö-nämnts ärovan som
neskillnader mellan kvinnor och saknas studierDäremotmän. som
studerar löneskillnader på befattning på och arbetsplatsen samma
befattnings-arbetsplatsnivå. den nivå bästDetta är enty-som ger en
dig bild arbetsgivaren diskriminerar eller studeraFör attav om
detta krävs dock data sällan tillgängliga för forska-rätt sätt ärsom
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de unika egenskaperna i de data användsNedan summerar somre.
i denna studie.

tjänstemän, innehåller data-för både arbetare ochdet första,För
och samtliga derasinformation antal arbetsplatserbasen ett stortom

arbetsplatser organiseradesalla anställda och allaanställda, dvs. som
möjlighet stude-perioden 1970-1990.under DettaSAF attger ossav

inommellan och inom arbetsplatser och mellan ochlöneskillnaderra
jämförelse och kvinnor isynnerhet kanbefattningar. I göras mänav
för förbefattningar olika arbetsplatser ochtyper sammaavsamma

arbetsplats.
flestalönedata ovanligt hög kvalitet.det andra våra DeFör är av

årsinkomst. des-registrerar enbart månads- ellerundersökningsdata I
beräkna timlönen utifrån veckoarbetstid ochfall behöver van-sa man
vecka under intjänandeperioden Stolzenberg,lig timarbetstid per

ofta felkällor bland grund1975:651-652. Detta annatger av
normalarbetstid. lika-sammanblandning övertid och den svenskaIav

amerikanska studien lönedata basera-i den norska och denväl ärsom
och innehåller inte egenrapportering kande arbetsplatsregisterpå som

borde därför ovanligt till-glömskefel. Föreliggande lönedata varage
förlitliga.

innehåller få andra undersökningar så detaljerad in-det tredjeFör
befattningsklassi-befattningar. Databasen innehållerformation enom

fackföreningar arbetsgivareföre-utvecklad företag, ochfikation av
vanligtvis definierat speciell uppgiftarbeteningen. Ett är som en
inom speciellt företag eller arbetsplatsinom arbetsområde ett ut-ett

Reskin medanfört eller flera individer Hartman, 1986:9,av en
arbetsuppgifter. Vi använder begreppet be-befattning samlingär en

i föreliggande studie.fattning
ändamålsenligställa sig frågan vadrimligtDet ärär att som en

arbetsuppgifter. Allt-uppgifter befattning ochnivå detaljerade om
indikator löne-uppgifter titlarna bara blirför detaljerade gör att en

huvudsakligen informationnivån.Titlarna i föreliggande data omger
förenat med arbetet, exempelvisarbetsinnehåll gradensamt av ansvar

innehar ledarskap.anställda förman eller Detden är typannan avom
titel alltför finmaskigtfråga omdömeslutligen när ärär enen om

befattningstitlarna väluppfattninguppdelad. Vår är motatt svarar av-
med lönenivå.arbetsuppgifter och de integränsade äratt synonyma

den statistiska beskrivningenpåstående får stödDetta som pre-av
löner och befattningar nedan. Hadei sektionen använtsenteras om

skulle sannoliktindelning befattningskategorier lönegapetgrövre av
ingen grundgivet målet med vår analys finns detblivit Menstörre.

kategorier. Intentionen bakom lika lön för likaför använda grövreatt
lika. inte gällandelikar behandlasarbete Däremot görär attatt
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lika längeolika borde behandlas så titlarna delar skillnader iupp
arbetsinnehåll och ansvar.

Metod4.4

kvinnors lön relativt kan flera VårAtt mäns görasmäta sätt. upp-
studera enskilda arbetsgivaregift betalar och kvinnorär mänatt om

beslutarlika lön för lika arbete. Aktören lön arbetsgivaren.ärsom om
Enskilda arbetsplatser måste således kunna indentifieras for kunnaatt

till aktör.Vidare bör jämförasrelatera löneutfallet kvinnor och mänen
utför arbete vilket innebär befattning detdå de ärtyp attsamma av

analysobjektet. Följaktligen den rimliga analysnivån förnaturliga är
kvinnors relativlön på befattnings-arbetsplatsnivå. Därförvåra syften

arbetsgivare iredovisar vi hur genomsnitt betalar och kvinnormän
likartade befattningar. Viarbetar inom vill kunna skilja arbetsgi-som
och de anställdas handlingar invidenhandlingar oavsett omvarnas

kanske sitt handlande till olikaväljer fritt eller omständig-anpassar
familjeförhållanden.heter såsom

föreliggande studie beräknas relativlönen mellan kvin-ochI män
fyra olika och för arbetare och tjänstemän Visätt separatnor

beräkningar för varje bransch, befattning ochbörjar med göraatt ar-
för varje befattnings-arbetsplatsenhet för kvinnorsbetsplats samt ge-

genomsnittslön. exempel-nomsnittslön Förmännensprocentsom av
beräknar först genomsnittslönen för kvinnorvis varje bransch som

genomsnittslönen för där siffran betyder88män procentprocent av
kvinnor har lön, dvs. kvinnor i medeltal88 männensatt procent attav

har mindre i lön kan enbart för bran-Detta12 än män. görasprocent
arbetsplatser och befattnings-arbetsplatsnivå därscher, befattningar,

arbetar, dvs. könsintegrerade arbetsplatser ochbåde kvinnor och män
befattningar.

löneskillnaden befattnings-arbetsplatsnivågenomsnittliga påDen
uppskattning omfattningen lönediskriminering inom be-av avger en

arbetsplats. lönegap inom specifikfattningar Men ävensamma en
befattning olika arbetsplatser och löneskillnader mellan arbetsplat-på

9Vi den relativa lönen mellan och kvinnor olika nivåer i enlighetpåmänrapporterar
Tekniska finns redovisademed 1995, avsnitt 3. detaljer iPetersen Morgan

Appendix i Snartland 1997.Petersen,Meyerson
O exempelvis för befattnings-arbetsplatsnivå beräknashär utförs beräkningarna,Så

könsintegreradkvinnors genomsnittslön i genomsnittslön för varjemänsprocent av
Vi beräknar medeltalet relativa löner för alla könsinte-befattnings-arbetsplatsnivå. av

för nivåerna bransch, befattning, arbetsplats och befattnings-arbets-grerade enheter
beräkningar genomsnitt för relativlönen för och deplatsnivå. Dessa ettger var en av

fyra beräknas 100 minus relativlönen. Slutligennivåerna. Lönegapet rapporterarsom
totallönegapet.de fyra olika nivåemas andel av
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intressanta eftersom de dokumenterar variationen i fördelningärser
och kvinnor på befattning och arbetsplats och därmed pekarmänav

källor tillpå totallönegapet.

och befattningar4.5 Löner

Sverige iI och i många andra europeiskaNorge länder lönerärsamt
inom företag rigida; till varje befattning hör ofta speciell lön.en
Praxis annorlunda i USA, där viss befattning på ochär en en samma
arbetsplats uppvisar brett lönespektrum. kan sålunda rikta in-Manett
vändningar studie fokuserarvår löner på befattnings-arbets-mot att
platsnivå. borde inte, definition, finnasDet någon variation i lön:per
Alla erhåller lön på lika befattning och vår analys skulle där-samma
med bli tautologisk.

För bemöta denna kritik lönespridningen iatt rapporterar pro-
på befattnings-arbetsplatsnivå. tabell visar vi det existe-l 4.2cent att

löneskillnader befattnings-arbetsplatsnivå i Sverige. Lik-storarar
artade resultat finns för Norge Petersen m.fl., 1997. Dessa resultat
visar vidare detaljerade befattningsbeskrivningar inteatt är synonymt
med lönenivåer och analysen nedan således inte tautologisk.är

beräknar vi med hur mångaFörst den högsta lönen över-procent
stiger den lägsta varje befattningpå och befattnings-arbetsplatsnivå.
Därefter vi medeltalen i för alla befattningar och alla be-tar procent
fattnings-arbetsplatsenheter. Tabell visar4.2 variation i lönerstoren
inom befattningar och inom befattnings-arbetsplatsenheter. Variatio-

förstås befattningsnivå. Variationen förär större är störrenen
könsintegrerade befattningar och befattnings-arbetsplatsenheter för
könshomogena enheter. Spridningen till tolv gångerär störretre
befattningsnivå på befattnings-arbetsplatsnivå. På den ni-än senare
vån, den relevanta här, medelspridningen iär är procentsom mer
bland arbetare för1990 20,0 alla enheter och för28,0procent procent
enheter könsintegrerade. Motsvarande för tjänstemän 24,0är ärsom

respektive 35,0 betyder den bäst betaldaDettaprocent procent. att
i medeltal tjänade lägst betalda20-35 denänprocentpersonen mer

märkvärdigt spridningstorpersonen, en

För tjänstemän, där har information individkarakteristika, utförom regres-
sionsanalyser. Kontroll för befattnings-arbetsplatsenhet, för kön, utbildnings-görs
nivå, ålder och arbetstid: deltid eller heltid. Målet fastställa förändringenär att av
lönegapet befattnings-arbetsplatsnivå då hänsyn till relevanta individkarak-pâ tas
teristika. Dessa regressionsanalyser visade sig emellertid inte bidra till ökadnågon
förståelse eller information. grund därförPå utrymmesbrist redovisar vi inteav
resultaten här hänvisar till dessaskattningar övri tekniska detalj iutan samt ga er
Appendix i Petersen,Meyerson Snartland 1997.
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Tabell genomsnittliga spridning löner befattning2 Den påi procent av
och befattnings-arbetsplatsenhet för alla arbetsplatser och för
könsintegrerade arbetsplatser

Spridningi Antalenheterprocent
Bet.-arb.pl.enhet Befattningar Bef.-arb.pl.enhetBefattningar
Alla Integr. Alla Integr. Alla Integr.Alla Integr.

arb.pl. arb.p|. arb.pl.
2 3 4 81 5 6 7

Arbetare
1990 93,96 110,06 19,94 28,10 1728 202 54933 167041
1985 70,69 83,67 16,19 23,49 1911 247 54870 145541
1980 80,06 110,28 17,37 25,00 2209 1182 59187 14197
1978 90,44 118,71 17,09 25,89 1762 990 647 1253257
1975 146,22 208,33 27,29 42,95 1669 936 53 436517 11
1970 128,48 159,07 29,74 49,46 1329 745 50116 8529
Tjänstemän
1990 315,85 24,14 34,71 276 251 341296,41 58 16416
1985 195,81 206,79 21,17 30,65 275 246 56431 13628

204,46 222,05 20,15 29,02 2761980 232 56831 890
229,09 20,591978 211,81 29,08 271 225 54546 10971

1975 217,24 247,67 24,49 34,58 336 907263 50612 9
1970 274,68 316,24 31,82 53,27 256 191 40747 7337

lönespridningen befattningar förNotera:Tabellenvisar inom förallaarbetsplatserkolumn1 och alla
könsintegreradearbetsplatserkolumn Tabellen ocksålönespridningenför befattnings-visar alla

kolumn3 för Beräkningarnaarbetsplatsenheterförallaarbetsplatser och dekönsintegreradekolumn
följandesätt:förstberäknashurmånga högstalönenöverstiger lägstagjorda den denprocent

varjebefattning vidare varjebefattninginomvarjearbetsplats.Därefterberäknasmedeltalioch procent
för befattnings-arbetsplatsenheter. tjänstemän 1990allabefattningarochalla Tabellenläses:För med
251befattningar 2ellerlleranställda bådekvinnor mänmed ochmed och

dengenomsnittligalönespridningen296,41procent.

i lön högre bland tjänstemän bland arbetare.Spridningen någotär än
befattningar förKanske reflekterar detta den indelningengrövre

eller kanske flexibilitet mins-tjänstemänen i lön. arbetareFörstörre
kade lönespridningen på befattningsnivå från till1975 1985 men
ökade igen mellan till då den nådde nivå1985 1990, samma som

fortfarande lägre tjänstemän minskade1978 1970. Föränmen var
spridningen på befattningsnivå under perioden ökade1970-1985 men

återigen och nådde nivå befatt-1990 1970. Påsenare samma som
nings-arbetsplatsnivå frånminskade spridningen bland arbetare 1970
till ökade igen mellan och då den nådde1985 1985 1990,men en
högre nivå lägre tjänstemän minskade lö-1978 1970. Föränän men
nespridningen denna nivå från till ökade tillpå 1970 1980 1985men

nådde högre nivå1990 då den 1975 lägre 1970. Förän änen men
båda och båda nivåerna minskade lönespridningen forgrupperna

redan reflekterar sannolikt upplös-sedan öka. Som dettanämntsatt
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ningen det centrala avtalssystemet och därmed den solidariska lö-av
nepolitikens minskade betydelse från och med 1983.

4.6 Lönegapet

Tidigare forskning har visat medellönen för kvinnor 25,0äratt pro-
lägre för i Sverige bl.a.se SOU 1993; Chen Edin,mänäncent

Westergård-Nielsen, data uppvisar1994; 1996. Våra likartad nivåen
förpå lönegapet anställda i den privata sektorn. Kvinnor tjänade 1990

i medeltal respektive mindre12,8 27,8 blandän mänprocent procent
respektive tjänstemänarbetare se tabellerna och4.3 4.4.

finns för intressantaarbetare 1990 resultat i tabellFör 4.3. Dettre
första resultatet löneskillnaden mellan kvinna ochär att en en man

befattningarbetade på likartad och för arbetsgivaresom samma var
andra resultatet befattningssegregeringen1,4 Det är ärprocent. att

betydelsefull för lönegapets storlek vad arbetsplatssegrege-änmer
ringen inte mycket. På befattningsnivån lönegapet 3,39är, men var

och arbetsplatsnivåpå det vilket också4,16procent procent,var
betraktas små skillnader. Befattningssegregeringenmåste förkla-som

73,6 lönegapet medan arbetsplatssegregeringen förkla-procentrar av
betyder kvinnor och fördelades67,6 Detta påmänprocent. attrar om

likartat befattningar minskarpå totallönegapet från 12,8sättett pro-
till Om kvinnor och fördelas lika på arbetsplat-3,4 mäncent procent.

minskar totallönegapet till låga arbets:4,2 Det påprocent. gapetser
platsnivå och den relativt höga andelen lönegapet härrör frånav som
arbetsplatssegregation kan förklaras den mycket detaljerade nivånav

definierar befattning för arbetare.som
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för arbetareTabell lön relativt3 Kvinnors mäns

Standard Totaltantal AntalKvinnorsFörklarad Min. Max. Antal män
kvinnorlönrel. andel awikelse

%mäns
%

2 3 5 6 7 s1 4
1990

643349 188540 445809Tot.lönegap 87,16
Bransch 4,22 80,95 95.59 22 188540 44228990,10 22.9

415201Befattning 73,6 8,77 55,37 171,80 202 18811796,61 1
12,46 24,27 189,23 9808 177323 333895Arbetsplats 95,84 67,6

Bef.-Arbpl. 9,72 35,19 224,13 16704 153375 22045498,63 89,3
1985
Tot 526601 179235 447366lönegap 89,28

179235 443466Bransch 90,40 10,5 5,75 71,77 96,47 21
Befattning 72,5 7,42 49,62 138,55 247 178460 40709997,05 1
Arbetsplats 11,03 34,48 206,56 9353 165884 32598795,88 61,6
Bef.-Arbpl. 554 138063 20257299,07 91,3 8,91 31,05 226,66 14
1980
Tot 676323 185648 490675lönegap 88,78
Bransch 5,59 73,73 95,45 20 185648 48419389,32 4,8
Befattning 8,55 66,53 232,98 182 184355 43327396,01 64,4 1

170800 350908Arbetsplats 94,16 48,0 11,47 36,17 380,37 9257
Bef-Arbpl. 341,50 197 136757 21151898,24 84,3 9,51 31,24 14
1978
Tot. 167589 478857lönegap 88,67 646486

475750Bransch 88,45 7,75 63,34 95,53 19 167589-
Befattning 8,58 63,74 172,90 990 166308 41547096,23 66,7

334167Arbetsplats 93,97 46,8 12,58 28,44 693,29 8738 154074
Bef.-Arbpl. 19314298,05 82,8 9,27 38,55 334,51 12532 118961
1975

189 473357Tot lönegap 87,45 644540 171
470229Bransch 87,72 2,2 6,60 70,88 94,75 17 171183

Befattning 42861155,7 11,96 44,63 202,92 936 16929394,44
Arbetsplats 13,23 17,35 341,85 7 505 159245 34767390,19 21,8
Bef.-Arbpl. 74,2 12,72 17,27 553,84 436 120344 19681496,76
1970

139146 817Tot lönegap 82,61 583963 444
Bransch 81,71 8,41 61,46 80,70 19 139146 444817-
Befattning 92,48 56,8 11,16 54,68 149,94 745 137076 392644

127044 293349Arbetsplats 86,57 22,8 15,74 14,53 243,38 6044
Bef.-Arbpl. 529 89768 15076694,91 70,7 14,96 38,24 268,15 8

medellönförmån nivåerna,total-Notera:Kolumn1visarmedellönförkvinnor deolikaprocentsom av
lön, befattning, befattningsarbetsplatsnivá.kolumn2 radernadenprocentuellabransch, arbetsplats, l ger

befattnings-arbets-totallönegapet förklaras bransch,befattning,arbetsplatsochandelen kansom avav
för användsförberäk-platsenhet.Kolumn5-6 standardawikelser,min-ochmaxvärden dedatasomger

år. 2-5 könsinte-6 totala anställda Raderna antaletningarnai kolumn Kolumn det antalet per gerger
kvinnor mängreradeenheter,d.v.s.därbådekvinnorochmänarbetar.Kolumn7visarantalet och som

förberäkningarna prooentandelamakolumnligger grund iav
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relativtTabell lön förKvinnors4.4 tjänstemänmäns

KvinnorsFörklaradStandard Min. Max. TotaltantalAntal Antalmän
lönrel. andel awikelse kvinnor

%mäns
%

2 3 4 5 71 6 8
1990
Tot Iönegap 72,97 997 135574391 256398
Bransch 72,97 3,91 63,29 85,04 32 135574 256398-
Befattning 8,0093,24 75,0 46,12 147,30 251 135567 254361
Arbetsplats 75,43 9,1 15,11 27,45 258,60 15002 130274 246355
Bef.-Arbpl. 95,00 81 13,93 21,86 256,40 16416 52157 92606
1985
Tot Iönegap 72.14 380513 124422 256090
Bransch 73,55 3.57 66,995,1 81,33 32 124422 256090
Befattning 93,91 78,1 7,78 61,16 134,60 246 124375 252956
Arbetsplats 75,70 12,8 13,76 24,43 180,10 13767 119888 244856
Bef.-Arbpl. 95,49 83,8 13,03 14,15 219,90 13628 41384 77172
1980
Tot Iönegap 71,56 381702 117783 263894
Bransch 73,41 6,5 4,45 65,11 84,43 117783 263894
Befattning 93,10 75,7 8,19 25,91 117,30 232 117774 257335
Arbetsplats 75,58 14,1 13,04 28,63 221,00 13319 234 252338114
Bef.-Arbpl. 95,51 84,2 12,59 28,63 216,10 887 35744 66594
1978
Tot tönegap 71,01 367207 110741 257492
Bransch 72,73 5.9 3,87 65,30 83,91 34 110741 257492
Befattning 92,64 74,6 7,53 52,79 121,10 225 110741 247167
Arbetsplats 74,57 12,3 13,02 24,80 250,00 10765412263 244926
Bef.-Arbpl. 95,97 86,1 13,06 26,70 234,80 10970 33431 59271
1975
Tot.Iönegap 68,26 351459 255101184 304
Bransch 70,57 7,3 4,43 53,89 77,20 36 101184 255304
Befattning 92,07 75,0 9,22 41,19 131,60 263 101125 247031
Arbetsplats 71,96 11,7 13,64 21,04 263,80 10901 98317 242336
Bef.-Arbpl. 94,61 83,0 14,82 32,36 246,40 9896 30262 55593
1970
Tot Iönegap 60,94 299154 72217 222103
Bransch 5,1 3,98 53,52 74,3562,92 40 72217 222103
Befattning 72,7 11,15 50,58 140,20 72217 58789,35 191 206
Arbetsplats 62,56 4,1 15,41 15,89 212,10 8605 70765 209628
Bef.-Arbpl. 18,60 37,06 272,2089,85 74,0 7 646 28230 41866

Se 4.3tabellnot

tredje resultatet lönegapet på befattningsnivå mycketDet är äratt
litet, mindre visar lönenivån inom befatt-4 Dettaän procent. att en
ning lika fördelad företagen så och kvinnoröver mänär ävenatt om
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olika fördelade på arbetsplatser leder detta inte till lönegap såär stora
länge likartade befattningar jämförs.

Resultaten för tjänstemän redovisas i tabell 4.4 visar förattsom
året uppgick lönegapet på befattnings-arbetsplatsnivå1990 till 5,0

vilket skall jämföras med totallönegapet på 27,0procent, procent.
Gapet för arbetare. befattningsklassificeringen förMenär större än
tjänstemän för arbetare och innehåller enbart befatt-276är grövre än
ningar hela befattningsspektrat för alla olika branscher. Vi fåröver
därmed överskattning det faktiska befattnings-arbets-pågapeten av

befattningssegregeringenplatsnivå. tjänstemän viktigareFör förär än
arbetare, medan arbetsplatssegregeringen relativt oväsentlig. Löne-är

befattningsnivåpå på 7,0 resultat kan tolkasDessaärgapet procent.
kvinnor och fördelades likartat befatt-påmän sättatt ettsom om

ningar skulle totallönegapet minska från 27,0 till 6,8procent procent.
kvinnor påOch skulle och arbetsplats fördelas lik-män ettsamma

på befattning minskar totallönegapet till 5,0sättartat procent.
direktlönediskriminering,Slutsatsen olika betalt för lika jobbär att

för arbetsgivare, inteoch den centrala drivande faktornärsamma
bakom kvinnorlöneskillnader mellan och män.

Förändring tiden4.7 över

Utifrån vårt datamaterial kan vi beräkna jämförbara lönegap för de
fem undersökta åren, nämligen 1970, 1975, 1978, 1980 1985 och

har den förändringen1990. arbetare lönegapet befatt-För stora av
nings-arbetsplatsnivå inträffat mellan och minskade1970 1978; gapet
då tillfrån 5,0 det nuvarande se tabell1,5 4.3. Det-procent procent

gäller för tjänstemännen där den förändringen inträffadestorasamma
mellan och från tillåren 1970 1975, 10,0 5,0 tabell 4.4.se Iprocent
båda fallen intraffade förändringarnasåledes innan jämställdhetslagen
trädde i kraft.

på arbetsplatsnivå och befattningsnivå minskadeLönegapet dras-
tiskt mellan och arbetare gick1970 1990. För det från till13,4 4,2ner

arbetsplatsnivå och frånpå till befattnings-7,5 3,4procent procent
nivå. tjänstemän minskade frånFör till38,4 24,6gapet procent ar-
betsplatsnivå och från till befattningsnivå.10,6 6,8 påprocent

Jämförelse med och4.8 USA Norge

befattnings-arbetsplatsnivåLönegapet ungefär detsamma förär ar-
betare i och Sverige medan det för tjänstemän iUSA någotär större
Sverige 1995. huvudresultaten förPetersen Morgan, De Sve-tre
rige med de for med mindre löne-Norge, någotöverensstämmer men
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medi Sverige 1997. Likhetema resulta-Meyerson Petersen,gap
förvånande, eftersom lönesättningen flexibelför USA ärärten mer

och Sverige. kan bero rad olikadär i länder Norge Dettaän ensom
olikheter i befattningsklassifikationenfaktorer. förklaring kanEn vara

olika länderna, där Sveriges och klassifikation ba-för de Norgesäven
kategorier vilket i sin leder till lönegap.på Enstörregrövre turseras

innehållerdet amerikanska datamaterialetkan att ettvaraannan
befattningar det norska och det svenska: löne-mindre spektrum änav

chefs- expertbefattningar ochnågot i och dessakan störregapen vara
svenska och norska inte i utsträckning i detingår i det men samma

datamaterialet. amerikanska databasen beståramerikanska Den ettav
befattningskategorier.begränsat urval

jämställdhetslagentredje faktor kan i USA har varit iEn attvara
tid i de nordiska länderna vilket givitbruk under längre USAän etten

försprång. Slutligen kan orsak skillnader i det legala systemeten vara
och den legala kulturen i de länderna, där medborgarna i USA ärtre

lösa tvister inför domstol de svenska. Arbetsgiva-benägna änattmer
blidärmed för risk ställda inför och därförstörre rätta ärutsätts attre

sin vakt beteende kan uppfattas diskrimineran-motmer som som
de. kanske betydelsefullt rättstvister gällerMen än är attmer som

lön för lika arbete i Sverige och enbart kan initi-principen lika Norge
individer. däremotenskilda USA viss andel fallenI äreras av en av

gruppmål action suit omfattarså kallade grupp storsom en grupp av
Ävenanställda Rhoads, antalet gruppmål för1993. närvar-om som

ande inlämnade till domstol gått från för år till1 106 1975är ner en-
bart for år Donohue Spiegelman, målen51 1989 1991:1019 var
viktiga under den period 1974-1983 undersöktes Petersensom av
och Morgan.

juridiska institutionella i juri-USA skaparDet systemet ettsom
diskt klimat med risker för bli åtalad, dömd och behöva betalaatt

skadestånd arbetsgivare har starka skäl begränsa dis-görstora att att
kriminerande handlingar. kontrast till SverigeUSA hade enbartI ett
domstolsfall rörande direktlönediskriminering i Arbetsdomstolen un-
der perioden 1980-1991 SOU 1993:7, 49.s.

Eftersom lönegapet befattnings-arbetsplatsnivå litet i deär tre
undersökta länderna direktlönediskriminering ingen vägandeär tungt

löneskillnaderfaktor bakom mellan kvinnor och i dessa länder.män
Resultaten tyder på jämställdhetslagarna i dessa länder varitatt tre

symbol de facto haft inflytande etablerandetpå prak-än ettmer en av
tiken för lika jobb.lika lön gäller sannolikt för många andraDetta
länder i direktlönediskrimineringen har ringa betydelse.Europa:

Befattningssegregeringen har betydelse för lönegapet i Sve-större
rige i och förvånande, eftersom löneskillna-USA. DettaNorgeän är

120



Lika lön för lika arbete

der mellan befattningar betydligt i USA. där finns tvåMenär större
effekter.motverkande befattningssegregeringenEn betydligtär att är

mindre i USA i de nordiska länderna. löneskillnademaTrotsän att
ökade i under denna tidsperiodUSA minskade löneskillnadema mel-
lan inträffadekvinnor och därförDetta kvinnorna förbättrademän. att
sina positioner relativt till i befattningshierarkin och fick till-männen
gång till väl betalda jobb arbets marknaden Blau Kahn, 1997.

minskade befattningssegregeringenDen i minskadeUSA i sin tur
förbetydelsen befattning förklara lönegapet mellan kvinnor ochattav

motverkande effektEn löneskillnader inom befatt-män. är attannan
ningar högre i USA, vilket minskar den relativa betydelsen lö-är av
neskillnader mellan befattningar.

Även datamaterialen för USA, och Sverige inte heltNorge ärom
jämföraöverensstämmande kan ändå resultaten från de ländernatre

relativarörande den betydelsen arbetsplatssegregering jämfört medav
befattningssegregering källa till totallönegapet.som

svenskaGruppen arbetare i de och norska datamaterialen likaär
arbetare i de elva verkstadsindustrier användes i analys-gruppen som

i amerikanskaden studien. Sverige förklaras lönegapet tillI 73,6erna
befattningssegregeringen och 67,6 arbetsplats-procent procentav av

segregeringen medan siffrorna för Norge 45,8 och 22,1är procent
för USA 47,4 och alla länder-27,0 Iprocent samt procent procent. tre

segregering vad gäller befattningar betydelsefull för löne-ärna mer
arbetsplatssegregering den viktigare i Sverigeän ärgapet men senare

i de andra två länderna. tjänstemänFör situationen likartad i deän är
länderna. Befattningssegregeringen förklarar huvuddelen löne-tre av

Ävenoch arbetsplatssegregeringen mycket lite. förklararhärgapet
arbetsplatssegregering något i Sverige och i allaNorge USA. Iänmer

länder omfördelning och kvinnor befattningarmäntre ger en av en
förändring totallönegapet omfördelning arbetsplat-påstörre änav en

Bland tjänstemän i Sverige skulle1990 totallönegapet minskaser.
från till27,0 6,6 med omfördelning befattning-påprocentprocent en

bara till med omfördelning24,6 arbetsplatser.påprocentar men en
Vi förvånade likheterna mellan de länderna ochär över övertre att

arbetsplatssegregeringen tycks ha lika eller inflytande påstörrestort
totallönegapet i Sverige och i reflekteraNorge USA. Låt nå-som oss

detta.övergot
Sverige och jämlikaNorge samhällen. Stora löneskillnader mel-är

lan enskilda företag och branscher i ekonomin inte blidamedses
och regeringarna kan till och med blanda sig i vissa bran-ögon när

scher eller företag alltförgår långt utanför Under sådana in-ramarna.
stitutionella skulle förvänta sig arbetsplatsseg-attarrangemang man
regeringen betydligt mindre viktig för lönegapet mellan kvinnorär
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i där förhållandenai Sverige och USAoch Norge äränmän annor-
i alla dedock inte. driver lönegapetlunda. finner DetDetta ärsom

Ironiskt finnerbefattningssegregering.ländernatre sammanog,
befattningssegregeringen och arbetplatssegrege-förrelativa betydelse

detta förmodligenSverige ochi de länderna. I Norgeringen ärtre en
mini-samförstånd försökasamhälleligt koordineratdel attett omav

befattningar och imellan arbetsplatser och USAlöneskillnadermera
arbetsmarknaden.konkurrens påorsakas utfallet av

Implikationer4.9

lönegapen skältiden de olika nivåerna påFörändringar över gerav
förinstitutionella förhållandenas betydelsekring detill spekuleraatt

under speci-slående stabiliteten åren,Vadlönegapen. ärär mestsom
bransch, befatt-de olika nivåerna:efter för lönegapet påellt 1978,

Huvudförändring-befattnings-arbetsplatsenhet.arbetsplats ochning,
för både tjänste-mellan och 1978lönegapet skedde 1970, 1975ien

före jämställd-Förändringen inträffade såledesoch arbetare.män
fa-genomgripande förändringarna ioch många dehetslagen 1979 av

kanske spelatfamiljepolitik. Lagstiftningen harmiljelagstiftning och
viktig intekanske överdrivits. Minst likaviss roll den har omen men

fackföreningamas ochsannolikt företeelser SAFviktigare har ssom
likabehandling varit, vilka startadekönensöverenskommelser re-om

för tjänstemänför arbetare och stärktes 1974dan omkring 1960
skatteförändringar ha påverkatVidare kan1995:127-28.Svensson,

Exempelvis infördes särbe-förändring.tidpunkten för lönegapens
hälften l970-talet.skattningen under första av

lönedifferentiering,den ökadeöverraskande detKanske lika är att
1980-talet verkar ha haft liteninträffade under andra hälften avsom

Totallönegapet för arbetare har ökatingen effekt lönegapen.eller
för tjänstemänfrån medan totallönegapetmed 1980-19901,5 procent

tid. befattnings-arbetsplatsnivåminskat under påhar Men ärsamma
Löneskill-den ökade lönedifferentieringen.helt opåverkade avgapen

kvinnors rela-med andra ord inte hotnader verkar ett motse varaper
befattnings- och arbetsplats-ekonomiska position så längetiva som

Sverige har ökade löneskillnader kompense-segregeringen minskar. I
i har denbefattningssegregeringen minskat. Och USAmedrats att

tidsperiodför ökade löneskillnader underkompenseratän sammamer
dockmotverkande effekter kommerBlau Kahn, sådan1997. Utan

klara negativa effekter på totallönegapetökade löneskillnader haatt
mellan kvinnor och män.

Framtida forskningvåra resultat entydiga.Implikationerna ärav
studier ochfokusera mindrejämställdhetspolitiken börliksom av
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policyinsatser direktlönediskriminering och på könsskillna-mot mer
der vad gäller tillgång på befattningar och tillträdet till arbetsplatser.
Analyser skillnader i tillgång befattningar kräver rekryte-attav
ringsprocesser fokuseras och frågor följande slag formuleras:att av

får,Vem respektive får inte erbjudanden och under vilka förhållanden
och omständigheter sker detta, knappast alls studeratsprocesser som
Granovetter, 1995; 1974; Collinson, Knights Collinson, 1990.
Analyser befordringsprocesser utvecklade Spilerrnan,ärav mer

Rosenfeld,1986; 1992, har hittills inte studerats med hjälpmen av
tillräckligt omfattande datamaterial. Värderingsdiskriminering är
därmed studerad England, 1992.mer

formerDessa två diskriminering, fördelningsdiskriminering ochav
värderingsdiskriminering, komplicerade forskningsområden,är men
det samtidigt där kunskaps- och policyvinsternaär idag kansom
hämtas.
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påverkar de lönenoch Hurkvinnor män:

THOURSlEANNAARAMAHMOOD

Inledning5.1

löneskillnader berorvilken mån könsmässigakartlägger iStudier som
förstai huvudtyper.kan delas två Dendiskriminering ärpå typen

funk-könenlöneskillnader mellanundersökainriktad på att som en
utbild-produktivitetsrelaterade individegenskaper t.ex.delstion av

egenskaperdels jobbrelateradearbetslivserfarenhet,ochningsnivå av
oförklarade de-arbetstider.arbete och obekväma Densmutsigtt.ex.

förkontrolleratefter detlöneskillnaden kvarstårlen att mansomav
till diskrimine-vanligen, helt eller delvis,hänförsdessa egenskaper
till kvinnorvanligtvis inte hänsynstudierring. Denna atttartyp av

alternativinom skilda yrkesgrupper.ofta arbetar Ettoch är attmän
tillhör.vilken yrkesgrupp individenvariabler indikerarinkludera som

yrkesgruppstill-löneskillnader beror påblir dåProblemet att som
be-löneskillnaderförklarade,hörighet sättsamma somses som

arbetslivserfarenhet.olika långroende på t.ex.
löneeffekter olikheter istudier fokuserar påandraDen typen avav

föryrkesfördelningen kontrollerar endastden könsmässiga ge-men
individuella produkti-mellan könen vadnomsnittliga skillnader avser

nackdelegenskaper.ibland jobbrelaterade Envitetsrelaterade och
skill-information könsmässigamed detta tillvägagångssätt är att om

utbildnings-spridningen variabelvärden,nader gällande t.ex.somav
då inte kan användas. kanarbetslivserfarenhet, Detnivå och exem-

betydligt variation i arbetslivs-kvinnor harpelvis så störreatt envara
föräldraledigheter under detvissa kvinnor har långaerfarenhet; att

föräldraledigheter har dådet. Kvinnor långaandra inte har utan unge-
de flesta dettamängd arbetslivserfarenhetfär mänsom mensamma -

löneskillnadernaovanstående tillvägagångssätt hänsyn tillinte närtar
skattas.
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Syfte5.2

infalls-kombinera de båda ovanståendestudieSyftet med denna är att
löneeffekter olikheter i yrkesfördelningen,vinklarna: i studeraatt av

funktionlöneskillnader mellan könenii studeraattsamt som en av
jobbrelateradeindividegenskaper ochproduktivitetsrelaterade av eg-

löneskillnadema mel-undersöka hurVi dettaenskaper. gör attgenom
kvinnor, dels valde eller fick tillträde till olikalan könen sett ut om

män kompensation fördels erhöllyrkesgrupper på sätt somsamma
individegenskaper och jobbrelateradeproduktivitetsrelaterade egen-

möj-vis tillvägagångssättskaper Dettamän. ger osssamma som
den sammanlagda löneskillnaden mellanligheten dekomponeraatt

förklarade och oförklarade andelar påikvinnor och sättmän ett
erhålls dels basera-vad gäller Sverige. andelarDe ärär nytt somsom

skulle råda, givet konstanthåller förlöneskillnaderde på de attsom
mellan könen inomyrkes-löneskillnader, delsyrkesfördelningen

förklarade oförklarade skillnader i denbaserade på hur och köns-
yrkesfördelningen påverkar den sammanlagda löneskillnadenmässiga

mellanyrkes-löneskillnader.mellan kvinnor och män
Liknande internationella studier har gjorts m.fl.Brown 1980av

m.fl. använder amerikanska frånoch Miller 1987. dataBrown pe-
1966-19712 under det Miller baserar sin studierioden på brittiskaatt

1980.3 m.fl. studerar horisontelldata från yrkessegregeringBrown un-
yrkesindelningen i Miller vertikal. ider det Resultaten de bådaäratt

kvinnorstudierna tyder på och med identiskt antal utbild-mänatt
ningsår och år med arbetslivserfarenhet systematiskt väljer eller ges
tillträde till olika yrkesgrupper. Vidare tyder resultaten i de båda stu-
dierna den delen löneskillnadema mellan kvinnor ochstörstaatt av

grund kvinnor har lägre löneruppstår på inommän än mänattav
yrkesgrupp de yrkesgrupper där kvinnor iän ärattsnararesamma

löner. vilkamajoritet har lägre Frågan resultat skulle erhållasär som
från liknande studie aktuella data. Andelen kvinnor påen mer ar-
betsmarknaden ökat betydligt, ihar både och i Storbritannien,USA
sedan undersökningar gjordes. Videssa känner inte till några motsva-
rande studier på svenska data.

kapitletResterande del upplagt följer. kommerFörstärav som en
teoriöversikt olika källor till lönediskriminering mellan könen. Ef-av

detta kommenteras vissa empiriska studier, dels sådana gjortster som
data, vissa internationellapå svenska dels jämförande undersökning-

1 jämförandeDet skall detta tillvägagångssätt inte bygger under-på någonnoteras att
förstådd uppfattning yrkesfördelning "bättre kvinnornas.männensatt är änom
2National Longitudinal Survey, m.fl.Brown 1980.se
3General Household Survey 1980, Miller 1987.se
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kortfattat för de data och metoder vi iSedan redogörs använtar. som
denna studie. Efter detta och tolkas analysresultaten ochpresenteras
vissa slutsatser presenteras.

lönediskrimineringOlika källor till mellan könen5.3

diskriminering orsakar löneskillnader kan ha olikaKönsmässig som
Diskriminering mellan olika arbetssökande kangrupper avursprung.

har felaktig ofullständig informa-förekomma då arbetsgivaren eller
arbetssökandes individuella produktivitet och det för-tion de ärom

kostnader inhämta denna information anställningsinter-med attenat
referenser från olika håll, provanställning dessa fallvjuer, etc. Iatt ta

försöker fastställa sannolikatänkbart arbetsgivaren dendetär att pro-
frånhos arbetssökande utgå korrektduktiviteten attgenom enen -

produktiviteten in-inkorrekt uppfattning hos deneller om avgrupp—
arbetssökande tillhör kvinnor med bam.divider den t.ex. småsom

förklaras med arbetsgivaren vill fattasådant förfaringssätt kanEtt att
till lägsta möjliga rekryteringskostnad.anställningsbeslut Kan-braett

fördet kvinnan har huvudansvaretske arbetsgivaren ärattantar som
hushållsarbete, och hon därför inte kommerbarnuppfostran och att att

antagande kan ha sakligkunna lika fokuserad på arbetet. Dettavara
sådangruppnivå gäller inte alla individer igrund på Enmen gruppen.

det faktum kvinnor oftare job-uppfattning kan baseras på mänänatt
avbrott i sitt förvärvsarbete. utgå frånbar deltid eller Attgör grupp-

fastställa arbetssökandes indi-egenskaper det kostsamt denärnär att
diskriminerande eftersom del individer ividuella produktivitet är en

produktivitet de slutligenaktuella kan ha högreden än somgruppen
ofull-diskriminering, har sina ianställs. formDenna rötterav som

inte i arbetsgivaren iständig eller felaktig information attmen-
ovillig anställa människor vissagrund och botten är att ur grupper -

teori begreppet statistisk diskrimine-behandlas i ekonomisk under
ring.‘

p statistisk diskrimine-grundläggande antagandet i teorierDet om
arbetsgivaren vill fatta för denne eko-således baserat påring är ettatt

anställ-rekryteringsbeslut givet lägsta möjliganomiskt gynnsamt
skiljer sigeller risktagande för felrekrytering. Därmedningskostnad

diskriminering från arbetsgivaren inte vill kvinnordenna att atttyp av
diskrimineringde har smak förska anställas på grund att enav

discrimination5 kvinnor. Diskriminering baseradforeng. taste av
leda till löneskillnader mellansmak för diskriminering kanpå män

4 Lundahl Wadensjö 1984.Se t.ex.
5 smak eller preferenser för diskriminering härstammarModeller bygger påsom
från Becker 1957.
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tilloch kvinnor också segregering den diskriminerademen gruppen~
företag inte diskriminerar.anställs sådan benägenhetEn attav som

finnasdiskriminera kan också hos arbetstagare eller konsumenter av
och tjänster produceras. kan också leda tillde Dettavaror som segre-

gering olika arbetar på olika arbetsplatser.grupper—
förklaringinvändning den enligt vilken löneskillnader be-En mot

diskrimineringpå smak för den inte långsiktigt hållbar iär ärattror
neo-klassisk ekonomisk modell med vinstmaximerandemånga fö-en

Å sidan kan diskrimineringandra på grund smak be-retag. av vara
inte råderstående perfekt konkurrens arbetstillfällen iställetnär utan

ransoneradeär
Verkliga skillnader i produktivitet mellan könen alltså i sinsom

löneskillnader kan bero diskriminering. fallleder till på dettaItur ex-
kvinnor inte har tillträde iisterar diskriminering utsträck-om samma

produktivitetshöjande aktiviteterning till utbildningmän somsom
vidareutbildningreguljär utbildning på jobbet.såväl Ensom annan

kvinnor i sina utbildningsbeslut räknar med högmöjlighet är att en
diskriminerade på arbetsmarknaden eller de kommerrisk bli att attatt

förvärvsavbrott och kanske sedan bli diskrimineradeha långa
fall kommer investeringar utbildningdetta. sådana igrund I attav ge

föravkastning för dem enlighet med den s.k.Iän män.sämreen
humankapitalteorins resonemang7 innebär detta lönsamheten föratt

sjunkerutbildningsinvesteringar sjunker, och därmed ock-kvinnor av
dessa investeringar.så omfattningen av

mekanismer kan medverka till löneskill-finns ytterligareDet som
könen. exempel anhopning crowd-nader mellan Ett eng.är en

anhopning flera orsaker.ing kvinnor i vissa yrken. kan haDennaav
kvinnor anhopas i vissa speciella yrkesgrupperfaktorEn gör attsom

grund diskriminering, inte får tillträde till olikakvinnor, påär avom
i utsträckning Anhopningen kvinnor iyrken män.somsamma av en

innebär således utbudet arbetskraft riktatviss yrkesgrupp att motav
verkar i sin nedpressande löner-denna yrken ökar. Dettatyp turav

anhopningshypotesen kvinnaInnebörden är att personna. av en -
dominerad kvin-arbetar i yrkesgruppeller ärsom avman som en-

med vad denna skulle tjäna itjänar mindre jämfört ettpersonnor,
majoritet.jobb kvinnor intedär utgör storen

innebärahuvudansvar för hem och barn kanhaAtt renten geogra-
arbetsutbudet, blir det kombinerafisk begränsning svårt attt.ex.av

Kvinnor imed långt avstånd till arbetet. kan,detta större ut-ettansvar
sina yrkesval.hänsyn till detta de Desträckning när görän män, ta

6 s.k. effektivi-till arbetstillfällen kan ransonerade denförklaringEn att vara gesav
Weiss 1991.tetslöneteorin, t.ex.se

7se Becker 1964.t.ex.
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kan välja yrken där längre perioder lösareäven anknytning tillav en
arbetsmarknaden inte straffar sig". sådanaAv skäl kan kvinnor tän-
kas mindre lättrörliga till andra yrkesgrupper.än Detta inne-mänvara
bär kvinnors arbetsutbud blir mindre lönekänsligt mindre "löne-att
elastiskt arbetsutbud. detOm sådan delarbetsmark-än mäns en
nad lokalt eller yrkesgruppsmässigt finns enda arbetsgivare råderen
s.k. monopson generell beteckning på marknadssituationen en-
med enda köpare. monopsonarbetsgivareEn vinstmaximeraren som
kommer erbjuda lägre löner till den arbetskraft har mindreatt ettsom
lönekänsligt arbetsutbud. möjlighetEn arbetsgivarenannan om av-
olika skäl förhindrad lönediskriminera mellanär olikaöppetatt grup-

och den andel arbetskraften har lönekänsligtettper om av som mer
arbetsutbud liten betala lägre lön till den mindreär är ävenatt en an--
del arbetskraften arbetsutbud löneelastiskt. Istället räk-ärav vars mer

arbetsgivaren med de ökadenågot nyanställningskostnaderatt tanar
uppkommer då har lönekänsligt arbetsut-ettsom personer som mer

bud troligen inte särskilt länge i det lägre avlönade yrket.stannar
Ovanstående mekanismer kan alltså leda till kvinnor och mänatt

med identiska individegenskaper får olika löner i identiska jobb eller
de i olika yrkesgrupper och därmed erhåller olika lön.att segregeras

påTidigare studier svenska5.4 data
jämförande internationella studiersamt

Resultaten i SOU Löneskillnadsutredningen,1993:7 Jonung 1993,
och visarJonung Persson 1990 det råder utbredd könsseg-att en
regering denpå svenska arbetsmarknaden Palme Wright 1992
och Grand 1991 använder urval från Levnadsnivåundersökningen
19819 för undersöka i vilken utsträckning löneskillnadema mellanatt
kvinnor och kan förklaras skillnader förvärvati humankapi-män av
tal och i arbetsmiljöfaktorer. Båda studierna finner att merparten av
löneskillnadema mellan könen inte kan förklaras sådana variabler.av
Edin Richardson1992 och 1997 finner, på basis urval från Lev-av
nadsnivåundersökningama, löneskillnadema mellan kvinnor ochatt

minskade under perioden 1968-1981. delenDen dennamän största av
minskning hänföraskan till minskning det oförklarade löne-en av
gapet.

8 olika ekonomiskaEn genomgång teorier förklarar yrkessegregering mellanav som
kvinnor och återfinns i Jonung 1996.män
9Levnadsnivåundersökningen LNU svensk paneldatabasi vilken finnsdetär en
uppgifter individers levnadsförhållanden under längre tid, Fritzellt.ex.om en se
Lundberg 1994.
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Svensson har1990 långsiktigt perspektiv och finnerett attmer
bransch-specifika minskade lönegap mellan könen i tillverkningsin-
dustrin under perioden 1913-1990 till del kan förklarasstor av rena
utbuds- efterfrågefaktorer,och och inflytandet från fackföreningar-att

lönepolitiska strävanden kan ha haft mindre betydelse. Zetter-nas
berg finner1994 de könsmässiga löneskillnadema under 1970-att
och 80-talen mindre inom den offentliga sektorn inom den pri-änvar

Under 1980-talets andra hälft, då de institutionella villkoren förvata.
lönesättning inom offentligaden sektorn blev lika de i den pri-mer

sektorn, utvecklades dock de könsmässiga löneskillnademavata
liknande i de båda sektorerna.sätt

Löfström 1989 använder frånurval Hushållens ekonomiskaett
levnadsförhållanden 1984 för studera löneskillnader mellan kvin-att

och löneskattningarSeparata för kvinnor och indikerarmän. männor
kvinnor erhåller lägre avkastning utbildning och arbetslivserfar-att

enhet förekomst barn har negativ effekt kvin-påsamt att störreav en
löner på Löfström 1993 anhopningshypotes-än mäns. testarnors

en, hög andel kvinnor i yrke verkar nedpressande på lönen,att etten
använda datamängd från mindre kommun i Mellan-attgenom en en

Sverige. Resultaten indikerar det föreligger negativt sambandatt ett
mellan andelen kvinnor i yrket och lönenivån. Denna löneeffekt är
signifikant negativ för både och kvinnor den negativamän men-
effekten förär större män.

Meyerson 1997 använder lönestatistikPetersen från SAF/LO/
omfattarPTK-områdena vilka cirka 60 alla privatanställdaprocent av

i Sverige under perioden för1970-1990 undersöka löneskillnaderatt
mellan kvinnor män.och inga skattningarDe jämför kvin-gör utan

och gruppvisa medellöner. finner den viktigaste för-Demäns attnors
klaringen till löneskillnader mellan könen arbetar på hög-är mänatt
lönebefattningar och höglönearbetsplatser och kvinnor på låglöne-
befattningar och låglönearbetsplatser.på Eftersom syftet med deras
studie undersöka vilken mekanismer föratt typ av som ansvarar-
det totala lönegapet mellan svenska kvinnor män3och ligger nära-
vår problemformulering, finns det anledning kommentera studienatt

viss kritik kan riktasEn valet statistikkälla. SAF/LO/närmare. mot av
PTK-statistiken fördelad på synnerligen antal lönekategori-är ett stort

1° ocksåSe Svenssonskapitel i denna volym.
Hushållens ekonomiska levnadsförhållanden HUS också svensk paneldata-är en
bas i vilken det finns uppgifter individers levnadsförhållanden under längre tid,om en

Klevmarken Olofsson 1993.t.ex.se
12 utförligareEn version återfinns i Petersenm.fl. 1996. Se Meyersonsäven
Petersenskapitel i denna volym.
13 1997, 17-18.Meyerson Petersen s.
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särskilt arbetarsidan. använder denna för-Meyerson Petersener,
befattningsindelning. Antalet lönekategorierdelning 8491en varsom

respektive tjänstemannasidan Statistikenoch på arbetar- 1990.280
och tjänstemänomfattade 643 349 arbetare 391 997 1990. iDetta ger

genomsnitt arbetare och tjänstemän lönekategori348 l 400 1990.per
arbetarsidan kan dessa lönekategorier ha beteckningarSärskilt på som

inte befattningsanknutna, grupp 1, grupp 2, Underär t.ex. osv.
utgjorde uppgifterperioden dessa underlag för de1970-1990, centra-

löneförhandlingama. de påföljande lokala förhandlingarna det,l var
lönehöjningari arbetarsidan, vanligt bestämdes kate-synnerhet på att

skall ha skallgorivis, och grupp 2’ hagrupp procentt.ex. x y
finnsi lönepåslag. således anledning dessa lö-Det att tro attprocent

inte befattningstill-nekategorier, särskilt på arbetarsidan, reflekterade
löneadministrativ indelning. Vidare dethörighet ärutan var en ren

tolka genomsnittliga löneskillnader mellan tvåproblematiskt att grup-
fördelningen skev två kvinnor och hundratalst.ex.är extremtper om

fallet i antal kategoriervilket troligen imän Meyersons Pe-är ett
studie.tersens

jämförelser vid handen skillnaden mellanInternationella attger
mindre i Sverige i andra länder.kvinnors och löner mångamäns är än

m.fl. jämför löneskillnaderna mellan kvinnor ochAsplund 1996
Danmark, Finland, och Sverige. alla fyra länder dei Norge l ärmän
könsspecifika löneskillnaderna relativt låga the level oftotala, men

olikheter i avkastning utbildningdiscrimination tolkad t.ex.som-
arbetslivserfarenhet lägst i Sverige. Asplund m.fl. framhålleroch är-

centralisering i löneförhandlingama i Sverigeden högre graden av
övriga nordiska länderna vilka i och för sig också harjämfört med de

centraliserad struktur möjlig orsak till detta, attsom en genomen
sammanpressad lönestruktur. Blau Kahndenna skapar en mer

undersöker löneskillnader mellan kvinnor och i1996l992; män ett
i Sverige. finner den totala lönestrukturenantal länder, bl.a. De äratt

betydelse för de könsspecifika löneskillnaderna. harI USAstorav
lönespridningen mycket betydelse för löneskillnad-den högre storen

lika lönestruk-mellan könen. hade sammanpressadOm USA enerna
minstaden i Sverige eller Australien de länder har detur somsom -

enligt skulle löneskill-könsspecifika löneskillnaderna studierna så-
ungefärnaderna mellan amerikanska kvinnor och desammamän vara

kvinnor och i dessa båda länder.de mellan mänsom

Metod5.5

följande ekvationAnalysen i vår studie sker i skattasIsteg: steg ett en
för bestämma individuella sannolikheter förurvalpå män attett av
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dem hamna i olika yrkesgrupper. Sedan används kvinnornas data,att
tillsammans med de koefficienter förskattats förmännen, attsom
prediktera individuella sannolikheter för kvinnorna hamna i olikaatt
yrkesgrupper. Slutligen dessa sannolikheter för beräknaattsummeras

simulerad fördelning yrkesgrupper för kvinnor. fördel-Dennaen av
ning andelar kvinnor i olikabeskriver yrkesgrupper kvinnor valdeom
eller hade tillgång till olika yrkesgrupper på sätt män.samma som

yrkesgruppsspecifikaskattas löneekvationer för därI två män,steg
olika produktivitetsrelaterade individegenskaper och jobb-typer av
egenskaper ingår förklarande variabler. Sedan används kvinnor-som

data, tillsammans med de koefficienter skattats för männen,nas som
för prediktera kvinnornas lön i respektive yrkesgrupp. simu-Dessaatt

löner kvinnorlerade löner beskriver de skulle ha de erhöllom samma
kompensation for produktivitetsrelaterade individegenskaper föroch
jobbrelaterade egenskaper simulerade kvinnolönernaDemän.som

sedan ihop med yrkesgruppsandelama i den simulerade yrkes-vägs —
fördelningen vikter för erhålla den sammanlagda löneskill-attsom -
nad mellan könen skulle kvarstå, kvinnor valde eller fick till-som om
träde till olika yrkesgrupper på och kvinnorsätt män,samma som om

viskompenserades på för sina produktivitetsrelate-mänsamma som
rade individegenskaper och jobbrelaterade egenskaper.

Med denna uppdelning grund kan dekomponera löneskill-som
kvinnor i fyra delar.naden mellan och de båda första kompo-Imän

vi för yrkesfördel-konstanthåller könsmässiga skillnader inenterna
ning. inkluderar löneeffekterde båda sista komponenterna viI attav
kvinnor och fördelade olika yrken. föl-Komponentemamän är är
jande:

löneskillnaden tilll den del kan hänföras observeradeav som
olikheter i kvinnors och individ- och jobbrelaterade egenskaper,mäns
d.v.s. den förklarade löneskillnaden konstanthållergivet vi föratt
könsmässiga skillnader i yrkesfördelningen;

löneskillnaden till kvinnor2 den del kan hänföras ochattav som
kompensationerhåller olika för identiska individ- och jobbrela-män

oförklaradeterade egenskaper, d.v.s. den löneskillnaden, givet viatt
konstanthåller för könsmässiga skillnader i yrkesfördelningen;

den del löneskillnaden kan hänföras till den förklarade3 av som
tillyrkessegregeringen, d.v.s. den yrkessegregering kan förkla-som

olikheter kvinnor indi-ras observerade mellan och vadmänav avser
videgenskaper och vissa bakgrundsfaktorer;

14 dekomponeringsteknik föreslås Brown m.fl. 1980 och vidare-Denna ärav en
utveckling konventionell lönedekomponeringsmetod, Oaxaca 1973.av en se
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löneskillnaden hänföras till den oförklara-den del kan4 somav
yrkessegregeringen, d.v.s. till den yrkessegregering inte kande som

olikheterförklaras observerade mellan kvinnor och vadmänav av-
bakgrundsfaktorer.individegenskaper och vissaser

första undersöker hur yrkesgruppsfördel-analysensI närsteg,
könen kvinnor valde eller fick tillträde tillningen mellan sett ut om

vipå använder tvåolika yrkesgrupper sätt män, typersamma som av
Nordisk yrkesklassificering fortsättningsvisklassificeringar, dels

dels Socio-ekonomisk indelning fortsättningsvisförkortad NYK,
SEI.15förkortad

dessa klassificeringargrundläggande skillnad mellan bådaEn är
klassificerats enligt SEI-koderna gårde yrkesgrupper attatt som rang-

från lägre till högre. Någon sådan rangordning inteordna inbördes, är
gäller yrkesgruppema klassificerats enligt NYK-kod-möjlig vad som

Rangordning enligt SEI-koderna spegla samhälletsattavsererna.
bara med utgångspunkt från centrala levnadsnivåvari-skiktning, inte

variabler används Rörabler lön, utbildning, andraävenetc. utansom
livsvillkor förbundnabeskriva hur och livschanserresursen äratt

ställning i produktionsprocessen och arbetslivetmed individernas
avseenden."eventuella förändringar tiden i dessaöversamt

yrkesgrupperingen enligt för studera före-Vi använder NYK att
horisontell yrkessegregering. Yrkesgrupperingen enligtkomsten av

förekomsten vertikalvi för studera yrkessegrege-använderSEI att av
återfinns beskrivning vilkaappendix A.2ring. A.lI översamt en

SEI-koder ingår i de nio respektive olikarespektiveNYK- som sex
studie.i dennayrkesgruppema

använder multinomial logit modellanalysens förstaI steg en
för hamna i de olikaför skatta sannolikheten yrkesgruppermän attatt

klassificerats med hjälp Vi motsvarande analys förNYK. görsom av
klassificerats med hjälp vilka alltså kande yrkesgrupper SEIsom av -

med hjälp s.k. ordered probit modell. ‘Srangordnas inbördes av en-
modell använder den informationDen äventypen av som gessenare

kan rangordnas inbördes.de olika yrkesgruppemaattav
olika förklarande variabler i dessa modeller.Vi adderar stegvis

utbildningsnivå deras med-Variabler faderns och moderns samtsom
individen i storstadsmiljö speglaborgarskap och växt antasom upp en

15 för detaljerad förteckning hur dessaklassiñceringssystemSe SCB 1989 äraven
uppbyggda-
16Andersson m.fl. 1981, 122.s.
17 beskriven i Greene 1997. börmetod finns DetDenna nämnasnärmare t.ex. att

observationerna oberoende inom och mellan cellernametod förutsätterdenna äratt
irrelevant altematives.independence of

18Även beskriven i Greene 1997.denna metod finns närmare t.ex.
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faktorer redan i tidig ålder har påverkan individens fram-som en
tida val yrke. Vad orsak respektive verkan i samspeletärav som
mellan individens antal år i utbildning och dennes yrkesval svårareär

reda frågeställning förhållandet mellan antalSamma små-röratt ut.
barn i hushållet och individens yrkesval. Vi har dock valt användaatt
dessa båda variabler förklarande variabler i modellen. Vidare harsom

förklarande variablervi två vilka i vilken grad in-använt oss av anger
hon eller han har fysiskadividen mentala eller besvär. Ef-attuppger

kausaliteten mellan yrkesval och grad mentala eller fysiskatersom av
besvär också svârutredd kan invändning riktas inklu-är motsamma
derandet båda variabler. syfte dock intedessa Vårt undersökaär attav
kausaliteten mellan yrkesval och ovanstående variabler vi vill si-utan

yrkesfördelningen kvinnor givet sinamulera hur observe-sett ut om -
variablerrade värden på ovanstående valde eller fick tillträde till-

vissa yrken Därför det stegvisamän.sätt attsamma som anser
inkluderandet ovanstående variabler befogat.ärav

Vi vidare två segregeringsindex. segregeringsindexberäknar En
yrkesfördelningenberäknat den faktiska för kvinnor både denär

respektive den SBI-kodade, och hur kvin-andelNYK- storanger av
byta för fåskulle behöva yrke kvinnorna skulleattnorna som samma

yrkesfördelning beräknatsegregeringsindexEnmännen. ärsom annan
på den simulerade yrkesfördelningen för kvinnor både den NYK-
respektive den SEI-kodade, och hur kvinnornaandelstoranger av

skulle behöva byta yrke kvinnorna valde eller fick till-givet attsom
träde till olika yrkesgrupper för kvinnornapå sätt män attsamma som

yrkesfördelningskulle få Denmännen.samma som senare segrege-
fångar således enbart de effekter sigringsindexen kommer attsom av

kvinnor och har olika värden de förklarande variablema. Bådamän
index identiska yrkesfördelningarvärdet vid mellan könen ochOantar

yrkessegregering mellanvid fullständig könen.l
vi könsspecifikaanalysens andra skattar yrkes- ochI närsteg,

löneekvationer, använder vi följande variabler för fångaattoss av
individegenskaperzproduktivitetsrelaterade antal år i utbildning, an-

arbetslivserfarenhet här inkluderar vi kvadratisktal år med även en
för fånga effekterna individ kan få avkastning förterm att attav en

varje ytterligare år med arbetslivserfarenhet storleken den-attmen
kastning kan bli mindre med tiden anställningsårantal hossamtna av

nuvarande arbetsgivare. sista fånga löneeffekterDen termen attavser
senioritet, längre arbetat arbetsplats, destos.k. attav man en mer

s.k. företagsspecifikt humankapital har ackumulerat. Till dessaman
produktivitetsrelaterade individvariabler lägger vi jobbrelaterade vari-

19Se Mincer 1974.
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individenabler indikerar arbetar obekväma arbetstider elleromsom
deltid,2° hon eller han har möjlighet arbeta flextid, övertids-attom om
ersättning eller olika former ackord förekommer, arbetet ärjäk-av om
tigt, smutsigt, fysiskt eller psykiskt ansträngande eller innebär kontakt
med giftiga ämnen.

Datakälla och beskrivande statistik5.6

frånVi använder urval Levnadsnivåundersökningen för 1981ett re-
spektive Urvalet inkluderar förvärvsarbetande individer1991. i åld-

Antalet individer i från17-63 år. urvalet 1981 och 1991 uppgårrarna
kvinnortill 522 och 596 respektive3 118 varav 1 1 män 2 988 var-

kvinnor och 443 män.l 545 1av
tabellerna återges de olika yrkesgruppema,I 5.1 5.4 enligtt.o.m.

SEI-klassificeringama, foroch åren respektive till-NYK- 1981 1991,
med uppgifter observationer,antal andel kvinnor isammans om re-

spektive gruppvisa urvalsmedelvärden vissapå centralasamtgrupp
variabler: timlön, antal utbildningsår och med arbetslivserfarenhetår

antal år hos nuvarande arbetsgivare senioritet. AppendixIsamt
och återfinns detaljerad informationA.1 A.2 vilka NYK-mer om

respektive SEI-koder ingår i de olika yrkesgruppema.som
Såsom i tabellerna och könsfördelningen5.1 5.3 är mestsynes som

skev i de NYK-kodade yrkesgruppema Tekniskt, medicinskt och na-
turvetenskapligt arbete, Tillverkningsarbete Hälso- ochsamt
sjukvårdsarbete. förrade båda den allraI är männen störs-grupperna

i den sista kvinnoandelen Givetär störst.ta attgruppen; gruppen som
vi vill könsspecifika skattningar få statistiska problemgöra utan att

dessagår yrkesgrupper knappast dela ytterligare. Vi ocksåatt upp ser
det inte några skillnader mellan kvinnor och vadär mänatt stora

utbildningens inomgäller längd de olika yrkesgruppema. hadeMän
vanligtvis något högre senioritet differens1981 denna hadeen men
försvunnit 1991. skillnaden kvinnors arbetslivserfar-Den ärstora att
enhet betydligt kortare i de flesta yrkesgrupperär än männens men-
differensen minskade mellan 1981 och 1991.

2°Motiveringen till inkluderar deltid förklarande variabel denatt är attsom en va-
riabel i urval antal med arbetslivserfarenhetvårt år inte skiljer mellan hel-som anger
tidsár och deltidsár. arbetat, fem deltid, har egentligenDen år på kortaresägsom
arbetslivserfarenhet arbetatden heltid motsvarande tid. inkludera varia-Attän som en
bel deltid försöka korrigera denna brist.är sättett attsom anger
2‘ De individer arbetar inom följande näringsgrenar enligtkodade SNI, svensksom
näringsgrensindelning exkluderade från urvalet: jord- och skogsbruk fiskeär samt
SNI 11, 12 och 13.
22Om antalet observationer litet uppkommer vissa statistiska problem vid skatt-är
ningar eftersom antalet s.k. frihetsgrader då också blir litet.
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Tabell Urvalsmedelvärden,I yrkesgrupp, baserade kodningpåetc. per
enligt Nordisk yrkesklassificering,N YK
Levnadsnivåundersökningen 1981.

Yrkesgrupper, AntalAndel Timlön. Utbildning, Arbetslivs- Anstållningsårhos
NYK-kodade obs. K nuvarandearbets-erfarenhet,

givareseniorilel

Alla K M Alla K M Alla K M Alla K M
Tekniskt,medicinskt 269 0,14 46 38 48 12 12 12 20 13 21 8 12
ochnaturvetenskapligt
arbete
Samhällsvetenskapllgt,232 0,32 49 41 52 13 14 13 18 14 20 8 12
humanistiskt,
konstnärligt,militärt
ochkvalifioeral
administrativtarbete
Pedagogisktarbele 218 0,63 44 42 48 15 14 16 14 14 9 9 8
Hälseoch 330 0,89 34 34 36 11 13 13 13 9 7 7 6
sjukvårdsarbete
Kameralloch 430 0,79 35 33 41 11 18 17 22 10 9 12
kontorsteknlsktarbete
Kommersielltarbete 202 0,53 39 31 49 10 9 19 17 9 8
Transport-och 188 0,29 37 33 38 9 10 9 21 17 22 10
kommunikationsarbete
Servicearbete 427 0,79 30 30 33 9 9 9 17 16 6 6 7
Tillverkningsarbete 822 0,17 35 31 36 9 8 9 20 16 9 8 9
Totalt 3118 0,49 37 33 10 10 18 15 20 9 8 10

Tabell Urvalsmedelvärden,5.2 yrkesgrupp, baserade kodningpåetc. per
enligt Socio-ekonomiskSE1 indelning,
Levnadsnivåundersökningen 1981.

Yrkesgrupper, AntalAndel Timlön. Utbildning, Ametslivs- Anslallningsárhos
SEI-kodade arbets-obs. K erfarenhet, nuvarande

givaresenioritet

Alla K M Alla K M Alla K M Alla K M

Okvaliliceradearbetare1039 0,61 32 30 34 9 9 9 17 15 19 87 7
Kvalificerade 601 0,23 36 33 37 10 10 9arbetare 19 14 20 9 7 10
Okvalitioerade 325 0,65 33 37 9 10 9 20 17 26 10 8 13
tjänstemän
Lägretjänstemän 400 0.60 37 35 42 11 18 16 22 10 10 12
Tjänstemän 427 0.52 42 38 46 13 13 12 17 14 19 10 9
pámedelnivâ
Högretjänstemän 311 0,24 56 50 58 16 14 1915 18 9
Totalt 3103 0,49 37 33 41 10 10 18 15 20 9 8 10

"Övriga",Anm.Resterande15individeri för19813118-3103tillhör A.2.urvalet Appendixgruppen se

137



Mahmood ThoursieArai Anna

Tabell Urvalsmedelvärden,5.3 yrkesgrupp, baserade på kodningetc. per
enligt Nordisk yrkesklass ificering,N YK
Levnadsnivåundersäkningen l 991.

Timlön,Yrkesgrupper, AntalAndel Utbildning, Arbelslivs- Anställningsárhos
NYK-kodade K nuvarandearbets-obs. erfarenhet,

senioritetgivare
Alla K M Alla K M Alla K M Alla K M

Tekniskt,medicinskt 265 0,18 97 101 13 14 13 20 16 21 12 10 12
ochnaturvetenskapligt
arbete
Samhällsvetenskapllgt,343 0,46 96 84 106 14 14 14 18 17 20 10
humanistiskt,
konstnänigt,militärt

kvalificeratoch
administrativtarbete
Pedagogisktarbete 214 0,67 88 83 98 15 15 16 19 18 20 12 12 12
Hälsooch 298 0,88 75 74 82 12 12 13 16 16 18 10 9
sjukvardsarbete
Kameraltoch 384 0,82 74 71 86 19 19 22 13
kontorsteknisklarbete

0,48 87Kommersielltarbete 207 71 101 18 15 21 8 7
Transport-och 197 0,34 75 71 10 10 20 17 22 1077 9
kommunikationsarbete
Servicearbete 455 0,77 64 62 71 10 10 10 16 16 16 87 7
Tillverkningsarbete 625 0.16 63 79 10 10 1877 10 15 19 9 8 9
Totalt 2988 0,52 80 72 88 12 12 12 18 20 1017 10 10

Tabell Urvalsmedelvärden, yrkesgrupp, baserade kodning5.4 påetc. per
enligt Socio-ekonomisk indelning,SE1
Levnadsnivåundersökningen 1991.

Timlön,Yrkesgrupper, AntalAndel Utbildning, Arbetslivs- Anställningsårhos
nuvarandeSEI-kodade obs. K erfarenhet, arbets-
givareseniorilel

Alla K M Alla K M Alla K M Alla MK

Okvalifioerade 881 0,59 66 63 71 10 10 10 17 16 17 8 8 8arbetare
Kvalificerade 0,31 68 82 10 18 14 19 9 9 10arbetare 575 77
Okvaliflcerade 252 0,67 71 68 10 10 20 19 22 10 10 1277
tjänstemän
Lägretjänstemän 379 0,63 79 74 87 12 12 20 19 23 13 12 13
Tjänstemän 489 0,60 85 80 92 13 13 13 18 1917

medelnivá
Högretjänstemän 400 0,34 113 95 121 15 16 19 16 21 915

2976 0,52 80 72 88 12 12 12 18 20 10 10 10Totalt 17
"Övriga",för19912 988-2976 tillhör A.2.Anm.Resterande12individeri urvalet Appendixgruppen se

Vi där löneskillnadema mellan könende är störstattser grupper som
oftast de där dominerande andel. Iär männen utgör en grup-grupper

medicinsktTekniskt, och naturvetenskapligt arbete, där män-pen
cirka tjänar i genomsnitt80-85 25-26utgör mänprocent, procentnen
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kvinnor. och kvinnor i dennaMän yrkesgrupp har ungefär likaänmer
långa utbildningar har längre arbetslivserfarenhet ochmännenmen
högre senioritet. liknande kanEtt i Tillverk-mönster se gruppen
ningsarbete, där andelen kvinnor lägre 20 Undantagetär än procent.

Samhällsvetenskaplign humanistiskt, konstnärligt, mili-är gruppen
kvalificerat administrativt arbete, den hetero-tärt ärsamt mestsom

vad gäller sammansättningen yrken. denDet ärgena gruppen av
där andelen kvinnor ökat kraftigast mellan 1981 och 1991.grupp

Löneskillnaderna mellan könen för båda åren ligger kring 26-27
procent.

Könsfördelningen i de SEI-kodade yrkesgrupperna något mind-är
skev i de NYK-kodade yrkesgrupperna, tabellerna ochän 5.2re se

Noterbart dock kvinnoandelen5.4. för både år 1981 och 1991är att är
markant lägre, såväl i den högsta arbetargruppen Kvalificerade
arbetare i den högsta tjänstemannagruppen tjänste-Högresom

Vidare medellönen beräknatmän. båda könen något högreär
for Kvalificerade arbetare för Okvaliñcerade tjänstemän bådeän
1981 och 1991, Okvalificerade tjänstemän hög-ärtrots att gruppen

rankad på SEI-skalan. Till delen kommer sig denna löne-störstare
skillnad i alla fall beräkningstekniskt andelen kvinnorrent attav— -

Kvalificeradelåg bland arbetare hög bland Okvalificeradeär men
tjänstemän; kvinnliga Okvalificerade tjänstemän tjänar mindreatt

manliga Okvalificerade tjänstemän och manliga Kvalificeradeän
arbetare och mindre kvinnliga1981 Okvalificerade arbeta-även än
re, 1991 lönen för dessa båda lika. Vi också i deattvar grupper ser

där andelen kvinnor ökat mellan och1981 1991, Högremestgrupper
tjänstemän Kvalificeradeoch arbetare, har också lönermännens
relativt kvinnornas ökat mest.

under periodenSammantaget, 1981-1991 har kvinnorna hel-som
het hunnit ikapp både vad utbildningens längdmännen samtavser
senioritet. Skillnaden i arbetslivserfarenhet har under periodsamma
krympt från cirka fem år till cirka år. Löneskillnaderna däremotärtre

konstanta; enbart liten minskning kan skönjas. tjänade1981nästan en
kvinnorna i genomsnitt mindre20 Motsvarandeän männen.procent
löneskillnad 1991 18 procent.var

Analys horisontell och5.7 Vertikalav
yrkessegregering mellan kvinnor och män

undersöka graden horisontell respektiveFör vertikal yrkesseg-att av
inte olikaberor på värden för kvinnor och påregering, mänsom re-

spektive bakgrundsvariabler, jämför vi skillnader i den faktiska an-
delen kvinnor och i de olika respektive SEI-kodade yrkes-NYK-män
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ioch andelen kvinnor de olika yrkesgruppema, kvinnorgrupperna om
valde fick tillträde tilleller dessa på den simu-sätt mänsamma som
lerade tabellernaandelen, och 5.6. resultat vi erhåller5.5 Dese ge-

korskorrelera de i modellerna erhållna sannolikhetemaatt attnom
hamna i de olika yrkesgruppema tyder den absolut viktigasteatt
bakgrundsfaktom för yrkesvalet för såväl för kvinnormän ärsom— -
faderns utbildning. Adderandet ytterligare förklarande variablerav
förändrar sannolikhetemainte de skattade enkelhetensFörnämnvärt.
skull visar vi i tabellerna och 5.6 resultaten modellen där de5.5 av
förklarande variablerna faderns utbildningslängd, längdär ut-egen
bildning arbetslivserfarenhet. i antal år.Dessa är uppmättasamt egen

Vad gäller graden horisontell yrkessegregering, kvinnorav om
selekterades till yrkenvalde eller så skullesätt män,samma som

falla kraftigt iandelen kvinnor Hälso- och sjukvårdsarbete, Kame-
ralt och kontorstekniskt arbete Servicearbete. skulleDäremotsamt

markant i Tekniskt,andelen kvinnor stiga medicinskt, naturveten-
skapligt arbete. övriga sektorer skulle förändringarna mind-I vara av

storlek.re

Tabell aktiska yrkesandelar enligt Nordisk yrkesklassificering5 F N YK
respektive kvinnorför simulerade yrkesandelar förmän samt

kvinnor valde eller tillträde till yrkes-kvinnor d. v. s. om gavs
på män.vissamma somgrupper

1981 1991
Yrkesgrupper,NYK-kodadeAndel Andel Simulerad Andel Andel Simulerad

män mänkvinnor andel kvinnor andel
kvinnor kvinnor

0,15 0,02 0,14 0.15 0,03 0.15Tekniskt,medicinsktoch
naturvetenskapligtarbete
Samhällsvetenskapligt, 0,10 0,05 0,09 0,13 0,10 0.13

konstnärligt,humanistiskt,
militärt kvalificeratoch
administrativtarbete

0.05 0,09 0,04 0,05 0,09 0,04Pedagogisktarbete
sjukvárdsarbete 0,02 0,19 0,02 0,02 0,17 0,02Hälso-och

0,06Kameraltochkontorstekniskt 0,06 0,22 0,05 0,20 0,05
arbete

0,07 0,06 0,06 0,08Kommersiellt 0,06 0,07arbete
0,08 0,04 0,09 0,09 0,04 0,09Transport-och

kommunikationsarbete
Servicearbete 0,05 0,22 0,06 0,07 0,23 0,07

0,43 0,09 0,44 0,36 0,06 0,37Tillverkningsarbete

B inkluderade här kan erhållas från för-Tabeller med korskorrelationer är utan
fattama.
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En segregeringsindex beräknad denpå faktiska horisontellaärsom-
yrkesfordelningen for kvinnor beräknas till och0,56 0,50 for 1981-
respektive 1991. förefallerDetta jämförbart med förhållandena ivara
övriga OECD-länderna. Den horisontella segregeringen har alltså
minskat något under 1980-talet. En segregeringsindex beräk-ärsom-
nad på den simulerade horisontella yrkesfördelningen för kvinnor -
beräknas till och för0,02 0,01 1981 respektive 1991, vilket indikerar
praktiskt ingen segregering alls. Vi tolkar detta den fak-taget attsom
tiska horisontella segregering vi observerar oberoende bak-är av
grundsvariabler föräldrars utbildning, utbildningens längd ochsom
antal år.yrkesverksamma

Vad gäller graden vertikal yrkessegregering, kvinnor valdeav om
eller selekterades till yrken på så skulle andelensätt män,samma som
kvinnor stiga markant bland Kvalificerade arbetare. Andelen kvin-

skulle vidare öka bland Högre tjänstemän falla blandnor men
Okvalificerade tjänstemän och Okvaliñcerade arbetare. Andelen
kvinnor skulle också falla bland tjänstemänLägre och Tjänstemän
på medelnivå.

Tabell Faktiska yrkesandelar5.6 enligt SE Socio-ekonomisk indelning
för respektive kvinnor simulerad yrkesandel förmän samt
kvinnor kvinnor valde eller tillträde till yrkes-v.s. om gavs

på män.visgrupper samma som

1981 1991
Yrkesgrupper,SEI-kodade Andel SimuleradAndel Andel Andel Simulerad

män kvinnor andel män kvinnor andel
kvinnor kvinnor

Okvaliticeradearbetare 0.25 0,42 0.33 0,25 0,34 0.28
Kvalificerade 0.29arbetare 0.09 0.29 0,27 0,11 0.27
Okvalificeradetjänstemän 0,07 0,14 0,07 0,06 0,11 0.06
Lägretjänstemän 0,10 0,16 0,10 0,10 0,16 0,10
Tjänstemän medelnivá 0,13 0,15 0,11 0,14 0,19 0,13
Högretjänstemän 0,15 0,05 0,10 0,18 0,09 0,15

segregeringsindexEn beräknad på den faktiska vertikalaärsom yr-—
kesfördelningen för kvinnor beräknas till 0,30 och for0,25 1981 re--
spektive vertikalal991. Den segregeringen har i likhet med den hori-

24Se Rubery m.fl. 1997.
25Genom använda antal arbetsmarknadenår på erfarenhet,mått påatt över-som
skattar vi antagligen kvinnors arbetsmarknadserfarenheteftersom kvinnor i större ut-
sträckning arbetat deltid. justeringEn antal förvärvsår med hjälp skillnader iav av
kvinnors och arbetsutbud skulle antagligen öka den simulerade segregering-männens

något knappast eftersom denna variabel inte har betydelse inämnvärt, storen men en
predikteringen yrkesval.av
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sontella minskat under 1980-talet. förIndex den vertikala segrege-
ringen uppvisar lägre värden motsvarande för den horisontellaän seg-
regeringen. beror sannolikt färre verti-på har i denDet att grupper
kala klassificeringen de högst rankade därSEI-gruppemasamt att -

innehåller lägstsegregeringen antal anställda. Beräk-är störstsom -
basis den vertikala simuleradevi index på segregeringenav er-nar en

värden: för respektive förhåller vi låga 0,07 1981 0,03 1991.
tyderEftersom resultaten på och kvinnors olika yrkesvalmänsatt

förklaras utbildningens längd och antal i förvärvs-inte årnämnvärt av
bör skillnaderna sökas på håll. i utsträck-arbete, Att män störreannat

i tekniskaning kvinnor finns arbeten och industriarbetarjobb underän
det kvinnor vanligare i vård och serviceyrken tyder denäratt att

ligger i val utbildningstyp. den dominerandeskillnaden Omstörsta av
segregering utbildningstyp, vianledningen till val borde emel-är av

lertid observera betydligt lägre segregering i den vertikala dimen-en
och olika utbildningstypersionen. kvinnor valde på grundOm män av

eventuella systematiska smak- eller läggningsskillnader mellan kö-
segregerades horisontellt behöver inte detta bety-och därmednen --

kvinnor mindre omfattning till posi-da i högreän mänatt avancerar
tioner. sådan segregering kan dock uppstå kvinnorEn systema-om

väljer andra utbildningar möjligheterna tilltiskt än män samt att avan-
cemang systematiskt begränsade i typiska kvinnoyrken.sätt ärett

Analys löneskillnader5.8 av
ochmellan kvinnor män

löner i olika SEI-kodadeundersöka hur kvinnors de ochNYK-För att
kvinnor erhöll föryrkesgruppema skulle ha varit kompensationom

produktivitetsrelaterade individegenskaper och jobbrelaterade egen-
skaper vis har vi först estimerat löneekvationerpå män,somsamma

kvinnornasför och sedan data tillsammans medmän använtseparat
förde skattade koefñcientema för erhålla simuleradmännen, att en

timlön för kvinnor i de olika yrkesgruppema. tabellerna och 5.8I 5.7
förredovisas dessa simulerade löner kvinnor, tillsammans med

kvinnor respektivegenomsnittslönema för och SEI-NYK-män per
kodad yrkesgrupp.

resultaten för de NYK-kodade yrkesgruppema tabellVad gäller
vi finns det vissa Hälso- och sjukvårdsar-5.7 1981attser grupper -

Kommersiellt arbete, och kommunikationsar-bete, Transport-
Servicearbete där den faktiska genomsnittslönen förbete samt -

inte skiljer sig från den simulerade: liten skillnad mellankvinnor En
faktisk genomsnittslön återfinns i Tekniskt,simulerad och gruppen

arbete. yrkesgruppemamedicinskt och naturvetenskapligt Sam-I
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hällsvetenskapligt, humanistiskt, konstnärligt, militärt och kvalificerat
administrativt arbete, Pedagogiskt arbete Tillverkningsarbe-samt
te skillnaden mellan den simuleradeär och den faktiska genomsnitts-
lönen för kvinnor i storleksordningen 7-10 riktigtDenprocent. stora
skillnaden, drygt 20 återfinns i Kameralt och kon-procent, gruppen
torstekniskt arbete.

Tabell och kvinnors7 Mäns timlöner olika yrkesgrupper enligti N YK
Nordisk yrkesklassificering kvinnors simulerade lönsamt

de fick kompensation for produktivitets-v. s. om samma
relaterade individegenskaper och jobbegenskaper män.som

1981 1991
Yrkesgrupper,NYK-kodadeTimlön, Timlön, SimuleradTimlön, Timlön, Simulerad

män kvinnor timlön, män kvinnor timlön,
kvinnor kvinnor

Tekniskt,medicinsktoch 48 38 39 101 81 89
naturvetenskapligtarbete
Samhällsvetenskapligt, 52 44 106 84 87
humanistiskt,konstnärligt,
militärtochkvalificerat
administrativtarbete
Pedagogisktarbete 4B 42 45 98 83 87
Hälsoochsjukvårdsarbete 36 34 34 82 74 75
Kameraltochkontorstekniskt 41 33 40 86 71 78
arbete
Kommersielltarbete 49 31 31 101 71 76
Transport-och 38 33 33 77 71 69
kommunikationsarbete
Servicearbete 33 30 30 71 62 64
lillverkningsarbete 36 31 34 79 63 69
Vägtgenomsnitt" 41 33 36 88 72 76

Förklarande árivariabler:antal utbildning,antal arbetslivserfarenhetmed ävenkvadrerad,antal
anställningsárhosnuvarandearbetsgivare,obekvämaarbetstider,deltid,flextid,övertidsersättning,olika
former ackord,jäktigt,smutsigt.fysisktansträngande,psykisktansträngande,kontaktmedgiftigaav
ämnen.

Defaktiskagenomsnittslönemaförmänrespektivekvinnor vägdamedrespektivekönsfaktiska
yrkesfördelning.Desimuleradelönernaförkvinnor vägdamedkvinnornassimuleradeyrkesfördelning.

Om ihop de simulerade lönerna förväger kvinnor med yrkes-man
i den tidigare simulerade yrkesfördelningen för kvinnor,grupperna

erhåller vi sammanlagd, simulerad genomsnittslön För kvinnor påen
36 kronor, d.v.s. cirka nio högre den sammanlagda faktiskaänprocent
genomsnittslönen for kvinnor kronor33 där yrkesgruppema i den
faktiska yrkesfördelningen for kvinnor vikter.använts som

Bilden något annorlunda 1991. Då finns det inte längreutser
några yrkesgrupper där den simulerade lönen för kvinnor samman-
faller faktiskamed den i alla den simuleradeutan ärutomgrupper en
lönen högre den faktiska. Undantagetän Transport- ochutgörs av
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simulerade lönen något lägrekommunikationsarbete där den änär
mellan densjukvårdsarbete skillnadenfaktiska. Hälso- ochden 1 är

liten, endast cirkaoch den faktiska lönen Detsimulerade procent.en
där skillnaden mellan den simule-yrkesgruppfinns inte längre någon

de övrigamycket iden faktiska lönenrade och avsevärt större änär
mellan den si-har skillnaden sedan 1981yrkesgrupperna. Däremot

i yrkesgruppen Tekniskt,faktiska lönen ökatmulerade och den me-
naturvetenskapligt arbete.dicinskt och

genomsnittliga simu-sammanlagda vägdaSkillnaden mellan de
uppgick tilllönerna enligt NYK-kodningenrespektive faktiskalerade

skillnaden minskat något jämförtd.v.s. hade1991,cirka procentsex
med 1981.

tabellde SEI-kodade yrkesgruppernaresultaten forVad gäller
tjänstemän där denvi det finns 1981 Högre5.8 att en gruppser - —

inte från den simule-för kvinnor skiljer siggenomsnittslönenfaktiska
medelnivå lig-och Tjänstemäntjänstemänrade. Bland Lägre

simulerade cirkagenomsnittslönema for kvinnor 11-16de pro-ger
Okvalificerade tjänstemänfaktiska. Gruppenhögre deäncent upp-

Okvaliñcerade arbetarevisar liknande mönsterett gruppernasom
simuleradeligger dearbetare; i allaoch Kvalificerade tre grupperna

faktiskadeför kvinnor cirkagenomsnittslönema 6-7 överprocent
genomsnittslönema.

enligt Socio-olika yrkesgrupper SE1Tabell och kvinnors löner5.8 Män i
lönsimuleradeekonomisk indelning kvinnorssamt omv.s.

produktivitetsrelateradeförfick kompensationde samma
och jobbegenskaper män.individegenskaper som

19911981
SimuleradSimuleradTimlön, Timlön,Timlön, Timlön,Yrkesgrupper,SEl-kodade
timlön,timlön, män kvinnormän kvinnor
kvinnorkvinnor

6432 633034Okvaliticeradearbetare
7235 82 6837 33Kvalificeradearbetare

68 7033tjänstemän 37 77Okvalificerade
B7 7435 39tjänstemän 42Lägre

80 8544 92medelnivá 46 38Tjänstemän
95 10450 121tjänstemän. 58 50Högre

7938 88 7241 33Vägtgenomsnitt"
arbetslivserfarenhetäven kvadrerad,antalmedFörklarande antal i utbildning,antalvariabler:

övertidsersättning,olikaobekväma deltid,flextid,arbetstider,anställningsár nuvarandearbetsgivare,hos
giftigaansträngande,kontaktmedfysisktansträngande,psykisktjäkligt,smutsigt,former ackord,av

ämnen.
faktiskayrkesfördelning.vägda respektivekönsmänrespektivekvinnor med"" faktiskalönernalörDe

yrkesfördelning.simuleradeför vägdamedkvinnornaslönerna kvinnorDesimulerade
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Om ihop de simulerade lönerna förväger kvinnor med yrkes-man
i den tidigare simulerade yrkesfördelningen för kvinnor,grupperna

erhåller vi sammanlagd, simulerad genomsnittslön för kvinnor påen
38 kronor, d.v.s. cirka högre15 den sammanlagda faktiskaänprocent
genomsnittslönen för kvinnor 33 kronor.

har skillnaden1991 mellan den simulerade och den faktiska ge-
nomsnittslönen for kvinnor i Okvalificerade arbetare ochgruppen
Okvalificerade tjänstemän krympt till cirka två Itre procent.-

Kvalificerade arbetare motsvarande skillnad oförändrad,ärgruppen
kring l Lägre tjänstemän och Tjänstemänprocent.sex grupperna

medelnivå har skillnaderna blivit mindre. Minskningen speci-är
ellt uttalad i den yrkesgruppen; skillnaden mellan den simule-senare
rade och den faktiska genomsnittslönen för kvinnor har krympt från
cirka 16 1981 till 6 1991. Detta kontrasterarprocent procent mot ut-
vecklingen i tjänstemänHögre där det 1981 inte finns nå-gruppen

skillnad mellan den simulerade och den faktiska lönen för kvin-gon
Tio år denna skillnad cirka 9är procent.nor. senare

Skillnaden mellan de sammanlagda vägda genomsnittliga simu-
lerade respektive faktiska lönerna enligt SEI-kodningen uppgick till
cirka d.v.s. skillnaden10 1991, hade minskat jämförtnågotprocent
med 1981.

Dekomponering5.9 löneskillnadernaav

Vi kan basispå ovanstående beräkningar dekomponera löneskill-av
naderna mellan och kvinnor i fyra delar. de båda första delarnamän I
konstanthåller vi för yrkesfördelning och beräknar löneeffekter som
kan hänföras till dels observerade1 olikheter i kvinnors och mäns
individ- och jobbrelaterade egenskaper förklarade skillnader, dels

kvinnor2 och erhåller olika kompensation för identiskamänatt
individ- och jobbrelaterade egenskaper oförklarade skillnader. I
de båda sista delarna beräknar löneeffekter skillnader i yrkesför-av
delning, dels 3 den yrkessegregering kan förklaras faktis-som av
ka olikheter mellan kvinnor och vad individegenskaper ochmän avser
vissa bakgrundsfaktorer, dels den yrkessegregering4 inte kansom
förklaras faktiska olikheter mellan kvinnor och vadmänav avser
individegenskaper och vissa bakgrundsfaktorer. Komponentema 1
och 2 kan hänföras till inomyrkes-löneskillnader under det att
komponenterna och kan3 4 hänföras till mellan-yrkeslöneskill-
nader. Resultaten beräkningarna i tabell 5.9.presenterasav
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Tabell Dekomponering löneskillnad timlön5.9 av
mellan kvinnor och Andelar procentenheter.imän.

2 3indelning 1 4Yrkesgmpper,
1981 39 43 3NYK 15
1991 46 39 1 13NYK
1981 25 50 16 10SEI

37 40 8 13SEI 1991

Komponenter.
hänföras mäns1 löneskillnaden kan observeradeolikheterkvinnorsoch individ-ochdendel somav

konstanthållerförklaradelöneskillnadengivet föregenskaper,d.v.s.denjobbrelaterade att
yrkesfördelningen;könsmässigaskillnader

hänföras kvinnorochmänerhåller kompensationför2 löneskillnaden kan till olikadendel attsomav
of6rkIarade"löneskillnaden,jobbrelateradeegenskaper,d.v.s.den givetidentiskaindivid-och att

yrkesfördelningen;konstanthållerförkönsmässigaskillnaderi
hänföras förklaradeyrkessegregeringen.d.v.s. den3 löneskillnaden kan tilldendendelav som

mänförklaras observeradeolikhetermellankvinnoroch vadyrkessegregering kan av avsersom
bakgmndsfaktorer;ochvissaindividegenskaper

hänföras oförklarade"yrkessegregeringen,d.v.s. den4 löneskillnaden kan dendendel somav
män"förklaras" observeradeolikhetermellankvinnoroch vadyrkessegregering intekan av avsersom

bakgnindsfaktorer.individegenskaperochvissa
100procentandelama avrundning.l vissafall inte p.g.a.summerar

andel löneskillnaden mellan kvinnor ochVi finner den mänatt av
faktiska olikheter i kvinnors och produkti-kan hänföras till mänssom

individegenskaper och jobbrelaterade egenskaper,vitetsrelaterade när
för yrkesfördelning, ökar mellan 1981 och 1991vi konstanthåller

gäller både den respektive den SEI-komponent NYK-1. Detta
hälften löneskillnaden mellankodade yrkesfördelningen. Knappt av

komponent i den NYK-kod-kvinnor och kan förklaras dennamän av
Motsvarande siffra för den SEI-kodadeyrkesfördelningen 1991.ade

andel lö-yrkesfördelningen något lägre, knappt 40 Denär procent. av
erhåller olikakan hänföras till kvinnor ochneskillnaden mänattsom

egenskaperkompensation för identiska individ- och jobbrelaterade
perioden den uppgår fortfarandeminskar underkomponent 2 men

yrkesfördelningartill i båda 1991.cirka 40 procent typer av
kan hänföras till den yrkessegre-andel löneskillnadenDen somav

olikheter mellan kvinnorkan förklaras faktiskagering, vilken av
bakgrundsfaktorerindividegenskaper och vissaoch vadmän avser

gäller speciellt NYK-fördel-komponent inte 1991.3 , Dettaär stor
endastandel endast vilketningen där denna 1utgör ärprocent; en
SEI-kodadejämfört med Vad denmarginell minskning 1981. avser

jämfört medförändringen däremot 1981yrkesfördelningen så är stor;
tilllöneskillnaden halverats, från 8har denna andel 16 procent pro-av
löneskill-yrkesfördelningar den andelbådaFör ärcent. typer avav

yrkessegregeringenhänföras till den oförklaradenaden kansom
dettaSkillnaden dockkomponent cirka 1991.4 13 ärär attprocent
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viss minskning jämfört med vad NYK-kodade1981 denen avser
yrkesfördelningen. den SEI-kodade yrkesfördelningen har denFör
andel löneskillnaden kan hänföras till oförklaradedenav som
yrkessegregeringen Ökat något sedan 1981.

Slutord5.10

indikerarResultaten från vår studie det finns systematiska, köns-att
kvinnormässiga löneskillnader tjänar mindre såväl inommänän- -

mellan yrkesgrupper, och dessa löneskillnader inte låter sigattsom
förklaras produktivitetsrelaterade individ- och jobbegenskaperav

observerade bakgrundsfaktorer föräldrarsvissa centrala t.ex.samt
oforklarade delarna löneskillnadema har dock minskatyrke. De av

något mellan och 1991, både i den horisontella NYK-kodade1981
yrkesfördelningen och i den vertikala SBI-kodade yrkesfördelning-

en.
cirka löneskillnadenVåra resultat tyder på 40 mellanatt procent av

från oförklarade inomyrkes-löneskill-kvinnor och 1991 härrörmän
i tämligen brett definierade yrkesgrupper. gäller i såvälnader Detta

horisontella i den vertikala yrkesfördelningen. brettden Hursom yr-
defmierats sannolikt betydelse för fördelning-kesgrupperna är storav

datamängd harlöneskillnader inom och mellan yrken. Givet våren av
yrkesgruppema ytterligare och samtidigtvi inte kunnat disaggregera

könsfördelningar. förklarade inomyrkes-alltför skeva Deundvika
högre de oförklaradelöneskillnaderna 1991 något 46 procent änär

och ii horisontella yrkesfordelningen något lägre 37 procentden
yrkesfördelningaryrkesfördelningen. bådaden vertikala I typer av

ochlöneskillnaden mellan kvinnor 1991kan cirka 13 mänprocent av
mellanyrkes-löneskillnader.hänföras till oforklarade

mellanyrkes-löneskillna-inomyrkes- respektiveoförklaradeDe
studie kan härröra från individ-, jobb-dema vi erhåller i dennasom

bakgrundsegenskaper vi inte har kunnat kontrolleraoch övriga som
lönediskrimine-bristande jämställdhet ochfor. kan också bero påDe

erhåller normaltsvenska arbetsmarknaden. Kvinnorring på den en
individ- ochkompensation för produktivitetsrelateradelägre samma

löneskillnademainom yrke. Vidare,jobbegenskaper än män samma
majoritet och andra yrken låterkvinnormellan yrken där utgör storen

individegen-skillnader i produktivitetsrelateradesig inte förklaras av
skaper.

och Eskilvärdefulla synpunkter från Peter SkogmanVi tackar för Inga Persson,
Mia Hultintacksamma för hjälp från och Magnus NermoWadensjö. Vi ocksåär

sammanställt data.vinär
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Appendix A.1

Fördelningen yrkesgrupperav
enligt Nordisk yrkesklassificeringN YK

Tekniskt, medicinskt och naturvetenskapligt arbete:
Omfattar NYK-kodema 001-039.

Samhällsvetenskapligt, humanistiskt, konstnärligt, militärt
administrativtkvalificerat arbete:samt

Omfattar NYK-kodema 061-099, 101, 118, 902-903, 981

Pedagogiskt arbete:
Omfattar NYK-kodema 050-059

Hälso- och sjukvårdsarbete:
Omfattar NYK-kodema 040-049

Kameralt och kontorstekniskt arbete:
Omfattar NYK-kodema 201-298

Kommersiellt arbete:
Omfattar NYK-kodema 301-339

och kommunikationsarbete:Transport-
Omfattar NYK-kodema 601-699

Servicearbete:
Omfattar NYK-kodema 901, 904-949

Tillverkningsarbete:
Omfattar NYK-kodema 401-441, 701-883

Appendix A.2

Fördelningen yrkesgrupper enligt Socio-ekonomisk indelningSE1av

Okvaliñcerade arbetare

Kvalificerade arbetare

Okvalificerade tjänstemän
-i studien ingår förmån i dennaäven grupp

tjänstemänLägre
-i studien ingår arbetsledare i dennaäven grupp
Tjänstemän medelnivå

tjänstemänHögre
i studien ingår med fritt yrke i dennaäven personer grupp-

Övriga exkluderas fråndenna har beräkningarnagrupp-
här ingår näringsidkare, företagsägare och jordbrukare-
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Chefernas kön och de anställdas lön
studie könsdiskrimineringen av-

på svenska arbetsplatser

MIA HULTIN RYSZARD SZULKIN

6.1 Inledning

En central fråga inom samhällsforskningen hur deär processer som
tillgången till eftertraktade positioner ochstyr belöningar i arbetslivet

beskaffade och varför deär resulterar i ojämlik resursfordelningen
mellan olika individer. grundläggandeEtt antagande i dis-grupper av
krimineringsteorier kön vikt forär hur anställdaär be-att storav
handlas och belönas på arbetsmarknaden. bristEn i diskriminerings-
forskningen dock mekanismema bakomär könslöneskillnademaatt
ofta diskuteras i relativt och de potenti-termer attvaga processer som
ellt leder till diskriminering sällan underkastas empirisk analys.

dettaI kapitel föreslår vi och genomför enkelt diskri-ett test av
mineringsansatsen. Om löneskillnader mellan och kvin-mänman ser

resultat diskriminering det rimligtett arbets-ärnor att anta attsom av
givare och andra beslutsfattare inom organisationer aktivt deltar i
denna Utifrån sådant perspektiv torde könssammansätt-ettprocess.
ningen bland de individer har inflytande lönesättningen påöversom
arbetsplatserna centralt intresse. Sannolikheten för kvinnorattvara av
i beslutsfattande positioner använder sin makt for andrautestängaatt
kvinnor från rättvisa belöningar torde rimligen lägre änvara sanno-
likheten för manliga beslutsfattare det. På de arbetsställen däratt gör
den kvinnliga representationen bland cheferna hög kan för-är man

sig diskriminerande behandlingvänta kvinnor relativt säll-att ärav
och kvinnors kvalifikationer och arbeten intesynt systematisktatt un-

derskattas och undervärderas. detta kapitelI analyserar vi ochom
vilket respektive kvinnors lönersätt mäns påverkas könssamman-av
sättningen bland cheferna på arbetsplatserna.

diskrimineringsteorierI de diskuteras i detta kapitel betraktassom
arbetsorganisationer där sociala konflikter utspelas mellansom arenor
beslutsfattare och arbetstagare likväl mellan olikasom grupper av ar-
betstagare Acker, 1987; Baron, 1991; Kalleberg m.fl., 1981; Tomas-
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kovic-Devey, Fördelningen belöningar där1993. ärav en process
manifesteras varvid belöningsstrukturen tillkonfliktfyllda intressen

relativa olika organi-viss del återspeglar den makt inomsom grupper
knappast givet längs vilka linjer dessa kon-sationen besitter. Det är

flikter utspelar sig och vilka uppnår eller mindrestörregrupper som
förvärvade formellframgång i konflikterna. egenskaperHur som

utbildning och arbetslivserfarenhet värderas och belönas kan exem-
pelvis variera mellan olika arbetsplatser. Enligt diskrimineringsteorin

egenskaper kön och etnicitet central betydelsetillskrivnaär som av
i arbetslivet utformad.för hur fördelningen knappa En-ärav resurser

organisationsbaserade konfliktperspektivet kan diskrimineringligt det
aktiv individer harresultat styrsett processav en som av somses som

diskriminera individer inombåde kapacitet och motivation andraatt
organisationen.

forskning utförts i syfte könslö-empiriska analyseraDen attsom
huvudsak inriktats existen-nediskriminering har i dokumenteraatt

omfattningen diskriminering, medan antalet studier deoch av avsen
diskriminering i arbetsorganisatio-kan tänkas genereraprocesser som

Marini, Tidigaremycket litet 1989. studier könslöne-seär avner
oftast ifrån data individer och deras jobb medanskillnader utgår om

omfattar uppgifter såväl individuella anställ-undersökningar som om
arbetsgivare mycket sällsynta.da deras arbetsplatser och ärsom om

viktig förklaring till varför diskrimineringsproces-kanDetta envara
utifrån det perspektiv föreslås ochhittills inte har studerats somser

Även inte direktanalyseras i detta kapitel. vi kommer kunnaattom
diskriminering vi kunna drafastställa vikten olika typer trorav ossav

huruvidaslutsatser beträffande könsskillnader i inflytande över ar-
viktig diskrimineringspro-betsorganisationer kan mekanism ivara en

söker vi besvara frågan kvinnors löner läg-analysernaI äromcessen.
arbetsplatser där relativt många cheferna på arbets-på är män änre av

cheferna kvinnor. utsträckningplatser där relativt många denIärav
könssammansättningen bland beslutsfattarna på arbetsplatserna är re-

existensen olikartade belöningar för kvinnor ochlaterad till mänav
produktivitetsrelaterade egenskaper, får idén diskri-med liknande om

minering aktiv empiriskt stöd. Analysema i detta ka-som en process
från Levnadsnivåundersökningenpitel baseras på individdata 1991

1991.från Arbetsplatsundersökningenoch arbetsplatsdata

visamlats i USA och Kalleberg 1994, såvittLiknande data har Norge se men
frågeställning det slag vi här. Förföreligger inga studier med presenterarvet enen av

Arbetsplatsundersökning-utförligare beskrivning Levnadsnivåundersökningen ochav
m.fl.Fritzell och Lundberg 1994 respektive Grand 1994.en, se
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6.2 Könsdiskriminering på arbetsmarknaden

litteraturenI diskriminering på arbetsmarknaden kan i hu-om man
vudsak urskilja olika diskriminering har relevanstre förtyper av som
könslönegapet. Dessa allokeringsdiskriminering,är värdediskrimine-
ring och direkt diskriminering se England, 1992; Petersen och Mor-

1995; Tomaskovic-Devey, 1995; Treiman och Hartmann, 1981.gan,
Med allokeringsdiskriminering kvinnor i förhållande tillattavses

med liknande kvalifikationermän har begränsad tillgång till högre
positioner inom arbetsorganisationer såväl vid anställningstillfállet

vad gäller befordringsmöjligheter. Denna diskrimineringsom typ av
resulterar i kvinnor tenderar anställda iatt yrken, i jobb ochatt vara

lågaarbetsställen där lönenivåerna relativt Allokeringsdiskri-är
minering mindre relevans i detta kapitel eftersomär vi i analysernaav
fokuserar på könsdifferentierade utfall lönesättningsprocesserav som
inträffar då individer redan allokerats till olika positioner inom arbets-
organisationerna.

Värdediskriminering kan existera jobbsägas innehasnär som
framför allt kvinnor betalas mindre jobb med liknande värdeänav
eller arbetsinnehåll, innehas framför allt England,mänmen som av

1995.1992; England och Farkas, 1986; Tomaskovic-Devey, Värde-
diskriminering således riktad jobbär och inte individer, vil-mot mot
ket innebär i traditionella kvinnojobbäven kanmän erhållaatt relativt
låga löner till följd nedvärdering typiskt kvinnliga arbets-av en av
uppgifter. finnsDet flertal studier visar yrken där mångaett attsom

de anställda kvinnor lägre betaldaär andra yrkenär med jäm-änav
förbart arbetsinnehåll och de lägre belöningama ofta gäller bådeatt

och kvinnor i kvinnodominerademän yrken Baron och Newman,
1989; England, 1992; England m.fl., 1988; 1994, Grands kapitel i
denna volym; Kilboume m.fl., 1994; Löfström, 1993; Tomaskovic-
Devey, 1993; Tomaskovic-Devey m.fl., 1996.

Direkt diskriminering existerar i den mån kvinnor betalas mindre
i yrke påän arbetsplats.män Denna diskrimine-typsamma samma av

ring alltså riktad direkt individerär och återspeglas i könslöne-mot
skillnader inom jobb. forskningDen utförts inom detta områdesom
pekar på direkt diskriminering spelar relativt begränsadatt rollen som
förklaring till löneskillnader mellan och kvinnormän se exempelvis
Petersen och Morgan, 1995.

2En arbetsmarknad där kvinnor och delvis arbetar i olikamän yrken behöver givetvis
inte resultat diskriminering. Könssammansättningen inomett yrken ochvara av ar-
betsmarknadssegment påverkas exempelvis i hög grad individers tidigare köns-av
bundna val utbildningsinriktningar.av
3Ett arbetes värde i detta sammanhang aspekter arbetsinnehållet rele-medavser av

för lönesättningen, exempelvis kvalifikationskrav ochvans som ansvar.
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könslöneskillnaderarbetsplatsen ochpåProcesser

undersök-systematiskafinns, veterligen, ingaSom redan nämnts oss
ifrånriksrepresentativa datamaterial utgårningar baserade på attsom
aktörerhandlande hos olikaresultatdiskriminering kan ettses som av
arbets-diskriminering påarbetsorganisationema. Analyserinom av

beslutsfattare ibortse fråndet helamarknaden tycks på atttaget orga-
arbets-roll vid fördelningenmycket viktignisationer kan spela aven

empirisk forskningfinns dock vissbelöningar 1991. Detse Baron,
kvin-chefernadär relativt mångaarbetsplatsertyder på äratt avsom

organisatio-liknandekönsintegrering andrasnabbareuppvisar ännor
cheferna 1991; 1994; BaronBaron,relativt mångadär är mänavner

refererar Bielby och 1986, Baron,Vidare Baronm.fl., även1991. se
besluts-och andrafrån där arbetsgivareexempel USAflertal1994 ett

inflytande på hurha visstkönsrollsstereotyper kanfattare attmenar
ocksåVissa forskare betonarutformade.belöningssystemen attär

institutionaliseradekan blilönesättningsprocessenkönsojämlikheter i
arbetsplatser-och procedurer påadministrativa reglerinbyggda ioch

könslöneskill-forskningenriktningpekar iAllt detta mot att omna.
beslutsfattareorganisationersuppmärksamhetnader bör störreägna

lönesättningspro-direkt inflytandegrad hareftersom dessa i hög över
Marini, 1989.1991;se Baron,cessen

ak-perspektiv där diskrimineringförInom ett enses somramarna
återspeglas iorganisationenmaktstrukturen inomi vilkentiv process

och kategorierolika individerbelöningar mellanfördelningen avav
varför orättfärdigagrunder tillhuvudsak urskilja tvåianställda kan

kopplas tillförklaringar kanBåda dessaexisterar.könslöneskillnader
diskriminera ochbeslutsfattarehosoch förmåganmotivationen att

che-kvinnligamanliga påtillämpliga påbåda kan änantas mervara
diskrimineringförklaringen innebärförstafers handlande. Den att

avsiktlig strategihögstarbetsorganisationenikvinnor ärmot somen
arbetsbelö-fördelningenfördelar vidsyfte bevarahar till mänsatt av
iställetdiskrimineringförklaringen kanandraUtifrån denningar. ses

fattar beslutchefer ochutfallavsiktligtmindre attett ageraravsom
individuella anställ-vid bedömningenutifrån könsrollsstereotyper av

yrkeskategoriersvärdering olikaoch vidarbetsprestationerdas av
kommerförklaringararbetsorganisationen. Båda dessaförbetydelse

nedan.diskuteras närmareatt

för maktkampArbetsorganisationer som arenor
könslöne-feministiska litteraturenutgångspunkt i den ärviktig attEn

besluts-manligastrategi hosavsiktligkandiskriminering som enses
grundläggandedenexempelvishävdarReskin 1988fattare. att me-
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kanismen bakom orättfärdiga könslöneskillnader vilja be-är mäns att
sina fördelar inom arbetsorganisationer. harMän inte bara öns-vara

kan och incitament bevara sina fördelar, också förmåganatt ägerutan
upprätthålla dessa. Diskriminering byggeratt enligt detta resonemang

på organisatorisk makt kan användas föratt utforma regler ochatt
procedurer så de tjänar syftet fördela till fördelatt föratt resurserna
den manligaDen dominansen bland beslutsfattarna iegna gruppen.
arbetsorganisationen torde mycket viktig maktresurs för beva-vara en
randet privilegier vid fördelningenmäns belöningar.av av

Ett liknar det Reskin för återfinns i denresonemang som som mo-
dell beskriver monopoldiskriminering Hartmann, 1976. Isom mo-
dellen arbetstagare likvälmän arbetsgivareantas inomatt som 0r-- -
ganisationen samarbetar i syfte starkaregöra påatt män som grupp
bekostnad kvinnor Dock tycks det i denna modell sak-av som grupp.

systematiska hur sådan konspiration skapasnas resonemang om en
och vidmakthålls faktiskt individuellt handlande. Enligt ettgenom

sociologiskt perspektiv kan olika makt inom organisa-mer gruppers
tioner istället beskrivas i deras relativa tillgång till olika for-termer av

sociala nätverk. Vissa nätverksansatsens forskningsresultatmer av av
framstår särskilt betydelsefulla i detta sammanhang. det förs-Försom

har det visats sociala nätverk individuellvikt förta framgångatt är av
belöningar/li arbetslivet och därmed bidrar till skapa ojämlikhet iatt

För det andra förefaller ha utvecklademän sociala nätverk vidmer
sidan familjekontakter vad kvinnor harän Marsden, 1987. Dettaav
gäller inte minst kontakter med arbetskamrater Fischer och Oliker,
1983. det tredjeFör har det i nätverksforskningen framkommit att
likhet i exempelvis kön och etnicitet underlättartermer inter-av-. -
aktion i nätverk Rogers och Kincaid, 1981. Såväl kvinnormän som
tenderar interagera inom könssegregerade nätverk på arbetsplats-att

Brass, 1985. Vidare finns det forskning tyder på över-erna attsom
ordnade inom arbetsorganisation tenderar uppfatta könsolikhetatten
hos sina underordnade effektivitetssänkande och försvår-som som en
ande omständighet vid skapandet interpersonella relationer med deav
underställda Tsui och OReilly, 1989.

Det tycks sålunda rimligt har möjligheteratt mänanta att större än
kvinnor dra olika aktiveraatt sina socialanytta attav resurser genom
nätverk arbetsplatserpå där den manliga dominansen bland besluts-
fattarna stark. den utsträckningI manligaär chefers sociala avstånd
till manliga underordnade kortare avståndet till kvinnligaär under-än
ordnade, torde kvinnliga anställda generellt bli förfördelade i lö-sett
nesättningsprocessen vid arbetsplatser där den hierarkiska strukturen

l SeBurt 1995 för analys hur tillgången till strategiska nätverk påverkaren av upp-
åtrörligheten bland chefer lägrepå nivåer i amerikanskt högteknologiskt företag.ett
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nätverk köns-socialaEnligt dettadomineras ärmän. resonemangav
individer ochbådespecifika i så måtto män representan-att som som

manligt dominerat yrke har lättareexempelvisför ettter en grupp --
manligt domi-och sina anspråk iför sinavinna gehör ettargumentatt

sig kvinnligakan förväntamotsvarandenätverk. På sätt attnerat man
ochbelönade för sin kompetensbli relativt välanställda har lättare att

där relativt mångaproduktiviteten arbetsplatsertillsina bidrag av
kvinnor.cheferna är

för bevarandeArbetsorganisationer arenorsom
könsrollsstereotyperinstitutionaliseringoch av

medvetnadiskriminering idiskuteraVid sidan ute-termeratt avav
utifrånvikten handlandekan betonastängningsstrategier även avman

i diskrimineringsprocesser. Ettkönsrollsstereotyperfördomar och
studier kvinnojobbjobb uppfattashar visatflertal äratt som re-som

produceratsoch tjänsterbetalda ochlativt dåligt mänatt som avvaror
tjänster produceratslikvärdiga ochvärderas högre än avsomvaror

för genomgång litte-Viviano,Shepela och 1984,kvinnor se aven
kvinnors arbete tordesystematisk nedvärderingSådanraturen. va-av

arbetsorganisationer där relativtframträdande irelativt sett merra
beslutsfattande positioner.finns imånga män

organisationers strukturer ochhävdar19941991,Baron att pro-
socialpsykologiska fe-kulturella ochpåverkadestarktcedurer är av

kvinnor.generaliseringarexempelvis ochstereotyper omsomnomen
handlingssättför diskriminerandeempiriskt stödfinnsDet att som var

bli institu-tenderarorganisation byggdesmedanutbredda attuppen
hur posi-inverka beslutfortsätteroch sålundationaliserade att om

i organisationen Baron,och belönasdefinieras, besättastioner ska
könslöneskillnaderkan få existerandestrukturell tröghetSådan1991.

förefalla någottillskrivnabaseras på stereotyper att av ensomsom
långtbelöningsstruktureninflytandeoch kan hahävdvunnen lag

och Piore,förändrats Doeringerinitiala förhållandenadeefter det att
beslutsfattare generelltmanligarimligtverkar1971. Det attatt anta

förkvinnliga beslutsfattaremotiverademindre än attattärsett agera
också visatinstitutionaliserad diskriminering. harDetsådanupphäva

kvinnliga beslutsfattarestudierempiriska öppna änsig i äratt mer
rättvisa anställ-påtryckningar förför olikabeslutsfattaremanliga
Sålunda kan1991.arbetsplatserna Baron,ningsförhållanden på ett

löner påkvinnliga anställda har högreindikerarresultat att ar-som
kvinnliga chefer tydarelativt mångadär det finnsbetsplatser att

rättvistkorrekt ochpåoch belönasarbete bedömskvinnors ett mera
organisationer.i sådanasätt
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Statistisk diskriminering rationell strategisom

Antagandet manliga beslutsfattare benägna ochatt är motiverademer
diskriminera kvinnor vad kvinnliga beslutsfattareatt än kanär sägas

få empiriskt stöd i analyserna kan finna kvinnors löner på-attom
verkas negativt det finns manlig dominans i arbetsorganisa-attav en

Äventionernas maktstrukturer. ingen sådan effekt kan påvisasom
återstår emellertid, många tidigare studier har visat, mel-ettsom gap
lan och kvinnors löner börmäns förklaras. dettaI sammanhangsom
kan statistisk diskriminering tjäna relevant teoretisk Teo-som en ram.
rin statistisk diskriminering har tillämpats framför allt i sambandom
med könsdifferentierade allokerings- och sorteringsprocesser på ar-
betsmarknaden, det vill i sammanhangsäga gäller beslutsom om an-
ställning och befordran kvinnor respektive Enligt förespråka-män.av

för detta perspektiv behandlar arbetsgivare och kvinnor olikamänre
utifrån antagandet kvinnor lag mindre produktiva,över mindreatt är
arbetsbenägna och mindre stabila vad Phelps,än 1972. denmän är I

kvinnormån verkligen uppvisar de egenskapersom grupp mer av som
arbetsgivare betraktar icke önskvärda kan statistisk diskrimine-som
ring rationellsägas strategi. Genom generellt diskrimineraattvara en
kvinnor vid anställning och befordran erhåller arbetsgivare arbets-en
styrka i genomsnitt produktiv diskrimineringär inteänsom mer om
förekom. Detta drabbar givetvis vissa kvinnor på orättfárdigt sätt,ett
eftersom och kvinnors arbetsrelaterademäns egenskaper i mycket hög
grad överlappar varandra England och Farkas, 1986. Att använda
sig lätt igenkännbar tillskriven karakteristik kön i beslutsfat-av som
tande individer kan dock ekonomiskt effektivt då det iom ses som re-
gel både kostsamt och svårt för arbetsgivarenär införskaffa rättvi-att
sande information varje individs potentiella produktivitet.om

Statistisk diskriminering kan relevans i diskussioneräven vara av
könsdifferentierade utfall lönesättningsprocessen. Eftersomom av an-

ställdas aktuella och potentiella produktivitet aldrig helt och hålletär
känd för arbetsgivaren kan könsskillnader i produktivitetantagna an-
vändas resursbesparande hjälpmedel i fastställandet adek-ettsom av

belöningar för de anställda. Dessutom kan lön intevata barases som
belöning för den anställdes produktivitet, viktig delävenutan som en
i arbetsorganisationens incitamentssystem i det lön centraltäratt ett
instrument för genererandet motivation, och ansträng-av engagemang
ning bland de anställda Akerlof, 1982. Sålunda kan de anställdas nu-
varande löner delvis betraktas uttryck för arbetsgivares ochettsom
andra beslutsfattares bedömning de anställdas framtida prestationerav
inom organisationen. dettaI sammanhang kan det förefalla rationellt
för såväl kvinnliga manliga beslutsfattare investera relativtattsom
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anställdamotivation hos kvinnligamindre för attsett omgenerera
manligapålitlig arbetskraftmindre stabil ochdessa kan änantas vara

anställda rationelladiskriminering vilar såledesStatistisk över-
organisation-förhandlingssättvilkaväganden är gynnsammasomom

kvinnligatillämpas såvältorde därför kunnaproduktivitet och avens
beslutsfattare.manligasom

tillvägagångssättAnalytiskt6.3

anställdaskapitel huruvidaställs i dettafråganempiriska ärDen som
beslutsfattarna inomkönssammansättningen blandlöner påverkas av

diskrimine-förekomstensyfte studeraarbetsorganisationerna. I att av
multivariatautförs antalarbetsplatsernaringsprocesser ett regres-

beroendeanvändsbruttotimlöndär logaritmensionsanalyser somav
resul-och kvinnor ochförutförsAnalysernavariabel. mänseparat

delsorganisationer i urvalet,samtligadels förredovisas separattaten
vill skiljatill varför viAnledningenoffentlig sektor.ochför privat

tidigare forskningoffentlig sektorochanställda i privatmellan är att
sek-artikulerade i den privatakönslöneskillnadernavisat äratt mer

Tomaskovic-Devey, 1995.ochexempelvis Andersensetorn
könssammansättningmaktstrukturenseffektendärde analyserI av

and-för blockkontrollerasstuderasanställdas lönerpå de även tre av
inklu-lönespridningen. det förstaFörinverka påkanfaktorer somra

kvalifika-anställdas individuelladestandardmått påantalderas ett
anställ-arbetslivserfarenhet,ingår de anställdasblocktioner. dettaI

detutbildningsår.antal Förarbetsgivarenuvarandeningstid hos samt
tillgångojämlikkvinnor kan haför ochkontrollerar viandra mänatt

arbetsmarknaden.positioner på Deyrken ocharbetsplatser,till olika
arbetsplatsenblock andel kvinnor påi dettaingårindikatorer ärsom

Slutli-arbetsledaransvar.kvalifikationsgradarbetetsoch i yrket, samt
iorganisatoriskamått påinkluderas termerett genom-avresursergen

arbetsplatsen analysera effektenkan viSålundasnittlig lönenivå på

5 tilldiskrimineringvid sidan statistiskandra förklaringargivetvis finnaskanDet av
arbetsorganisa-könssammansättningen iochnollsamband mellan löneruppvisatett

kalladeför denerbjuds inom såsådan förklaringmaktstruktur.tioners En ramarna
mindrekan betala kvinnormonopsonistisk arbetsgivare änmonopson-modellen. En

arbetskraftmanlig sekvinnligmindre konkurrensföreliggerdet änmän omomom
föreslåsnollsamband kanförklaring tillEngland 1984. EnBurstein 1994, ettannan

försåtligpostuleras särskilti vilken detfeministisk modellradikalutifrån enen mer
förtrycka-har lyckats skapapatriarkala strukturernämligendiskriminering, atttyp av

förklaring såvittsådanpositioner. Enbeslutsfattande ärkvinnor i typäven avre av
grunder.tillbakavisa empiriskaomöjlig påpraktisktemellertidkan atttagetse

6 beroendevariationen i denteknik användsden statistiskaInnebörden är attsomav
variablerolika oberoende pre-återförs pålogaritmen lönnaturligavariabeln den av

givetprediktoremaocheffektenestimat erhålls påvarviddiktorer enen avav var
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på löner könssammansättningen bland cheferna på arbetsplatsernaav
oberoende de potentiella skillnader råder mellan kvinnor ochav som

vad gäller individuella kvalifikationer, allokering till yrken,män ar-
betsplatser och jobb med olika kvalifikationer och samtansvar orga-
nisationsresurser.7

empiriskaDe analyserna i detta kapitel baseras på antagandet att
de innehar beslutsfattande positioner arbetsplatserna förfogarsom

makt lönesättningsprocessen. Antagandet kan elleröver över vara mer
mindre korrekt beroende på organisationen kännetecknas lägreom av
eller högre grad flexibilitet vad gäller lönesättningen. Sambandetav
mellan andelen manliga chefer på arbetsplatsen och kvinnors löner
torde särskilt påfallande i organisationer där beslut lö-rörvara som

decentraliserade till chefer på nivåer under den högstaärnerna ar-
betsplatschefen. syfte studera huruvidal detta antagande får stöd,att
utförs analyser för organisationer där denna de-även separata typ av
centralisering tillämpas.

6.4 Data

empiriska analysernaDe i detta kapitel grundas på två olika data-
material. Informationen individerna och deras arbeten hämtas frånom

års Levnadsnivåundersökning1991 Urvalet förLNU91. LNU91 be-
står ungefär individer6 000 representativa för svenskar mellan 18av
och år. Svarsfrekvensen för75 LNU91 79 Ungefär 3 500procent.var

de undersökta individerna hade lön från anställning vid undersök-av
ningstillfállet.

andra datamaterialetDet Arbetsplatsundersökningenutgörs av
vilken inkluderar1991 APU91, 2 135 arbetsorganisationer med

minst tio anställda. datamaterialDetta kopplat till LNU91är genom
det innehåller uppgifter för de arbetsplatser vid vilka respondent-att

i anställda.LNU91 APU91 intervjuades förI representantererna var
arbetsplatsledningen bland organisationsstruktur, personal-annatom
politik, belönings- och befordringssystem och personalutbildning.
Svarsfrekvensen för ochAPU91 93 användbar inforrna-procentvar

viss nivå på konstanthållet för alla andra oberoende variabler. Analysen ocksåger
R2.besked det totala förklaringsvärdet modellenom av

7 inkluderaAtt organisationsresurser och andelen kvinnliga anställda arbetsplatsenpå
respektive i yrket i analys där könslönegapet studeras i modell fören en gemensam

och kvinnor naturlig strategi då vill i beaktande skillnader imän är mänstaen man
och kvinnors allokering till fördelaktiga positioner i arbetslivet. Anledningen till att
dessaindikatorer inkluderas och kvinnors löner analyseras iäven när mäns separata
modeller också allokeringen manliga och kvinnliga chefer varierar medär att av orga-
nisationsresurser och med könssammansättningen generellt i organisationer och
yrken.

159



Ryszard SzulkinHultinMia

arbetsplatser. Sålunda källantion erhölls från 1988 APU91 till deär
uppgifter organisationsnivå används i analyserna i dennapå som upp-
sats.

variabeln i detta kapitel individers löner varförcentralaDen är
organisationen observationsenhet i de empiriskaindividen och inte är

de har flerEftersom vissa arbetsplatsernaanalyserna. större än enav
antalet observationerfrån anställda, det totalarespondent LNU91 är

arbetsplatser beskrivning variabel-antalet Förnågot större än en av
Bilagakonstruktioner, 1.se

resultatEmpiriska6.5

empiriska avsnittet detta kapitel inleds med kortare be-Det enav
följeroberoende variablerna i Därefterskrivning de uppsatsen. enav

könssammansättningen bland cheferna på arbetsplats-beskrivning av
och branscher arbetsmarknaden. Sedanför olika sektorer pre-erna

från multivariata analyser där effekten könssam-resultatsenteras av
arbetsplatserna respektivemansättningen bland cheferna på på mäns

löner studeras.kvinnors
variablerna be-tabell där de oberoendeBilaga 2I presenteras en
vid handenoch kvinnor tabellskrivs för Dennamän attseparat. ger

tjänar ungefär kronor mindre timmeanställda 1991 16kvinnliga per
Kvinnornas löner således i genomsnittmanliga anställda. utgörän

ansenliga skillnad tycks inteungefär Denna82 männens.procent av
med de relativt skillnader före-i överensstämmelse småstå sett som

gällande deras individuella kvalifika-ligger mellan och kvinnormän
års längre arbetslivserfarenhettioner. har förvissoMän ännästan tre

kvinnor vad gällerskillnaderna mellan ochvad kvinnor har, mänmen
antal i formellnuvarande arbetsgivare åranställningstid hos ut-samt

8 respektive kvinn-uppgifterna andelarna manligakanDet nämnavärt attatt omvara
respondenterjämförts med könssammansättningen bland deliga chefer i APU91 har

eller flera underordnade. jämförelse vidi angivit de har DennaLNU91 att gerensom
denna studie, i detreliabilitet hos den centrala oberoendevariabeln ihanden högen

Enligttal i det identiska i APU91 och LNU91.dessajämförbara närmasteäratt
kvinnliga chefer de respondent-den genomsnittliga andelen 31 AvAPU91 är procent.

de har eller fler underordnade i arbetet 32i LNU91 är procentatt ener som anger
kvinnor.
9 respondenter från LNU91 ocharbetsplatserna i APU91 inkluderas tvåFör 110 av

från LNU91.arbetsplatser inkluderas fler respondenter Iför ytterligare 106 tvåän
för vilkaexkluderat de arbetsorganisationersamtliga analyser i denna haruppsats

tillförlitlig,respektive kvinnliga chefer inteinformationen andelen manliga ärom
med cirka 200.antalet individer i analyserna reduceratsvilket har resulterat i att

bortfall.variablerna behäftade med internt Dettadel de oberoendeDessutom är en av
och andel kvinnor igenomsnittslön arbetsplatsengäller framför allt variablerna på

totalttill följd dessareduktionerobservationer i analyserna uppgåryrket. Antalet av
till individer.1625
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bildning betydligt mindre. studerar hurNär och kvinnorär mänman
allokerade till olika arbetsplatser, yrken och positioner framträderär

dock kraftigamycket könsskillnader. Män tenderar arbetaatt ar-
betsplatser och i yrken där majoritet de anställda ärstor mänen av
medan det omvända gäller för kvinnor. Vidare har i genomsnittmän

gånger fler underordnade i arbetet vad kvinnor har. Dessa resul-äntre
kan tydliga återspeglingar den svenska arbetsmark-tat attses som av

naden mycket könssegregerad.starktär
tabell 6.1 redovisas könssammansättningen chefsnivåI dels for

samtliga organisationer i urvalet, fordels privat och offentlig sektor
analyserna urskiljs fem olika könssammansättningskatego-Iseparat.

rier, nämligen organisationer med manlig, mansdominerad, balanse-
kvinnodominerad kvinnligrad, chefsbesättning. manligIsamt en res-

pektive kvinnlig organisation 100 cheferna respek-är mänprocent av
mansdomineradtive kvinnor och i respektive kvinnodomineraden or-

mellan ochganisation 71 99 cheferna respektiveär mänprocent av
kvinnor. könssammansättningen ska betraktasFör balanseradatt som
ska mellan och 70 cheferna30 antingen ellermänprocent av vara
kvinnor Tomaskovic-Devey m.fl., for liknandese 1996, indel-en
ning. analyserna i tabellI 6.1 används viktade data, vilket innebär att

representativa forresultaten svenska arbetsplatser med minst tioär
anställdam framgårSom tabellen den manliga dominansenärav
bland arbetsplatsernacheferna på mycket stark. I 43 procent av orga-
nisationerna fmns överhuvudtaget inga kvinnliga chefer. Ytterligare

mansdominerad15 har chefsbesättning medan ungefärprocent en en
fjärdedel arbetsplatserna har balanserad könssammansättningav en

privatabland cheferna. den sektorn den manliga dominansenI påär
framträdande.chefsnivå särskilt På arbetsplats-60nästan procent av
sektorn finns ingai den privata kvinnliga chefer alls, medan baraerna

knapp femtedel de privata organisationerna har könsbalanse-en av en
rad ledning. på tjugo arbetsplatser inom den privata sek-Bara en av

finns det antingen kvinnlig dominans chefernabland ellertorn en en
uteslutande kvinnlig chefsbesättning. offentligaden sektorn kvin-I är

representation bland cheferna lag i den privataöver större ännors
sektorn. de offentliga35 arbetsplatserna harMer än procent av en

framförchefspersonal enbart eller allt består kvinnor. Drygtsom av

0 viktvariabel korrigerar for det faktum organisationer grundEn påstörreatt av ur-
sannolikhet mindrevalsmetoden har organisationer ingå i urvalet. Vikt-änstörre att

ningen betydelsen små organisationer ökas Kvinnors representationnågot.gör att av
bland cheferna mindre i mindre organisationer, vilket andelen kvinnligaär gör att
chefer generellt högre beräkningarna baseras oviktade data depåär änsett om om
baseras viktade data.på

161



Hultin Ryszard SzulkinMia

fjärdedel de offentliga arbetsplatserna har balanserad köns-en av en
struktur vad beträffar chefspositionema.

Tabell bland cheferna arbetsplatserna.I Könssammansättning på
Procent.

Manlig Mansdom. Balanserad Kvinnodom. Kvinnlig
b da c e

Samtliga 43arbetsplatser 15 23 145
Privatsektor 58 19 19 2 3
Offentlig 26sektor 27 9 27

sammansättning chefernainnebärEnmanlig bland 100 cheferna män.att procenta av
mansdomineradsammansättningblandchefernainnebär 99b En mellan71ochatt procentav

chefernaärmän.
sammansättning chefernainnebär 30 chefernaEnbalanserad bland mellan och70att procentc av

antingenkvinnorellermän.
d Enkvinnodomineradsammansättningblandchefernainnebär 99mellan71ochatt procentav

chefernaärkvinnor.
sammansättning chefernainnebär 100 chefernaEnkvinnlig bland kvinnor.att procente av

tabell redovisas andelen kvinnliga chefer arbetsplatser medI 6.2 på
branschtillhörighet."uppdelning på arbetsplatsens Andelen kvinnliga

chefer inom vård och utbildning, vilket medhögstär stämmer överens
framgickresultaten i tabell där det den kvinnliga representatio-6.1 att

chefsnivå relativt stark i den offentliga verk-på sektorn. Inomärnen
stadsindustri, byggnadsindustri och övrig industri den manliga do-är
minansen chefsnivån mycket stark såtillvida mindre tiopå änatt en av
chefer i näringsgrenar kvinnor. övriga branscher handel,dessa Förär

bank, offentlig förvaltning och övriga tjänster gällertransport, att
könssammansättningen bland dem innehar chefspositioner ärsom mer
balanserad. dessa branscher mellan femte och tredjeI är var ar-var
betsledare kvinna.

Genomsnittliga andelar kvinnliga cheferTabell 6.2
arbetsplatser olikapå procent.i näringsgrenar

Verkstadsindustri 9
6çyggnadsindustri

Ovrigindustri 7
26Handel,hotellochrestaurang

Transport, ochtele 18post
försäkringar 22Bank,

Offentligförvaltning 30
Vård,social 71omsorg
Utbildning 46
Ovrigatjänster 35
Samtliganäringsgrenar 32

Även i analys redovisas viktade resultat. arbetsställen för vilka uppgiñer-denna De
könssammansättningen bland cheferna osäkra har exkluderats. för-Dettana varom

genomsnittsandelenfarande inverkar resultaten för várdsektom, vilketpå gör att
kvinnliga chefer i vården bör tolkas med försiktighet.
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tabell studeras effekten arbetsplatsernas könssammansättningl 6.3 av
chefsnivå kvinnors respektivepå löner. Sommäns nämnts ovan

genomförs analyserna för samtliga organisationer i urvalet forsamt
den privata och den offentliga sektorn Uppsättningen obe-separat. av

analyser.roende variabler densamma i samtligaär

Tabell Regressionsanalyser logaritmerad timlön.6.3 av
analyser för kvinnor ochSeparata män.

Ostandardiserade regressionskoefficienter.

Allaorganisationer Privatsektor Offentligsektor
Modell1 Modell2 Modell3 4Modell Modell5 Modell6

K M K M K M
-0.115" 0,043Andelmanligachefer -0,145‘ 0,056 -0.096" 0,018

arbetsplatsen
0,013" 0,013"Arbetslivserfarenhet 0,014" 0,013 0,011" 0,013"

Arbetslivseriarenhet2l100 —0,024" -0,020" -0,027" -0.020 -0,019" -0,022"
0,002Anställningstid, 0,001 0,002 -0,001 0,002 0,003

arbetsgivarenuv.
utbildningsár 0,014" 0,017"Antal 0,011 0,018" 0,016 0,019"

0,022" 0,017"Upplärningstidi 0,026 0,015 0,019"arbetet 0,014
0,019" 0,026"Utbildningskravi arbetet 0,023" 0,028 0,020" 0,024"

In underställda 0,024" 0,065"antal 0,025 0,068" 0,024" 0,057"
—0,114" 0.049Andelkvinnor arb.pl. -0,062 0,087 -0,161" 0,006
-0,108" -0,063Andelkvinnoryrket -0,117" -0,016 -0,093 -0,109
0,083 0,347"Genomsnittl.lön arb.pl. 0,251" 0,466" -0.091 0,084

-0,016 -0,057"Offentligsektor

0,376 0,504 0,381 0,506Justerat 0,383 0,508
720 905 248Antal 588 472 317

" 0,99för koefficienten frånSannolikhetenstörreän skildatt
0,95för‘ Sannolikhetenstörreän koeificienten frånatt skild

iresultaten tabell diskuteras ligger betoningen den centralaNär 6.3 på
frågan i denna studie, nämligen huruvida idén aktiv diskrimine-om
ring får empiriskt stöd. modellnågot och modell studeras samtli-I i 2

organisationer i urvalet. undersöker effekterna andelenFörstga av
chefer kvinnorsmanliga på löner modell framgår model-1. Som av

len förekomsten manliga chefer arbetsplatsen starkt negativtär av
relaterad till kvinnors löner. resultat gäller vid konstanthållningDetta

rad andra faktorer kan inverka på lönespridningen. Denav en som
nettoeffektenpredicerade på lön for kvinna förflytta sig frånatten av

arbetsplats med bara manliga chefer till arbetsplats med 50en en

2 gäller med undantag för variabeln sektor naturliga skäl bara ingår iDetta som av
den analys där samtliga organisationer studeras.
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procent.cheferkvinnliga löneökning på Således5,6ärprocent en
kan effekten könssammansättningen bland beslutsfattarna påav ar-

tämligenbetsplatserna betraktas väsentlig för kvinnliga anställ-som
modell studeras effektendas löner. 2 andelen manliga cheferI av

de manliga anställdas löner. framgår dennaSom analys tenderarav
något högre arbetsplatser därlöner relativt mångamäns att vara av

effektcheferna dock relativt och den inteDennaär män. är ärsvag
varför effektenstatistiskt säkerställd, bör betraktas oväsentlig. Såsom

långt tyder således analysen könsfördelningen bland cheferna äratt
för kvinnors löner medanbetydelse den tycks sakna betydelse förav

löner.mäns
Vad gäller effekterna på lön de övriga variablema ingår iav som

analysen i modell och modell ligger resultaten i huvudsak i linjel 2
förväntats utifrån tidigare forskningmed dem lönesättnings-som om

och könslöneskillnader. tydligaste könsskillnademaDeprocesser som
framträder i analyserna för det första manliga anställda tycksär att er-
hålla klart löneavkastning inneha arbetsledaransvar ochstörre attav
för genomsnittliga idet andra höga lönenivåer organisationer haratt
betydligt positiva effekter för för kvinnors löner. Vida-änstörre mäns

förlönerna relativt låga kvinnor arbetar i yrken och påär som ar-re
betsplatser där relativt många de anställda kvinnor. Dessutomärav
kan konstatera avsevärd andel lönevariationen förklarasatt enman av

de oberoende variabler ingår i modellerna. analysen kvin-Iav som av
löner förklarar de estimerade modellerna lönevari-38 procent avnors

procent.ationen löner förklararoch i analysen de 50männensav
modell och modell i tabell analyseras de organisationer iI 3 4 6.3

urvalet tillhör den privata sektorn på arbetsmarknaden. Somsom
dominans iframgår modell den negativa effekten manlig3 är enav av

organisationemas maktstruktur på kvinnors löner tydlig. Analysen ger
förflyttar privat arbetsplatsvid handen kvinna sig frånatt som enen

hälften che-där samtliga chefer till privat arbetsplats därär män en av
ferna kvinnor i genomsnitt skulle öka sin lön med sju Vadär procent.
gäller löner finner vi återigen i analysen modell 4männens svagen

chefer ipositiv, dock icke signifikant, inverkan andelen manligaav
från modell och modellorganisationen. Slutsatsen analyserna i 3 4

könsfördelningen bland cheferna privata sektornblir således i denatt
förframför allt har betydelse kvinnliga anställdas löner.

3 bör inte predicerar löner utanför den faktiska variationsviddenDet noteras att
variabeln. finns organisationer med såväl nollhos den centrala oberoende Det som

hundra manliga chefer.procent
då variabler arbetsplatsstorlek, kontroll-Resultaten påverkas inte nämnvärt som

underordnade chef, arbetstid och branschtill-spännvidd det vill antaletsäga per
hörighet inkluderas i analyserna.
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modell och modell tabellI 5 6 i 6.3 redovisas slutligen resultaten
från analyser anställda inom organisationer tillhör den offent-av som
liga sektorn. Modellspecifikationema identiska med de tilläm-är som
pades vid analyserna den privata sektorn. Analysens resultatav ger
återigen stöd idén kvinnliga anställdas löner påverkas köns-att av
sammansättningen bland dem innehar arbetsledande befattningar.som
Även offentligai den sektorn kvinnors löner lägre de arbetar iär om
organisationer där relativt många cheferna Effektenär män.av av
könssammansättningen bland cheferna dock förmindre kvinnor iär
offentlig för kvinnor i privat sektor. beräkning denEn skattadeän av
nettoeffekten för kvinna förflytta sig från offentlig arbets-atten av en
plats där samtliga chefer till offentlig arbetsplats där hälftenär män en

cheferna kvinnor löneökning 4,7är är procent.av en
Resultaten ovanstående analyser tyder manligapå ochattav

kvinnliga chefer i vad gäller lönesättningen förär överensstort sett
olika uppfattningarde har vad gäller lönesättningen förmän, attmen

kvinnor. negativastarka sambandet mellan andelen manliga che-Det
fer och kvinnliga anställdas löner kan i princip tolkas på två An-sätt.
tingen undervärderas kvinnliga anställda manliga chefer eller såav

kvinnliga anställdaövervärderas kvinnliga chefer. från tidigareDetav
forskning välkända resultatet det föreligger omfattande köns-att ett
lönegap till kvinnors nackdel kvinnliga och manliga anställda mednär
liknande kvalifikationer och arbetskrav jämförs tyder givetvis på att
den första tolkningen rimlig den andra. Emellertid, förär än attmera

tolkningen kvinnliga chefer kvinnligaövervärderartesta attom an-
för sig harställda har något fog vi genomfört antal analyser resul-ett
därredovisade här könslönegapet studerats dels arbetsplatsertat

med manlig dominans bland cheferna, dels arbetsplatser därpåen an-
delen kvinnliga chefer överstiger manifes-50 empiriskaDenprocent.
tationen tolkningen chefer kvinnligakvinnliga övervärderarattav an-
ställda torde kvinnor tjänar med liknande kvalifi-än mänattvara mer
kationer och arbeten arbetsplatser där kvinnor i majoritet blandpå är
cheferna. Resultaten styrker emellertid inte denna tolkning. Könslöne-

givet individ-, jobb- och organisationsegenskaper mycketärgapet
arbetsplatser med manlig hierarkiskapå dominans i den makt-stort en

destrukturen. På arbetsplatser där kvinnor i majoritet bland chefer-är
reduceras lönegapet mycket kraftigt, vänder aldrig till kvin-na men

fördel. gäller såväl samtliga organisationer i urvaletDetta närnors
studeras privat och offentlig sektor studeras Dessanär separat.som
resultat således klart kvinnliga anställdastöd antagandetett attger
har erhålla rättfärdiga för sin produktivitet ochsvårt belöningaratt
kompetens de arbetsplatser där chefsstrukturen mansdominerad.på är
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sambandet mellan könssammansättningen på chefsnivå ochAtt
anställdas löner starkare i den privata i den offentligakvinnliga är än

delvis effekt löneflexibiliteten in-sektorn kan är störreattvara en av
sektorn inom den offentliga. förefaller rimligtden privata Detänom

det finns för diskriminering på de arbets-störretro att utrymmeatt
mindreplatser lönerna i utsträckning centralt reglerade.där Deär ana-

följer sker utifrån antagandet organisationer medlyser attsom nu en
decentraliserad lönesättningsprocess kännetecknas för-relativt av en

grad löneflexibilitet. chefer mellannivåerhållandevis hög Närav
anställdas belöningar blir för formellahar inflytande över utrymmet

förhandlingar och påtryckningar arbetsplatsen rela-och informella
kännetecknas löneflexibilitettivt På arbetsplatser kanstort. som av

det för individer och anställda särskilt lönsamt ak-attgrupper av vara
tivera sociala nätverk och olika maktresurser. innebärDettatyper av

könssammansättningen inom den hierarkiska strukturen kanatt antas
för debetydelse anställdas löner i de organisationer därstörrevara av

lönesättningsprocessen relativt decentraliserad i de organisatio-är än
nivåerna.fattasdär besluten löner de högstaomner

analysen i tabell 6.4 studeras endast de organisationer i urvalet iI
vilka cheferna på nivåer under den högsta arbetsplatschefen har in-
flytande lönesättningen på arbetsplatsen. denna restrik-Genomöver

vi antalet studerade organisationer övrigttion reducerar lavsevärt.
följer modellspecifikationerna de gällde i tabell 6.3. Förstsom ana-
lyseras samtliga organisationer uppfyller vårt kriterium för de-som en
centraliserad lönesättning. Därefter studeras privata och offentliga or-
ganisationer negativa effekten kvinnorspå lönerDenseparat. enav

dominerad maktstruktur arbetsplatsen omfattandemanligt på seär
Återigenmodell visar sig effekten starkast i den privata sek-1. vara

modell där endast offentliga arbetsplatser medmodell 3.se ltorn
flexibel lönesättning analyseras, effekten kvinnors lönerär av an-
del manliga chefer stark, den når inte riktigt statistisk signifikansmen
till följd analysen utförts för mycket få individer. Trotsatt attav ana-
lyserna i tabell lag bygger relativt litet antal observa-6.4 över ett
tioner, de aktiv diskriminering viktig mekanismtyder på ba-äratt en
kom könslönegapet. mekanism tycks särskilt verksamDenna vara
de arbetsplatser där avståndet relativt kort mellan de underställdaär

fattar ekonomiskaoch dem beslut belöningar. På dessaomsom ar-
betsplatser tycks kvinnor ha förhållandevis svårigheter erhål-stora att

rättvis ekonomisk avkastning för sina individuella kvalifikatio-en
för det och de krav deras arbeten innebär.samtner ansvar som

5 Arbetsplatsundersökningen finns uppgifter möjliggör klassificering1991I som en
utifrån hierarkiska lönesättningarbetsplatserna på vilka nivåer beslutav som om

fattas.
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Tabell Regressionsanalyser lagaritmerad timlön för de4 organisatio-av
där flexibel lönesättning tillämpas. Separata analyser förner en

kvinnor och Ostandardiserade regressionskoeflicientermän.

Allaorganisationer Privatsektor Offentligsektor
Modell1 Modell2 3Modell Modell4 Modell Modell65

K M K M K M
Andel chefer -0,331"manliga 0,083 -0,452" -0,100 -0,266 0,073
arbetsplatsen
Arbetslivserfarenhet 0,018" 0,015" 0,016‘ 0,013 0,016 0,019

Arbetslivserfarenhetzhoo -0,037 -0.026 —0,033" -0.019‘ -0.031 -0,048‘
Anställningstid, 0,003 -0,001 0,007 -0,002 0.001 0,008

arb.givarenuv.
Antalutbildningsár 0,025" 0,011 0,026 0,009 0,029 0,017
Upplämingstidi arbetet 0,026 0,015 0,027 0,002 0,021 0,047
Utbildningskrav 0,012i arbetet 0,029" 0,004 0,032" 0,028 0,021
ln antalunderställda 0,046 0,065 0,061 0,079 0,018 0,035
Andel -0,416"kvinnor arb.pl. 0,116 -0,422 0,087 -0,523" 0,037
Andel -0,056kvinnori yrket 0,012 -0,046 0,030 -0,033 -0,040
Genomsnittl.lön 0,252" 0,403arb.pl. 0,305 0,577" -0,120 -0,460
Offentlig 0,001 -0,070‘sektor

0,512 0,444Justerat 0,509 0,496 0,500 0,480
Antal 146 262 204 69 5877

Sannolikhetenstörreän0,99för koefficienten fránatt skild
" Sannolikhetenstörreän0,95för koefficienten fránskildatt

Slutsatser4.6

forskning vilkenDen i det hävdas könslöneskillnader åtminstoneatt
till könsdiskrimineringviss del beror arbetsmarknadenpå har ofta
saknat preciserade idéer hur bakom lönediskrimine-om processerna
ring bör studeras empiriskt. Utgångspunkten för analyserna i detta ka-
pitel har varit de maktförhållanden råder på arbetsplatsernaatt ärsom

betydelse förcentral de vilka könsojämlikhet iav processer genom
ekonomiska arbetsbelöningar uppstår och upprätthålls. könslöne-Om
skillnader förklaraskan resultat diskriminering tordeettvara av ar-
betsgivare och andra beslutsfattare på arbetsplatserna viktiga ak-vara

i den resulterar i kvinnor erhåller orättvisa be-törer attprocess som
löningar för sina arbetsinsatser. centrala antagandet i detta kapitelDet

sannolikheten for manliga chefer systematiskt underskattarär att att
kvinnliga anställdas kvalifikationer och prestationer är större än att
kvinnliga chefer detta. Utifrån denna premiss har vi föreslagitgör en
enkel empirisk prövning diskrimineringsansatsen. På de arbets-av
platser den kvinnligadär representationen i maktstrukturen relativtär
stark torde kvinnliga medarbetare relativt välavlönade ochvara om-
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förvänta sigtorde kunna kvinnors löner lägre på devänt ärattman ar-
betsplatser manliga dominansendär den bland cheferna relativtär
stark.

den empiriskaI analysen genomfördes antal prövningarett av sam-
bandet mellan könssammansättningen chefsnivå å sidan ochena
kvinnors och löner andraå sidan. Utfallet analysernamäns av ger
klart stöd idén maktstrukturensåt könssammansättning bety-att är av
delse för de anställdas löner. Då kvinnor med liknande kvalifikationer
och jobbkrav jämförs framkommer de kvinnor arbetar iatt som orga-
nisationer relativt chefernadär många har märkbart lägreär mänav
löner kvinnor anställda arbetsplatserpå med relativt fåärän som
manliga chefer. resultat speciellt tydligtDetta för arbetsplatser vidär
vilka beslut lönesättning fattas lägre nivåer hos högsteänom ar-
betsplatschefen, vilket tyder flexibilitet i lönesättningen ökaratt ut-

för orättfärdiga löneskillnader. Resultaten tyder pårymmet även att
könssammansättningen bland cheferna på arbetsplatserna inte tycks

lönerpåverka har varken högre ellerMän lägre lönermäns nämnvärt.
på de arbetsplatser där förhållandevis många cheferna är män.av
Analysresultaten kan därmed förenliga med tolkningar delssägas vara
i manliga beslutsfattare aktivt diskriminerar kvinnor iatttermer av
lönesättningsprocessen, dels i kvinnliga beslutsfattare itermer attav
jämförelse med manliga registrerar och belönar de kvinnliga anställ-
das produktivitet och kompetens rättvisande sätt.ett mera

Enligt tidigarevårt sociala nätverks betydelse förresonemang om
diskriminering empiriskakan de resultaten i denna studie tolkas i ter-

kvinnliga anställda både individer ochatt represent-mer av som som
för kvinnodominerat yrke har lättare sig gällande igöraanter ett att

förhandlingar konflikteroch rörande fördelningsfrågor på de arbets-
platser där den hierarkiska strukturen inte domineras Detmän.av
tycks enklare för kvinnor vinna förgehör sina krav på ochattvara ar-

för högre lön kvinnornas representation relativt omfat-när ärgument
tande i de delar arbetsplatsens sociala nätverk där viktiga beslutav
fattas.

viktig distinktion i teorier könslönediskrimineringEn huru-ärom
vida diskriminering riktas individuella kvinnliga anställdagentemot
direkt diskriminering eller typiska kvinnojobb och kvinnoyrkenmot
värdediskriminering. princip kan faktum kvinnorI det har lägreatt
löner på arbetsplatser där relativt många cheferna är mänav vara ge-

båda dessa diskriminering. i teori-Som nämntsnererat typer avav
har tidigare forskninggenomgången på området visat detattovan

finns fog för den diskriminering riktas typiskaatt tro att motsom
kvinnojobb förvikt könslöneskillnadema vad direktär större änav
diskriminering individer empiriskt kunna särskiljaFörär.mot att
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dessa två diskriminering och relatera dem till maktstruktu-typer av
könssammansättning krävs dock förfogar datamate-att överrens man

rial omfattar information antal anställda på varjestörreettsom om ar-
betsplats.

Oavsett hur framtida analyser omfattande datamaterial ut-av mer
faller torde utifrån denna studie kunna dra slutsatsen analyserattman

den hierarkiska maktstrukturens könssammansättning bör utgöraav
viktig del i förståelsen bakom könslöneskillnademaen av processer
arbetsmarknaden. Eftersom föreliggande studie veterligen äross

den första sitti slag bör emellertid resultaten tolkas med viss försik-
tighet. Givet forskningen där hypoteser formulerasäratt en process
och empiriskt varvid de antingen förkastasprövas eller tillfälligt an-

vill hävda den centrala hypotesen legat till förtas, grundatt som
våra analyser kan ha överlevt åtminstone förstasägas empirisken
prövning.

Vi vill tacka kollegema vid Institutet för social forskning och Sociologiska institu-
tionen vid Stockholms universitet bokens redaktörer for värdefulla kommen-samt

detta kapitel.påtarer
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Bilaga l

Datamaterial och variabelbeskrivningar

anställdes lön utifrånDen den naturliga logaritmen brutto-mäts av
timlönen. Eftersom flertalet anställda inte erhåller fasta timlöner har
andra löneformer, exempelvis månadslön, veckolön, bonus,som
ackord, och ersättning för övertid och obekväm arbetstid omräknats
till utifråntimlön uppgifter individens arbetstid.om

anställdes kön indikerasDen variabel värdet for1antarav en som
kvinnor och värdet för Individens0 utbildning det totalamän. avser

i formellantalet år utbildning. Arbetslivserfarenhet det antal årär som
individen arbetat totalt. beaktaFör det finns avtagande effekteratt att

arbetslivserfarenhet inkluderas kvadrattermen arbetslivser-ävenav av
farenhet i analyserna. Anställningstid det antal åranger som respon-
denten arbetat hos sin nuvarande arbetsgivare. Variabeln upplämings-
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för den anställde lära sigtid refererar till den tid deti arbetet att ut-tar
sidan den kompetens krävsföra sitt arbete relativt väl, vid avav som

Värdena för denna variabelvid anställningstillfallet.individen utgör
upplämingstiden och den läng-indikerar den kortaste 7skala där 1en

iUtbildningskrav i arbetet indikerar det antal årupplämingstiden.sta
eller grundskola krävs i arbetet.folk-utbildning utöver som

chefer beräknas utifrån andelen blandmanligaAndelen män samt-
kvinnor i organisationen refere-arbetsplatsen. Andelenliga chefer på

arbetsplatsen kvin-andel samtliga anställda påtill den ärsomavrar
i respondentensinkluderas i analyserna andelen kvinnorVidarenor.

uppgifter från års Folk- och Bostadsräk-beräknad utifrån 1990yrke
frånkönssammansättning varierarvariablerning. Dessa mätertre som

anställningssektorVariabeln den anställdestillO mäter antarsom
och värde for privat sektor.offentlig sektor 0 Denvärde för1 genom-

beräknas utifrån informationi arbetsorganisationensnittliga lönenivån
kategorier anställda,genomsnittliga lönenivån förden näm-tre avom

övriga tjänstemän arbetare.tjänstemän,ligen högre samt

Bilaga 2

variablerna analysernaBeskrivningar iav

ochundersökningens variabler.Beskrivning Kvinnor män separat.av
därGenomsnittsvärden anges.inget annat

MänKvinnor
72,70 88,90Genomsnittligtimlöni kronor
50 85cheferprocentAndelmanliga

20,117,2Arbetslivseriarenhet,antal
10,8antal 9,8Anställningstid arb.givare,nuv.
11,611.5Utbildningstid,antal

2,3 2,7Utbildningskrav,antal
4,3 5,4Upplärningstidarbeteti
2,2 6,8Antalunderordnade

67,3 32,8arbetsplatsenAndelkvinnor
26,473,7Andelkvinnori~yrket
82,7078,10Genomsnittsiön arbetsplatsen

64,6 33,5Offentlig procentsektor
35,4 66,5procentPrivatsektor
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skillnader mellan kvinnor och män-

LENA GRANQVIST

Vad7.1 anställningsförmånerär

Traditionella studier löneskillnader mellan och kvinnormänav ger
ingen fullständig beskrivning könsskillnader i ersättningen förav ar-
bete. Ett skäl inte inkluderar ersättningär penning-att änman annan
lön, dvs. ingen hänsyn till de icke-kontanta anställningsförmåner-tas

kanDetta leda till lönediskrimineringens styrka felbedöms.att Ina.
arbetstagarens ersättning för arbete ingår inte bara penninglönen utan
också värdet alla förmåner uppkommer till följd anställ-av som av
ningen, sedvanliga sidoförmåner naturaförmåner och lönerela-t.ex.

Äventerade försäkringsrättigheter. svårmätbara förmåner såsommer
arbetsförhållanden skulle kunna inbegripas i det totala lönebegreppet.
Anställningsförmånemas andel den totala ersättningen tenderar attav
öka i industriländema. Om kvinnor har färre och mindre värdefulla
anställningsförmåner det tänkbart denna ökningän män är att av an-
ställningsförmånemas andel den totala ersättningen på sikt ökarav
skillnaderna mellan könen ytterligare. finnsDet mycket litet forsk-
ning detta. Syftet med detta kapitel utifrån data från 1991är attom
studera det existerar skillnader mellan kvinnor och i före-mänom
komsten antal sedvanliga sidoförmåner. avsnitt diskute-Iett nästaav

möjliga orsaker till förekomsten anställningsförrnåner. detIras av
tredje avsnittet behandlas tänkbara förklaringar till skillnader i an-
ställningsförmåner mellan och kvinnor. fjärdeDet avsnittetmän tar

tidigare studier. Data och analysmetoden i det femtepresenterasupp
avsnittet. det sjätteI avsnittet diskuteras resultaten de empiriskaav
analyserna medan det sjunde och sista avsnittet innehåller en sam-
manfattande diskussion.
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anställningsfönnåner bene-litteraturen begreppet non-wageI är
mångskiftande försvårar internationellafits, fringe benefits Det

skiljelinje dras mellan ochjämförelser, klar kan USA Europa.men en
för värdemässigtde försäkringsmässiga förmånemastårI USA setten

totalersättningen i viktigasteandel Europa. Demycket änstörre av
sjuk- och pensionsförsäkringama, vilketförmånemaamerikanska är

vi kanskeoffentliga sektorns ställning.den Menavspeglar sersvaga
arbetsgivaransvari setrendskifte Europaäven t.ex.motett mera

Även förmånema i de nordiska län-Wadensjö, 1997.Rein och om
sig med de amerikan-läge inte värdemässigt kanderna i dagens mäta

exempelvis pensionsförsäkringar arbetsgivarenbörjarska, så som
i stället för lönelyft bli allt vanligaresin arbetstagaretecknar för att ett

också här.fenomen
anställningsförmåner varithar debattendet åretUnder senaste om

beskattning bilförmånenexempel lägrelivlig. Några är att aven
skatteministemsmanliga höginkomsttagare,fr.0.m. 1997 sägs gagna

och bekostaspersondatorer används i hemmetuttalanden att somom
fickoch Telia-chefen städ-inte bör beskattasarbetsgivaren somav

med andra ordanställningsförmån. Vihjälp i hemmet ten-sersom en
blir allt viktigare del i arbetstagarensdylika förmånerdenser till att en

för både ochfrågan ökningen skerersättning,totala mänärmen om
arbetsmarknad meduppluckrad och decentraliseradkvinnor. En mera

anknytning till arbets-med lösarearbetstagarestora engrupper av
överblicka kvinnors ochdet svåraremarknaden tidigare, görän att

och därmed svårare mätaarbetsmarknaden,ställning på attmäns
gäller penninglönen kanökad jämställdhet vadjämställdhet. En t.ex.

anställningsförmånema.skillnader iökademotverkas av
återverkningarna förän-perspektiv bör ocksålångsiktigtI ett av en

lönebildningen analyseras, påarbetsmarknadderlig t.ex. att synen
Olika icke-pekuniära aspekter arbeteförändras.arbete eventuellt

Exempelvis visar studiebetydelse i framtiden.få alltkan större ut-en
m.fl.,för framtidsforskning Andersson 1997:60förd Institutet attav

förändrats. rörligt ochpå yrkeslivet har Ettgymnasieungdomars syn
hög lön.högre på rankinglistan Detsjälvständigt arbete står ärän

tillattitydförändringar vad det gäller inställningenockså tänkbart att
och kvinnor.olika förarbete mänär

semesterersättning,ersättning för icke arbetad tid, bl.a.studier definierasI vissa som
anställningsfömiåner.
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Varför förekommer7.2 anställningsförmåner

Det finns många förklaringar till förekomsten anställningsförmå-av
kommerHär endast några Man kan dela förkla-nämnas.attner.

ringama i huvudgrupper. Förekomsten anställningsförmånertre av
hänger ihop med: arbetstagarensa preferenser, b arbetsgivarens pro-
duktionskostnader, institutionellac förhållanden såsom skattesyste-

och löneförhandlingssystemet.met
nationalekonomiskI teori analyseras anställningsförmåner utifrån

anställda har möjlighet välja sammansättningen denatt totalaatt av
ersättningen för arbete vad gäller dess fördelning på penninglön och
anställningsförmåner. dennaI arbetsgivaren bara intresseradäransats

den totala kostnaden för ersättningen arbetsinsatsen på-antasav
verkas sammansättningen. Typiskt för anställningsförmåner är attav
de vanligtvis inte kan säljas vidare på marknad och konsumtionatten

förmåner bunden till anställningsförhållandet.är teoretiskaDenav
diskussionen har främst fokuserats på huruvida arbetstagaren villigär

byta penninglön anställningsförmåner, dvs. förekomstenatt ut mot
trade-off mellan de två ersättningsformema. i formLönav en av

anställningsförmåner inskränker arbetstagarens konsumtionsmöjlig-
heter till enbart gälla konsumtion förmånen. Det talar för denatt attav
anställde vill ha sin ersättning i form lön. Men vissa anställ-ut av
ningsförmåner den den anställde inte harär någon möj-typen attav
lighet sinmed penninglön köpa dem på marknaden, vilket motive-att

förekomsten förmånerna. Ett exempel trevlig"en och inspi-ärrar av
rerande arbetsmiljö inte går köpa för på marknaden.attsom pengar

Delar förändras beskattningenresonemangetav ovan om av pen-
ninglönen och anställningsförmånema skiljer sig från varandra på så

anställningsförmåner harsätt lägre beskattning. Värdet för-påatt en
månen efter skatt kan i så fall högre för arbetstagaren värdetänvara

motsvarande penninglön efter skatt. icke-neutralitetDenna i be-av
skattningen arbetstagaren villig byta penninglöngöraantas att utmer

anställningsförmåner. kan också ledaDetta till positivtmot ett sam-
band mellan förekomsten anställningsförmåner och penninglön.av

marginalskatterHöga på penninglönen skattefördelen degör att av
lägre beskattade anställningsförmånema för höginkomsttaga-är störst

Förrnånema kan på detta helt eller delvis upphäva effektensättre. av
den progressiva beskattningen penninglönen.av

Anställningsförmåner kan användas för markera högäven att en
position i arbetsplatshierarkin Green m.fl., 1985. anställdaDe kan

intresserade den vissa anställningsför-statusvara av som ges genom
måner, flott tjänstebil. På grund statuseffekten arbets-t.ex. en av anser
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ersättning ihögre värde motsvarandeharförmånen änetttagaren att
penninglön.termer av

enbart diskuteratsanställningsförmånerHittills har förekomsten av
kan också förklarassynvinkel. deras förekomstarbetstagarens Menur

i stället förtänkas fåarbetsgivaren kanfördelar attgenomsomav
så-anställningsförmåner.ersättning i form Enpenninglön betala ut av

skalfördelar iarbetsgivaren utnyttja s.k.kanfördel kandan attvara
voly-möjligheten produceraförmånen, dvs.produktionen att storaav

erhåller del sindå arbetstagarenexempelEtt är en avvara.mer av en
för bank-förmånliga lånprodukter,i form företagetslön t.ex.egnaav

bådelägre kostnad kommafall kan visserligendessaanställda. I en
billi-fårarbetstagaren till del; arbetstagarenarbetsgivaren och varan

och produktionskostna-han/hon köper den självjämfört med omgare
produceras in-grundarbetsgivaren påden låg för attär t.ex. av varan

arbetsgivaravgifter/löneskatter inte neutralaföretaget. Om är närom
anställningsförmån-form penninglön ochutbetalningen idet gäller av

byta delha skattefördelararbetsgivaren ocksåkan utatt en avaver
anställningsfönnåner.arbetsersättningen mot

anställ-erbjudai arbetsgivarens intresseockså liggakanDet att
kan på-grund dettasina anställda påningsförmåner till vissa attavav

investering-humankapitalteorinde beter sig.verka hur Inom attantas
anställningstid etcutbildning, arbetslivserfarenhet,humankapitaliar

löneökningar.därmed resulterar i Iproduktivitet ochindividensökar
med s.k. fö-tänkas hängaanställningsförrnånerdetta fall kan samman

produktiviteten hos denhöjahumankapitalretagsspecifikt antassom
företagsspecifika humanka-aktuella företaget. Detanställde inom det

arbetstaga-kunskaper och erfarenheteralla specifikapitalet utgör som
förut-utbildning inom företaget.arbete och Enförvärvat genomren

investeringar i före-skall få avkastningför företagetsättning att
till-anställda kvaranställda detagsutbildning sina är stannarattav

minskaviktigt för företagetDärför deträckligt länge i företaget. är att
Specialutfor-kategori anställda.dennapersonalomsättningen avav

anställ-penninglön ochinnehåller bådeersättningspaketmade som
inomhålla kvar arbetstagarenmedelningsförmåner kan utgöra ett att

företagetanställningssituation därgäller också iföretaget. Detta en
erbjuda olikakunnasig arbetstagare. Förvill locka till rätt attsorts

tillräckligtförutsättning företagetoftaförmånspaket det ärär atten
teoriansats förekomstenutifrån dennaFörutsägelsen är attstort. av

och före-företagsutbildningpositivt korrelerad med bådeförmåner är
tagsstorlek.

beroendehögteknologibranscher,Vissa branscher, såsom är av
branscher.arbetskraft i utsträckning andra Förhögutbildad änstörre

branschersådanavälutbildade arbetskraften inomdenhålla kvaratt
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marknadsmässigakan arbetsgivarna betala pålägg den lö-utöverett
anställningsförmåneri form Motiveringen till påläg-t.ex. attnen av

betalas i anställningsförmåner i stället för penninglönget ut termer av
klistereffekten, dvs. arbetsgivarens möjlighet binda denär att att an-

ställda till företaget, eventuellt vad gäller vissaär större typer av an-
ställningsförmåner vad gäller penninglön. kan gälla deDetta nyaän
branscherna, såsom IT-branschen där verksamheten helt byggsnästan

kring det mänskliga kapitalet. branscher också oftaDessa går iupp
bräschen för annorlunda tänkande vad det gäller personalpolitik,ett

fasta andrapå värden de bara i löne-änt.ex. att tagenom som syns
kuvertef då personal rekryteras.

förklaring till skillnaderEn i anställningsförmåner mellanannan
branscher det gäller den svenska arbetsmarknaden anställ-när är att
ningsförmåner kan utnyttjas medel effekternamotverkaett attsom av
den solidariska lönepolitiken och löneglidningsinstrument.ettsom

utifrånF örutsägelsen dessa Förklaringar anställningsförmånemaär att
kan öka löneskillnaderna mellan branscher och vissaväntas att typer

anställningsförmåner knyter arbetstagaren till arbetsgivaren änav mer
andra.

Orsakerna till Förekomsten anställningsförmåner kanav samman-
fattas de skattefördelar för1 både arbetstagare ochattsom ger ar-
betsgivare de2 arbetstagaren det3 finns skalfördelar istatusger
produktionen förrnånerna både arbetstagare ochav som gagnar ar-
betsgivare de minskar4 omsättningen arbetstagare och lockar tillav
sig arbetstagare, 5 de möjlighet kringgå solidariskrätt sorts attger
lönepolitik och fungerar löneglidningsinstrument.ettsom

Hittills fokuserathar vi på orsakerna till förekomsten anställ-av
ningsförmåner, naturlig följdfråga kan någotär sägamen en om om
hur anställningsförmåner fördelade mellan kvinnor ochär Enmän.
konsekvens de förklaringarnaolika till förekomsten anställ-av av
ningsförmåner det skillnaderuppstår i innehavet anställ-är att av
ningsförmåner mellan olika på arbetsmarknaden. Vi kan för-grupper

anställningsförmåner förekommer oftare bland högin-vänta attoss
komsttagare och högutbildade och bland med hög socio-eko-personer
nomisk ställning. Vi kan också förvänta skillnader mellan olikaoss
branscher och arbetsplatser. Som sammanfattning kan sägas atten

2Detta vad i nationalekonomisk teori benämns effektivitetslöner.är som
3Formuleringen hämtad i DN 1997-09-04 vilken företagetär ur en annons genom
WM-data önskar rekrytera medarbetare. har rubrikenAnnonsen Arbetslivet harnya
två sidor. Annonsens går på medarbetarnasmöjlighet tackpoängteratema ut att att

företagets attityd och vidöppna kanaler kunna sköta arbetet mitt i barnledigheten.vare
Företaget föregångare i bygga sociala relationer mellan sina anställda, fa-derasär att
miljer och kunden.
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förklarasbordeanställningsförmåneri förekomstenskillnader avav
arbetsgiva-arbetstagaren,beskriverfaktorerantalskillnader i ett som

arbetsmarknadenoch överarbetsplatsenanställningsförhållandet,ren,
punkter.dessamångafrånsigskiljer mänkvinnorVilag. avattvet
penning-lägrerelativtharkvinnorskillnader settuppenbara ärTvå att

yrken.ochbranscherinomarbetarde inteochlöner män attän samma
mellananställningsförmånerskillnader ieventuellaFrågan är om
beskri-faktoreri deskillnadertillhänföraskanochkvinnor män som

kvarståroch ävenmellan kvinnor mänskillnaderellervits omovan
Uttrycktfaktorer. annatför dessa ettkontrolleratdetefter att man

anställningsför-ikönsskillnaderytterligarefinnsdetfrågansätt är om
bakgrundsfaktorema.beskrivnatill dehänföraskanvilka intemåner

skillnaderfinnasdetkanVarför7.3
kvinnorochmellananställningsförmåner mäni

kvin-iskillnadertillförklaringartänkbarabehandlasavsnittdettaI
analyseraanställningsförmåner. Ett sätt attinnehavoch mäns avnors

knytaanställningsförmåner är attförekomstenpåverkakankönhur av
påkvinnorochmellanskillnader mänförklararteorier ar-till soman

betsmarknaden.
innehållerkompensationspaketväljaArbetstagaren ett somantas

egenskapersvårmätbaraochanställningsförmånerpenninglön, mera
själv-tillmöjligheterocharbetsförhållanden ettsåsomarbetethos

lika,alltmåste,arbetethos annategenskaperNegativaarbete.ständigt
arbe-hosegenskaperpositivaochpenninglön,högrekompenseras av

förbetalavilliglika,allt att genomarbetstagaren,kan annat varatet
löne-kompenserandes.k.Sådanapenninglön.lägreaccepteraatt en

värderarhur arbetstagarenåterspeglasåledeskommerskillnader att
gällerVidarearbetstider.flexiblatilllunchersubventioneradeallt från

arbetstagarevissapreferenserheterogena antasteorininomatt om
Atrostic,andrahögreegenskaper änicke-pekuniäraarbetetsvärdera

1982
utifrånkvinnorochmellanskillnader mänrörandeResonemanget

iKvinnorföljande:det antashuvuddragiteoriansatserovanstående är
icke-vissaföredrafamiljeskäl,grundgradhögre män,än t.ex. av
Ävenarbetstid.flexibelsåsomarbete,hosegenskaperpekuniära ett en

harkvinnorhumankapitalmodell, attantar1985 enBeckers som
förutsägelserliknandehushållsproduktionen,ifördelkomparativ ger

väljerKvinnoranställningsförmåner:innehavkvinnors ar-rörande av
vissaunderförsnabbtsåföråldras attinteyrkeskunskaperdärbeten
barngrundpåarbetsmarknadenfrånbortakunnaperioder avvara

löneutveck-framtidaförsämradi formkostnaderalltför höga avutan
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ling. Variabler fångar kvinnors specialisering i hushållet bor-som upp
de enligt denna teori negativt korrelerade med anställningsför-vara
måner jämförbara med penninglön. Alternativt väljer kvinnorärsom
anställningsförmåner ägnade underlätta kombinationär attsom en av
yrkesarbete och hushållsarbete. tänkbart kvinnor föredrarDet är att
vissa anställningsförmåner i högre grad exempelEttän män.typer av
kan privata hushållstjänster, företaget köper tjänsteföre-vara som av

för sina anställdas räkning. troligtDet kvinna med småärtag att en
förmånligabarn föredrar städtjänster framför bilförrnån. Dettat.ex. en

förutsätter alltså kvinnor då ersättningspaketenävenattresonemang
utformas för familj och hushåll Rikt-större än män.ta ettantas ansvar
ningen mellan förekomstenpå sambandet anställningsförmånerav

därför beroende vilken anställningsförmåneroch kön är typav av som
studeras.

Även teorin för internautifrån arbetsmarknader kan anställnings-
förmåner möjlig kontrollmekanism för minska omsätt-attenses som

förningen personal och knyta arbetstagaren hårdare till företa-attav
följd kan vissa arbetstagare finna sig inlästa i fö-Somget. en vara

vilket kan hämma karriärutvecklingen. också tänkbartDet ärretaget,
anställningsförmåner kan karriärfällorvissa skapa föratt typer av

kvinnor i högre grad för kan tänka sig kvinnor oli-Manän män. att av
ka karriärutveckling vilket i fall inteorsaker har såsämre än män,en

effekterenbart har negativa penninglöneutvecklingen, ocksåutan
på förekomsten anställningsförmåner. det också möjligtMen är attav

kvinnor hålls kvar i vissa branscher grund före-tänka sig påatt av
anställningsförmåner.komsten Exempelvis så förekommer det in-av

varuhandeln rikligt med rabattfönnåner kan värdefullautgöraom som
tillskott till den kontant utbetalda lönen, speciellt kanske för anställda

dagligvaruhandeln. Kvinnor anställda inom denna sektor kanskeinom
bedömer förmånerna har avgörande be-se ovanresonemanget att en

för familjeekonomin, speciellt de har flera barn. Kvin-tydelse när
alternativa arbeten längre siktkanske väljer bort pånorna som ger en

bättre löneutveckling, eftersom förmånerna familjeekonomin igagnar
Även totallönen inkluderar sidofönnånemanuläget. värdetom av som

kan i andra branscher, kan sådant löneutbetalnings-änstörre ettvara
negativa effekter lång sikt. givetvis finns det ocksåha Mensystem

arbetsgivaren för uttryckligenanställningsförmåner erbjuder attsom
förunderlätta karriärutvecklingen de anställda. exempelEtt som

städ- och andra hushållstjänster troligennämndes ovan var som gagn-
anställningsförmåner kan också studeraskvinnor Menän män.ar mer

effekt karriärutvecklingen, dvs. avkastningen byten tillsom en av av
bättre kan i stället för i form löneökningar uppträda i formarbeten av

fler anställningsförmåner, möjligheter till flexibelstörret.ex.av ar-
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betstid. möjligt kvinnor oftare erhåller/väljer dennaDet är än mänatt
befordran.‘förmåner resultattyp ettav som av

förklaring till det finns skillnader i anställningsför-En attannan
måner mellan kvinnor och hänger ihop med har relativtmän mänatt

arbetsinkomster, kan bestå penninglönhögre både ochsett som av an-
ställningsförmåner, kvinnor. finnas fleraDet kan orsaker till skill-än

förklaringarnanader i totala arbetsinkomster kan sökas i skillnader i-
i diskriminering.utbildning också har högreOm män to-m.m., men

talinkomster kan de ha både högre penninglöner och anställnings-mer
förmåner kvinnor. högre penninglönerna för förDeän männen än
kvinnorna det också lönsamt förgör männen störreatt ta utmer en
del totala arbetsinkomsten i form anställningsförmåner,den t.ex.av

skatteskäl diskuterades i föregåendepå grund avsnitt. Uttrycktav som
kan alltså eventuella könsskillnader i anställnings-sättett annat

förmåner delvis bero kvinnor i utsträckning harstörre än mänatt
låga penninglöner. Enligt detta positivtborde ettresonemang sam-
band mellan penninglön och anställningsförmåner fånga köns-upp
skillnader i anställningsförmåner.

Enligt den diskrimineringsteoretiska crowding-modellen hopas
kvinnobranscherkvinnorna i kvinnoyrken och antingen för deatt av-

skräcks eller hindras från söka andra arbeten. Trängseln kvin-att av
förorsakar lägre löner för dessa arbeten för arbeten främstännor som

innehas Könssegregeringen arbetsmarknaden också imän.av av syns
uppdelningen arbetskraften mellan den privata och offentliga sek-av

kvinnornamed sysselsatta i den sektorn.torn merparten av senare
skillnader i anställningsförrnäner mellan och kvinnor kanMen män

segregeringockså direkt bero på och/eller diskriminering. Enligtmer
denna det troligt liksom kan förekomma direkt löne-hypotes detär att

idiskriminering kvinnor kan det också förekomma diskrimineringav
form kvinnor anställningsför-skillnader mellan och rörandemänav

könsskillnaderna i anställningsförmånema hänger ihopmåner; dvs.
med könsskillnader i penninglönen. kan också finnas diskrimine-Det
ring det gäller anställningsfönnåner, inte uppträder förnär som pen-
ninglönen. kan tänkas lättare för arbetsgivaren utnyttjaDet attvara
anställningsförmåner penninglön för favorisera vissa arbetstag-än att

Sådana löneskillnader inte i den reguljära löne-män.t.ex.are, syns
statistiken anställningsförmånerna kan i fall formså utgöra en av-
dolt diskrimineringsinstrument. segregering/diskrimine-Förutom
ring finns på yrkes-/branschnivå det därför tänkbart det exi-är attsom

form segregering/diskriminering arbetsplatsnivånågon påsterar av

4 och l997a och författares kapitel könsskillnader iSe Granqvist Persson samma om
karriärrörlighet inom varuhandeln för Kvinnomaktutredningen Granqvist och
Perssonl997b.
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förekomstendet gäller anställningsfönnåner. Segregering/dis-när av
kriminering arbetsplatsnivå kan ytterligare nivåses som en av seg-
regering/diskriminering

Utifrån genomgången kan sammanfattningsvis särskiljaovan man
vissi utsträckning överlappande hypoteser varför finnsdettre om

skillnader mellan kvinnor och i förekomsten anställningsför-män av
måner och hur dessa skillnader kan Dessaväntas är:ut.om se

väljerKvinnor arbeten går kombinera med hem1 och fa-attsom
civilståndmilj. Deltidsarbete, barnantal gift eller sambo antas

negativt korrelerade med alla anställnings-nästan typervara av
förmåner. Vissa anställningsförmåner ägnade under-är attsom

kombinationenlätta yrkesarbete och familj kan dockav vara po-
sitivt korrelerade med dylika familjevariabler.
Skillnader i anställningsfönnåner mellan och2 kvinnor för-män
klaras skillnader i penninglön, dvs. positivt samband mel-ettav
lan penninglön och anställningsförmåner borde fånga köns-upp

anställningsförmåner.skillnader i
Kvinnor har färre anställningsförmåner följd3 som en av segrege-
ring och/eller diskriminering på arbetsmarknaden. Skillnaderna

svenskaförklaras kvinnor för det arbetar inom denatt mestaav
offentliga sektorn. Alternativt förklaras skillnaderna attav

kvinnodominerad branschen eller arbetsplatsen destoär,mer
sannolikheten för förekomstenlägre anställningsförmåner.är av

studierTidigare7.4

Forskningen anställningsförmåner har varit eftersatt främstom genom
bristande tillgång på data. Under har detår dock skapats da-senare

där information denna ersättning för in-tamängder arbetetypom av
kluderats. flesta studier anställningsförmåner lönerelatera-De rörom
de försäkringsförmåner, pensionsförmåner.såsom Så allagott som
amerikanska studier handlar denna anställningsförmåner.typom av
Currie finner det finns skillnader mellan kvinnor och i1993 mänatt
förekomsten pensionsförmåner, hälsoförsäkringar och olycksfalls-av
försäkringar då kontrollerar för ålder, utbildning, civilståndäven man
och antal bam. och Macpherson 1991 ameri-Even rapporterar att
kanska kvinnor har till lägre sannolikhet11 19 än mänprocent att er-

hälso-, liv- och pensionsförsäkringsfönnåner.hålla
finns få europeiska studier rörande lönerelaterade för-Det ytterst

omfattandesäkringsförmåner. Frågan de svenska kvinnornas del-om

5 Szulkin i denna volym könsdiskrimineringSekapitlet Hultin och 1997 påomav
arbetsplatsnivå.
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påverkar omfattningen anställningsförmånema har vadtidsarbete av
studerats Ståhlberg finnergäller pensionsförmånema 1995,av som

avtalspensionsreglernas utformning i vissa fall gagnadeochATP-att
kvinnor jämfört med heltidsarbetande kvinnor. Seléndeltidsarbetande

analyserar avtalspensionsrättigheter-och Ståhlberg och1996a ATP-
lönespridningen då förmånsvärdena inkluderas i löne-effekt pånas

spridningen ökar. studie Selén ochfinnermåttet. IDe att en annan
arbetslivserfarenhetfinner de effekten lö-Ståhlberg, 1996b att av

då pensionsfönnånema inkluderas i lönemåttet.netillväxten är större
europeiska studier sedvanliga sidoförmåner.finns någraDet om
analyserar sannolikheten erhålla antal sed-m.fl. 1985Green att ett

iutifrån brittiska data. Huvudresultatenvanliga sidoförmåner är att
sannolikhet låginkomsttagare ha deharhöginkomsttagare större än att

ii arbetstagare med högre socio-ekonomiskflesta förmånema; enav
anställningsförmåner; iii heltidsanställda harposition har över-mer

fler förmånerdeltidsanställda, iv harlag fler förmåner män änän
varierar kraftigtanställningsförmånerkvinnor; förekomstenv av

branscher.mellan
könsskillnader i förekomsten norskaanalyserarKnudsen 1991 av

Huvudresultatet erhåller fler sidoförmånersidoförmåner. är mänatt
resultat sin relativt högre position påkvinnorän settett ar-avsom

betsmarknaden och i företaget.
utifrånstuderar sedvanliga sidoförmånerGranqvist 1997 som

sannolikhet erhålla värdefullafinska data visar harmän större attatt
kvinnor ofta-bostads- och reseförmåner, medanförmåner såsom bil-,

lunchförmåner ochmindre värdefulla förmåner såsomerhåller tea-re
olikainkomstojämlikheten mellanstudie visasterbiljetter. I attsamma

inklude-totalvärdet sidoförrnånerökar dåyrkesgrupper per personav
lönefördelningentioi de högstalönemåttet. I ärprocenten avras

genomsnittliga förmånsvärdenmellan och kvinnorsskillnaderna mäns
visas lönegapet mellanGranqvist 1997 och 1998allra Istörst. att

investeringar i utbild-avkastning påoch ochkvinnor män männens
analysen. Skillna-sidoförmåner utelämnatsunderskattatsning när ur

därmed tidi-kvinnors utbildningsavkastning harochder mellan mäns
underskattats.gare

avseende eko-utnyttjar svenska dataFornwall 1994 ungasom
positivterhålla sidoförmånfinner sannolikheten ärattatt ennomer

högskoleutbild-erhållits föremed arbetslivserfarenhetkorrelerad som
företagsutbild-Stockholmsområdet och medanställning iningen, med

erhålla sidoför-också sannolikhetenFörfattaren finnerning. att att en
och med sysselsättningkorrelerad med deltidsarbetenegativtmån är

sektorn.inom offentligaden
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I SCB:s lönerapport Löner iSverige 1990-1991 tabell 60-88
finns vissa uppgifter beskattningsvärdena sidoför-om summan av av
måner för kvinnor och i olika branscher och olika yrkesgrupper.män
Statistiken visar kvinnliga tjänstemän i snitt erhåller till70 94t.ex. att

genomsnittliga penninglön beroendemännens vilkenprocent av
bransch studeras, medan de motsvarande procentandelama vadsom
gäller totalvärdet sidoförmåner sig mellan till2rör 70 procent.av

antyderDetta sidoförmånema ökar löneskillnadema mellanatt sven-
ska och kvinnor. Därtill de mycket ojämnt fördelademän mellanär
branscher.

och metod7.5 Data

informationDen de sedvanliga sidoförmånema analyserasom som
här hämtad från Levnadsnivåundersökningen 1991är LNU 91; Erik-

Åberg,och Fritzell1987; och Lundberg, 1993. Omkring 6000son
slumpmässigt utvalda individer, representativt urvalutgör ettsom av
Sveriges befolkning, intervjuades i fyra omgångar- 1968, 1974, 1981
och 1991. Endast undersökningen från år innehåller1991 information

sidoförmåner. Frågan ställdes är:om som

ditt arbete någonHar Du följande förmånergenom av
a andel i företagets vinst,
b ellerfri bostad reducerad hyra,

förc tjänstebil privat bruk,
id fri telefon bostaden,

e fritidsbostad gratis eller till ringa kostnad,
f köp tjänstereller till reducerat pris,varorav

aktier, konvertibler,g optioner till förmånliga villkor,etc
h subventionerad lunch.

Informationen arbetsplatserna hämtad från Arbetsplatsunder-ärom
sökningen APU; Grand m.fl. 1996. Personer år 1991som var an-
ställda arbetsplatserpå med minst tio arbetstagare ingår i undersök-
ningen. sammanlänkningEn medAPU LNU9l urvalet min-gör attav
skar med omkring 1000 på grund restriktionen i APU.personer av
Två olika urval analyseras: LNU9l-urval hädanefter benämntett
stort urval och LNU91/APU-urval hädanefter benämnt litetett
urval.

urvalet bestårDet i2597 åldern till18 64 årstora av personer som
arbetade deltid eller heltid under år och för vilka1991 det fanns upp-
gifier timlön. mindre urvaletDet underurval detär ett storaom av ur-
valet, nämligen 1666 anställda arbetsplatser medpersoner som var
minst 10 arbetstagare.
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Fördelningen de olika sidoförmånema i det urvaletstora presen-av
i tabellerna Tabell visar omkring 547.1—7.4. 7.1teras att procent av

analyseradeerhåller minst förmån, dvs. någon dearbetstagarna en av
sidoförmåner.fler kvinnor har Blandförmånema. Det män änär som

procentandelen medan den bland kvinnorna.6l 47 Förärmännen är
kvin-gäller andelvarje förmån större männen änatttyp aven avav

har bo-erhåller den. Mindre arbetstagarnaän procent avnorna en
arbetstagarna erhåller den oftast fö-stadsförmåner och 33 procent av

lunchförmånen. sista kolumnen irekommande sidoförmånen, Den ta-
respektive förmånhur andel dem erhållerbell visar7.1 stor somav

för lunchförmånen andelen mindrekvinnor. Förutom änärärsom
tjänstebilsinnehavama kvinnorhälften. omkringBara l l ärprocent av

del i företagets vinstdem harmedan 89 Av 77män ärärprocent som
får aktierkvinnor och dem ochoch 23män procentprocent av som

och kvinnor.konvertibler 69 31är mänprocent procent

och kvinnorFördelningen olika sidofärmåner mellanTabell 1 mänav

Andel

:gltéâgre13132597 Män1284 KvinnorAlla

med
förmånen

Antal Procent ProcentAntal Procent Antal Procent
9,8 37 2,8 22,7163 6,3 126Företagetsvinst

Bostadsförmån 1,0 0,4 27,818 0,7 13 5
10,97,6 12 0,9110 4,2 98Tjänstebii
27,52.7 50 3,9 19 1,469Telefon

3,3 32,6132 5,1 89 6,9 43Fritidsbostad
273 20,8 40,0683 26,3 410 31,9Varu- tjänsterabatter

30,77,3 131 10,2 58 4.4konvertibler 189Aktier,
Lunchförmân 33,1 50.3864 33,3 429 33,4 435
Åtminstone förmån 61,3 612 46,6 43,71399 53,9 787en

beräkningar utifrånFörfattarens LNU9l.Källa: egna

fördelat.hur innehavet antalet förmåner Detabell visas7.2I ärav
sidoförmån alls eller barahar antingen ingenflesta enpersonerna

Även fler förmån så finns detinte många harsidoförmån. än enom
tabellen framgårskillnader mellan kvinnor och Av störremän. att en

förmåner.kvinnorna har två eller fleraandel männen änav av
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Tabell 7.2 Fördelningen antalet sidoförmåner och kvinnaav per man

Alla2684 Män1284 Kvinnor1313
förmånerAntal Procent Procent Procent

alla männen kvinnornaper person av av av
0 46,1 38,7 53,4
1 32,5 33,0 32,0
2 13,9 17,5 10,3
3 5,5 7,6 3,4
4 1,5 2,2 0,8
5 0,3 0,5 0,0
6 0,2 0,3 0,0

0,07 0,1 0,0
8 0,1 0,0 0,2

Källa: Författarens beräkningar utifrån LNU91.egna

tabell visasl 7.3 hur förmånsinnehaven fördelade dels mellan demär
arbetar deltid och heltid, dels mellan dem anställda i of-ärsom som

fentlig och privat sektor. Bland deltidsanställda procentandelamaär
för varje förmån lägre motsvarande andelar blandän heltidsanställda.
Procentandelama också lägre för de anställda inomär offentlig sektor

inom privat sektor, för telefonförmånen.än utom

Tabell Fördelningen3 olika förmåner mellan deltids- och heltidsav
sysselsatta, respektive mellan oflentlig och sektorprivat

Deltid620 Heltid1977 Offentligsektor Privatsektor
1250 1347

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Företagetsvinst 14 2,3 149 7,5 16 1,3 147 10,9
Bostadsförmân 2 0,3 16 0,8 4 0,3 14 1,0
Tjänstebtl 4 0,6 106 5,4 5 0,4 105 7,8
Telefon 0,8 645 3,2 37 3,0 32 2,4
Fritidsbostad 17 2,7 115 5,8 39 3,1 93 6,9
Varu-tjänsterabatter 123 19,8 560 28,3 154 12,3 529 39,3
Aktier, konvertibler 23 3,7 166 8,4 2 0,2 187 13,9
Lunchförmån 170 27,4 694 35,1 361 28,9 503 37,3
Åtminstone förmån 262 42,3 1137 48357,5 38,6 916 68,0en
Källa: Författarens beräkningar utifrån LNU91.egna

Fördelningen sidoformåner mellan fyra socio-ekonomiskaav grupper
i tabell Skillnaderna7.4. mellan uppenbar-presenteras ärgrupperna

ligen beroende förmån. Vi och tjänste-typen t.ex. attav av ser varu-
rabatter vanligare bland arbetare bland tjänstemän. Mindreär än än en
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medan de högrehar tjänstebil 18arbetarna procentprocent avenav
har sådan.tjänstemännen en

olika förmånerFördelningenTabell 4 av
socio-ekonomiskamellan grupper

Tjänstemän,Förmån, Tjänstemän,Arbetare
högrelägre mellanarbetsledare +

905 4141231155

%% Antal % Antal% AntalAntal
46 11,17.3 5058 5,0 9 5,5Företagetsvinst

0,5 6 1.5Bostadsförmån 0,3 4 3,2 53
18,13,2 23 2,5 750,7 48Tjänstebil
4,826 2,9 204 3,219 1,7Telefon
5,346 224,8 9 7,3 5,155Fritidsbostad

19,8207 22,9 8230,6 40 32,5354tjänsterabatterVaru-,
9,980 8,8 4114 11,454 4,7konvertiblerAktier,

40,837,8 16944 35,8 342Lunchförmån 309 26,7
Åtminstone 56,054,0 232förmån 79 64,2 489599 51,9en

beräkningar utifrån LNU9l.Källa: Författarens egna

anställningsför-finns skillnader iuppenbarligendetVi har sett attnu
offentlig och privatheltidsanställda, mellanochdeltids-måner mellan

socio-ekonomiska Förmellan olikasektor och utrönaatt omgrupper.
hänföras tillkanmellan kvinnor ochskillnadernapåvisadede män att

arbetstid, sektorsystematiskt vad gällerskiljer sigkvinnorochmän
bak-kontrollera för deför kunnaregressionsanalysutnyttjas attetc

omliggande faktorerna.
skatta hurlogitmodeller kanregressioner s.k.hjälpMed manavav

förkla-olikasidoförmån påverkaserhålla visssannolikheten att aven
logaritmeradedenLogitmodellen skrivs irande variabler. termer av

erhållasannolikhetenmellankvotenvilkenoddskvoten, utgör attav
dvs.inte erhålla förmånen,sannolikhetenochförmånen att

X’BPrejförmån/lnPrf0"rmån
variabler.förklarandevektordär X utgör aven

beskrivna hypo-väljs utifrån devariablernaförklarandeDe ovan
anställningsförmåner.till förekomstenförklaringarteserna avom
hos arbetstagaren,således egenskaperåterspeglarvariablerDessa ar-

Variablemaanställningsförhållandet.ocharbetsplatsenbetsgivaren,
ikategorisk variabeldvs.kvinnodummy, eninkluderas är somensom

Koeffi-förkvinnor och värdet nollförfall värdet män.detta ettantar
referenskategorin,valdatill dendummyvariabeln relaterasförcienten

Ål-variablernainkluderasvariablerAndrai detta fall ärmän. som
Ålder sannolikhetentänkbartnämligeni kvadrat. Detder och är att
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för erhålla förmån ökar med åldern ökningen bara skeratt atten men
till viss ålder för sedan Därför inkluderas andra-att avta.upp en en

gradsterm kvadrerad ålder. Antal år i utbildning heltid och en
dummy för varje socio-ekonomisk enligt indelningen i tabellgrupp
där Arbetare referenskategorin, läggs i analysen. Andrautgör va-
riabler inkluderas anställningstid, dess kvadrat, dummy förärsom en
Företagsutbildning, civilstånd gift eller sambo, antal barn i hemmet,

fördummy deltidsarbete, dummy för arbetsplats flerstor änen en
500 anställda, dummy för Stockholmsregionen och den logaritme-en

penninglönen°rade och dummy för den privata sektorn. Därtillen
inkluderas andelen kvinnor på arbetsplatsen och andelen kvinnor i
branschen. Medeltalen de förklarande variablema återfinns i tabellav

i kapitlet.7.5 slutet av

/
Vad bestämmer innehavet sidoförmåner7.6 av

Eftersom skillnaderna mellan olika sidoförmåner vad gällertyper av
betydelsen olika förklarande variabler tycks deträtt ärstora,av vara
svårt dra generella slutsatsernågra gäller för alla förmåner.att som

förklaringama fårDe teoretiska varierande grad stöd beroende påav
vilken förmån analyseras. Därför kommer resultaten de empi-som av
riska igenom förmånanalyserna gås för förmån. Bostadsförmånenatt
har utelämnats analysen antalet hade dennaattur p.g.a. personer som
förmån litet. tabellernamycket l redovisas enbart relativa riskervar
oddskvoter. värde betyderEtt sambandet mellan denstörre än ett att
förklarande variabeln och sannolikheten erhålla förmånen posi-äratt
tivt mindreoch värde uttrycker sambandet negativt.än ärett ett att

likadan uppsättning nio styckenEn modeller skattas för varjeav
förmån tabellerna 7.6-7.12 i slutet kapitlet.se första model-Denav
len innehåller förutom s.k. familjevariabler antal variablerett som an-

förklara innehavet förmånen hypotes Modelll. 2 utökas medtas av
variabeln Penninglön för analysera sambandet mellan penning-att
lön och sidofönnåner och här analyseras hur variabeln påverkar ko-
efñcienten för variabeln Kvinna hypotes 2. tredje modellenDen

fånga aspekter den s.k. segregeringshypotesen attavser av genom
sektorsvariabeln med. Därefter skattas denna modell förtas separat

6När skattar sambandet mellan penninglön och anställningsförmåner uppstår ettman
problem, nämligen penninglönen och anställningsförmånerna antagligen simul-att är

bestämda, dvs. faktorer bestämmer både penninglönen och anställnings-tant samma
förmånerna endogenitetsproblem. Om inkluderar penninglön förklaran-man som en
de variabel i den skattade ekvationen uttrycker sannolikheten erhålla för-attsom en

skattningenmån, det högst troligt koefficienten för penninglönevariabeln blirär att av
skev. Se utförligare diskussion detta i Granqvist 1997.en om
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och modellmodell och modell 5. modell 6 7kvinnor 4 I görsmän
förskattningar för offentlig respektive privat sektor att ytter-separata

segregeringshypotesen. de sista skattningar-ligare renodla tvåkunna I
mindre Modell skattas för jämföra hurutnyttjas det urvalet. 8 attna
påverkas det mindre urvalet används jämförkoefficientema attav

modellen modell inkluderas variablemamed modell den sista 93. I
och Kvinnoandel arbetsplatsen i ställetKvinnoandel i bransch

analysresultatenNedan följer genomgångför sektorsvariabeln. aven
sammanfattningVarje avsnitt inledsför de olika förrnånema. avav en

huvudresultaten.

sidoförmånFöretagets vinst som

påverkar sannolikheten ha del i före-rörande vadResultaten attsom
i tabell Sammanfattningsvis visar resultatenvinst redovisas 7.6.tagets

att:
fåminskar sannolikheten för förmånen,kvinna1 vara att

för kvinnor,minskar sannolikheten ha förmånenha barn2 att men
förinte män,

för innehavet tör-viktig förklaringsfaktorpenninglönen3 är aven
penninglön, destoåtminstone för dvs. högremånen stör-män,

för innehav fönnånen,sannolikhet ett avre
förklarings-den privata sektorn viktigsysselsättning inom4 är en

faktor och att
sannolik-kvinnodominerad branschen desto lägre5 är, ärmer

förmånen.för förekomstenheten av
effekt kvinnavisar det finns attAnalysema att separat av varaen

del i fö-minskar sannolikheten hajämfört med manatt attvara som
första visar kvinnor iSkattningen den modellenvinst. attretagets av
sannolikhet erhållagenomsnitt har lägre66 mänän attprocents en

uppvisar någon signifikantfamiljevariablemavinstförmån. Ingen av
Resultaten visar ocksåsannolikheten erhålla förmånen.effekt på att
penninglönen ochpositivt samband mellandet finns starktatt ett san-

penninglönvinstförmåner. betyder högrehanolikheten Det attatt
förmånen. Ef-också sannolikheten fådestohar, större är attpersonen

rnän variabelnkvinnor och minskar dåskillnaden mellantersom pen-
viktig förklarings-vi denna variabelninglön inkluderas äratt enser

skillnaderna för-mellan män och kvinnor,faktor till skillnaderna men
skillnaderna i sidoförmåner helthypotesensvinner inte, dvs. attom
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kan förklaras skillnaderna i penninglön mellan kvinnor och mänav
här.7får inte stöd

Skillnaden mellan kvinnors och sannolikhet ha del i vinstmäns att
minskar ytterligare då sektorsvariabeln inkluderas, signifikantmen en
skillnad kvarstår fortfarande. anställd inom den privataEn sektorn har

sannolikhet ha del i vinst åtta gångeräratt än större änen som mer en
anställd inom den offentliga sektorn. resultatDetta inte såär oväntat,
eftersom mycket få inom den offentliga sektorn har vinstförrnåner. Av
de 16 har denna förmån de flesta anställda inomär post-personer som
och telekommunikationer och hälso- och sjukvårdsbranschen. börHär

indelningen i privat och offentlig sektor iblandnotera att ärman pro-
blematisk och gråzon existerar. Verksamheter sköts iatt storen som

ägarmajoritetenföretagsform där offentlig hänförs till den of-ärmen
fentliga sektorn. hindrar inte de anställdaDetta delägare inomäratt

Ävenden privata delen verksamheten. privata företag säljerav som
sina och tjänster till den offentliga sektorn klassificeras iblandvaror

offentlig verksamhet.som
Då modell skattas för kvinnor modell 4 och mänseparatsamma

modell visar det sig det finns5 starkt positivt samband mellanatt ett
vinstförmåner penninglönoch för inte för kvinnor. haAttmän, men

hög socio-ekonomisk position, allt lika, relativt vikti-ärannat setten
för kvinnor för Resultaten visar också fler barnmän.än attgare en

kvinna har desto lägre sannolikheten för hon har del i företagetsär att
vinst.

Även inom den offentliga sektorn finns oförklarade skillnader mel-
lan kvinnor och i tilldelningen vinstförmåner. Kvinnorsmän av
sannolikhet bara 31 inom den offentliga sek-är männensprocent av

den privata sektornInom kvinnors sannolikhet 58ärtorn. procent av
kunna analysera könsrelateradFör segregering inommännens. att om

branschen och på arbetsplatsen har någon effekt på sannolikheten att
få del i företagets vinst modellskattas 9 inkluderar kvinnoande-som

Ävenlen i branschen respektive på arbetsplatsen. i denna modell är
kvinnors sannolikhet ha förmånen omkring 40 lägreatt änprocent

sannolikhet. Kvinnoandelen i branschen har negativ effekt påmäns en
sannolikheten, medan kvinnoandelen arbetsplatsen inte har någon
signifikant effekt. Det betyder andelen kvinnor i bran-större äratt
schen desto lägre för förmånen.sannolikhetenär, är

7 bör försiktigDäremot i tolkningen lönekoefficienten eftersom skatt-man vara av
ningen kan skev endogenitetsproblemet diskuterades dvs. attvara p g a som ovan,

faktorer bestämmer både penninglönen och sidoförmånen. I fall den för-så ärsamma
klarande variabeln i detta fall penninglönen också bestämd inom modellen och ett
endogenitetsproblem med skeva skattningar följd.uppstår som
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för bruk sidoförmånUänstebil privat som

sannolikheten ha tjänstebil sidoförmånpåverkarVad att somsom
tabell Sammanfattningsvis visar resultatenframgår 7.7. att:av

för få förmånen,kvinna minskar sannolikheten1 vara att
för-viktig förklaringsfaktor för innehavetpenninglönen2 är aven

för dvs. högre penninglön, destoåtminstonemånen stör-män,
innehav förmånen,sannolikhet för ett avre

viktig förklarings-den privata sektornsysselsättning inom3 är en
ochfaktor att
kvinnodominerad arbetsplatsen desto lägre4 ärär, sanno-mer

förekomsten förmånen.förlikheten av
den första modellen har kvinnor 85skattningenEnligt procentav

tjänstebil Deltidsanställda harsannolikhet halägre än män.att om-en
gift el-sannolikhet heltidsanställda.kring lägre Att60 änprocent vara

förmånensammanboende ökar sannolikheten haler nästan treatt
gift ellerharUttryckt pågånger. sätt ärett annat sam-en person som

omkring högresannolikhetmanboende 275 änär procent ensomen
effektensammanboende.varken gift eller Däremot ärärperson som

deföretagets vinst minskarsignifikant. Liksom förantal barn inteav
penninglön,kvinnor och då delsskillnaderna mellanoförklarade män
fortfarandekönsskillnadensektorsvariabeln inkluderas,dels ärmen

tjänstebilsinnehav intekönsskillnaderna isignifikant. betyderDet att
förklarande variablema,skillnader i dehelt kan förklaras attt.ex.av

i olika sektorer.olika penninglöner och arbetaroch harkvinnor män
visar denför kvinnor ochregressionernaDe män att sta-separata

signi-försvinner för kvinnorlöneeffektentistiskt signifikanta ärmen
variationen i penning-kan bero påoch stark förfikant Dettamän. att

ställningsocio-ekonomiskbland kvinnor och höglönen mindre attär
förutsträckning för kvinnorlöneeffekten i män.suger upp änstörre

medeltal ökarsignifikant för kvinnor.Anställningstid enbart Iär san-
anställningsår.tjänstebil med för varjeha 43nolikheten procentatt en
anställningstidkvadreradkoefficienten för variabelnsignifikantaDen

för sedanfortsätter till viss punktökningen baraantyder attatt en
anställdakvarstår också bland deOförklarade könsskillnaderavta.

7.8i modellprivata sektorninom den
kvinnoandelen påkvinnoandelen i branschen ochdärmodell 9I

ef-försvinner den signifikantai modelleninkluderasarbetsplatsen
sig-arbetsplatsenKvinnoandelenkvinnodummyn.fekten är enav
ök-denna förmån.förklaringsfaktor för tilldelningen Ennifikant av

minskararbetsplatsen medkvinnoandelen påning procent san-enav

8 tjänstebil, vilketoffentliga sektorn hadeanställda inom denEndast fem gör atten
modell 6 inte konvergerar.skattningar av
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nolikheten med faktor 0,086. betyderDetta effekten köns-atten av
segregering själva arbetsplatsen fångar ytterligare del deupp en av
oförklarade könsskillnaderna.

Tillgång till fri telefon sidoförmånsom

Resultaten rörande vad påverkar sannolikheten ha fri telefonattsom
redovisas i tabell 7.8. Sammanfattningsvis visar resultaten att:

l kvinnavara minskar sannolikheten för få förmånen,att
ha barn2 minskar sannolikheten ha förmånen för kvinnor,att men
inte för män,

3 penninglönen viktig förklaringsfaktor förär innehavet för-en av
månen åtminstone för dvs. högre penninglön, destomän, stör-

sannolikhet för innehav förmånen,ettre av
4 sysselsättning inom den offentliga sektorn viktig förkla-är en

ringsfaktor och att
kvinnodominerad5 branschen desto lägre sannolik-är, ärmer

heten för förekomsten förmånen.av
Kvinnors sannolikhet ha fri telefon omkring 50att utgör procent

sannolikhet. denInom offentligamännens sektorn den däremotärav
bara 29 vilket framgår modell Inom den privata sektornprocent av

den oförklarade könsskillnadenär inte statistiskt signifikant modell
7. relativa riskernaDe för sektorsvariabeln i modell och3 modell 8
visar anställda inom den offentliga sektorn haratt sannolikhetstörre

erhålla denna förmån. Sambandet mellan penninglönatt och förmå-
enbart signifikant för liksom falletär för företagets vinstmännen var

och tjänstebil. Kvinnoandelen i branschen har starkt negativ effekten
sannolikheten ha denna förmån.att

Tillgång till fritidsbostad sidoförmånsom

Resultaten rörande vad påverkar sannolikheten ha tillgång tillattsom
fritidsbostad redovisas i tabell 7.9. Sammanfattningsvis visar resul-
taten att:

kvinna1 vara minskar sannolikheten för få fömiånen,att
2 sysselsättning inom den privata sektorn viktig förklarings-är en

faktor och att
3 kvinnodominerad branschen desto lägre sannolikhet-är ärmer

för förekomsten förmånen.en av
Kvinnor har signifikant lägre sannolikhet ha tillgångän män atten

till fritidsbostad. skattningarnaI modellema och kvinno-8 9 ärav
dummyn inte längre signifikant. betyderDetta det inte finns någonatt
signifikant könsskillnad inom privat sektor, allt lika 7, och gi-annat
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bransch, vilketinom kvinnodomineradarbetarattvet ger enenman
fritidsbostad, finns det ingen ytterligaresannolikhet för halägre att en

arbeta deltid inom den privata sektorn minskarkönsskillnad 9. Att
heltid inomjämfört med arbetasannolikheten med 55 procent att

finns det positivt samband mellansektor. Däremot attett varasamma
till fritidsbostadsammanboende och ha tillgång ågift eller att en ar-

signifikant korrelation iPenninglön uppvisar intebetets vägnar. enen
andel kvinnor i branschen,skattade modellerna.de Juenda störreav
fritidsbostad sidoför-sannolikheten for hadesto lägre är att en som

man.

sidoförmåntjänsterabatterochVaru- som

ochsannolikheten fåvad påverkarResultaten rörande att varu-som
Sammanfattningsvis visar resul-tabellredovisas i 7.10.tjänsterabatter

att:taten
sannolikheten för få fönnånen,minskarkvinna1 vara att

kvinnor,sannolikheten ha förmånen förminskarha barn2 att men
förinte män,

för innehavet för-viktig förklaringsfaktorpenninglönen3 är aven
penninglön destodvs. högreföråtminstonemånen störremän,

förmånen,innehavsannolikhet för ett av
viktig förklarings-privata sektornsysselsättning inom den4 är en

faktor,
sannolikhet-lägrekvinnodominerad branschen desto är5 ärmer

förmånenför förekomsten aven
sannolik-lägrearbetsplatsen destokvinnodominerad är6 ärmer

förmånen.för förekomstenheten av
Även sannolik-kvinnorsoch tjänsterabattergällerdet ärnär varu-

sannolikhet sesignifikant lägredessa förmånerhet ha än mänsatt re-
modellmodell ochmodell modell 8skattningamasultaten för av

förmånema har arbetarefrån de andraskillnad9. Till större san-en
de s.k.tjänstemän. Avoch tjänsterabattererhållanolikhet änatt varu-

signifikant negativtAntal barnuppvisarfamiljevariablema ett sam-
för kvinnor.effekt signifikant Detbaramed förrnånen. Dennaband är

vad det gällerintestraffar kvinnormånga barnbetyder mänatt men
den första hypotesen. Attresultat stöd åtförmån.denna Detta ar-ger

offentliga sek-jämfört med inom densektornbeta inom den privata
vil-beroende påomkring till gångersannolikheten med 3 4ökartorn

Kvinnoan-segregeringsvariablernatvåmodell skattas. Deken som
har däremotarbetsplatsenKvinnoandelen påi branschen ochdelen

för den-betydereffekt sannolikheten.signifikant negativ Det atten
påverkarsegregeringfinnas tvâ nivåertycks detförmån somavna
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sannolikheten negativt. kvinnodomineradJu branschen destoär,mer
lägre sannolikheten ha förmånen.är Därutöver finns det ytterligareatt

nivå segregering, nämligen på arbetsplatsen har negativen av som en
effekt. dockAtt den oförklarade könsskillnadenär kvarstårnotera att

segregeringsvariablema inkluderats.trots att

Aktier och konvertibler sidoförmånsom

Resultaten rörande vad påverkar sannolikheten ha aktier ochattsom
konvertibler redovisas i tabell 7.11. Sammanfattningsvis visar resulta-
ten att:

l vara kvinna minskar sannolikheten för få förmånen jämförtatt
med vara man,att

gift2 eller sammanboende ökar sannolikheten för fåattvara
förmånen för kvinnor inte för/ män,men

3 ha barn minskar sannolikheten ha förmånen för kvinnor,att men
inte för män,
penninglönen viktig förklaringsfaktor4 för innehavetär för-en av

förmånen åtminstone dvs. högre penninglön destomän, större
sannolikhet

inom5 sysselsättning den privata sektorn viktig förklarings-är en
faktor,

kvinnodominerad6 branschen desto lägre sannolikhet-är ärmer
för förekomsten förmånenen av

kvinnodominerad7 arbetsplatsen desto lägre sannolik-är ärmer
heten för förekomsten förmånen.av

Kvinnors sannolikhet ha aktier eller konvertibler omkring 43att är
till sannolikhet57 beroende vilken modellmänsprocent av som
skattas. signifikanta effektenDen kön försvinner då sektorsvaria-av
beln inkluderas i modellen, den oddskvoten på 108,4stora attmen av
arbeta inom den privata sektorn förklaras endast tvåattav personer

arbetade inom den offentliga sektorn hade denna förmån. Densom
oförklarade könsskillnaden heller inte signifikant för anställdaär
inom privataden sektorn. uppvisar variablernaDäremot ut-som
trycker kvinnoandelen i branschen och kvinnoandelen arbetsplat-på

starkt signifikant effekt på sannolikheten ha aktier och kon-attsen en
vertibler. detta fall effektenI könsvariabeln inte längre signifi-är av
kant. gift ellerAtt sammanboende har positiv effekt medanvara en
antal barn har negativ effekt. visar sigDetta dock enbart gälla fören
kvinnor, såsom framgår skattningama modell 4 och modellav av

193



GranqvistLena

Lunchförmån

ha lunchförmån sidoförmånpåverkar sannolikhetenVad att somsom
Sammanfattningsvis visar resultatenframgår tabell l att:av

sannolikheten för få förmånen,kvinna ökar1 vara att
sannolikheten för in-penninglönen destohögre2 är, större är ett

förmånen,nehav av
viktig förklarings-den privata sektornsysselsättning inom3 är en

inom sektor minskar sannolik-medan deltidsarbete dennafaktor
jämfört med heltidsarbete inom sektorheten samma

lägre sannolikhet-kvinnodominerad branschen desto4 är ärmer
förmånen.för förekomsten aven

förmånen för vilken effektensig den endaLunchförmånen visar vara
sannolikheten ha förmånen ipåverkarkvinnaatt att po-enav vara

sektorn har kvinnor 60den privatasitiv riktning. Inom störreprocents
Deltidsanställning minskarlunchförmånhasannolikhet än män.att en

heltidsanställning inomhälften jämfört medtillsannolikheten nästan
Även positivtförmån finns detför dennaden privata sektorn. ett sam-

isannolikheten ha förmånenpenninglön ochband mellan att synner-
Även kvinnor verkar hasektorn.het inom den privata störreenom

kvinnoandel i bran-lunchförmån, harhasannolikhet mänän att en
negativ effekt sannolikheten.signifikantschen ändå en

Sammanfattande diskussion7.7

sedvanligaförekomsten antalkönsskillnader istudie hardennaI ettav
oförklaradevisar det kvarstårResultatensidoförmåner analyserats. att

hänföras till andra fakto-sidoförmåner inte kankönsskillnader i som
Huvudresultatenförekomsten förmåner.vilka förklara ärantas avrer

att
sannolikhet-jämfört minskarkvinna med vara man1 vara att

lunchförrnånen,ha alla förmånerför utomatten
kvin-förmåner försannolikheten ha de flestaminskar2 ha barn att

förinte män,nor, men
förklaringsfaktor för innehavetviktigpenninglönen näs-3 är aven

penninglön,för dvs. högreåtminstonealla förmåner män,tan
fönnånen,sannolikhet för innehavdesto större ett av

viktig förklarings-den privata sektornsysselsättning inom4 är en
för telefonfönnånen,faktor för alla utom

sannolik-branschen desto lägrekvinnodominerad5 är, ärmer
alla förmåner ochför förekomstenheten nästan attav

lägrekvinnodominerad arbetsplatsen desto är6 är, sanno-mer
förmåner.förekomsten någralikheten för av
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alternativa ställdes för förklara könsskillna-hypoteserTre attupp
anställningsförmåner. Enligt den förstader i förekomsten hypote-av

kombinera hem och familj.väljer kvinnor arbeten går medattsomsen
Deltidsarbete, antal barn och civilstånd gift eller sambo antas vara

alla anställningsförmåner.negativt korrelerade med nästan typer av
kombinatio-Vissa anställningsförmåner ägnade underlättaär attsom

familj kan dock positivt korrelerade medyrkesarbete ochnen av vara
familjevariabler. Enligt den andra hypotesen förklaras skill-dylika
anställningsförmåner mellan och kvinnor skillnader inader i män av

Eventuella könsskillnader i anställningsförmåner kanpenninglönen.
i utsträckning har låga penninglö-bero på kvinnor större än mänatt

samband mellan penninglön och anställningsförmånerpositivtEttner.
könsskillnader i anställningsförmåner. Enligt denborde fånga upp

färre anställningsförmåner följdhypotesen har kvinnortredje som en
Skillna-segregering och/eller diskriminering på arbetsmarknaden.av
arbetarförklaras svenska kvinnor för detderna kan då mestaattav

Alternativt skillnaderna förklarasinom den offentliga sektorn. kan
kvinnodominerad branschen arbetsplatsen destoeller är,attav mer

anställningsförmåner.sannolikheten för förekomstenlägre är av
ställdes för förklara könsskillnaderhypotesemaDe atttre som upp

sidoförmånerna får i varierande grad stöd i resultaten.i de studerade
inte varandra uteslutande. Resultaten antyderhypotesemaDe ärtre

diskrimineringtredje hypotesen segregering och/ellerdock denatt
studie. Nedan följer genomgångfår stödet i dennadet största en av re-

de hypotesema.sultaten i belysning treav
empiriska analyserna visar de s.k. familjerela-Resultaten de attav

civilstånd, antal barn, deltidsarbete i de flesta fal-terade variablema
effekt sannolikheten erhålla sidoför-pålen har enbart attsvag enen

sig-finns några undantag. kvinnor har antal barndet Förmån. Men en
sannolikheten få del i företagets vinst,nifikant negativ effekt på attatt

tjänsterabatter ha aktiertelefonförmån, ha ochha samt attatten varu-
resultat ligger i linje med den första hypotes-och konvertibler. Dessa

visar sig hänga medNegativa effekter deltidsarbete sammanen. av
och signifikanta effekten deltidsar-sektorseffekten. negativaDen av

privata sektorn inkluderas detbete försvinner då dummyn för den när
deltid inom den privatagäller tjänstebilsförrnånen. arbetarDe som

sannolikhet ha telefonförmån jäm-sektorn har lägre85 attprocent en
gällerheltid inom sektor. detfört med dem arbetar Närsom samma

och lunchförmåner i den privata sek-tilldelningen fritidsbostäderav
jämfört med heltidsarbete.straffas också deltidsarbetetorn

sidoför-penninglön och förekomsten olikaSambandet mellan av
signifikant och positivt. På grundi de flesta fallenmåner är attav

både penninglönen och sido-faktorer i hög grad bestämmersamma
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förmåner bör dock koefficienten för penninglönevariabeln tolkas med
försiktighet.viss Implikationen den andra hypotesen köns-atten av

skillnaderna i sidoförmånerna helt kan förklaras skillnaderna iav
penninglönen mellan och kvinnor får inte något starkt stöd imän
analyserna. de flesta förmånerna kvarstår de oförklaradeFör skillna-
derna mellan och kvinnor då penninglönevariabeln inklude-män även

i Skillnaderna minskaranalysen. dock. visar skattningarDäremotrats
modellen för kvinnor och penninglönen inte förkla-mänseparat attav
skillnader i förekomsten sidoförmåner bland kvinnor, medanrar av

penninglönen viktig förklaringsfaktor för skillnader i sidoför-är en
måner bland kan bero variationenDetta i penninglönemamän. att

bland kvinnor blandmindre och hög socio-ekonomiskär än män att
löneeffektenställning i utsträckning försuger upp kvinnor.större

avsaknaden signifikant positivtMen samband mellan penning-ettav
lön och sidoförmåner det gäller kvinnor kan också tolkasnär attsom
högavlönade kvinnor inte automatiskt också har sidoförmåner.

tredje förklararhypotesen, skillnader i sidoförmånerDen medsom
hjälp segregering och/eller diskriminering, får delvis i resul-stödav

dummyn för privat sektor inkluderasDå i analysen minskar detaten.
oförklarade skillnaderna mellan och kvinnor förutom för telefon-män
förmånen, de fortfarande signifikanta i det urvalet för-är störremen

för och tjänsterabatter aktier och konvertibler. Attutom samtvaru-
det finns könsskillnader inte kan hänföras till vilken sektorsom man
arbetar inom visas också i resultaten de skattningama förseparataav
anställda inom den offentliga och den privata sektorn. Endast telefon-
förmånen förekommer oftare i den offentliga sektorn, kvinnormen

sysselsatta inom den offentliga sektorn har ändå signifikantärsom en
sannolikhet förmånenlägre ha jämfört med sysselsattamän äratt som

inom sektor.samma
Andelen kvinnor i branschen och på arbetsplatsen uppvisar i de

flesta fallen negativt samband med tilldelningen olika förmåner.ett av
Kvinnoandelen i branschen verkar dock den viktigare förkla-vara
ringsfaktom de två. alla sidoförrnåner tjänstebilenFör visarutomav
resultaten skattningama kvinnodominerad branschen är,attav mer
desto sannolikheten förmånenlägre ha och kvinnodomi-är att mer
nerad arbetsplatsen desto lägre sannolikheten för förekomstenär, är

tjänstebilar, och tjänsterabatter, aktier och konvertibler.samtav varu-
resultat visar det finns olika nivåer könssegregeringDessa att av som

förmånerpåverkar sannolikheten ha i negativ riktning.att en
Även data inte tillåter beskrivning de värdemässiga skill-om en av

sidofönnånernaderna i mellan kvinnor och tyder ändå resultatenmän,
sidoförrnånerpå ökar den totala löneskillnaden mellan ochatt män

kvinnor. Könsskillnader i penninglönen beskriver med andra ord inte
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de verkliga skillnaderna i ersättningen för arbete. det högstMen är
troligt denna studie underskattar de verkliga könsskillnademaävenatt
i sidoförmånema grund dels data inte inkluderar allaatt typerav av
förmåner, dels former anställningsförmåner hela tidenatt nya av upp-

Mörkertalet antagligen vad gäller omfattningenstår. dennaär stort av
förmåner. Därför viktigt fortsättningendet också iärtyp attav upp-

anställningsförmånemamärksamma både i den allmänna debatten och
forskningen löneskillnader mellani kvinnor och mänom

Tabell följande sidor.7.5-7. 12, se

Medeltal de förklarande variablerna. Standardfel5 i parenteser.av
Logitanalyser sannolikheten erhålla förmånen.6 Företagets vinst. attav

Relativa risker oddskvoter rapporteras.
Tjänstebil. Logitanabzser sannolikheten erhålla förmånen.7 attav

oddskvoterRelativa risker rapporteras.
Telefon. Logitanalyser sannolikheten erhålla förmånen.8 attav

risker oddskvoterRelativa rapporteras.
ritidsbostad. Logitanalyser sannolikheten erhålla förmånen.9 F attav

risker oddskvoterRelativa rapporteras.
tjänsterabatter. Logitanalyser sannolikheten erhålla10 Varu-, attav

riskerförmånen. Relativa oddskvoter rapporteras.
Aktier och konvertibler. Logitanalyser sannolikheten erhållaI 1 attav

risker oddskvoterförmånen. Relativa rapporteras.
LogitanalyserLunchförmån. sannolikheten erhålla förmånen.l 2 attav

risker oddskvoterRelativa rapporteras.

Författaren tackar Rådet för arbetslivsforskning finansierar projektetsom
Jämställdhet i anställningsformåner.Inte bara lön: löne- och
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TABELL7.5 Alla Män Kvinnor
Storturval Liteturval Storturval Liteturval Storturval Liteturval

Kvinnor,% 50,5 48,3
Ålder 42,610,2 42,710,1 42,610,3 42,610,2 42,710,1 42,910,1
Anstallningstid,år 10,9 9,5 11,5 9,6 11,810.2 12,310,1 10,1 8,7 10,7 8,9
Utbildningsár 11,6 3,3 11,7 3,4 11,8 3,5 11,9 3,5 11,5 3,1 11,6 3,2.
Socioekonomiskgrupp

44,5 44,3Arbetarefacklärdafacklårda,% 46,8 45,3 42,2 43,2+
Arbetsledare,förmån,% 4,7 5,0 7,0 7,2 2,5 2,7

låg mellannivå, 34,8 33,2Tjänstemän och % 24,1 23,6 45,4 43,5
15,9Högretjänstemän, 17,5 22,1 23,9 9,9 10,5

avmánadslönLogaritm 4,4 0,3 4,4 0,3 4,5 0,3 4,5 0,3 4,3 0,2 4,3 0,2
Företagsutbildning, 46,9% 51,0 49,8 54,3 43,9 47,3
Deltid,% 23,9 22,0 4,8 3,8 42,4 41,5
Gift sambo,% 75,4 75,8 74,0I 74,9 76,7 76,8
Antalbarni hushållet 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,1

500anställdaarbetsplatsen,% 18,0 19,8 19,6 21,7 16,5 17,8
Stockholm, 16,5% 15,5 14,4 13,3 18,6 17,9

47,1Privatsektor,% 67,5 63,8 36,5 29,3
0,500,25Kvinnoandelibransch 0,380.21 0,640.23

Kvinnoandelpáarbetsplats 0,510.31 0,340,25 0,700.26
2597 1666Antalobservationer 1284 861 1313 805

Källa: Författarens beräkningar utifrån LNU9l / APU.egna

7.6-7.12gäller:Förtabellerna
nivå,+signiiikant 10% signifikant %nivá,"signifikant nivå.5 1% Signifikanstestenoch

likelihood-máttetgällerförskattningar denlogaritrneradeoddskvoten, logitfunktionendvs. se texten.av
ingaobservationeri gruppen.-

TABELL7.6 Storturval Liteturval
Företagets 1 2 3 4vinst Alla Alla Alla Kv. Män5 Off.6 Privat 8 97 Alla Alla

0,334" 0,414" 0,555Kvinna 0,312+ 0,578 0,534 0,572+
Ålder 1,126 1,112 1,137 1,405 1,088 1,643 1,087 1,187 1,194
Alder 0,998+0,998 0,998+ 0,995+ 0,999 0,993+ 0,999 0,998 0,998+

1,052+ 1,044 1,062 1,086Anställningstid 1,042 0,989 1,076 1,034 1,023
Anst.tid2 1.000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,003 0,999 1.000 1,000
Utbildningsâr 0,943+ 0,926 1,008 0,961 1,020 0,977 1,023 0,963 0,907’

referensniváArbetare 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,104 1,003 1,016Forman,arbetsledare 0,933 1,486 0,902 0,590 0.571-

Tjänsteman,lägre mellan 1,445 1,310 1,330 5,749" 0,815 0,499 1,460 1,448 1,468+
Tjänsteman, 2,686 1,775 1,926 11,246"1,320högre 0,736 2,172 2,096‘ 2,261’

0,678 0,712 0,816Deltid 0,958 0,879 0,764 0,824 1,124 1,162
Gift 1,259 1,183 1,137 1,941 0,926 3,041I sambo 1,014 0,780 0,787

0.890 0,880Antalbarn 0,874 0,644+ 0,961 0,753 0,907 0,889 0,886
Företagsutbildn. 1.025 1,011 0,097 1,824 1,007 0,947 1,107 1,169 0,983
Över500 1,150 1,117 1,100 0,570 1,316anställda 1,934 1,026 0,992 0,983
Stockholm 1,058 0,949 0,897 0,896 0,913 0,654 0,879 0,769 0,801

3,438"Log-lön 1,768 0,491 2,480‘ 1,437 1,638 2,151 3,881"
Offentlig referensnivásektor 1 1 1 1
Privat 8,247" 12,199"6,264"sektor 9,091"
Kvinnoandeli bransch 0,196
Kvinnoandelarbetsplats 0,605

förmåner 163 163 163 37 126Antal 16 147 110 110
2597 2597 2597Antalobs. 1313 1284 1250 1347 1666 1666

log-likelihood 1118,9701107,0711025,690251,133 70,138146,554863,723673,297719,715
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TABELL7.7 Storturval Liteturval
Tjänstebil Alla1 Alla2 Alla3 4Kv. Män5 Privat 8 97 Alla Alla
Kvinna 0,151 0.279" 0,307" 0,301" 0,389+ 0,538
Ålder 0,968 0,865 0,892 1,145 0,867 0,865 0,973 1,006
Alder 1,000 1,001 1,001 0,998 1,002 1,001 1,000 1,000
Anställningstid 1,050 1,041 1,057 1,433‘ 1,022 1,073 1,022 0,999
Anst.lid2 0.998 0,998 0,998+ 0,987+ 0,999 0,997 0,998 0,999
Utbildningsår 0,898 0,843" 0,932 0.978 0,921+ 0,947 0,918
Arbetarereferensnivá 1 1 1 1 1 1 1 1
Förman,arbetsledare 3,853 3,458+ 3,292+ 3,677‘ 3,386+ 5,881‘ 5,849‘—
Tjänsteman, 7,357" 5,787"lägre+mellan 6,010" 3,143 6,788" 5,665" 8,594" 9,947"
Tjänsteman,högre 49,027"16,788"18,799"39,404 17,650"20,519"34,703"43,759
Deltid 0,387+ 0,354+ 0,490 0,628 0,310 0,373 0,321 0,325
Gift/ sambo 2,756" 2,267 2,085+ 5,800 1,755 1,961 1,840 1,644+
Antal 1,035 0,998barn 0,995 0,643 1,025 1,015 0,817 0,861
Företagsutbildn. 0,546" 0,540‘ 0,549 0.432 0,556 0,529 0,719 0,799
Over500 0,903 0,804 1,008 0,867anställda 1,014 0,946 1,135 0,839
Stockholm 1,996" 1,528 1,345 1,209 1,358 1,548 0,657 0,760
Log-lön 32,850"14,869"1,809 22,442"10,777"11,367"29,711"
Offentlig referensnivásektor 1 1 1 1
Privatsektor 14,430"16,843"14,361" 13,585"
Kvinnoandeli bransch 0,765
Kvinnoandelarbetsplats 0,086"
Antalförmåner 110 110 110 12 98 105 63 63

2597Antalobs. 2597 2597 1313 1284 1347 1666 1666
-ZIog-llkelihood 638,881567,714516,682 88,857416,553469,61 306,418325,267

Anm.Modell6offentligsektorkonvergerar

TABELL7.8 Storturval Liteturval
Telefon Alla1 Alla2 Alla3 Kv.4 Män5 Off,6 Privat 8 97 Alla Alla

0,484Kvinna 0,618 0,529 0,289" 1,179 0,526 0,688
Alder 1,161 1,147 1,132 1,232 1,083 1,227 1,013. 1,255 1,250
Alder 0,998 0,998 0,999 0,323 0,999 0,997 1,000 0,997 0,997
Anställningstid 0,974 0,966 0,959 0,955 0,957 0,938 0,972 1,000 1,007
Anst.tid7 1,001 1,001 1,001 1,002 1,001 1,003 1,001 1,001 1,001
Ulbildningsár 0,969 0,950 0,910 0,835+ 0,922 0,894 0,993 0,889 0,950

referensniváArbetare 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Förman, 1,376arbetsledare 1,542 1,413 1,421 0,310 7,006’ 1,372 1,366-
Tjänsteman, 2,207 1,963 1,903+3,931lägre mellan 1,294 0,884 7,687" 2,130 2,161+
Tjänsteman,högre 3,156" 1,972 1,919 4,485 1,398 0,569 10,082"2,403 2,480
Deltid 0,376+0,399+ 0,371+0,426 0,392 0,528 0,145+ 0,666 0,774
Giftl sambo 2,270 2,110‘ 2,181 2,490 2,086 1,660 4,447+ 2,405+2,343
Antalbarn 0,774+0,757+ 0754+ 0,556+ 0,831 0,684+0,860 0,658‘ 0,671+
Företagsutbildn. 0,785 0,765 0,739 0,596 0,835 1,192 0,419 1,424 1,502
Över500 0,696anställda 0,662 0,644 1.021 0,534 0,950 0,409 0,696 0,616
Stockholm 0,519 0,450+ 0,473+0,165+ 0,610 0,605 0,250‘ 0,827 0,806
Log-lön 3,777" 5,695" 3,007 7,649" 4,872+ 3,844+ 4,735‘ 2,937
Offentlig referensnivásektor 1 1 1 1
Privatsektor 0,437" 0,948 0,305 0,444‘
Kvinnoandeli bransch 0,089,Kvinnoandelarbetsplats 3,009
Antalförmåner 69 69 69 19 50 37 32 36 36
Antalobs. 2597 2597 2597 1313 1284 1250 1666 16661347
-2log-likelihood 587,101580,615572,091174,872385,082290,270246,881313,527313,103
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7.9 Stort LiteturvalTABELL urval
2 3 4 8 Alla9Fritidsbostad Alla Alla Alla Kv. Man5 Privat7 Alla

0,593 0,669+ 0,806 0,878 1,1340,529Kvinna
Ålder 0,938 0,930 0,934 1,043 0.876 0,973 0,925 0,928
Alder 1,0001,000 1,000 1,000 0,999 1,001 1,000 1,000

1,124" 1,076+ 1,069+1,094" 1,090" 1,096" 1,155 1,085‘Anställningstid
0,999Ansttid 0,998 0,998+ 0,998+ 0,997 0.999 0,998+ 0,999
0,9310,909 0,935 1,017 0,909 0,930 0,931Utbildningsâr 0,919

1 1 1 1referensnivá 1 1 1 1Arbetare
0,632 0,6191,224 1,162 1,171 0,636 1,380 0,881Förman,arbetsledare

1,2561,266 1,208 1,193 0,631 1,632 1,617+ 1,257Tjänsteman,lägre mellan+
1,282 1,331 1,4171,365 1,107 1,112+ 0,321 1,466Tjänsteman,högre
0,449+ 0,737 0,8300,756 0,771 0,806 0,801 0,417Deltid

1,683 1,1341,572+ 1,535+ 1,528 1,308 1,614 2,444"GiftI sambo
0,886 0,953 0,9590,940 0,934 0,940 0,943 0,916Antalbarn

0,953‘ 2,046" 1,720 1,370 1,3971,533 1,520‘ 1,575‘Företagsutbildn.
Över 1,540+ 1,205‘ 1,554+1,664 1,645 1,640 2,031 1,497500anställda

1,2051,204 1,206 1,688 1,022 0,794 1,2251,264Stockholm
1,552 1,513 1,7761,932 1,524 0,818 2,044Log-lön

referensnivá 1 1 1 1Offentligsektor
2,101"1,821" 2,481 1,604+"Privatsektor

0,125"branschKvinnoandeli
0,942Kvinnoandelarbetsplats

93 100 100132 132 132 43 89förmånerAntal
1666 16662597 2597 1313 1284 13472597Antalobs.

620,751 700,194980,860978,444970,33 354,143599,903 707,174-2Iog-likelihood
signiñkantp0,2087.6 sektorAnm.Modelloffentlig är

Stod LiteturvalurvalTABELL7.10
9O11,6 Privat Alla8 Alla1 2 Alla3 Kv.4 Män5 7tjänsterabatter Alla AllaVaru-,

0,711 0,733+0,667" 0,922 0,737 1,0770.603"Kvinna
Ålder 1,0881,052 1,071 1,058 1,0881,051 1,045 1,066 1,101
Alder 0,999 0,999 0,9990,999+ 0,999+ 0,998+ 0,999 0,9990,999

0,9871,030 0,988 1,004 1,005 0,9960,994 0,991 1,006Anställningstid
1,001 1,000 1,000 1,000 1,000Anst.tid 1,000 1,000 1,000 1,000

0,997 0,975 0,9420,931" 0,987 0,986 0,987 0,965Utbildningsár 0,939
1 1 1 1 1 1referensnivá 1 1 1Arbetare

0,885 0,522 1,142 0,913 0,8731,058 1,002 0,984 1,242arbetsledareFörman,
0,757+ 0,764+0.767 0,705" 0,730+ 0,615" 0,757 0,646"0,805+Tjänsteman,lägre+mel|an

0,563 0,666+ 0,675+0,702 0,576" 0,564" 0,433 0,520" 0,493+Tjänsteman,högre
1,186 1,1611,041 0,972 1,371 0,979 1,0840,902 0,915Deltid

1,027 1,1591,062 1,036 1,215 0,873 1,017 1,151Gift/sambo 1,085
0.831"0,759" 0,925 0,812‘ 0,866 0,835"0,852" 0,847" 0,851"Antalbarn

1,220 1,1481,102 1,229 1,010 1,449" 1,508 1,1511,116Företagsutbildn.
Över 1,495"1,763" 1,506" 1,485"1,516" 1,491" 1,571" 1,868" 1,423"500anställda

1,0680,962 0,985" 0,970‘ 1,240 0,839 1,0851,050 1,006Stockholm
1,667 1,196 0,994 1,4791,835" 1,194 0,775 1,678+Log-lön

1referensnivá 1 1 1Offentligsektor
4,567"4,311" 5,246" 3,449"Privatsektor

0,386"Kvinnoandeli bransch
0,572+arbetsplatsKvinnoandel

529 459 459683 273 410 154förmåner 683 683Antal
1284 1250 1347 1666 16662597 2597 2597 1313Antalobs.

1756,1532 1803,0521159,8921474,327883,376 1697,0542850,33528423682655,591-2log-likelihood
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TABELL7.11 Storturval Liteturval
Aktier,konvertibler Alla1 Alla2 3Alla Kv.4 Man5 Privat7 Alla8 9Alla
Kvinna 0,435" 0,575" 0,865 0,871 0,596’ 1,412
Ålder 0,946 0,926 0,949 1,276 0,814 0,937 0,938 0.956
Alder 1,000 1,000 1,000 0,997 1,002 1,000 1,000 1.000
Anstallningstld 1,137" 1,130" 1,164" 1,110 1,148" 1,168" 1.097" 1,097"
Anst.tid7 0,998 0,998" 0,997" 0,999 0,997" 0,997" 0,988+0,998+
Utbildningsár 0.911 0,884" 0,993 1,049 0,886" 0,998 0,841" 0,891"
Arbetarereferensnivå 1 1 1 1 1 1 1 1
Forman,arbetsledare 2,150 1,925+ 1,980+ 2,109 1,665 1,968+ 1,819 1,752
Tjänsteman,lägre mellan 2,757" 2.503" 2,498 4.666" 1,486 2.416" 2,185" 2,566"+
Tjänsteman,högre 3,287" 1,919 2,019 1,635 1.579 2,025 1,615 2,270
Deltid 0.816 0,859 1,033 1,024 0,818 0,938 0,994 1,404

IGitt/ sambo 1,544 1,440+ 1,430 2,234 1,241 1,418 1,393 1,299
Antalbarn 0,857+ 0,840+ 0,849 0,681+ 0,954 0,852 0,849 0,863
Foretagsutbildn. 0,998 0,986 1.085 0,746 1,248 ,1221 0,934 0.992
Over500anställda 2,363" 2,318" 2,478" 3,702" 2.270" 2,424" 1,983" 1,764"
Stockholm 0,998 0,880 0,818 0,786 0,864 0,839 0,878 1.000
Log-lön 5,071" 2,200 1,698 5,710" 2,076 5,592" 4,555"
Offentlig referensnivåsektor 1 1 - -Privatsektor 108,40"71,363"
Kvinnoandeli bransch 0,040"
Kvinnoandelarbetsplats 0,197"
Antalförmåner 189 189 189 58 131 187 136 136
Antalobs. 2579 2597 2597 1313 1284 1347 1666 1666
%-likelihood 1212.0081191,022984,909308,775761,651956,084845,860763.510

Anm.Modell6offentligsektorkonvergerar

TABELL7.12 Storturval Liteturval
Lunchfönnán 1 2Alla Alla Alla3 Kv.4 Man Off.5 6 Privat7 Alla8 Alla9
Kvinna 1,063 1,162 1,288 1,011 1,596" 1,324 1,220
Alder 0,998 0,992 0,995 0,969 1,021 0,998 0.979 0,973 0,974
Alder 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.000
Anställningstid 1,028 1,026 1,031 1,000 1,066" 0,999 1,060" 1,000 1,018
Anst.tid 0,999 0,999 0,999 1,001 0,998 1,000 0,999+ 1.022 0,999
Utbildningsár 0,983 0,976 0,996 1.034 0,970 0,981 1,047+0,987 0,965
Arbetarereterensnivå 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Förman,arbetsledare 1,408+ 1,344 1,336 1,018 1,580+ 1,491 1,298 1,169 1,159
Tjänsteman,lägre mellan 1,551" 1,484" 1,456" 1,177 1,817 1,256 1.640" 1.563" 1,541"+
Tjänsteman,högre 1,808" 1,532’ 1,541" 0,763 2,421" 1,096 2,012" 1,362 1,322
Deltid 0,798+ 0,808+ 0,836 0,848 0,620 0,997 0,552" 0,861 0,847
GiftI sambo 0,833+ 0,818+ 0,809+ 0,938 0,651 1,014 0,640"" 0,930 0,947
Antalbarn 1,027 1,022 1,030 1,001 1,056 0,978 1,113 1,024 1,012
Företagsutbildn. 1,226 1,214 1,250 1,127 1,434" 1,168 1,266+ 1,224+ 1,191
Over500anställda 1,424 1,404" 1,419 1,307+ 1,493" 1,088 1,739" 1,147 1,163
Stockholm 1,863" 1,795" 1,768" 1.755" 1,918" 2,086" 1,446 1,709" 1,686"
Log-lön 1,679" 1,437+ 1,589 1,147 0,976 1,547+1,203 1,541+
Offentlig referensnivásektor 1 1 1 1
Privatsektor 1.562" 1,581 1,689"" 2.178"
Kvinnoandeli bransch 0,487‘
Kvinnoandelarbetsplats 1,139
Antalförmåner 864 864 864 435 429 361 503 593 593
Antalobs. 2597 2597 2597 1313 1284 1250 1347 1666 1666
-2Iog-likelihood 3188.2003181.2123159.2001596.6441531.3381470,1781630.732073.8412111.456
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praktikteori ochiArbetsvärdering

ÅSA LÖFSTRÖM

Bakgrund8.1

arbetslivetÅr Tiodiskriminering ilagriksdagen1980 motantog en
lönediskriminering devad gälldelagen ochutvärderadesår varsenare

för dettauttryckvaritlagen Ett attflesta överens att var en-vag.om
blivit föremål förlönediskriminering åberopatsfall därendadast ett

gått Avsaknad s.k.tio årdomstol under deibehandling av ensom
förklaring till la-arbetsvärdering ansågspartsöverenskommen vara en
antalet fall ihar dock ADförändringar i lagenEfteruddlöshet.gens

fler arbets-lagstiftningen,densedan berordettablivit Om attnya
lönedis-medvetenheten ökatellervanligareblivitvärdering attatt om

dessa skälallagissningoklart.förekommer Enkriminering är attär
samverkat.

diskussionenintensifierades1980-taletoch slutetmittenI omav
arbetsmarknadenetablerade påKvinnornalöner.kvinnors se-var nu

varken såggeneration kvinnor,ochdecennierdan ett somen nypar
biinkom-eller sina inkomsterkallarbetsuppgiftersina ett somsom
naturligt-hari yrkeslivet. Dettaredan ellerfannsster, väg utvar

all-och ikvinnormellanför löneskillnadema mänvis ökat intresset
fåi synnerhet. Attmansjobbkvinnojobb ochmellanoch demänhet

systematisktkvinnodominerade jobb på sättvarförfråganpå ettsvar
blivitdärför för mångaharmotsvarandeavlönadelägre mänsänär en

prioritet.med högfråga

1 dis-dellångvariga diskussioner. Enoenighet ochhade föregåtts storDenna avav
avtal ocharbetsmarknadenshuruvida över-handladekussionema parter genomom

vadkvinnornas intressentillvarataskickade änbättreenskommelser att even-envar
skulle kunnatuell lagstiftning göra

2 ifrågablankettekniker därmanligkvinnliga ochhandlade tvåFallet mannenenom
arbetsuppgifter.identiskakvinnornahade högre lön än trots

3 1997.Se Anderssont.ex.
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Förutom lagstiftning och olika jämställdhetsavtal under 1980-talet
startades kampanjer för minska könssegregeringen svenskatt ar-
betsmarknad/ ökatTrots kvinnligt arbetskraftsutbud hade köns-ett
segregeringen på arbetsmarknaden knappast påverkats alls. Kvinnors
och representation i icke-traditionella jobbmäns fortfarande låg.var
Denna tudelning innebar också löneskillnadema mellan kvinnorsatt
och jobb kunde bestå. Varför kvinnojobbenmäns regel ochsom var
fortfarande lägre avlönade mansjobben finnsär det mångaän harsom
meningar Vissa hävdar det beror utbudet kvinnoratt att ärom. av

vad efterfrågas, andrastörre än del arbetstillfällenaatt storsom en av
för kvinnor främst offentliga. Att många kvinnoarbeten liknar hem-är
arbete och andra typiska kvinnosysslor delvis utförs gratissom
hemma och dessutom kräver mindre formell utbildning skälär som
anförs förklaring till de lägre lönerna. Uppfattningar attsom om ar-
betsuppgifter utförs kvinnor skulle devalveras, d.v.s. få ettsom av
lägre värde det utförde dem, förekommerän män också.om vore som

Sammanfattningsvis har detta kommit innebära dagens lö-att att
nediskussion breddats till inte enbart handla hur den gångatt om en
fastlagda målsättningen lika lön för lika arbete skall förverkligasom

omfattar den också lika lön för likvärdigt arbete. Kvinnorutan ochnu
må utföra olika arbetenmän dessa likvärdiga och likaärmen om pro-

duktiva skall olika jobb inte längre skäl till olika löner. iDet ärvara
det sammanhanget arbetsvärdering kommit aktualiseras i kvin-att
nolönedebatten; arbetsvärdering metod jämföra olika jobb påattsom
arbetsmarknaden.

Arbetsvärdering8.2 vad detär-

Principen för arbetsvärdering varje enskilt arbete skall värderasär att
utifrån de krav arbetet ställer. Vanligast på förhand bestämdaär att
faktorer varefter viktning sker så arbetenapoängsätts kan svå-atten
righetsgraderas, rangordnas eller klassificeras. detta liggerI naturligt-
vis också grund till lönesättning det inte alla gångeräven ut-en om
trycks explicit. Skall arbetsvärdering användas instrumentett attsom
kontrollera och analysera den gällande lönesättningen kommer för-
hållandet mellan det antal arbetet erhållit och dess lönpoäng attsom
bli intressant. de fall obalansI föreligger tanken löneskillnaderär att

inte kan motiveras skall bli föremål för justeringar.som
Arbetsvärdering instrument svårighetsgradera arbets-ett attsom

uppgifterna i industrin introducerades arbetsgivare redan på 1930-av

4Exempel på kampanjer Fler kvinnor till industrin, Mer iär vården, Bryt-män
projekt m.fl.
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lönedifferentie-ökadåstadkommaSyftet då1940-talen.och att envar
gångnalöneutjäm-den tiden långtden vidUppfattningenring. attvar

Sverigeindustrin.arbetskraftsrekryteringen till Iningen försvårat var
arbetsvärdering,formed utvecklaGlasbruk förstSurte systematt ett

1947.5skedde årvilket
befattningsnomen-finns s.k.privatanställda tjänstemännendeFör

skapadesBefattningsnomenklatur för tjänstemän BNTklaturer. av
1950-talet.påtjänstemannaorganisationernamedtillsammansSAF

och arbetetsfunktionhuvudbegrepp, arbetetsutifrån tvåSyftet attvar
Befattningsvärderingtjänstemännen.klassificerasvårighetsgrad,

med ASEA,i samarbeteutvecklades SAFBVTTjänstemän av
olika faktorerdär nio poäng-och Ericsson. DetVolvo ett systemvar

problem-personalledning ochpåfrestning,utbildning,däriblandsattes
i antal grader.och indeladviktfaktor åsattesVarjelösning. ettvaren

utvecklat Sven-ytterligare80System Lön systemtyp avavenvar
deras kon-ochIndustritjänstemannaförbundet, SIF,ska antogs avsom

svårighetsnivå-fyramedklassificeringssystem1981 Det är ettgress
enfor-bundenhet,däriblandvärderas,faktorerfjortonDet är somer.

arbetsställning.ochögonansträngning, socialstyrning,mighet, press
för arbetsvär-skapaflera år förarbetadeLO systernInom ettattman

presenterades årslutligenarbetsmarknaden. dettaNärför heladering
lades i mal-resulterade ihård och detkritiken systemet1983 attvar

arbetsvärdering återdå fråganår 1991,kongressVid LO:spåse. om
kvinno-uttalanden gjordesutifrån debl.a.aktualiserades attomsom

kom LO:sborde uppvärderas,arbetsuppgifter och yrkendominerade
fram.svårighetsskala åters.k. att tas

intesåledesarbetenmetod lönesättaArbetsvärdering ärattsom
emellertidansågsmed de äldrebristföreteelse. Ennågon systemenny

erfa-kunnande ochkvinnors specifikabeaktatinte hadedeattvara
ord intemed andradegradlika högrenheter i männens, varsom

deutformas sådäremot kundekönsneutrala. sättOm attsystemen
bli det instrumentskulle de kunnakönsneutralaochobjektivablev

värderade arbets-alltför lågtuppvärdera hittillsbehövdes för attsom
bättrelönestrukturfåFörutsättningarna överens-uppgifter. att somen

därmed bli bättre.ställde skullearbetende krav dagensstämde med
i tid dåtillkomarbetsvärderingssystemnämndaFlera enovanav

förkla-arbetskraften.mindre del Dettautgjordekvinnor endast aven
fakto-för vilkaarbetsuppgifter blevvarfördelvis männens normenrar

kvinnorarbetenhade flertaletvärderas. Dessutomskulle somrer som

5 arbetsvärderingforbeskrivning olikaingåendefinnsEricson 1991 systemI aven
svenska företag.i fleraoch användsanväntssom

6 Arbetsvärdering ochALT-systemetutvecklat80utifrån System LönSIF har
industrin.iför tjänstemänlönesättning
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utförde inte blivit för regelrätt värdering. Medutsatta ökandeens en
kunskap olika kvinnojobb uppfattades detta alltmer brist.om som en
Utredningar och studier från 1970- och 1980-talen hade dokumenterat

många de s.k. kvinnoarbetena betydligtatt slitsammaretyngre,av var
och psykiskt krävande vad många hade föreställt sig.än arbets-Att
värdering arbetet/arbetsuppgiften och inte individensatte i centrum
vid lönesättningen uppfattades därför förutsättning för attsom en
åstadkomma könsneutral värdering och lönesättning kvinnorsen av
och mäns

8.3 Löneskillnader,
andel kvinnor och arbetsvärdering

Under och1970- 80-talen debatterades i USA möjligheterna och kon-
sekvenserna införa lönesystem baserat på olikaatt jobbett attav men
med lika värde för företaget lönemässigt skulle kunna jämföras. Bak-
grunden till diskussionen den dittillsvarande löneutvecklingen,attvar

lagstiftning7,omfattande inte marginellttrots lyckats reduceraänmer
mänsde Åtskil-löneskillnadema fanns mellan kvinnorstora ochsom

liga studier hade dessutom visat skillnaderna till delar kundeatt stora
förklaras kvinnor diskriminerades i AvsiktenUSA. medattav att an-
vända arbetsvärdering vid lönesättning därför lönesättningattvar en
baserad värdering arbetsuppgiften, och inte individen,en av av
skulle kunna eliminera de löneskillnader mellan kvinno- och mans-
dominerade yrken inte kunde förklaras skillnader i produkti-som av
vitet.

Av de ekonomiska teorier används löneskillnader mellannärsom
könen analyseras det främst två kommitär kopplas ihop medattsom
arbetsvärdering. Det dels teorin kompenserande löneskillnader,är om
dels crowdinghypotesen. Teorin kompenserande löneskillnaderom

igår korthet på vissa jobb erhåller lönemässig kompensationut påatt
grund det förenat med viss risk utföraär dem. kanatt Deattav vara
farliga, smutsiga, perifert belägna och vidare.så Eftersom fler män än
kvinnor tenderar inneha sådana jobb kommer de också haatt att en
lönefördel. Kritiker denna teori hävdar dock sambandet knap-mot att

7Exempel lagstiftningpå är"Equal Pay Act från 1963 förbjöd löne-separatasom
tariffer for kvinnor och med lika kvalifikationer ochmän med arbetsvillkor isamma

Årövrigt. 1965 trädde "Title VII of the Civil Rights Act i krafl, bl.a. gjorde detsom
omöjligt för arbetsgivarna anställa viss arbetskraftvägra eller betala olikaatt löner till
arbetskraften kön,p.g.a. ras, osv.
8För vita kvinnor med månadslön arbetar heltid hela haråret relativlönen kvin-som

lön i förhållande Årtill lönen hos motsvarande män ändrats lite.nors ytterstgrupp
1955 den 65 1964 59 1973 56 1983 64 och förprocent; procent; procent; procentvar
år 1987 65 Källa: Ehrenberg och Smith, 1991, 536.procent s.

207



Åsa Löfström

preferenserenkelt. Bland borde individemas beaktas.såär annatpast
vissa jobb övervärderas lönemässigt kan föreligga medanRisk för att
minst lika riskfyllda, undervärderas och därför inte hellerandra jobb,

kompensation.erhåller någon
fått speciell betydelse för diskussionenandraDen ansatsen som

crowdinghypotesengarbetsvärdering den s.k. Med crowdingärom
kvinnor anhopats till begränsat antal arbets-anhopning ettattmenas
utbudsöverskott uppstått i sin sänkt lö-områden/yrken där turett som

nemam har visat lönen påverkas påEmpiriska hypotesen atttest av
kvinnor Andel kvin-negativt hur andelensignifikant sätt är.storett av

självanegativ effekt lönens storlek vadhakan änstörret.o.m.nor
yrken dominerade kvinnorkönsvariabeln har 1990.Sörensen, Att av

yrken domineras känt,avlönadeoftast mänän ärär sämre som av
belyst i vilken utsträckning självai Sverige det an-är sparsamtmen

effekt.självständigt lönenedpressandedelen kvinnor i yrket har en
analyserats dock visst stöd denna hypotes.svenska dataDe som ger

genomförde och1980-talet Persson 1990slutet JonungI enav
inom SACO-områ-explorativ studie antal yrkesgruppermindre ettav

detta. i ökade medandelen kvinnor yrkedet bekräftade Om ettsom
förväntas minska med cirkakunde medellönentio procent.procent en

lönesänkande effekten markant högredenfannDessutom att varman
studie från testade jag andelenskvinnor. 1993för för Imän än en

mellansverige Löfström, Resultateti 1993.betydelse i kommunen
arbetstid,tjänstgöringstid,lika d.v.s. vid lika ålder,blev allt annatatt

signifikantutbildning så kvarstod delsbefattning, lika lång etc. en
kvinnor.signifikant negativ effekt andelenkönseffekt, dels aven

ochför kvinna, cirkaKönseffekten, d.v.s. avdraget procentvar sex
tio-procentigvisade skattningamaandel kvinnorvad gäller att en en

ochminska lönen med mellan 1,3andelen kvinnor skulleökning av
negativa ef-visade dessutom denskattningarSeparata1,4 attprocent.

för kvinnor.förfekten klart män änstörrevar
arbetsmarknaden framgickpublicerad studie helaickeI ännu aven

kvinnor kon-andel Efter haden negativa effektenockså där attav

9 för-Edgeworth 1922 redan 1920-taletlanserades påCrowdinghypotesen somav
förhållande till dock ingetlägre löner i Denklaring till kvinnors störremän. mötte

1970-talet då 1974det först i början Bergmann åter-gehör vid den tiden ärutan av
löner denanhopning orsak till kvinnors lägrekvinnorsupplivade tanken på somsom

aktuell.bliråter
° arbetsområdeutbudet till visst jobb ellerekonomiska innebördTeorins är ettatt om

produktivitet ochförändras reduceras individemas på såökar något sättatt annatutan
den skulle varit.löneutvecklingen blir inte vadlönen alternativtminskar också annars

" Apotekare, arkitekt, beteendevetare,SACO-yrkena bland andra:aktuellaDe var
skyddsingenjör och jurist.sjukgymnast,bibliotekarie, ekonom,

2 Löfström 1997.
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stanthållit för ålder, tjänstgöringens omfattning, boendeort, arbetsgi-
privat eller offentlig, utbildning yrkesinriktning framgicksamtvare

tio-procentig ökning andelen kvinnor skulle innebäraatt en av en
minskning lönen motsvarande cirka l,3 Separata skatt-procent.av
ningar för kvinno- respektive mansdominerade yrkesinriktningar gav
också indikation den negativa effekten troligtvisatt är störreen om

män.för Preliminära resultat visade tio-procentig ökningatt en av
andelen kvinnor i kvinnodominerade jobb mer 70 kvin-än procent

skulle minska lönen med knapptnor 1,5 mansdomineradeIprocent.
jobb mindre 30 kvinnor skulle minskningen bli dubbeltän procent
så eller drygt 3stor, procent.

Syftet med introducera "lika lön för arbete lika värde"att av var
rikta uppmärksamheten på kvinnor i utsträckning anho-att att stor var

pade till begränsat antal yrken och arbetsområden och kon-ett att en
sekvens detta blivit de också koncentrerats till lågavlönadeattav

fåtalsektorer. och denDe kvinnor fanns i s.k.män stora grupp som
kvinnoyrken hade visserligen i lika lön problemet kvar-stort sett men
stod samtliga i yrket lågavlönade relativt innehavama jobbatt var av

dominerades män.som av
Att låta med arbetsvärdering del lönesätt-system utgöraett en av

ningen för åstadkomma riktiga och rättvisa lönerelationer mellanatt
olika jobb dock inte helt oproblematiskt och okontroversiellt.är Ar-
betsvärdering uppfattas nämligen motståndare sättett attav som

marknadslönerna. Förespråkare betonar å andra sidanöverge att
marknaden inte har korrekt bild och kvinnors jobb ochmänsen av
därför blir de inte heller korrekt lönesatta. Alltför många avvägningar,
subjektiva bedömningar och föreställningar vad kvin-stereotypa om

i sina respektiveoch arbeten har lagt grunden till in-män görnor en
korrekt lönesättning. korrekt genomfördEn arbetsvärdering skulle
öka kunskapen jobben och dess produktivitet och så skullesättom
också lönesättningen kunna förbättras. Vissa dessutom närattmenar
det kraven i jobbet värderas och inte individernas prestationär som
borde arbetets värde kunna bestämmas oberoende de aktuellaav
efterfråge- och utbudsförhållandena. Arbetets värde borde rimligen

detsamma det eller hundra villigaär äroavsett attvara om en som
utföra detsamma. Detta mycket kontroversiell synpunkt, åtmin-är en

bland ekonomer, bland vilka många arbetestone attsnarare menar
mätas.saknar objektivt värde skulle kunnaett som

3 Löneuppgifterna i det aktuella datamaterialet dessvärre inte könsuppdelade,var
varför för kvinnorskonsekvenserna och löner inte gick bestämma.mäns separat att
4 Vi kan känna till arbetesvärde, talar produktens försäljningsvärde,ett om om

kan inte tala egentligt värdebegrepp. Lommerud, 1997, 84ettmen om s.
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Erfarenheter arbetsvärdering8.4 av

Vilka erfarenheter har då arbetsvärdering Eftersom svenskaman av
ofullständiga kommer jag i huvudsak koncentrerasådana få ochär att

ierfarenheten.mig på den amerikanska

Amerikanska erfarenheter
studieJohnsons och Solons

dels kvantifierat vadstudie har Johnson och Solon 1986förstaI en
yrke betyder för lönens storlek dels analyseratkvinnodominans i ett

konsekvent genomförd arbetsvärde-skulle påverkashur lönen av en
har varit lönegapet traditionelltring. Tillvägagångsättet mätaatt

kvinnor i olikasedan med betoning på hur andelenoch ärsätt stor
jobb.

börjar med enkel regression där lön denSolon och Johnson ären
och andel kvinnor i yrket den oberoende. Resul-beroende variabeln

visade jämförde lönen i yrke helt do-nästanatt etttatet om man som
med yrke helt domineradesminerades kvinnor nästanett som avav

lönenackdelen högre för både kvinnor och högreså mänmän, var
jobbet. dock för för kvinnor.andel kvinnor i Den större män änvar

karäktäristika jobbensförfattarna beaktade de anställdasNär samt
betydelsen andelen kvinnor i yrket. vikti-egenskaper Denavtog av

författarna antal bransch-förklaringen till detta attgaste ettanser vara
i modellen. branscheffekten blev så till-variabler inkluderats Att stor

förhållandena inom byggnads- och tillverkningsindustrin.skrevs bl.a.
välbetalda ocksåArbetstillfállena i dessa branscher förutom relativtär

mansdominerade.kraftigt
negativtSammanfattningsvis tydde resultaten på det fannsatt ett

kvinnor negativasamband mellan lön och andel i yrket, dettasamt att
för för kvinnor. fannsamband starkare Dessutommän än attmanvar

kvinnor och med lika jobb på-löneskillnaderna mellan män var mer
företaget. Författarnatagliga mellan företag inom det enskildaän me-

arbetsvärdering kommer kunna åt-därför med endast attatt mannar
löneskillnader ilöneskillnader företag medangärda osakliga inom ett

kunna åtgärdas. skattningarallmänhet inte kommer Derasatt av ar-
inflytande löneskillnaderna i visadebetsvärderingens direkta på stort

också högst måttlig effekt.en
frå-avslutningsvis det finns antalSolon och Johnson att ettmenar

ställning till arbets-borde ha på innan tarman omgor som man svar
eller effektiv kanvärdering instrument betydelse Hurär ett ar-av

betsvärdering bli det lagstiftats arbetsvärdering Detnär antas attom
relationen mellan lön och andel kvinnorarbetsvärdering skall påverka
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i jobbet hur kommer arbetsvärdering påverka sambandetattmen
mellan lön och de karaktäristika kännetecknar jobben och arbe-som
tarna tänka sigKan arbetsvärdering ledersom till löne-attman en
ökning för kvinnojobb innebär löneförändringar i de mansdominera-
de jobben, högre priser och substitution kvinnor med män Enav an-

fråga vad händer med de kvinnojobb inte blir aktuellaärnan som som
för löneökningar. kommer relationenHur mellan olika kvinnojobb att

Ärändras det möjligt det sker substitution mellan olika kvin-att en
nojobb effektenså blir genomsnittlig löneminskning för kvin-att en
nor

Ehrenbergs och Smiths studie

I studie, Ehrenberg och Smith 1987, fokuserades intresseten annan
på de indirekta effekterna konsekvent genomförd arbetsvärde-av en
ring inom den offentliga sektorn. Författamas uppfattning att ettvar

arbetsvärderingmed skulle kunna medföra åtminstone fyrasystem att
relativa löner ändrades. det första kvinnorsFörtyper attav genom-

snittslön skulle öka i förhållande till för det andramäns, att genom-
snittslönen kvinnodomineradei jobb skulle öka i förhållande till lönen
i mansdominerade. Vidare de genomsnittslönen inom kvin-antog att
nodominerade arbetsområden hälso-t.ex. och sjukvård skulle öka
relativt mansdominerade arbetsområden t.ex. brandkåren och slutli-

offentligtfördelningen anställda oförändrad skulleattgen om av var
genomsnittslönen för den offentligt anställde komma öka i förhål-att
lande till priset andra och tjänster.varor

fråga författarna uppehållerDen sig vid hur dessa föränd-ärsom
ringar i relativlön påverkar antalet och fördelningen sysselsattaav
kvinnor och i den offentliga sektorn. Beroende hur lönekäns-män
liga arbetsgivarnade offentliga kan tänka sig olika konsekven-är man

kommer kvinnor i vissaMän yrkesgrupper. Sysselsätt-ersättaattser.
ningen i mansdominerade yrkesgrupper kommer öka bekostnadatt

dem domineras Slutligenkvinnor. det möjligt detär attav som av
sker total minskning offentlig sysselsättning.en av

arbetsvärdering resulterar i högre lön för kvinnorEn kansom en-
ligt författarna medföra total minskning kvinnors sysselsättning.en av
Substitutionen skulle kunna till flera olikagå på Förutomsätt. att
kvinnor direkt skulle kunna tänker sig ocksåersättas män attav man
arbetsuppgifter utförtstidigare kvinnor, exempelvis visstsom av
skrivarbete, skulle utföraskomma själva. le-Dettamännenattnu av
der naturligtvis på lång sikt till mindre efterfrågan kvinnligen ar-

flerbetskraft, något innebär kvinnor måste söka sig till denattsom
privata sektorn. ökat arbetskraftsutbud till den privata sektorn kanEtt
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i sin komma innebära ökad nedåt kvinnors löneratttur en press
där.

frånhypoteser testade Ehrenberg och Smith med data 1980.Dessa
i fall stödgenomförde antal simuleringar vilka inte någotDe ett gav

finnas substitutionsmöjligheterför det skulle någrahypotesen att stora
mansdominerade yrkes- arbetsområden.mellan kvinno- och och De-

lönejustering för kvinnorberäkningar pekade på motsva-att enras
skulle medföra minskning kvinnors sysselsätt-rande 20 procent en av

med endast sysselsättnings-ning i offentlig sektor 2-3 Attprocent.
liten direkt resultat de inte lyckadesminskningen blev så är ett attav

substitutionsmöjligheter inom de yrkesgrupper-påvisa så störstastora
den höga fackliga organiseringsgradenansåg deDessutom attna.

aktivitet medför tordeoffentligt anställda och den dettabland de vara
nedskärningar i den offentliga sysselsättningeneffektivt hinder närett

blir aktuella.

ilers studieF

vilken omfattning detstudie har Filer 1989 undersökt itredjeI en
könsfördel-löneskillnader kan relateras till yrketsförekommer som

data från antal källor totalt omfat-ning. Filer har hämtat ett stort som
innehöll olika och arbetsegenskaper.tade yrken och 225430 person-

könsfördelningen i yrketFiler först modell med enbartskattade en
variabel. Resultaten visade för heltidsarbetandeförklarande attsom

kvinnor till yrke med enbart kvinnorfrån yrkeövergång ettett utanen
timme.löneminskning med dollargenomsnitt medförde 4,41i peren

ytterligare förklaringsvariablerreducerades successivtEffekten när
model-förklaringsvariabler ingick isamtligatillkom och 225när
kundedollar mindre timmefortfarande 1,35len kvarstod somper

könsfördelningen i yrket.hänföras till
modellen för kvinnor ochFörfattaren skattade också män separat.

löneminskningen mindre för kvinnor förvisadeResultaten änatt var
ingickdollar, enbart könsfördelningen2,321,73 närmän, mot som

resultaten detalla variabler ingick visadeförklarande variabel. När att
köns-signifikant samband mellan yrkesinte skulle föreligga något ett

Filers slutsatsvarken för kvinnor ellerfördelning och dess löner, män.
kvinnorsarbetsvärdering inte kommer kunna påverkadärförär attatt

lönediskrimi-lösningen problemet medlöner. Istället han attanser
lagstiftning kombinerad medkvinnor borde fortsattnering varaav

andra åtgärder.

och Mattilas studieOrazems

År arbetsvärderinglag innebarstiftade delstaten1983 Iowa atten som
förbandstatliga sektorn. arbetsgivareinom den Somskulle tillämpas
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sig inte diskriminera mellan jobb dominerades kvin-staten att som av
och jobb dominerades i de fall de lika värdemännor som av var av

för arbetsgivaren. För värdet för derasutrönaatt änstaten av mer
konsultföretag.800 olika jobb engagerades Arthur Youngs endaDet

krav ställdes på konsulten de marknadslöner fannsattsom var som
skulle ignoreras vid värderingen eftersom dessa reflektera deantogs
privata arbetsgivamas diskriminering.

valde förYoung få fram värdetpoängsystem respektiveett att av
jobb. olikaFyra egenskaper kunskap/kvalifikationer, ansträng--
ning, ansvar och arbetsvillkor och viktades sedanpoängsattes-
med egenskapens respektive värde för arbetsgivaren. Själva värder-
ingen jobben utfördes fyra två kvinnorav av grupper om personer,
och två erhållit tredagars utbildning i arbetsvärdering.män, som en
Deras värdering baserades i sin på enkät besvaratstur etten som av
urval bland de anställda. Eftersom tidigare arbetsvärderingssystem an-

ha undervärderat egenskaper hos de kvinnodominerade jobbentogs
kom enkäten till de anställda utformas så aspekter på jobbatt att som
dominerades kvinnor bättre skulle kunna identifieras.av

Viktningen naturligtvis central i detta arbete och kom också ef-var
ha på det slutliga resultatet modifieras. Enligtter Youngsatt testats att

slutrapport baserades dessa ändringar åtminstone delvis på vikter-att
fick olika förbetydelse kvinnors och jobb och det på vil-mäns sättna

ket faktorerna verkade slutpoängen bestämdes. Författarnanär anser
denna förändringar justeringar belyser del svårighet-att typ av en av

med skapa objektiva värderingsinstrument.atterna
Efter genomförd arbetsvärdering de 800 olika jobben befannsav

anställda skullell 000 få löneökning medan drygtnärmareatt en
skulle få vidkännas7 000 löneminskning. 79 de kvinno-procenten av

dominerade jobben, 53 de jobb domineradesprocent mänav som av
48 de blandade jobben skulle få lönen höjd. Förfat-samt procent av
uppskattar kostnader för detta till miljoner16 dollar, lö-tarna statens

neminskningama inkluderade. Värderingskommittens slutliga rekom-
mendation blev dock det inte skulle bli några lönesänkningar. Deatt
aktuella skulle däremot inte komma ifråga för några löne-grupperna
ökningar tills dess deras lön låg i nivå med de angivna rekommen-att
dationerna. Förhandlingarna mellan facket och arbetsgivaren d.v.s.

AFSCMEIGdelstaten ochIowa ledde också fram till kompromiss.en
innebarDen ingen skulle drabbas lönesänkningar och löne-att attav

5 flera amerikanskaYoung konsultföretag dels arbetar med utvecklaär ett attav som
arbetsvärderingssystem, dels utför arbetsvärdering hos olika uppdragsgivare.
6 AFSCME det fackförbund i USA organiserar kommunal- ochär merpartensom
delstatsanställda.
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aktuella individerna skulle nivåökningen för de på lägre änstanna en
ursprungliga planenvad den avsett.

värderingen byggde undersökte urval,Resultaten att ettav man
anställda.femtedel, de offentliga fannmotsvarande Deten av man

offentligt hade vunnitbland de anställda, påannat att som grupp,var
Lönespridningen hade reducerats iarbetsvärdering. mellan arbetarna

fann för-ökat något inom kvinnogruppen. Genomgåendestort men
åtskilligt vad gjorde.fattarna kvinnor Somän männenatt vann mer

minst utbildade och de med de kortaste tjänst-deväntat som varvann
fanns också klar tendens de med degöringstiderna Det attmest. en

marknadsaltemativen skulle vinna Arbetare i hälso- ochsämsta mest.
och utbildning, d.v.s. yrken med högsocialt arbete kontorsamt en an-

vinnare i Arbetare i data-,klassades också studien.del kvinnor, som
skulle däremot förlorat i lönfinans- och transportbranscherna ha en-

kompromissenursprungliga planen gick i och med ska-ligt den men
värderingen.deslösa den nyaur

inflytande såväl densyfte undersöka vilketStudiens att ur-var
haft kompromissen faktiskt komskulle ha detsprungliga planen som

detta det nöd-få lönestrukturen. kunnapå den För göraattatt varnya
löne-förändringar i andra faktorers inflytande påvändigt isoleraatt

jämförelser möj-den aktuella perioden.strukturen under För göraatt
faktiska och utifrån dennautgick de därför från den lönen år 1983liga

efterför anställda detberäknades sedan lönen att ar-samma grupp
genomförts. jämföra löneskill-betsvärderingen Ett sättannat attvar

genomförts.efter arbetsvärderingen Avföre respektivenaderna en-
tidi-i överensstämmelse medresultat framgick visserligenskilda att,

gradenutbildning, arbetslivserfarenhet ochstudier, längre avgare
samtidigtsignifikant ökade lönenorganisering påfacklig sättett men

mindre tonvikt lagtsarbetsvärderingen medfört relativthade att sett
föreföll det finnas tendensfaktorer.vid dessa Däremot störreatten

minoritets-och examina. Medlemmarhade lagts vid betygtyngd av
fackföre-relativt vita medanförlorade lite än procentgrupper mer en

icke-fackanslutna. jämförelse mel-ningsmedlemmar Enänmervann
efter arbetsvärderingen visadelönenivå och nivånlan års1983 att

procent. kan jämförasgenomsnitt vunnit drygtkvinnorna i Dettaen
ursprungligai enlighet med denberäknad vinst för kvinnor,med en

17 universiteten.studien ingick inte de statligaI
‘S respektive börjar hos undermed de slutarundviks problemetPå så statensätt som

prisförändringarperiod konjunktur- ochdenna samt m.m.
19 lönenivå kompromissen komlönenivå och denJämförelsen 1983 års somavser

ursprungliga planenvarit denSkillnaden skulle ha 2,8fram till. procent om
genomförts.
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påicirkaplanen d.v.s. före kompromissen, åtta ochOrazemprocent
Matilla, 1990.

Avslutningsvis författarna Iowa-fallet typiskt for hur detärtror att
kan gå till införa arbetsvärdering i organisation. Dels denatt en var
metod använde standard inom området. Dels det aktuellaYoung var
facket, inom offentlig sektor och hade dessutomAFSCME, störst va-
rit aktiva i den arbetsvärderingsdebatt förekommit i flerarätt som an-
dra delstater. Författarna dessutom kompromisser dentror att typav

gjordes torde normala. Möjligheterna bli framgångsrikattsom vara
med arbetsvärderingssystem förutsätter dock eventuella restrik-ett att
tioner och begränsningar Exempelvis, hur mycket får detsätts ante.ex
kosta Vilka arbetsuppgifter skall analyseras respektiveHur stora
hur löneförändringarna blismå får Skall marknadslönema få finnas
med i bedömningama eller inte

Killingworths studie

andra exemplet där arbetsvärdering införts har analyseratsDet närma-
Killingworth Sedan länge hade de1990. kommunalanställdare av

Josézokvinnorna i i Kalifornien söktSan påverka sina löner så detatt
skulle bli mindre löneskillnader mellan kvinno- och mansdominerade
jobb. Efter omfattande arbete fick slutligen igenom konsult-attman
företaget skulle genomföraHay sådan studie.en

Utvärderingskommitten bestod anställd från kommunensav en
ledning inteoch nio tillhörde ledningen representeradesom men som
olika delar kommunen. Facket insisterade också på endast in-attav

skullelönelikhet aktuell. Ingenting skulle relateras till dentern vara
arbetsmarknaden ingaoch skrivna rekommendationer frånexterna

konsulterna skulle få förekomma. fyra faktorer skulleDe utvär-som
färdigheterderas oberoende hur de uppkommit, problemlös-var: av

ning, för arbetsresultatet och arbetsförhållanden. Så snartansvar re-
sultatet den genomförda arbetsvärderingen offentliggjordes, i de-av
cember 1980, startade omfattande debatt inte minst i media. Skulleen

erfaren bibliotekarie kvinnodominerat yrke med 493 ochpoängen
lön dollarpå 900 tvåveckorslön få lön erfaren ke-en samma som en

mist blandat yrke med lika många med lön på l 100poäng men en
dollar Studien visade mycket tydligt Jobb domine-mönster.ett som
rades kvinnor underbetalda i förhållande till de mansdominera-av var
de jobben med lika hög låg Enligt officiella talesmän frånpoäng.
facket dettapekade uppenbar lönediskriminering kvinnor.av

2°San hade vid tillfället innevånareJosé 650 000 och då Kaliforniens fjärdevar
stad.största
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Efter åtskilliga månaders debatt började förhandla. Lönesänk-man
ningar och istället föreslog facket jobbansågs uteslutna allaatt som

nivå skulle få löneökning förlåg under viss och de låg överen som
tillbaka."hållasdenna skulle löneökningar Arbetsgivaren å andra si-

speciell lönejustering till kvinnodominerade job-dan föreslog deen
löneklyftaben skulle minska den påvisats i Hay-studien.somsom

Eftersom fack och arbetsgivare inte kunde komma beslötöverens
strejk i juli knappast konventionellfacket utlysa 1981. Dettaatt var en

strejk föranleddstrejk något så ovanligt lönediskrimi-utan som en av
gjordenering grund kön. det blev mediahändelsepå Detta att avav en

utanförintresse långt USAs gränser.
fick starkt stöd från delstatsregeringen i sittArbetsgivaren ageran-

de facket. Slutligen slöts dock avtal innebar kom-ettgentemot som en
promiss och enligt vissa bedömare hade lite med ob-göraattsom en

systematisk arbetsvärdering. Avtalet medgavjektiv och 1981-83 en
första det andra ochlöneökning det året, 8 året7,5 procent procent

lönejusteringar för de kvinnodominerade jobb hamnatspeciella som
nivån enligt värdering. del avtalet in-på den lägsta Hays Som en av

lovade förhandla ytterligare löne-gick också kommunen attatt om
kommande avtal i enlighet med den arbetsvärderingjusteringar i som

genomfördes de följandeSådana justeringar också undergjorts. av-
1980-talet.talsperiodema under

effekt fickhar analyserat vilken dessa förändringarKillingworth
År kvin-och sysselsättning i betaladespå lönestruktur San José. 1980

cirka lägre mansjobbennojobben i genomsnitt 20 änprocent trots
Årarbetsvillkor och lika många arbetsvärderingspoäng. 1988samma

siffra reducerats till Killingworth visade ocksåhade denna 10 procent.
lönejustering i enlighet med den arbetsvärderingkommunensatt som

kvinno-gjordes medförde löneökning på förnärmare procentsexen
medan effekten de mansdominerade jobbendominerade jobb på en-

gällde sysselsättningseffekten dessa löne-dast marginell. Vad avvar
försumbar förjusteringar visade resultaten denna Förmännen.att var

sysselsättningen ha minskat mellan och sjukvinnorna skulle med sex
perioden vilket då motsvarade ungefär årsunder 1980-88, ettprocent

sysselsättningstillväxt i sektorn.

erfarenheterSvenska

erfarenheten använda arbetsvärdering i akt ochsvenskaDen attav
jämföra olika jobb och främst kvinnors med jobb imening ärmänsatt

begränsad till olika försök. Anledningen till detta är natur-stort sett

2 arbetsvärderings-här den relation föreligger mellan erhållnaMed nivá" somavses
och aktuell lön.poäng
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ligtvis först och främst det också det kompli-äratt nytt ärattmen en
cerad och tidskrävande metod. Något också bekräftas densom av
amerikanska erfarenheten. arbetsvärderingssystemDe finns isom
Sverige dels de sedan länge lanseradeär och testade på denärsom
internationella marknaden, dels de företag och organisationersom
själva tagit fram. Det har också blivit vanligt efter det attsenare man

något de etablerade Exempel på detprovat Ar-systemen. ärav senare
betsmarknadsverket tagit fram för arbetsvärde-ett eget systemsom

praktiken.ring, vilket tänkt skall användas iärnu
JÄMOJämställdhetsombudsmannen har inte skapat något eget

däremot både låtit genomföra värdering ochsystern omsattmen en
praktiken. JÃMO:sdess resultat i s.k. bammorskemål i arbetsdom-

JÄMOstolen hösten förlorades1996 med hänvisning till inte lyck-att
visa barnmorskans arbete likvärdigt med klinikingenjörens.ats att var

Trots mycket omfattande och, så vitt jag kan bedöma, omsorgsfullen
värdering blev domAD:s den genomförda arbetsvärderingen inteatt

likvärdighetenzltillräcklig bevis för fall, frånI ett annatvar som
år, godtog dock Arbetsdomstolen den arbetsvärderingsamma som

genomförts. olikaTvå arbeten bedömdes likvärdiga och lönernavara
därefter.skulle justeras

från detta har,Bortsett så så vitt jag inga fullskaliga försökvet,
gjorts i implementeraSverige resultaten arbetsvärdering föratt av en

påverka/kontrollera den befintliga lönestrukturen. Vi får därföratt
nöja med basis genomförd arbetsvärdering analyseraattoss av en
vilka tänkbara konsekvenser detta skulle få värderingens resultatom

i praktiken.omsattes

projektArbetsvärdering resultat från ett—
arbetsvärdering liggerDen till grund för de resultat jag presente-som

här genomfördes vid svenska universitet/högskolor under vin-trerar
1994.27tem/våren Vid värderingen använde sig två olikaman av sys-

på två inte helt identiska Med det amerikanskatem HAY-grupper.
värderades elva olika befattningar med likartad utbildnings-systemet

22Projektet finns beskrivet i AVS/AMVs arbetsvärderingssystemnärmare rapporten:
1995.
2’ JÄMOArbetsdomstolen, dom 41/96, mål A 153/95. Käranden ochnr nr var

Örebrosvaranden Landsting.Länsvar
24Det arbetsvärderingssystem användeskom ursprungligen från Nya Zeeland.som
25AD:s dom 79/1996, det s.k. Karlskogamé1et. Käranden Sveriges Kommu-nr var
naltjänstemannaförbund SKTF och svaranden Karlskoga kommun.
2° Löfström l996a, 1996b.
27Projektet och dess resultat finns beskrivit i "Arbetsvärdering metodrapporten en-utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män Rapport från ALVA-att ett
projekt, 1993.
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BefattningsVärderingbakgrund med det svenskaoch BVT-systemet
olika befattningar där utbildningsbak-värderadesTjänstemän 40

varierad. manligabåda fallen ingick både typisktgrunden Ivar mer
befattningar också antalkvinnligaoch typiskt ett som var mermen

balanserade. berördesCirka HAY-vär-könsmässigt 250 personer av
BVT-värderingen.och cirka 600deringen av

från de anställdavärderingen inhämtadesför självaUnderlaget
sedan iInformationen dokumenteradescheferna.och/eller stan-en

Värderingskommittenbefattningsbeskrivning.dardiserad var sam-
fackliga organi-för både arbetsgivare ochrepresentantermansatt av

slutresultatförutsättning föruppfattassationer, något attensom som
möjligt.skall bli så objektivt som

problemlösning, resultatansvar ochkunnande,detHAYl är ar-
värderingen. bilagahuvudområden för Se lbetsvillkor utgörsom

värderingsschema. åtta faktorerexempel Deför på utgörett som
utbildning, erfarenhet, problem-BVT-värderingenvid är:stommen

resultatansvar, på-personalledning, kontakter och samarbete,lösning,
miljö.frestning och

för de elvasigmed visade detEfter värderingen HAY poängenatt
från cirka till 900intervall 200befattningama låg i poäng.närmareett

Löneskillnademaoch visekravdesto ärhögreJu störrepoäng versa.
cirka kro-värderade befattningama, 400minst de lägstinte ioväntat

poängtal, 3 000befattningama med högstioch närmarestörstnor,
naturligtvishärvidlag innebärmånad. Diskrepansenkronor attper

felaktigt lönesatta el-yrken kan direktfråganställer sig om varaman
värderingsunderlaget,ingår i självainteler andra faktorer, ärsomom

marknaden kunnaskulle exempelvissådan faktorförklaringen. En

vara.
mansdomi-kvinnodominerade och dedeLöneskillnadema mellan

bedömtsenligt arbetsvärderingspoängennerade jobben vara un-som
vid låg vid högbetydligt lägreföljaktligengefär lika poäng.änär

ord-med denvärderingslutresultatetNär överensstämmerenav
framförsrelationen poäng-lön,etablerad vadredanning är avsersom

arbetsvärderingmotståndare tilloftadet argumentett mot ar-somav

28 arbetsvärde-världsledande inom områdettillhör deAmerikanska företaget HAY
Befattningvärdering TjänstemänSverige. företablerade i BVT stårring och ocksåär

respektivefotnotse 27svenskt I ALVA-rapportenoch presenterasär system.ett
genomförts.värderingenbeskrivning hur självanärmaresystem samt avges en

2 exempel yrkenforskningsingenjörer påbibliotekarier ochAvdelningsdirektörer, är
enbart värderadesoch adjunktermedan lektorervärderades med båda systemensom

labora-instrumentmakare ocharbetsledare,Lokalvårdare, vaktmästare,med HAY.
värderadesmed BVT.enbartexempel påtorieassistenter är grupper som

3° kanavseendesammmansättningen i någotnaturligtvis inteutesluterDetta annatatt
objektivitet.påverkabiased vilket skulle kunna gruppensvara
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betsvärdering. De däremot förespråkar värdering bör skeattsom en
förekommerdet diskriminerande inslag iatt systemenmenar som

omintetgör objektiv och könsneutral värdering. viktigtEtt krav,en
kvinnornas synvinkel, har därför hela tiden varit desett att systemur

används skall könsneutrala vilket också bör inkluderasom attvara
marknadens lönesättning måste negligeras.

BVT-systemet har inte marknadsförts skallett systemsom som
till osakliga löneskillnaderrätta mellan kvinnor och specifiktmän

generelltär värdera olika befattningarutan ett påsystem attmer ar-
betsmarknaden med. deAv 40 befattningar värderades här domi-som
nerades till17 60 kvinnor tillän 1l 100procent procent.mer av varav

domineradeMännen sju befattningama till 100 och nio tillprocentav
60än procent.mer

Även här den intressanta frågan kravnivå och aktuell löne-var om
nivå överensstämde. Den rangordning BVT-värderingensom gav
upphov till sammanföll väl med existeranderätt lönestruktur. Med
några få undantag hade de lägre avlönade jobben också erhållit färre

medan de högre avlönade jobbenpoäng erhållit högre Fråganpoäng.
kvarstår dock BVT-systemet fritt från könsbias och/ellerär deom om

värderat förmått objektiv och könsneutralgöra värderingsom en

Arbetsvärdering och förändring löni

Hur skulle löneförändringama bli de olika befattningamastora om er-
i enlighet med avkastningen arbetsvärderingspoängsattes att per vore

densamma för kvinnor för män För kvinnor ochatt mänsom se om
faktiskt erhöll olika avkastning vid lika skattades lö-poäng separata
neekvationer för kvinnor och Löneekvationerna innehöllmän. förut-

resultaten från de genomförda arbetsvärderingarna också uppgif-om
ålder, ålder kvadrerad och kön. Skattningarnater genomfördesom

med ordinary-least-squaresOLS multipel regressionsanalys.
Med något undantag gällde lönen ökade med arbetets svårig-att

hetsgrad. Skillnaden mellan könen dock tydlig. Avkastningen förär
kvinnor i samtliga poängintervall två lägre den avkast-utom änvar
ning fick. del två högstamännen intervallen hade kvinnornanäst
högre avkastning än männen.

Om avkastningen densamma för kvinnor och skulle så-mänvore
ledes lönerna behöva justeras. Som riktlinje för sådan justeringen
skattades enkel linjär löneekvation för de befattningar domi-en som
nerades På basis erhållna resultat kunde sedanmän. löner för deav av
olika befattningarna, kvinno- såväl mansdominerade, predikteras.som

jämfördesDessa sedan med de observerade medellönerna i dessa be-
fattningar. Skillnaden mellan den observerade och den predikterade
lönen tolkades sedan indikation på det fanns befatt-som en om
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skulle kunnaorganisationen lönemässigtningar/yrken i vara un-som
sammanfattas resulta-tabellövervärderade. nedanståendeeller Ider-

ten.

för befattningar/predikterade genomsnittslöneraktiska ochTabell 8.1 F
enligt värdering medsvårighetsgrad HAyrken med olika

könsmajoritet.med olikaoch

löna Estimeradlön PredikteradFaktisk
iöneförändringb

70 % Kvinnor
%16583 11,514874269Sekreterare +

11,4%1727215509314Bibliotekarie +
9,6 %byråsekr 16 196 177473441:e +

%859 7.516615 17351Intendent +
214 3,8 %19481 204881:ebibliotekarie +

70 % Män
13,9%1652314506Forskningsing.265 +

4,9 %1935618447forskning 4401:e +
373 1,3%19646 19441Högskoleadjunkt -

9,3 %22 257 20 177486Avdelningsdir -
0,723 293 23 129Lektor637 -

HAY-poäng.antalSiffraninomparentesanger
aPredikterad ersättsi enlighetmedutifrån kvinno mansdomineradejobbeniön estimerats dehar att resp.

jobben.gäller mansdomineradedenlöneekvation desom
Den lönen följandebehövasför erhålladenpredikterade harskattatsIöneförändring skulle attsom

|6n100.lön-faktisk iönIfaktisksätt:Predikterad

tillräckligt underlagsjälvklart ingetOvanstående beräkningar utgör
ligga till grundlångtgående slutsatser bör kunnaför några menmer

metod påverkadiskussion arbetsvärderingför vidare attsomomen
knappastolika Exempelvis går det åmellan jobb.löneskillnader att

skulle kvinnor. dettaarbetsvärdering enbart Ipriori säga att gynna
fådominerade kvinnorvisserligen samtliga jobbskullematerial av

implementerades tvåresultatenlöneökningvidkännas men avomen
få löner höjda. Därtilljobben skulle också sinamansdomineradede

tillfallitökningen skulle haprocentuelladenkan ettstörstaattnoteras
arbetsvärdering inteiakttagelsejobb. andramansdominerat En är att

lika lön.alla skall haimplicerar att
för BVT-värderingen.skattningar gjordes ocksåMotsvarande

värdering i enlig-mansjobb skulle påverkasochBåde kvinno- om en
aktuella jobben,i praktiken. deskulle Avhet med BVT omsättas

det nå-kvinno- eller mansdominerade,antingend.v.s. de varvarsom
sinförhållande tillunderbetalda ikvinnojobbflergot som var

överbetalda. figu-mansjobb Avdet flermedanpoäng som varvar
mycket.framgår hur8.1ren
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Figur 8.1 Skattad lönefärändring med avseende på B VT-poäng
jobb dominerade kvinnor respektivei män.av av

Påtöceint
i15
l
l10
ll
l

-10
50%kvinnor§

Medellön och medelpoäng för olika jobb har i denna studie liksom i
de tidigare varit utgångspunkt för analysen. innebärDetta resulta-att

endast kan indikation hur ersättningen för olikaten ses som en
jobb skulle kunna påverkas värderingen skulle i prakti-omsättasom
ken.

Sammanfattningsvis tyder båda värderingarna på det svårtäratt att
ha någon bestämd uppfattning hur slutresultatet kommer bli.attom

förefallerDet dock klart arbetsvärdering medför eller mindreatt större
löneförändringar något kön, kvinnor eller ensidigt skulleatt män,men

eller missgynnas detta svårt Skattningar indi-är attgynnas av se.
viddata utifrån resultaten från HAY-värderingen visade 100att av
kvinnor skulle få högre lön,50 få30 lägre och skulle inte20 alls be-

strikt implementering, d.v.s. båderöras löneökningar och löne-om en
sänkningar, skulle genomföras.

Sammanfattning

studierDe här visar på varierande resultat hu-presenteratssom men
vudintrycket ändå med arbetsvärdering lönemässigtär att ett system

kvinnor och kvinnors arbetsuppgifter. Det dock klartgynnat är att
också dels de finns i kvinnojobbmän löner höjts,gynnats om vars
dels vissa mansdominerade jobb också blivit högre värde-attgenom
rade. studierI har också sysselsättningseffekten analyseratsett par
och det förefaller löneökning för kvinnor endast i mindresom om en
utsträckning skulle ha påverkat deras sysselsättning negativt. Kostna-
derna för implementera resultaten beror naturligtvis på organisa-att
tionens storlek också på hur lönedifferensema skallärstoramen som
åtgärdas. Eftersom arbetsvärdering tidskrävande på-är en process
pekar flera författarna i förväg bör ha bestämt harattav man om man
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tyderverkligheten. Erfarenhetenresultaten iavsiktför omsättaatt
modifieras vid implemente-resultat kommererhållnadock på attatt

och löneök-lönesänkningar knappast realiserasmåttoring i så att
indikerat.storleksordning värderingenblir denningar inte somav

tillupphovi samtliga studier degenomgående dragEtt är att ger
uttala siginnan kanförfattarna kräverenligtfrågor, omsvar mansom

med lö-metoden lösa problemetarbetsvärderinghuruvida är rätta att
Varför harExempel på frågorkvinnor.nediskriminering är: manav

löneskillnademaarbetsvärdering lyckats eliminerahjälpinte med av
arbetsvärde-framgent kunna reviderafullständigt Kommer attman

och det på vilketarbetsuppgiftertakt medi sättringssystemet att
ochde offentliga budgeterna statändrasutförs Kommerdessa

ekonomiskaförändringarnade berörtskommuner ärju att geavsom
i enlighet medkontinuerliga lönejusteringarförförutsättningar ar-

betsvärderingen

Avslutning8.5

utgångspunktofta sinarbetsvärderingInvändningar görs tarmotsom
speglingEftersom skallfri marknad. lönernaföri villkoren vara enen

också mark-utbudsförhållanden detefterfråge- ochmarknadens ärav
därförArbetsvärdering uppfattasjobben.värderarnaden som en-som

medmekanismer. Problemetmarknadensstörningbart egnaaven
de facto intedenlönesättaremarknaden ärär att ensam.som ensam

Lönebildning hand-också klart.dettaarbetsmarknadensFör ärparter
värderingar, bedömningarocksåmarknadenlar inte bara utan omom

avvägningar. målsättningharOmoch olika atttyper man somav
könsneutrala dåskall objektiva ochbedömningarochvärderingar vara

Systematisk arbetsvär-verktyg.arbetsvärdering kunnaborde ettvara
i olikaproduktiviteteninformationenförbättradering skulle kunna om
skulleresultati enlighet med erhållnalönernajusteringjobb och aven

arbetsmarknadens funktions-förbättrarnågotdärför kunna somvara
den.försämraroch inte någotsätt som

kontroversiell.central också ImarknadslönernaFrågan är menom
marknadslö-helt ignorerauppmanades värderarnaIowa-studien att
diskrimine-dendessa spegladedärförfrämst attatt antogmannerna

med marknadslö-inteolika jobb. Genomring förekom att taavsom
i den of-jobbenminskat inflytande pådärför fådessaskulle ettnerna

fentliga sektorn.
vissamarknadslönerna idockMattila skulleochEnligt Orazem

med fall då tvåexemplifierarfunktion.fylla Desituationer kunna en

3 SAF 1993 15.Se t.ex. s.
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olika jobb likvärdiga, enligt denär genomförda värderingen, men
ändå inte det därför deras värde förär arbetsgivaren något olika.att är
Det handlar då främst så sofistikerade egenskaper i jobb deett attom
inte går fånga i värdering. Eftersom användningatt mark-en av
nadslöner strider själva tanken med arbetsvärdering det mycketmot är
viktigt både arbetstagare och arbetsgivare kan verifieraatt att egen-
skaperna inte kan värderas i arbetsvärdering och de verkligenatten
värderas produktiva så de inte enbart blir ursäkt förattsom atten
upprätthålla diskriminering.

Om verkliga marknadslöner inte med och de inte heller blirtas er-
relevanta faktorer risken resultaten blirsatta är skeva. Om åstor attav

andra sidan marknadslönerna inte speglar verklig jobbegenskapen
det istället handlar diskriminering arbetskraftutan då kommerom av

marknadslönerna felaktig information och bör inte förekommaatt ige
löneanalysen.

En aspekt inte diskuterats här ocksånärmareannan som men som
central konsekvensernaär på sysselsättningen.är Om arbetsvärde-en

ring leder till ökade lönekostnader kan sysselsättningstillfällen hotas.
Den amerikanska erfarenheten tydde dock på den negativa effektenatt
på sysselsättningen varit måttlig varför den inte har tillmätts någon

betydelse. Erfarenheter frånstörre Kanada understryker behovet av
inskolning och infasning, d.v.s. bör inte hasta fram utanman man
bör lägga tid på dem kommerövertyga beröras.att Dettaattner som
för dels få fram slutresultat omfattas så mångaatt ett som av som
möjligt och dels för mildra de eventuellt negativa konsekvensernaatt

sysselsättningent.ex.
då arbetsvärderingKan framgångsrikt minska lö-ett sätt attvara

neskillnadema mellan kvinno- och mansjobben i Sverige bidraoch till
andelen kvinnor imän jobb neutraliserasatt Mitt kan-ett ärsvar

ske. Arbetsvärdering kan aldrig den lönepolitik bedrivits iersätta som
Sverige och kvinnors löneutveckling. börDäremot dengynnatsom
kunna försvara sin plats med arbetsvärdering vill kommaom man
den del löneskillnadema beror på kvinnor ochatt män görav som
olika saker för övrigt lika produktiva.ärmen

Vad gäller den amerikanska erfarenheten kan inte heller den annat
möjligen indikera riktningen.än berorDetta naturligtvis på skillnad-

mellan länderna. Löneskillnadema exempelvis i genomsnittärerna
betydligt mindre i Sverige i vilketUSA, löneeffektenän gör att av ar-
betsvärdering sannolikt skulle bli mindre i Sverige. det andraFör är
den fackliga organisationsgraden betydligt högre bland svenska kvin-

bland amerikanska, vilket rimligenän måste innebära svenskaattnor

32Gunderson 1989.
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amerikanskatillvaratagna vadborde bättreintressenkvinnors änvara
i Sverige underlönepolitik förtshar denSlutligenkvinnors är. som

jämlikhet ochcentralt och inriktadsamordnadtid varit bådelång mot
bidragit till mindre lö-verksamtlöneutjämning någotgenerell som

inteviktigt dettaochmellan kvinnor Detneskillnader män. är att
Samtidigtförs idag.lönepolitiska debatti denglöms bort somsom

ocksåoch växande pågårarbetsvärderingintresset för är storastort
förändringarövriga områden,lönepolitikensinomförändringar som

tidigare gjort.landvinningar kvinnor Detdehota ärkan komma att
helhetssynperspektiv, det finnskvinnorsdärför viktigt, attsett enur

åtskilliga, inter-förlorad.inte gåroch den Detlönepolitiken ärpå att
understrukit vad denoch andra,ekonomerverksammanationellt som

relativt mindre lönegapetför detlönepolitiken betyttsvenska sett
förhållandena i andrajämfört medochsvenska kvinnormellan män

illu-kanadensisk ekonom, fårMorley Gunderson,citatländer. Ett av
uppfattning:dennastrera

i länder harmindretenderarLönegapet ettatt mersomvara
egalitäroch betonarförhandlingssystemcentraliserat ensom

Australien.Sverige, ochlönepolitik i allmänhet ex. Norge
traditionell,i länder betonartenderarDet störstatt som envara

Japanarbetsmarknaden ex.roll för kvinnoricke-egalitär
marknadsoriente-decentraliserad,tillämparländereller ensom

företagsnivåförhandlingarlönebildningsmodell medrad
har dessutomtvå sista ländernaoch Kanada. Deex. USA en

delvilket förklararallmän löneojämlikhetgradhögre storenav
eftersomkvinnor och därmellanlönegapetdet mänstörreav

nedrebefinna sig dentenderaroftarekvinnor än män att
lönetrappan.delen av

arbetsvärdering-konkret vad gällerbli liteavslutningsvisFör att mer
amerikansk forskare icitera Elaine Sörensen,skall jagmöjligheterens

forskning-vadsammanfattarlöneskillnader.arbetsvärdering och Hon
utformadarbetsvärdering börhurtill vad gällerkommit fram varaen

utjämnametodskallframgångsriktför den på sätt attettatt vara en
kvinnojobbmellanoch ochmellan kvinnorlöneskillnader både män

80.mansjobb 1994,och Sörensen, s.

ochbefattningar i företagetför allaArbetsvärdering bör göras
faktorpoängsystem.bör ettsystemet vara

mås-ansträngningarSpecielladetaljerat.börPoängsystemet vara
för kvin-relevantafaktorerför säkerställa ärattgöras attte som

användas förkriterier börObjektivamed.nojobben kommer att
skilldärför bör kunskapjobben ochi mä-värdera kraven t.ex.

fritt översatt.1994 13Gunderson s.
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årmed i formell utbildning, vilket också gäller den erfarenhettas
har i jobbet on the job training.man

Jobbens innehåll bör baseras uppgifter från antalett stort an-
ställda på frågor med fasta eller icke-fasta svarsalter-svaratsom
nativ. Använder icke-fasta svarsalternativ måste vär-man svaren
deras. bör beståendeDetta minst femgöras av en grupp av per-

med olika bakgrund och individkaraktäristika. ochVarsoner en
självständig värdering, varefter genomsnittspoäng be-gör en en

räknas for respektive befattning. Värderama bör i idealfallet inte
känna till de faktiska lönerna.

Vikter bör bestämmas använda byggeratt ansatsgenom en som
på multipel regressionsanalys där lönen i befattningen skattas

funktion och könsfördelning i befattningen.poängsom en av

politik där olika jobbEn skall jämföras bör syfta till elimineraatt
negativa löneeffektenden associeras med sysselsättning isom

jobb kvinnor dominerar. Med andra ord, sådan politiksom en
bör betala kvinnojobb lika med mansjobb de bedömtsom vara
jämförbara och lika värde i enlighet med den värderingav som
gjorts.
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löneutvecklingFamiljeförhållanden och 9

RICHARDSONKATARINA

Inledning9.1

Ävenogifta jämförGifta tjänarmän än män. män ärom man sommer
lika har lika lång utbildning och arbetslivserfarenhet så finnsgamla,

löneskillnad, kallad äktenskapspremie, kvar.del denna Iävenen av
äktenskapspremien till drygt vil-Sverige uppgick år 1991procentsex

vad års ytterligare utbildning i löneökning Rich-ket 2motsvarar gav
äktenskapspremien Amerikanskaardson, USA1997. I är ännu större.

gifta mellan och högre lön ogiftahar 10 40 än män,män procent stor-
leken beror bland på vilka jämförelser ochKorenmangörsannat som

Även i flertalet västeuropeiska länder har äkten-Neumark, 1991. en
Schoeni, Studier kring kvinnors äk-skapspremie konstaterats 1995.

studiertenskapspremie inte lika entydig bild. vissa konstate-Iger en
och Neumark,kvinnor har äktenskapspremie Korenmannatt enras
inte harmedan det i andra studier konstateras de någonl992a, att

och och Neumark,Hill, Dolton Makepeace, 1987;1979; Korenman
studie kvinnors äktenskapspremie finns1992b. Någon svensk om

inte gjord.
manliga äktenskapspremien mycket robust empirisktDen är ett re-

statistisk datamaterialsultat. vilken metod och vilketNästan oavsett
erhålls resultatet gifta tjänar ogiftaanvänder män än män.attman mer

råder ingen enighet kring förklara detta fe-detta vad kanTrots som
Traditionella löneteorier förutspår inte heller äktenskapspre-nomen.

mien. förklaringar till äktenskapspremien har framförtsFyra typer av
inom den nationalekonomiska forskningen. kapitel syftar tillDetta att

hypoteseröversiktligt beskriva dessa redovisa det empiriska stödsamt
respektive hypotes får. Speciell tonvikt läggs vid svenska resul-som

hypotesema, också de diskuterade, byggerTvå är mesttat. av som
dessagifta produktiva ogifta Enligt denär än män.mänatt ena avmer

andrahypoteser gifter sig med hög produktivitet oftaremän än män.
blir giftaEnligt den andra hypotesen produktivamän attgenommer
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sig. Orsaken makar delar arbetsuppgifter mellan sig påär att ettupp
sådant blir produktiva i förvärvsarbete. Enligt densätt mänatt mer
tredje hypotesen bryr sig arbetsgivaren hur försörjningsbördastorom

har. Gifta har vanligtvis försörjningsbördamän störreen person en
och arbetsgivaren därför gifta högre lön vad de ogiftamän änger ger

fjärde hypotesen bygger giftaDen på och ogifta harmän. mänatt
olika preferenser för familjeliv och det tycker fa-är mänatt som om
miljeliv gifter sig. Eftersom barn kostsamma godtar giftaär mänsom
arbeten med arbetsmiljö och erhåller i gengäld högre lön.sämre en

äktenskapspremiensKunskaper orsaker kan öka förståelsevårom
viktiga frågor. första fråganDen hur löner bestäms. Denärtreom

andra frågan vilka konsekvenser har arbetsdelning inom familjenär
och vilka incitament finns till arbetsdelning. det tredje kan studierFör

äktenskapspremien öka förståelsenkring för löneskillnaden mellan
och kvinnor: äktenskapspremie tredje-män männens utgör nästan en

del löneskillnaden mellan och kvinnor i Neumark,USAmänav
1988.

äktenskapspremien för i Sverige9.2 Hur är mänstor

svenska resultat redovisas i detta kapitel från minDe hämtadeärsom
forskning kring svenska äktenskapspremie Richardson, 1997.mäns

utnyttjat data frånhar Levnadsnivåundersökningarna,Jag LNU
Åberg,Eriksson och finns1987. bland detaljerad in-I LNU annat

formation löner, utbildning, arbetslivserfarenhet, arbetsmiljö, hus-om
hållsarbete och civilstånd för representativt urval Sveriges be-ett av
folkning i åldern för15-75 år åren 1968, 1974, 1981 och 1991. För
gifta och sambor har vissa uppgifter maken/makan samlatsäven om
in. har valt studera i åldern år har arbete.Jag 18-65 Imänatt ettsom
tabell medelvärden de variabler jag9.1 Avanvänt. ut-anges som
rymmesskäl i denna tabell giftasambor ochutgör män ärsom en

Ensamstående vid intervjutillfället varkenmän är män ärgrupp. som
gifta eller sambor däremot kan de änklingar eller skilda.men vara

tabellen framgår gifta och sambor hade i genomsnittAv 35att pro-
högre timlön ensamstående löneskillnad1968. Dennaän mäncent

faller till och ligger sedan eller mindre kvar22 1974procent mer
den nivån fram till 1991.
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Medelvärden för gifta och samb0rg/s respektiveTabell 9.1 ensam-
åldern till Endaststående e 18 65 år.i ärmän män som

Standardfelanställda urvalen.ingår i i parentes.anges

1968 1974 1981 1991
g/s g/sg/s g/s ee e e

17,73 43.30 36.23 94.18 77,5813.42 9,97 21,63timlön
4.55 7.63 5.38 15.23 10.62 34.34 23.486,20

7,63 7,43 8,33 8,16 9,10 8,92lntim|ön 7,13 6,81
0.31 0.280.37 0,45 0,30 0,33 0.29 0.28

Ålder 42,9 33.042,6 31.1 41.5 33,0 41,7 33,0
10,8 11,7år 8.7 9.0 9,8 10,2 10,7 11,7Utbildning
14,4 23,4 13.3ár 25.8 13,9 23,8 15,1 23,1Arbetslivserf.
46,6 41,0 52.4% 39,8 46,2 37,9 42,3 38,1Fysisktkrävandejobb

21,4 43,3 30,0 46,1 36.7 47,9 41% 39,3Mentaltkrävandejobb
56,3 61.5 51.6 65,9 62,0Stressigt % 72,1 58,7 66,1jobb

21,6 15,0 26,0 14,2 23,6 16.4 23,717.6Monotontjobb%
23,546,5 36.3 39.2 27,8 28,9 24,244,7Tungalyft%

0.05 1.16 0.08 1.10 0,041.18 0,06 1,14Antalbarnunder20
boendehemma

32,6 21.9 5,1Hemmafru% 40.8
14,6 20.6 23.33,6Sambo

% gifta samborochav
72 6973%gifta sambor 75och

i urvalet
075 490276 487 1277 423 1222 479 11Antalobservationer

frånLevnadsniváundersökningarna.Källa: beräkningarEgna

maka/sambo arbetarhemmafru huruvidaVariabeln mannensanger
hustrun/sambonhuruvidavisar denna variabelheltid i hemmet. 1968

andelen gifta ochtabellen framgårarbetade i hemmet 1967. Av att
perioden, frånminskar betydligt under 40sambor med hemmafruen

harmycket få sambortill 1991.1968 5 Det ärprocentprocent som en
förhållandelever ihemmafru. Vidare, andelen ärmän ett mersom

gifta och sambor ökareller konstant under perioden.mindre I gruppen
tillsambor, från knappt 1968 23andelen 4män är procent pro-som

gifta.och följaktligen minskar andelen1991 män ärcent som
fiisiskt krävande, mentalt krävande,Dummyvariablerna stressigt

värdet intervjupersonenoch arbete attettantarmonotont angerom
Variabeln lyftsådant arbete och nollhan har är tungaett annars. anger

i veckan.måste lyfta minst 60 kg gångenom personen
skiljer sig i flerframgår gifta och sambor åttabell 9.1Av att avse-

sambortimlön, exempelvis gifta ochenden vad gäller är mänän
flerarbetslivserfarenhet och har barnäldre, de har längre än ensam-

skillnader har jag i tabellhänsyn till sådanastående Förmän. taatt
regressions-sambopremien med hjälpäktenskaps- och9.2 skattat av

undersöker huråren,innebär jag, för ochanalys. Det ettatt vart av
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äktenskaps- och sambopremien för lika gamla, harstor är män ärsom
lika lång utbildning och arbetslivserfarenhet, har lika många barn och

iarbetar arbetsmiljö. Antal barn här antalettypsom samma av avser
hemmavarande barn under år. Eftersom barn20 och civilstånd kor-är
relerade, villdet gift eller sambo så sannolik-säga är ärom en man
heten väsentligt han har barn, så skulle det kunnastörre såatt attvara
äktenskapspremien egentligen avspeglar samband mellan lön ochett
antal barn. jämföraGenom med lika många barn sådanmänatt tas en
effekt äktenskaps- och sambopremienpå bort. min studie finner jagI
ingen effekt antal barn löner Richardson, 1997.mänsav

Tabell Skattningar äktenskaps-9.2 och sambopremien med rvärsnitts-av
data. Jämförelsegruppen ensamståendeär män.

1968 1974 1981 1991
gift 0,156 0.089 0,069 0,064

0,021 0,020 0.019 0,020
sambo 0,111 0,092 0,067 0,038

0,049 0,024 0,020 0020
R2-korr. 0,440 0,320 0,310 0,347
Anm. är:ålder,ålderKontrollvariabler kvadrat,utbildningantal ocharbetslivserfarenhetantalår,
arbetslivserfarenheti kvadrat,dummyvariablerförarbetsmiljönochantalbam.Standardfel inomanges
parentes.

Resultaten i tabell visar vi jämför9.2 med liknande bak-när mänatt
grund löneskillnadema på grund civilstånd inte lika iär storaav som
tabell tjänade gift9.1. 1968 och17 sambo tjä-procenten man mer en

man.‘nade motsvarande12 ensamstående 1991 haränprocent mer
äktenskapspremien fallit till 6 Sambopremien uppgår 1991procent.

Äktenskapspre-till inte signifikant4 skild från noll.ärprocent men
mien har alltså sjunkit från fram till1968 1991 med 60nära procent.
Även sambopremien har sjunkit mycket under perioden.

internationellt perspektivUr den svenska äktenskapspremienärett
låg. och Neumark finnerKorenman 1991 äktenskapspremienatt un-
der delen 1970-talet i Blackburn11 USA. ochprocentsenare av var

och finnerKorenman 1994 Gray 1997 den amerikanskaävenatt
äktenskapspremien har minskat de decennierna. TysklandIsenaste
tjänar gift 28 aldrig varit giftänprocenten man mer en man som
Schoeni, studie konstateras1995. I den norska äkten-attsamma
skapspremien uppgår till 17 den finländskaDäremot äk-ärprocent.
tenskapspremien i nivå med den svenska Sundqvist, 1994. Dessa re-

1Löneskillnaden i mellan gifta och ogifta erhålls beräknamänprocent attgenom
eo-lsé,där betecknar naturligaden exponentialfunktionen.e

230



amiljeförhållandenF och löneutveckling

sultat dock inte helt jämförbara eftersom studierna skiljerär sig åt,
bland med avseende vilkapå variabler använder.annat man

finns få internationellaDet studier sambopremien, Danielom men
1991 visar amerikanska sambor har ungefär hälftenmänatt ärsom
så premie de gifta i slutet l980-talet. svenskaDenärstor som som av
sambopremien högre och knappt två tredjedelar äkten-är utgör av

Årskapspremien 1991. 1974 och år 1981 premierna till och medvar
lika höga sambopremienDen kan möjligen återspegla dennastora. att

Årsamlevnadsform vanlig och etablerad. 1990 i Sverigeär 40var
föräldrarna till alla nyfödda barn sambor enligt SCBprocent av

1994. äktenskap ochOm samboförhållanden uppfattas lik-som
värdiga synvinkel kan det förklara varför sambopremienparets ärur

äktenskapspremienlikanästan stor som
vi i tabell jämförTrots 9.2 till lika kvarstårmänatt ärsom synes

alltså beaktansvärd äktenskapspremie. Vad kan förklara dennaen

Är högproduktiva9.3 attraktiva makarmän mer

hypotes utgår frånDenna olika produktiva och detmän äratt äratt
med hög produktivitet gifter sig eller blir sambor, Becker,män som

Vissa kan ha1991. egenskaper både arbetsgivare och kvin-män som
värderar högt. kommerDessa därför dels gifta sig imän störreattnor

utsträckning, dels ha chans till hög lön de saknarstörre än män som
dessa egenskaper. Om egenskaperna svåra observera för for-är att en
skare kommer de dyka äktenskapspremie vid beräk-att upp som en
ningarna, det inte äktenskapet i sig gjort de giftaäven ärom som

produktiva 4 skulle enligt dennaDe hypotes likamännen mer vara
produktiva giftermål.även utan

kalladså paneldatabas. betyderLNU Det vissaär atten personer
har intervjuats flervid tillfälle och det därför möjligtän ärett att se

2Samboförhállandet och äktenskapet inte lika i legal mening. Giftaär personer sam-
beskattas inkomsterpå kapital, de varandra och har vårdnadärverav gemensam om
barnen. sambeskattasSambor inte och de inte heller varandra. Modern fårärver auto-

Ävenmatiskt vårdnad barn. skilsmässolagstiftningen skiljer sigparetsensam om
mellan dessasamlevnadsformer.
3 Möjligtvis kan stabilitet och flit exempel sådanapå egenskaper. Ett annatvara
exempel i studie Hamennech och Biddle 1994 visar attges en av som personer som

intervjuaren bedöms ha tilltalande utseende har högre lön andraett änav personer.
Om med tilltalande utseende också har lättare finna gifta signågonatt attpersoner
med kommer äktenskapspremie uppstå.atten
4Det kan också med hög lön harså högre chanser bli förbli gifta.ochmänatt attvara

detta fallI det den höga lönen direkt påverkar ökar chansernatill äktenskapär som
och inte tredje egenskap. Denna direkta relation mellan lön och äkten-uppmätten
skap har diskuteras Becker, Landes och Michael 1977. finnerDe visst empi-ettav
riskt stöd för denna hypotes.

231



RichardsonKatarina

intervju-civilstånd och andra egenskaper ändrats mellan tvåhur lön,
lönen utvecklats för mellantillfällen. studera hurGenom att en person
eliminera effektenintervjutidpunkter kantvå uppmätt pro-man av

äktenskapspremien. viktigt antagande dockduktivitet på Ett är att
tiden. princip undersöksegenskaper inte ändrasdessa dolda Iöver om

för gifter sig mellan tvåmycket delönen ändras extra personer som
intervjutillfállen gifter får högre löneökningsigOm änmän ensom

äktenskapspremien återspeglardet rimligtandra män är att tro attmer
äktenskapet.effekten av

Eftersom jag in-redovisas resultaten från denna analys.tabell 9.3I
förändringen i lön utnyttjar jag tvåför vad förklararmigtresserar som

till exempel urvalet finns deobservationer i 68-74års I mäntaget.
anställda både 1968och år 1968 ochmellan 18 55 som varsom var

konstruerade på Ta-två andra urvalenoch 1974. De sätt.är samma
i skatt-raden urval 68-74,följande Förstabellen läses på sätt. anger

irespektive Andra radenäktenskapspremien 1968 1974.ningama
sambopremien.skattningarna påurval 68-74 anger

drygtframgår gifta tjänade 12tabell 9.3Av män procentatt mer
för procentberäkningfotnotdrygt 10 se 1och sambor procent mer

statist-resultat signifikantaensamstående år 1968. Dessamän ärän
elimi-egenskapereffekteriskt säkerställda. Trots uppmättaatt av
ogiftatjänarresultaten gifta och samborvisar änmänattnerats mer

till fullo kan förklarasbetyder äktenskapspremienDet intemän. att av
utsträckning andrahögproduktiva gifter sig i än män.störremänatt

blir produktivapekar resultatenIstället män attmot att genommer
sambo.gifta sig eller bli

signifikant ochäktenskapspremienurvalet endast 197474-81I är
negativ ko-tycks sambopremien 1981,positiv. detta urvalI vara men

Slutligen, i urvaletsignifikant skild från noll. 81-91efficienten inteär
äktenskapspremien och sambo-egenskaper helaförklarar uppmätta

signifikant skild från noll. Någonkoefficientemapremien, ingen ärav
inte spåra dessa år.äktenskap löner gåreffekt mäns attav

Återigen äktenskapspremien och sambopre-konstaterakan vi att
Äktenskapspremien minskarundersökningsperioden.mien faller över

och då dentill drygt 1981 1991från drygt 1968 212 procentprocent
sambopremienfrån noll. Likaså harinte heller signifikant skildär

minskat sedan 1968.

5 tiden.för civilståndsvariablema ändrasjag koefficientemaanalysen tillåterI överatt
utnyttjas fördetaljerad beskrivning den metodRichardson 1997 förSe av sommer

beskrivsde resultat här.som
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Tabell Skattningar9.3 äktenskaps- och sambopremien med hjälpav av
longitudinella data. Beroende variabel urvalet 68-74i är
logaritmerad timlön 74-l0garitmerad timlön 68.

beroendeDen variabeln konstruerad på motsvarandeär
för de resterande två urvalen.sätt

1968 1974 1981 1991
Urval68-74, 1 128n

gift 0,123 0,018
0,027 0,030

sambo 0,104 0,122
0,055 0,036

R2-korr. 0,126
Urval74-81, 1136n

gift 0,102 0.025
0,027 0.027

sambo 0,045 -0,04B
0,028 0030

R2-korr. 0,053
81-91,Urval 972n

gift 0,023 0,025
0,027 0,027

sambo 0,007 -0,010
0,027 0,031

R2-korr. 0,045
Anm.Kontrollvariablerärförändring år,utbildningantal arbetslivserfarenhet år,antal arbets-
livserfarenhetkvadrat,arbetsmiljörespektiveantalbam.Standardfel inomparentes.anges

amerikanska studier finnerI äktenskapspremien kvarståratt närman
effekten egenskaper bort. Exempelvis finneruppmättaav rensas
Korenman och Neumark 1991 och Daniel 1991 denäven att ame-
rikanska äktenskapspremien reduceras med drygt hälften hänsynnär

till egenskaper.uppmättatas
Slutsatsen analysen i detta avsnitt det med hög, förär är mänattav

forskaren dold, produktivitet gifter sig eller blir sambor. Isom syn-
nerhet denna förklaring viktig i slutet den undersökta tjugoårsär av
perioden. tycksDäremot både äktenskap och samboförhållande ha ef-
fekt löner i början perioden eftersom positiva och signifi-mäns av
kanta premier då kvarstår. Detta resultat leder till fråga:nästaoss
Gjorde äktenskapet produktiva dessa årmän mer

äktenskapet9.4 Gör produktivamän mer

På vilket kan bli produktiva på grund de giftersätt män attmer av
sig Becker 1991 föreslår det kan lönsamt makar-att vara om aven

koncentrerar sig på förvärvsarbete och investerar i humankapitalna
kunskap ökar produktiviteten i förvärvsarbete medan den andrasom
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humankapitalsig hushållsarbete och investerar ispecialiserar på som
i hushållsarbete. orsaker förklarasökar produktiviteten Av avsom

förvärvsarbe-vanligtvis specialiserar sig påteorin detär mannen som
hushållsarbete förstaspecialiserar sig på Denoch kvinnante som

eftersom ensamståendeimplikationen Beckers hypotes är att perso-av
giftasig kan vi förvänta tjänarinte kan specialisera mänattossner

Redan i förra avsnittet konstateradesensamstående män.än attmer
och samboförhållanden, åt-effekt äktenskapdet tycks finnas en av

i linjeundersökta perioden. resultati början den Dettaminstone ärav
med Beckers hypotes.

Å inte denna effekt nödvändigtvis reflekte-sidan behöverandra
makar varandra påkan såspecialisering. Det uppmuntrarattvarara

i förvärvsarbete.blir produktiva Detsådant sätt mänattett voremer
specialisering direkt.gradenförsökadärför önskvärt mätaatt merav

Är olika arbetsuppgifter,specialiserar sig påmakarnadet så att mer
blir i förvärvsarbeteproduktivdesto mannenmer

makar har be-specialisering mellanexplicit undersökaFör att om
ekvation jagi tabell skattat därlön harjag 9.4tydelse för enmannens

hemmafru.hardummyvariabel för deinkluderat män som enen
i tabellurvalskattningar baseras sig påDessa rapporterassomsamma

eliminerat effekter-jag härskattningama i tabell 9.3 harLiksom i9.3.
skatt-i urvalproduktivitet. raden 68-74Förstauppmätt angerna av

6 hushållsarbetekomparativa fördelar iför kvinnor kan haBecker attargumenterar
kvinnor. betyder inteskillnader mellan och Detgrund biologiska mänpå män attav

lika produkti-förvärvsarbete. och kvinnorkvinnor i Omproduktiva ärmänänär mer
produktiva i hushållsarbete kan det lön-kvinnori förvärvsarbete är varamermenva

traditionellt vis. Kvinnorarbetsuppgifternaför dela påmakarna görettattsamt
handdärför Becker benägnaoch enligtinvesteringar i barnen är att tastora mer om

mellan barn ochdet finns komplementaritetocksådem. Becker väntaattatt enmenar
barnpassning.

Beckerinvesteringar i human kapitaltilltagande avkastninggrund påPå menarav
förvärvs- och hushållsarbete.dela sin tid mellani hushållet skahögstatt en person

observera bådaresultat inte skastrikt implicerar hansOm Becker tolkas attatt man
tolkning får inte stödhushållsarbetar. striktaförvärvs- och Dennamakarna både av

medheltidsarbetandegjorde 38 dedata. Till exempel, 1981 männen,procent enav
hypo-lösare tolkning Beckersfru timmar hushållsarbete. ldeltidsarbetande 3,6 aven

och hushållsarbete kankvinnan tid till förvärvs-ochdär både ägnartes manmannen
mellan makar.graden specialisering Juarbetstid mått påanvända fruns som en av

desto specialiserade makarna.hushållsarbete,tid kvinnan ärägnar mermer
8 hur de skalloch samtidigt beslutarhypotes makarnaBeckers är gemensamtatt om

tid de ska läggaoch hushållsarbete hur mycketfördela tid mellan förvärvs-sin samt
inte bara löni humankapital. Det betyderinvesteringar ävenpå utanatt mannens

därför intevariabler. Ovanstående skattningar riskerarfruns arbetstid endogena attär
skattar si-möjligen lösasväntevärdesriktiga. Problemet kan ettatt mangenomvara

familjens löner och hushållspro-med ekvationer både förekvationssystemmultant
identifikationsproblem.analys försvårasduktion. sådanEn storaav
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ningarna på äktenskapspremien för 1968 respektive 1974. Andra ra-
den skattningarna hemmafruvariabeln dessaår.anger

Tabell Skattningar9.4 äktenskapspremien med hjälp longitudinellaav av
data. Beroende variabel urvalet 68-74 logaritmeradi är
timlön 74-logaritmerad tim/ön 68. beroendeDen variabeln

konstruerad motsvarandepå de resterande urvalen.i tvåär sätt

1968 1974 1981 1991
Urval68-74, 1281n

gift 0,108 0,013
0,029 0,031

makahemarb. 0,038 0,012
0,023 0,023

R2-korr. 0,125
Urval74-81, 1136n

gift 0,092 0,016
0,028 0,028

makahemarb. 0,030 0,046
0,021 0,023

R2-korr. 0,063
Urval81-91, 972n

gift 0,034 0,028
0,028 0,027

makahemarb. -0,053 -0,070
0,028 0,048

R2-korr. 0,046
Anm.Se 9.3förtabell kontrollvariabler.l dennaanalysinkluderasäven dummyvarlabelförsambosamten

fördummyvariabel de sambor maka arbetari hemmet Standardfelheltid. inomen vars anges
parentes.

Gifta med hemmafru tjänade 1968 fyramän nära änprocenten mer
Ävenandra gifta 1974 och tjänar gifta1981 med hem-män. män en

mafru andra gifta sambandet bara signifikantän män, ärmer men
1981. slutet den undersöktaI perioden tycks däremot inte giftaav

med hemmafru tjäna andra giftamän Av utrymmesskälän män.mer
jag endast resultaten for gifta sambo arbe-Mänpresenterar män. vars

i hemmet tycks tjäna mindre andra sambor, detta sambandtar än men
noll.inte signifikant skilt från dessutomär Denna mycketärgrupp

liten i mitt urval.
Andra studier, främst baserade amerikanska data, ingetger en-

Åtydigt stöd for Beckers hypotes specialisering mellan makar.om
sidan finner Daniel fler1991 timmar förvärvsarbe-makanattena

Ådesto lägre lön får maken. andra sidan finner Loh 1995tar, att
äktenskapspremie inte påverkas huruvidamäns makan arbetar iav

hushållet eller deltar i arbetskraften. Hersch 1991b finner mänsatt
hushållsarbetstid påverkar löner positivt medan kvinnors lönermäns
påverkas negativt hushållsarbete. Hersch för kvin-argumenterar attav
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hus-och kvinnorför hushållsarbete göratttar mermer ansvarnor
hushållsarbetsuppgifterförvardagar Ansvarhållsarbete på män.än

hushållsarbets-planeringmental beredskap ochkan dels kräva aven
från förvärvsar-ledigtdet innebäraDels kanuppgiftema. att tarman

uppgif-eller för andrahand sjuka barnexempelvisbete för taatt om
analysen i tabellspecialisering fångas inteDenna typter. upp avav

argumentation.med Herschtolkas i linjekan ändåResultaten9.4.
hushållsarbetetmindre förhemmafru kanskemedMän tar ansvaren

förvärvsar-sig påoch kan därmed koncentreragiftaandra mänän
timlön.i högrevilket resulterarbetet,

äktenskapspre-Beckers hypotesimplikationenandra ärDen attav
humankapitalinvesteringar ieftersomgiftmed tidenmien ökar som

tid.° inkluderat variab-skattningar där jagtabell 9.5I rapporterastar
skattningarna harför giftagift kvadrat Igift och tidlerna tia män.i

och tabellenegenskaper,effekterna ärjag eliminerat uppmättaav
giftaochtabell 9.3 9.4. Fördärför uppbyggd på mänsättsamma som

civilstånd.°byttede gifte sigregisterdata spåraviakan jag när
ikan jag inte spårainformellt förhållandeisambor leverEftersom ett

sambor.de varitregister hur längenågra
samband mellanfinns någotvisar det intei tabellResultaten 9.5 att

noll.skild frånsignifikantkoefficientgift.lön och tid Ingen ärsom
till dessakoefficientemanollhypotesenjag förkastaheller kanInte att

dummyvaria-signifikantanoll s.k. F-test. Densamtidigtvariabler är
tid gifttid gifl ochvariablernajag inkluderarkvarstårbeln för gift när

för ökar denoch 1981sjunker den till 6kvadrat. år 1968För procenti
övrigaskild från noll.signifikant Deförblirtill drygt 7 procent men

ellerlitet i dengifta påverkas endastförkoefficienterårens män ena
kaneffekt äktenskapetdenSlutsatsenandra riktningen. är att somav

giftermåletdirekt efteruppstå relativtdatamaterialet tycksispåras
tiden gift.öka medoch inte som

9 effektdirekt effekt lönen, dvstänkas ha påkan ocksåHushållsarbete somenen mer
sig väl-kan specialiserahumankapital. Makarnainvesteringar iinte via attgår genom
Till exempel kanoch ansträngning.gradkräver olikaarbeten av engagemangsom

yrken ansträngning dei inte kräverförvärvsarbetekvinnor tänkas stor omsom en
med fullhushållsarbetet kan deslipperarbete i hemmet. Omdessutom skall männen

få högre lön.for arbetet och på såkraft gå sätt en
o användergifte sig för första Jagintervjupersonen de gången.tillfrågades1968 när

förfaringssätt in-hur länge äktenskap Dettamått pådenna information varat.ettsom
äktenskap.vissa individersöverskattar längden påantagligen jagnebär att
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Tabell Skattningar5 äktenskapspremien med hjälp longitudinellaav av
data. Beroende variabel urvaleti 68~74 logaritmerad timlönär
74- logaritmerad timlön 68. beroendeDen variabeln är
konstruerad på motsvarande de resterandei två urvalen.sätt

1968 1974 1981 1991
Urval68-74, 1128n

gift 0,063 0,063
0,035 0,051

tidgift/100 0,536 -1,157
0,725 0,822
0.0092/1000 0.436tid gift
0,283 0,245

F-testse a 2,105not 1,905
R-korr. 0,131

Urval74-81, 1 135n
gift 0,096 0,073

0.038 0,044
tidgift/100 -0,208 -0,717

0.643 0,720
2/1000 -0.073 0.110tid gift

0,273 0,233
F-festse anot 1,571 0,667
R2-korr. 0,065

Urval81-91, 972n
gift 0,037 0,024

0,039 0,042
tidgift/100 -0,402 0,175

0,614 0,607
2/1000tid gift 0.160 0.070

0,267 0,182
F-testse anot 0,214 0,108
R2-korr. 0,045

kontrollvariabler.Anm.Setabell9.3för I dennaanalysinkluderasäven dummyvariabelförsambo.en
Standardfel inomparentes.anges
a Tvånollhypotesertestasi urval68-74.Denförstaär:koefficientemaförvariablema gifttid 1968 tidoch

196812gift likamednoll,givet dessaatt variablerinkluderasför 1974.Denandranollhypotesensom
2testas koefficienternaförvariablema gift1974 1974tid tidoch gift likamednoll,givet dessaom att

variablerinkluderasför 1968.Nollhypotesemai de tvåresterande urvalen konstruerade mot-
svarandesätt.

Dessa resultat skiljer sig från de resultat erhållits från undersök-som
ningar baserade på amerikanska data. Korenman och Neumark 1991
finner äktenskapspremien för amerikanskaatt stiger gradvis medmän
äktenskapets längd. ökarLönen med ungefär 2 år underprocent per
de första åren efter giftermålet. De använder specifikationsamma som
analysen i detta avsnitt: dummyvariabel för civilstând, tid gift samten
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effektomedelbaringentill mig,ifinner,kvadrat. Detid gift motsatsi
giftermålet.efterlönenpå

äktenskapspre-varförförståockså hjälpakanhypotesBeckers oss
politis-Sverige har flera20 åren. Iunder deminskatharmien senaste

lika på för-delaförmå makarförgenomförtsreformer attka att mer
arbetsin-makarnassambeskattningenvärvsarbete. 1971 ersattes av

medbeskattning tillsammansindividuellkomster progres-ensomav
på för-likamakarna delaförlönsamtskatteskala detsiv attgör mer

ochoffentligutbyggnadenviktig reformvärvsarbete. En är avannan
1960-taletskala påbörjade i litensubventionerad barnomsorg, som

dessaindikation påsedan dess.expanderat Engradvis attoch re-som
förvärvsarbetedela likamakar ärformer har attuppmuntrat mer

fortfaran-arbetskraftsdeltagande,kvinnorsökningenden stora somav
sedanindikationOECD-länderna. En ärbland attde högstär annan

kvinnor har halve-giftafördubblat, medangiftahar1974 änmän mer
1994.hushållsarbetsuppgifter Nermo,ned påde läggerden tidrat

förvärvs-inte lika påfortfarandemakarutveckling delardennaTrots
hushållsarbete.och

vi enligtbordehushållsarbetsuppgiftertidNär ägnar meren man
humankapitalimindreinvesterarhanförväntaBecker att somoss

för-fördelningjämnareförvärvsarbete. Eniproduktivitetenökar av
resulte-därförbordemellan makarhushållsarbetsuppgifterochvärvs-

detkonstateradestabelläktenskapspremie. 9.3Iminskad atti enra
finnasdet tycksperiodenundersöktadeni börjanbara är ensomav

gif-periodenbörjanendast iocksåäktenskap. Deteffekt är somavav
tabellgifta 9.4.andrahemmafru tjänar män,med änmän seta meren

för Beckersstödtolkasäktenskapspremien kanminskade ettDen som
de politiskaindikation påochspecialisering atthypotes som enom

effekt."avseddhaftreforrnema har
andrakan åäktenskapspremien sedan 1968minskningDenna av

sedan 1960-minskatspecialiseringförersättningenbero påsidan att
löneskillnader,allaminskade1970-taletochUnder 1960- nästantalet.

påavkastningenminskadeExempelvisdem.hur mäteroavsett man
min-åldersgrupperolikamellanlöneskillnademautbildning och även

Äktenskapspremien minska påskade. ha kunnatskulle alltså även

H i äkten-selektionenäktenskapspremieminskadförklaring till är attEn enannan
dock rela-parförhållandeiingår ärAndelentiden.ändrats män ettskap har över som

selektionsmönstretmöjligen pekarvilketoch 1991,mellan 1968 mot atttivt konstant
den1994ochfinner Blackburn KorenmanVidare, atttabell 9.1.inte ändrats, se

selektionen i äkten-förklarasinte kanäktenskapspremien i USA attminskade av
ändrats.skapet

2 HolmlundochEdinlönespridning diskuterasminskadetill dennaOrsakerna av
1995.
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grund ersättningen för specialisering minskat och inte påatt grundav
gifta specialiserar sig i mindre utsträckningmän 1991att 1968.änav

För undersöka detta utnyttjar jag i Richardsonnärmareatt 1997 en
statistisk metod det möjligt undersöka äktenskapspre-gör attsom om
mien minskat till följd gifta och ensamstående blivitatt mänav mer
lika i genomsnittlig nivå på egenskaper eller det beror trendom en

minskad ersättning för olika egenskaper. Min slutsats denär attav
minskade äktenskapspremien endast marginellt kan förklaras mins-av
kad förersättning specialisering. Snarare tycks förklaringen attvara
gifta inte specialiserat sig i utsträckningmän 1991 1968samma som

förvärvsarbete.på Blackburn och Sanders 1994 liksom Grey 1997
konstaterar den amerikanska äktenskapspremien minskat deatt senas-

Ävendecennierna. de drar slutsatsen skillnaden ite egenskaperatt
mellan gifta och ogifta minskat tiden.över

Sammanfattningsvis, gifta med hemmafru tjänarmän änen mer
andra gifta bara i början undersökningsperioden.män, Dettamen av
resultat indikerar äktenskapspremie åtminstone delvis kanmänsatt
förklaras specialisering mellan makar. slutetI undersöknings-av av

Ävenperioden finns inte några sådana effekter. detta resultat är väntat
enligt specialiseringshypotesen, eftersom makarnas incitament till
specialisering har minskat. fårDäremot inte specialisering via ökade
investeringar i humankapital stöd data. Snarare verkar äktenskaps-av
premien uppkomma relativt efter giftermålet.snart

9.5 Favoriseras gifta på arbetsmarknadenmän

Hill för fram1979 hypotesen arbetsgivare anställda medatt gynnar
fru och bam. Arbetsgivaren gifta med barn högre lön, inte påmänger
grund gifta produktiva, för arbetsgivarenmän äratt utan attav mer
bryr sig gifta vanligtvis har högre försörjningsbörda.mänattom en
Hill finner äktenskapspremie 25 för vita amerikanskaprocenten om

kontrollerarhon för mängdmän olika faktorernär såsom utbild-en
ning, arbetslivserfarenhet och flera olika arbetsmiljöfaktorer. fin-Hon

också fler barn har, desto högre lön får de. minatt männen Iner
studie, Richardson, 1997 finner jag inte något samband mellan lön
och antal barn, kontroll för flera arbetsmiljöfaktorer.trots Detta re-
sultat talar hypotesen gifta favoriseras på grund sinmot mänatt av
försörjningsbörda. Om arbetsgivaren bryr sig försörj-om personens
ningsbörda borde antal barn påverka lön.även mannens
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gifta och ogiftaVäljer9.6 män

arbetenolika typer av

för gifta och ensamståendeReed och Harford 1988 argumenterar att
familjeliv och det tyckerpreferenser förhar olika mänärmän att som

familjeliv ofta högre utgiftergifter sig. Med följerfamiljeliv somom
försörjning. Gifta väljer där-utgifter för barnensför boende och män

har bra arbetsmiljö ii yrken inte såför arbetaatt men som gen-som
gifta ochpekuniär ersättning. skulleSammantagetgäld högger en

väljerför sin arbetsinsats, deogifta lika att ta utersättasmän er-men
Äktenskapspremien enligt denna hy-uppstårsättningen olika sätt.

ersättningenvanligtvis timlönengrundpå mäterattpotes sommanav
liknande betingel-jämför arbetar underför arbete. Om män somman

löneskillnad mellan gifta ochinte finnas någonskulle det därförser
arbetsmiljöfakto-jag för flerastudie kontrollerarogifta dennaImän.

ogiftaresultaten gifta tjänardetta visar än män.Trots mänatt merrer.
amerikanska data äkten-i studie baserad påHill finner1979 atten

arbetsmiljö. Herschhon kontrollerar förskapspremien ökar när
amerikanska minskaräktenskapspremien förfinner1991a mänatt

arbetsmiljö och antal barn. Samman-kontrollerar förhonnågot när
ensamstående igifta ochdet alltså såfattningsvis tycks mänattvara

arbets-arbeten med olikasig olikaviss fördelarmån över typer av
äktenskapspremien.inte helamiljö, detta förklararmen

Slutsats9.7

samband mellanempiriskaogifta DettaGifta tjänar män.änmän mer
Sveri-i såvälmycket robust och har konstateratscivilstånd och lön är

fyra förklaring-kapitel diskuterasandra länder. dettamånga Ige som
äkten-selektionshypotesen uppståräktenskapspremien. Enligttillar

produkti-med hög, för forskaren dold,förskapspremien mänatt men
specialiseringshypotesenandra Enligtsig oftarevitet gifter män.än

arbetsupp-makar delaräktenskapspremien resultatär ett att uppav
produktiva i för-sådant blirsiggifter mellan mänsätt attett mer

arbetsgivare bryr sigFavoriseringshypotesenvärvsarbete. är att om
vad dedärför gifta högre lönförsörjningsbörda och män änmäns ger

frånkompensationshypotesen utgårSlutligen,ogifta attmän.ger
löneskillnad. Påreflekterar kompenserandeäktenskapspremien en

medgodtar gifta arbetenförsörjningsbördagrund hög sämremänav
Resultaten i dennai gengäld hög lön.arbetsmiljö och erhåller stu-en

fårförstnämnda hypotesema. Däremotempiriskt stöd de tvådie ger
stöd.sistnämnda ingetde två
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resultat har åtminstoneDessa vidare implikationer. det for-Förtre
ökar resultaten förståelsevår hur löner bestäms. Enligt traditio-sta av

nella teorier återspeglar lönedifferenser skillnader i produktivitet mel-
lan individer eller skillnader mellan olika arbeten, till exempel vad
gäller arbetsmiljö. Stödet för selektions- och specialiseringshypotesen
och avsaknaden stöd för kompensationshypotesen tyder på äk-attav
tenskapspremien främst reflekterar produktivitetsskillnader mellan in-
divider.

det andra ökar resultaten vår förståelseFör vilka incitament detav
finns för arbetsdelning inom familjen, det vill makarnasäga att en av
specialiserar sig förvärvsarbetepå och den andra hushållsarbete.
Sedan 1960-talet har flera reformer genomförts minskat incita-som

till arbetsdelning mellan makar. Exempel införandetär sär-menten av
beskattning makars arbetsinkomster och det ökade utbudet sub-av av
ventionerad barnomsorg. finnerJag äktenskapspremien minskaratt
mellan 1968 och 1991 med 60 Enligt mina resultatnära ärprocent.
den troliga förklaringen till den minskade äktenskapspremien giftaatt

specialiserar sig i allt mindre utsträckning förvärvsarbete.män
finner jag inte ersättningen förDäremot specialisering minskat.att

Dessa resultat tyder på det de politiska reformema haftäratt som av-
sedd effekt.

det tredje fördjupar resultatenFör vår kunskap löneskillnaderom
mellan och kvinnor. Grand 1991 finner kvinnor inte harmän att

äktenskapspremie.någon Av studie framgår tredjedelattsamma en
skillnaden mellan och kvinnors löner äkten-mäns utgörs mänsav av

skapspremie. ökad förståelse dennaEn kan således förklara vä-av en
sentlig del könslönegapet.av

kapitel har visat två viktiga förklaringarDetta till äkten-mäns
Ökadskapspremie. kunskap varför kvinnor inte har någon mot-om

Ärsvarande äktenskapspremie önskvärd. det kvinnorså ävenattvore
med hög dold produktivitet gifter sig i utsträckning andrastörre än
kvinnor denna effekt motverkas negativ effekt kvin-påattmen av en

löner arbetsdelning i hushålletnors av

13 Grand använder för ochLNU 1981 erhåller skattning på äktenskapspre-mänsen
mie ungefär i nivå med min skattning i tabell 9.2. Vissa skillnader mellan studierna
finns dock. Exempelvis använder delvis olika kontrollvariabler.
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Kvinnors och löner10 mäns

förvärvsavbrottens betydelse-

ALBRECHT, PER—ANDERS EDIN,JAMES W.
SUNDSTRÖM SUSAN B. VROMANMARIANNE

Inledning10.1

forska-löneskillnadema mellan kvinnor och på FleraVad beror män
till kvinnor ihar hävdat de delen beror påstörsta störreatt ut-attre

bamaföd-sträckning avbryter sitt yrkesarbete i samband medän män
ande Mincer och Polachek, Förvärvsavbrott kan ledase 1974.t.ex.
till för kvinnor jämfört med eftersom lönerna ökarlägre löner män

yrkeserfarenheten och eftersom förvärvsfrånvaro tenderarmed att
förklarassänka den framtida lönen med vad kan denän avmer som

sistnämnda fenomenet brukar tolkasförlorade yrkeserfarenheten. Det
kunskapskapital minskar i värde under frånvaron.individensattsom

vi förvärvsfrånvaro påverkar kvin-detta kapitel analyserar hurI
Vi resultat baseras analyseroch löner.mäns presenterar somnors

datamaterial, familjeundersökning från i vilketrikt SCB:s 1992,ettav
frånvaro/icke-yrkesaktivitet ochinformation tidpunkter förvi har om

föräldraledighet, hemarbete Vi har ocksåskälet till denna; m.m.om
kombinera denna information med löneuppgifter från SCB:skunnat

Vi börjar med kortregister. Kapitlet upplagt på följande sätt:är en
fråga; resultat,de tidigare studierna denna derasdiskussion av av

Därefter vi vårt data-data, metoder och begränsningar. presenterar
vi i analyser. avsnittmaterial och de variabler våra I 4använt ges en

föräldraförsäkringenkortfattad redogörelse för hur moderskaps- och
och kapitletförändrats tid. Vi våra resultat i avsnitt 5över presenterar

med sammanfattning och diskussion.avslutas sedan en

specifikationTidigare studier och empirisk10.2

investeringar i humankapital har varit fö-Sambandet mellan lön och
har funnit positivtremål för mycket antal studier. Man ettett stort

yrkeserfarenhet ochsidan utbildningsnivå ochsamband mellan å ena
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å den andra logaritmen lönen förav flertal länder och datamate-ett
rial.‘ denna löneekvationI kommer förvärvsavbrott för för-typ ettav
äldraledighet eller annat påverka lönen direkt yrkeser-att attgenom
farenheten blir kortare den skulle ha varit individenän arbetatom
kontinuerligt.

Man kan också tänka sig två andra effekter förvärvsavbrott.av
Den första effekten sammanhänger med iakttagelsen kurvan föratt
kvinnors löneutveckling vid varje nivå på yrkeserfarenheten och gi-

utbildningsnivå flackare kurva, dvs. kvinnor fårär än männensven
lägre avkastning på yrkeserfarenhet förklaring till dettaEnän män.
skulle kunna kvinnor, därför de förutser de kommeratt att att attvara

yrkesavbrott och arbeta mindre då de fårgöra barn, väljer eller hän--
visas till arbeten har mindre upplämingsinnehåll och därförsom-

löneutvecklinglångsammare Den andra tänkbara effekten för-är att
värvsavbrott leder till individens humankapital minskar i värde.att

har nämligenMan observerat då individ förvärvsavbrottatt gören
faller den framtida lönen vad kan förklaras den förlo-änmer som av
rade yrkeserfarenheten. Vår analys syftar till belysa den sistnämn-att
da effekten.

Mincer och Polachek 1974 den första i raden flertalettvar av
amerikanska studier yrkesavbrottens effekter på värdet human-av av
kapitalet. vanligaDen i litteraturen har varit formuleraansatsen att en
löneekvation humankapital-variabler,med inklusive tid utanför ar-
betsmarknaden. Löneekvationen brukar skrivas:

erfarenhetlog lön,- erfarenhet, utbildning,-+ + +ot +
icke-yrkesaktivitet, +

där index för individen.i Det brukligt inkluderaär ett är att termen
med yrkeserfarenhet i kvadrat för fånga lönen stiger mindreatt attupp
då yrkeserfarenheten längre. vanlig variantEn den s.k.är är segmen-
terade löneekvationen, inkluderar yrkeserfarenhet före och eftersom
förvärvsavbrottet och beaktar antalet avbrott. ocksåDet ärsom van-
ligt inkludera anställningstiden i den anställningen. Allaatt senaste
dessa studier har funnit förvärvsavbrott har negativ effekt påatt en
den framtida lönen den beror förloradpå yrkeserfarenhet.utöver som

har tolkatsDetta förstöd hypotesen humankapitalet mins-ett attsom
kar i värde vid yrkesavbrott.

finns fåDet tidigare svenska studier förvärvsavbrottens effekterav
på lönerna och de finns motstridiga resultat. Gustafssonsom ger
1981 erhöll negativ effekt förvärvsfrånvaro endast fören av men
kvinnor i åldrarna år i30-44 segmenterad lönefunktion. Edin ochen

klassiskaDet arbetet Mincer 1974.är
2 förklaringDenna diskuteras i Gronau 1988.t.ex.
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positiv effekt yrkesavbrott förfann däremotNynabb 1992 en av
likaledes positiva effektenvilken dock mindre denkvinnor änvar-

Staffordinga signifikanta effekter föryrkeserfarenhet män.menav -
föräldraledighetfann i tvärsnittsekvationSundström 1996och atten

framtida lönen för både kvinnor och effektenreducerade den män, var
signifikant fördock endast män.

alla baserade data frånamerikanska studierna, på Na-De ärsom
of Dynamics,eller Panel Studytional Longitudinal Survey Income är

svaghet det gäller data; de saknar di-allvarligbehäftade med nären
icke-yrkesverksam.individen varit frånvarandeden tidrekta mått på

Gustafsson och Edin ochgäller också för 1981 Ny-problemDetta
frånvarotiden skillnaden mellanstället harnabb 1992. I mätts som

potentiell3 harfaktisk yrkeserfarenhet, dvs. Dettaoch restpost.som en
deras resultat. detkonsekvenser för tolkningen Föråtminstone två av

heltids-frånvaro och vadinte vad beror påförsta går det somsomse
resultaten fram-icke-arbetad tid deltidsarbete, dvs.beror på avp.g.a.

halvtidsarbetefrånvaroeffekten ska tillskrivas årsintegår ettt.ex.om
under andra halvanföljt heltidsarbetehalvt års frånvaroeller ett avav
analysera effektendessa studier inte kunnatdet andra haråret. För av

fördelden följande lönen.förvárvsfiånvaro på Enolika stortyper av
information skälen till förvärvs-vi hardatamaterialmed vårt är att om

frånvaro
behäftad med grund-löneekvationenHärtill kommer är ettatt ovan

läggande flera dedet troligt ellerekonometriskt problem är att aven-
kankorrelerade med slumptermen.variablema Dettaoberoende är

mindre kostsamtlågavlönade kvinnor finner detfallet änt.ex. vara om
därför frånvarande ifrånvarande ochhögavlönade störreäratt vara

använda s.k. instru-lösning detta problemutsträckning. påEn är att
instru-förutsatt kan hitta brai regressionen,mentvariabler att man

korrelationen mellan de obero-lösningEn är att anta attment. annan
in-specielloch slumptermen Antagende variablema är atttyp.av en

vi inteegenskap/variabelsig åt vad gällerdividerna skiljer somen
korreleradexempelvis motivation och dennakan observera äratt--

variablema. dennaflera de oberoende Omoch ellermed lönen aven
elimine-tiden så kanicke-observerade egenskap konstantär över man

värdetskillnaden mellanlöneekvationenskattaden att somgenomra
respekti-lönenför logaritmen avmedelvärdet årenvarje år och över

3 individen kunnatmaximala antaletyrkeserfarenheten det årpotentiellaDen är yr-
i utbildning minus ålder vid skol-minus antaldvs. nuvarande ålder årkesarbeta,

starten.
4 andrauppgift föräldraledighet1996 hadeStafford och Sundström men omom

kanadensiskadata,Hergel 1995, använderBelzil, Sims ochfrånvaro.typer somav
frånvaro.skilja mellan olikakunde dock typer av
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de oberoende variablema. Detta vad vi har gjort i våra panel-ärve
skattningar.5

Våra10.3 data och variabler

familjeundersökningI SCB:s intervjuades1992 3 318 kvinnor födda
1949, 1954, och1959, 1964 1969 1 666 födda 1949, 1959mänsamt
och 1964. Medan kvinnorna fördelar sig ungefär jämnt kohorter-över

den manliga 1959-kohorten bara hälften så deär två övri-storna som
Förutom sedvanlig bakgrundsinformation innehåller undersök-ga.

ningen individemas livshistoria vad gäller utbildning, yrkesarbete och
arbetstid, förvärvsfrånvaro, barnafödande, samboende, giftermål och
separationer månad för månad från 17 års ålder till intervjutidpunkten.

varjeFör månad vi således huruvida individen huvudsakligenvet var
studerande, yrkesarbetande eller icke-yrkesverksam. speciellaDet
med datamaterialet vi har information vad de icke-yrkes-är att om
verksamma gjorde, dvs. de a föräldralediga, b hemarbetan-om var
de, c arbetslösa, d i militär tjänst, e i övrig aktivitet eller fi
blandade aktiviteter. Föräldraledighet definieras tjänstledig frånsom
förvärvsarbete för vård barn i hemmet, betalt eller obetalt. Hemar-av

Övrigabetande inte tjänstlediga. aktiviter betecknar rad olikavar en
aktiviter, bl.a. långresor, medan blandade aktiviteter inbegriper perio-
der med flera icke-yrkesaktiviter mindre månaders3 varaktig-änom
het vardera. Undersökningen har inte alltid registrerat aktiviteter

varade kortare tid 3 månader, varför föräldrale-än männenst.ex.som
underrapporteradfdighet sannolikt Yrkesaktivitet omfattadeär som

mindre timmar16 vecka har heller inte registrerats.än per
Unikt för denna studie vi kunnat kombinera dessa livshistori-är att
med uppgifter månadslön för individerna. har hämtatsDessaer om

från de register hos liggerSCB till grund för SOS del-Löner. Försom
tidsarbetande har räknatSCB lönen till heltidslön. Informationom
finns arbetstid i heltid. Uppgifterna kompletta förprocent ärom av
anställda i den offentliga sektorn och för tjänstemän i privat sektor.

arbetare i privatFör sektor täckningsgraden lägre, för 1992är men
finns uppgifter för anställda inom tillverkningsindustri, transporter

handel och distribution. Dessa lönedata har den fördelen,samt stora
jämfört med intervjurapporterade löner, de inte behäftade medäratt
minnesfel. Vi observerar individens lön gång år. panel-Fören per

5Liknande metoder har bl.a. Kim och Polachek Stafford1994, ochanvänts av
Sundström 1996 och Belzil, Sims och Hergel 1995.
6 Intervjuama skulle enligt instruktionerna inte registrera aktiviteter varadesom
mindre månader, dock har vissa gjort det ändå SCB 1995.än tre
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löner till hjälpalla omräknats 1992 års priser medskattningama har
prisindex.ettav

använder vi dessa heltidslöner månad i naturli-våra analyserI per
variabel. humankapitalvariabler vilogaritmer beroende Desomga

yrkeserfarenhet och yrkeserfarenhet i kvadrat.utbildning,använder är
fem nivåer: referenskategorin,grupperad i 1Utbildning ärär som

utelämnad i tabellerna; 2-årig fack-grundskola, 2folkskola och är
yrkesutbildninggymnasieskola; 3-4-årigt gymnasium;3 4skola och

högskoleutbildning;2-årigt gymnasium eller vissminstkräversom
Yrkeserfarenhet ifullföljd högskoleutbildning.sistoch till 5 mäts

har omräknats till heltidsmånader och från-deltidsarbetemånader,
inräknats. Vår icke-yrkesaktivitetvaria-har förstås intevaroperioder

båda variablerna summerade fråni månader ochbel också ärmäts
förifrågavarande år. Eftersom lönerna harålder tillårs17 rapporterats

olika sektorerna och dessa månader varie-månader för deolika även
perioden vi valt koppla ihop lönernastuderade harunder den att ettrat

variabler räknade fram till december åretmed oberoendevisst år
innan.

kontrollvariabler: i variabelockså fleraVi använder ären som
samboende eller gift vid tidpunkten iindividenlika med ett om var
ii variabel antalet barnlika med noll,fråga och eljest mätersomen

för itidpunkten, iii indikatorer individen föddvidunder år17 ärom
nordiskt land eller utanför Nordenreferenskategori, iSverige annat

privat referenskategori, statligt eller kom-variabel föroch iv en
vidare dummyvariabler för de olikaanställd. Vi inkluderarmunalt

panelskattningarnatvärsnittsekvationerna medan vi ikohorterna i
för för årsvaria-dummyvariabler för kalenderår justeralägger in att

tioner.

föräldraförsäkringenModerskaps- och10.4

mödrar och fäder tillFöräldraförsäkringen infördes och1974 gav ny-
föräldraledighet med kompensationtill månadersfödda bam rätt sex

inkomstbortfallet för inkomster understigandeför 7,590 procent av
moderskapsförsäkringhade Sverigebasbelopp. 1974Före somen

engångsbelopp, dels förvärvsarbetandemödrardels alla ett gavgav
motsvarade nettoinkomst-ersättning 65mödrar procentsom ca aven

tillFöräldraförsäkringen förlängdes stegvis;månader.underen sex
till månader och tilltill månader 1978, 12 1980månader 1975, 97

månaderna medSedan 1980 harmånader 1989.15 etttre ersattsav
lika för alla kr dag fr.o.m 1987.garantibelopp 60lågt s.k. är persom

skattepliktig pensions- ochFöräldrapenningen är semestergrun-samt
betyder föräldraledig-förändringarna varit så mångadande. Att att
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hetsförmånema varierat mycket mellan individerna i vårt urval bero-
ende på de fick sina bam. 1995när och 1996 efter den period vi stu-
derar sänktes ersättningsnivån i föräldraförsäkringen och det besluta-
des månad de skulle15att reserverad för vardera föräldernen av vara
och inte kunna överlåtas. Ensamstående föräldrar har dock till bå-rätt
da dessa månader. För närvarande ersättningenär 75 underprocent
tolv månader och kr60 dag under månader.treper

haFör till tjänstledighet för föräldraledigheträttatt måste föräl-
dern antingen ha varit anställd hos arbetsgivare under må-samma sex
nader före födseln eller under tolv de 24 månader föregickav som
födseln. Ersättningen grundas på den inkomst föräldern hade må-sex
nader före födseln och tidigare. Föräldrar inte har någon inkomstsom

endast berättigade till föräldrapenningär motsvarande garantini-en
vån. Föräldrarna kan fördela ledigheten mellan sig och använda le-
dighetsdagama på heltid eller deltid till barnet fyller år.8 de flestaI
fall det dock modern denär delen ledigheten; årtar ut störstasom av
1991 använde mödrarna 92 de dagarna RFV,procent ersattaav
1992. Sammantaget reglerna för föräldraledighet föräldrar, sär-ger
skilt kvinnor, starkt incitament till yrkesarbeta innanett de får barnatt
eller med skaffa barn tillsvänta inkomstenatt tillräckligtt.o.m. att är
hög. Sannolikt har detta varit starkt bidragande faktor till ökningenen

kvinnors yrkesarbete i Sverige Sundström och Stafford, 1992.av

Våra10.5 resultat

det följandeI vi resultaten från tvärsnittsekvationemapresenterar och
panelskattningama. I tabell 10.1 visas medelvärden och standardav-
vikelser för de individer ingår i analyserna. Vi använde två krite-som
rier för urvalet. detFör förstaavgränsa ingår bara de individeratt för
vilka vi har någon löneuppgift, vilket har uteslutit särskilt arbetare i
privat sektor se detovan. För andra har vi bara tagit med de indivi-
der faktiskt arbetade timmar16 eller vecka. inne-Dettasom mer per
bär bl.a. tjänstlediga inte ingår i tvärsnittsekvationenatt detäven om
finns löneuppgift för dem. panelskattningamaI har vi uteslutit obser-
vationer för under för20 år alla kohorter ska inkluderas iattpersoner
analysen från ålder och för inte få med extraarbetandeattsamma
gymnasister m.fl.

Tabell visar10.1 i genomsnitt hademän högre löner, längreatt
samlad yrkeserfarenhet räknat i heltidsmånader högre andelsamt en
med högskoleexamen kvinnor. hadeän Däremot kvinnor, inte ovän-

längre samlad tid yrkesarbete. Skillnadernatat, det gäller för-utan när
äldraledighet och hushållsarbete särskilt anmärkningsvärda; medanär
kvinnorna i vårt urval i genomsnitt hade varit föräldralediga i må-15
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månader hadeheltid i 10,5utfört hushållsarbete på männennader och
hel-hushållsarbete påi veckor och utförtföräldraledigaendast varit 2

jämföra varia-också intressantgenomsnitt.tid i dagar i Det2 är att
kvinnors för-standardavvikelse/medelvärde förtionskoefficienten

hushålls-tid iför kvinnorsmed denvilkenäldraledighet, är nästan
föräldraledighet,förmed denomkringarbete, männenssamt om-
föräldraledighet kvin-variationen i hur långinnebärkring Detta att

variatio-ochhushållsarbetstidivariationenliten, är störreärtarnor
mycketföräldraledighet större.i ärmännens uttag avnen

för urvalstandardavvikelser vårtochMedelvärdenTabell 10.1

MänKvinnor
MedelvärdeStandardStandard-Medelvärde -

awikelseawikelse
4070143282 18312582månad,Lönper

0,259,570,169,44lönLn
89,6158,266,8120.9mányrkeserfarenhet,
13,212,829,8 33,9mánicke-yrkesaktivitet,
2,20,415,414,5mánföräldraledighet,
0,740.0830,010,5mánhemarbete,
9,51,35,5mán 1,1övrigaktivitet,
5,21,28,8mán 2,0diverseaktiviteter,

2,0 5,76,31,8mánarbetslöshet,
7,8 5,0mánmilitärtjänst,
0.180,15grundskola,%
0,360,43%fackskolao.dyl.,
0,160,11%3-4-árgymnasium,
0,120.21%eftergymnasial,viss
0,180,10högskoleexamen
0,710,76%gift/samboende,

1,090,931,22 1,1017antalbarnunder
0,520,20tjänst,%enskild
0,210,11%tjänst,statlig
0,270,69tjänst.%kommunal
0,910,93Sverige,%uppväxti
0,020,03land,%i nordisktannat
0,070,04%utanförnorden,

5991594observationerAntal
utgången 1991.variablervid1992,övrigaLönerförAnm. av

för loga-tvärsnittsekvationförresultatredovisas våratabell 10.2I en
könetför varderakolumnenförsta1992. Denritmen lönenav presen-

total icke-yrkes-standard-löneekvationen därfrånresultatenterar
Vi finner,variabler.högersidans väntat,blandtid ingårverksam som
avtagande takt,iyrkeserfarenhetenmed att ut-stigerlönenatt men

icke-yrkesaktivitet reducerarochavkastningpositivharbildning att
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lönen. Vi också avkastningen på yrkeserfarenhetatt väsentligtärser
högre för för kvinnor.män Värt läggaän märke till vidare denatt är
positiva och signifikanta effekten på kvinnors lön antal barn underav
17 år vid lika förvärvsfrånvaro och den negativa och signifikanta
effekten statlig anställning för Vi ocksåmän. våra ekvation-attav ser

har hög förklaringsgrad mätt med deterrninationskoefficienten,er en
R justerad för antalet frihetsgrader jämfört med de löneekvationer,

återfinns i tidigare studier, vilket sannolikt beror på visom använ-att
der lönedata från register vilka i mindre utsträckning behäftadeär
med mätfel de självrapporterade lönerän vanligen ingår i data-som
material denna typ.av

Tabell Löneekvation,10.2 tvärsnitt.

Kvinnor Kvinnor Män Män
konstant 9,292 306.5 9,300307,1 9.364 90.8 9.349 90,0
yrkeserfarenhet 0,0014 6.14 0.0013 5.80 0,0033 5.96 0,0034 6.09
YfkeSeffarenhe12‘103—0,0029 4.22 —0.00273.89 —0.00936.54 —0.00976.82
fackskolao.dy|. 0,0229 2.60 0,0215 2.44 0.0305 1.21 0.0270 1.12
2-3 gymnasium 0,0732 6.14 0.0713 5.98 0.1400 4.45 0.1263 3.97
visseftergymnasial 0,1511 14.06 0.148313.71 0,1665 4.65 0.1633 4.54
högskoleexamen 0.3227 23.96 0,320623.81 0,3596 9.06 0,3518 8.79
totalicke-yrkesaktivitet—0,0006 4.46 -0.0014 2.04
föräldraledighet -0.0001 0.40 -0.0084 2.17
hemarbete -0,0005 3.65 —0.00830.76
övrigaktivitet -0.0008 1.54 —0.00091.01
diverseaktiviter —0,00061.71 —0.00332.08
arbetslöshet -0.0020 4.23 -0.0028 1.84
militärtjänst 0.0026 1.44
gift/samboende 0.0132 1.82 0.0144 1.57 0.0247 1.24 0.0170 1.84
antalbamunder17 0.0092 2.75 0.0045 1.03 0.0061 0.68 0.0096 1.07
statligtjänst -0.0139 1.28 -0.0141 1.30 -0.0859 4.08 -0.0894 4.23
kommunaltjänst -0.0213 2.78 -0.0201 2.63 -0,0862 4.31 -0.0766 3.80
annatnordisktland -0.0375 2.10 -0.0352 1.97 -0,0433 0.72 -0.0338 0.56
utanförnorden -0.0346 2.07 -0.0318 1.90 -0.0371 0.86 0,0095 0.21
kohortkontroller
justerad 0.5079 0.5105 0,4136 0.4201
Antalobservationer 1594 1594 599 .599
Anm.Lönerför1992,övrigavariablervidutgången 1991ocht-värdeninomparentes.av

Dessa negativa effekter förvärvsfrånvaro medstämmer överensav re-
sultaten från de amerikanska studierna och dessas vanliga tolkning.
Kvinnor drabbas liten 0,7 dock signifikant lö-procentav en men-

förvärvsfrånvaro.7neförlust års För löneförlustenett män är större,av

71 exp0,0006 12 0,0072.x—
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emellertid nå-för varje könandra kolumnenDen1,7 procent. enger
dess delkom-frånvarotiden påvi delarbild.annorlunda Närgot upp

signifi-negativ,inte har någonföräldraledighetvifinner attponenter
bidrar tillfrånvarokvinnors löner. Deeffekt attkant typer somav

arbetslöshet.och Förhemarbetelöner män ärkvinnorsreducera är
signifi-negativ ochföräldraledighetlöneeffektendäremot att ta utav

föräldraledighet-årstyderResultatenkant. tog ettatt om en man
framtida lön minskahansovanligt så skullenågot är extremtsom -

Även löner.arbetslöshet minskarmed cirka 10 männensprocent.
verkligen olikafrånvarode olikaeffekternaMen är typerna avav

slumpen Förmellan koefficienternaskillnadernaEller beror att
mellan statistiskt säkerställdakoefficientemaskillnaderna ärtesta om

koefficientemavisade hypotesens.k. Detanvände vi F-test. attattett
kunde förkastas på 5likafrånvarokompontenterför kvinnornas är

kundeendastförmotsvarande hypotesmedan männenprocent-nivån,
imilitärtjänst ingickkomponentenprocent-nivånförkastas på 5 om

testet.
klara begräns-tvärsnittsskattningardiskuterats hartidigareSom

visst årindividen hadelönsambandet mellan denningar. ettDe ger
riktningen på det-ingentingfrånvaro,tidigareoch bl.a. säger ommen
de oberoendefleratroligt ellervidaresamband. Det är attta va-aven

vanligt kommamed slumptermen. Ettkorrelerade sättriablema attär
korrelationendennaproblemetmed dettill är anta attatträtta senare

icke-observerad indi-finnsnämligen detspeciell attär typ, enav en
tiden,konstantmotivationegenskap t.ex. övervidspecifik ärsom

oberoendedeeller flerakorrelerad medochpåverkar lönen är aven
föräldraledighettid ikorrelerad medkanvariablerna. Den t.ex. vara

ef-förvärvsfrånvaronsrättvisande bildarbetslöshet. Eneller avmer
bådelönanvänder uppgifterfårfekter lönerna omom manman

panelskatt-genomförtVi har därförförvärvsfrånvaron.före och efter
visst år ochlönenlogaritmen avmellanskillnadeni vilkaningar ett

Påberoende variabeln.denindividenår förallamedelvärdet äröver
skill-variablemaoberoendedetidigare nämnts,är,sätt somsamma

förmedelvärdet årenochinnan löneåretvärdet året övermellannaden
tid,varierarinteVariablerindividen. över t.ex. ursprungs-somsom

vipanelen hardå bort.effekten, går Iindividspecifikaland och den
vilken,1971-1992löner för åren nämntsinformationanvänt somom

decembervariablemaoberoendedetill värden påtidigare, relaterats
harviinnebär1970-1991. Dettaför åreninnan, dvs. meståret att som

från årsvi 20eftersomindividför någonobservationer startar22
ålder.

tvärsnitts-ifrån demskiljer sigtabell 10.3resultatenVi attser
avkastningenskillnaden ivifinnerdet förstaekvationen. För att
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yrkeserfarenhet mellan kvinnor och mindre.män För detär andra har
total icke-yrkesaktivitet förstase kolumnen för vardera könet en mer
negativ effekt för både och kvinnormän i tvärsnittsekvationenän och
effekten negativ förär för kvinnor.män än detFör tredje bidrarmer
föräldraledighet se andra kolumnen för vardera könet till reduce-att

lönerna för både kvinnor och effektenmän, förra är större män.men
För det fjärde har skillnaderna i de olika frånvarotypemas effekter på
lönerna försvagats något för kvinnor. För kan dock fortfarandemän
förkasta hypotesen i s.k. F-test koeffrcientemaett både medatt och

militärtjänsten likautan lär procent-nivån, medan vi för kvinnor
endast kan förkasta hypotesen på 10 procent-nivån. För det femte ob-

vi för kvinnor löneeffektenatt är ökad utbildningserverar negativav
de två lägsta utbildningsnivåema, vilket kan förefalla egendomligt.

Förklaringen till detta sannoliktär det liten och speciellatt är en
uppnår gymnasiekompetens eftert.ex. års20 ålder.grupp som

Tabell 10.3 Panelskattningar. Beroende variabel: avvikelse från
medelvärdet ln lön. Män och kvinnori 20 år.över

Kvinnor Kvinnor Män Män
konstant 9,417 344.2 9.419 343,7 9.696 96,22 9,640 92,86
yrkeserfarenhet 0,0013 7.74 0.0013 7.78 0,0019 4.14 0,0018 3.92
YTke$effaFenhet2"103-0,0041 8.04 -0,0041 10.7 -0.0078 16.6 -0.007 16.3
fackskolao.dyl. -0,0235 2.10 -0.0230 2.05 -0.0240 0.83 -0.0227 0.79
2-3 gymnasium -0,0490 3,11 -0,0482 3.06 —0.03170.97 -0,0310 0.95
visseftergymnasial 0,0341 2.43 0,0342 2.44 0,0554 1.60 0.0528 1.53
högskoleexamen 0.0988 5.03 0,0990 5.03 0.0529 1.20 0,0444 1.01
totalicke-yrkesaktivitet—0.00137.16 -0,0041 4,87
föräldraledighet -0.0015 5.06 -0,0057 2.98
hemarbete -0.0013 5.99 —0.00671.27
övrigaktivitet -0,0016 2.68 -0.0021 1.76
diverseaktiviteter -0,0006 1.33 —0.00180.79
arbetslöshet -0,0037 3.58 -0,0137 5.59
militärtjänst 0.0046 1.56
gitt/samboende 0,0034 0.88 0,0034 0,87 -0,0024 0.34 —0.00180.25
antalbarnunder17 0.0043 1.75 0.0052 1.73 —0.00260.67 -0,0030 0.76
årskontroller

justerad 0.2089 0.2093 0.3354 0.3382
antalobservationer 20068 20068 6820 6820
Anm.t-värdeninomparentes.

Hur mycket betyder då skillnaderna i förvärvsfrånvaro för löneskill-
nadema mellan kvinnor och män Låt förenklat räkneexem-ta ettoss
pel för belysa det. Om vi kvinnor hadeatt lika kort frånvaroantar att

12,8 månader enligtmän, tabell 10.1, skulle deras löner 2,2som vara
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procents det fak-Eftersomi tabell 10.3.estimatenpåbaserathögre
skill-detinnebärtabell 10.1enligt13,9 atttiska lönegapet procentvar

löneskill-denna16förklararförvärvsfrånvaroi procentnaden avca
lika långhadekvinnorräknakanmotsvarandenad. På sätt ut att om
skulle detabell 10.1enligtmånader158,2yrkeserfarenhet mänsom

procentg vilketi tabell 10.3estimatenpålön baserathögreha 4,9
innebärlöneskillnaden.totala Dettaden35 procentmotsvarar avca

ochkvinnormellanlöneskillnadenden totalahälftenomkringatt av
ochyrkeserfarenhetimellan könenskillnaderförklarasmän av

frånvaro.

Slutsatser10.6

studiesvenskfrånresultatvikapitel hardettaI presenterat aven ny
tidVi finnerlöner.förvärvsfrånvaro och utanmellan attsambandet

löner.ochkvinnorsbådeeffekt på mänsnegativharförvärvsarbete en
studierfrånmed deresultat välvårasåledeslångtSå överensstämmer
frånva-bevis förhardata, vilkaamerikanska attbaserade på setts som
Vi harvärde.minskar ikunskapskapitalindividenstillleder attro
i dessfrånvarondelamöjlighethaftstudieemellertid i vår att upp

arbetslöshethemarbete,föräldraledighet,tid förolika komponenter -
detvikunnat Närstudierna inte göramerikanska göra.devilketosv. -

effekterskildatid haricke-arbetadolikasig dedetvisar typernaatt av
deprecieringpåtill tvivelupphovnågot attpå lönerna, avsom ger

mellansambandettolkningenmöjligaendadenkunskapskapital är av
depreci-kunskapskapital rostarindividenslöner. Omochfrånvaro

densammaeffektenbordefrånvarande såhon/haneras ärnär vara
itidhävdakunnaskulleMöjligen attfrånvaroslag. ar-oavsett man

föräldraledighet,negativ effektha änkanbetslöshet väntas meren
denefterintefrånvaro,deneftereftersom typen menavsenareman

dockkanarbete.till Dettatillbakagårallmänhetiförra typen, samma
effekt pånegativ mänsföräldraledighet harvarförförklarainte en mer

kvinnors.löner än
ochi frånvaromellan könenskillnadernaslutligenVi finner att yr-

kvinnormellanlöneskillnademaförbetydelseharkeserfarenhet stor
kvinnormellanlöneskillnadentotaladenhälftenomkringoch män: av

och frånvaro.yrkeserfarenhetiskillnadertillskrivaskanoch män

817 1-exp0,00l3.x
9 l-exp0,00l3.37,3 x
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Detta kapitel bygger Albrecht, Edinpå J.W., P.-A., Sundström M. Vroman
1996, Career interruptions and subsequentearnings: A reexamination using Swe-
dish data, ResearchStockholm Reports Demography Stockholms universitet.l lin

Vi vill tacka Rådet for arbetslivsforskning for finansiering SusanB. Vromansav
vistelse vid demografiska avdelningen hösten 1996 Socialvetenskapligasamt
forskningsrådet och Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet för stöd
till projektet.
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förArbetsinkomsterll

utbildningmed högrekvinnor

WADENSJÖESKIL

utbildning11.1 Högre
låga kvinnoinkomstermedel motsom

Ökad lösa flera olikautbildning har föreslagits sättett att sam-som
utökad utbildning förordatsSedan 1960-talet harhällsproblem. som

ekonomin.produktiviteten och produktionen imedel för ökaett att
arbetslöshetsklyftordecenniet med ökade löne- ochUnder de senaste

utbildningsinsatseroch lågutbildade har ökademellan hög- setts som
efterfrågan ochöverensstämmelse mellanfåmöjlighet störreatt enen

förbättradärmed möjlighetarbetsmarknaden ochutbud på attsom en
ocksåutbildning. Utbildning harför dem med kortsituationen använts

konjunkturarbetslösheten.i syfte minskaatt
Även utbildningjämställdhetspolitiken harinom ettsetts me-som

olikakvinnor och hardel löneskillnadema beror pådel. En mänattav
utbildning. kvin-egenskaper olika lång Omarbetsrelaterade t.ex.som

löneskillna-den totalahade utbildats lika länge så hadeoch männor
generationer har fåttKvinnor och ialltså varit mindre.den män yngre

utbildningens längd.utbildning jämförelsen Detallt lika avserommer
Samtidigt visar fle-minskande löneskillnader.leda till gradvistborde

föravkastningundersökningar kvinnor får lägre än männenatt enra
skillnad i avkastningförklaring till dennautbildning viss längd. Enav

längevisserligen utbildar sig likakvinnor ochkan män attatt menvar
åt väljerskiljer sig ochutbildningsinriktningen starkt männen ut-att

ekonomiskt utbyte.bildningar högresom ger
i utbildningsvalvilken betydelse skillnaderundersökaEtt sätt att

för kvinnor ocheller arbetsinkomsterhar undersöka löner mänär att
oväsentliga skillna-utbildning. Kvarstår detgenomgått sammasom

förarbetsinkomster demkvinnors ochder mellan mäns genom-som

1997.Se Jonsson
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gått utbildning så visar det inte lika fördelning påattsamma ens en
utbildning tillräcklig för utjämna arbetsinkomstema.är

Detta kapitel redovisar resultat från undersökning högre ut-en av
bildade kvinnors och årsarbetsinkomster. det följandeImäns avsnittet

den databas undersökningen bygger på. avsnittpresenteras I 11.3som
första bild arbetsinkomstema för kvinnor och mänger en grov av

inom antal och i avsnitt 11.4 behandlas fråganett examensgrupper om
kvinnor och med utbildning hamnar inom olikamän sektorersamma

ekonomin. avsnittI och behandlas11.4 11.5 skill-noggrantav mer
naderna i kvinnors och arbetsinkomster, medan det sista avsnit-mäns

sammanfattar resultaten.tet

Datamaterialet1 1.2

kunnaFör undersöka högre utbildade kvinnors och arbetsin-att mäns
komster uppgifterhar från databas, bildats sambear-en som genom

ÅRSYS Årligabetning register vid statistiska centralbyrån regio-av
nala sysselsättningsstatistiken för åren 1986 och 1989 högskole-samt
registret, Framtagningen databasen gjordesanvänts. ursprungligenav
för undersökning för Produktivitetsdelegationen och har sedanen

inkomsterockså för studera invandrade akademikersanvänts att
ÅRSYS registerbaserad statistik där de viktigasteär uppgifternaen

hämtas från de kontrolluppgifter arbetsgivarna lämnar till skat-som
ingår.3temyndighetema även uppgifter rörelseinkomster Frånom

ÅRSYS har hämtats uppgifter sysselsättning, årsarbetsinkomstom
åren och1986 1989 och sektor sysselsatt i ock-är samtsom personen
så uppgifter nationalitet och födelseland.om

Från högskoleregistret har hämtats uppgifter akademiskaom exa-
mina erhållna från svensk högskola från 1962 och framåt. problemEtt

examen/lmånga har fler bearbetningamaär I har bara redo-änatt en
visats Endast högsta inklu-examenen per person. personens examen
deras och har eller fleratvå examina på nivå såom personen samma
inkluderas den dessa examina. Tanken det i sådantsenaste är attav
fall i regel den vilket arbeteär avgörsenaste examen som personen
har. Endast traditionell universitets- och högskoleutbildning har med-
tagits. Sjuksköterske- och förskolelärarutbildning m.fl. utbildningslin-
jer, inkluderades i högskolesystemet år ingår1977, alltså inte isom
denna undersökning. Vissa traditionella högskoleutbildningar ut-som

Se Wadensjö 1991 och 1992.
3 ÅRSYSFör presentation och genomgång kvaliteten hos de olika variab-en av en av
lema SCBl99l.se
4 l 1769 hade akademiska examina, 1464 hade fyra examina, hade187tre personer
fem examina, hade16 examina och två hade sju examina.sex
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vid Lantbruksuniversitetet vid farmaceutisk fakultetbildning och är
heller inte inkluderade.

täckningsgraden.styrka i de utnyttjade registren den högaEn är
Alla i Sverige bosatta sysselsatta år och erhållit1989som var som

inkluderade examina eller ellernågon de 1962 1970av senare senare
för doktorsexamen ingår.

uppgift arbetstid, vilket innebär det inte möj-saknasDet ärattom
ligt undersöka hur mycket variationema i årsarbetsinkomstemaatt av

förklaras skillnader i arbetstider och hur mycket förklarassom av som
timlöner. problem det saknas uppgifterskillnader i Ett är attannatav

resultat studier på tidigare nivåer och föräldrarnas utbildningom av
faktorer har betydelse för studieframgång och troligenoch yrken, som

inkomstutveckling efter avslutade högskolestudier.föräven
fråga tvärsnittsundersökning och jämförelsenDet är om en avser

tagit sin vid olika tillfällen. Fråni olika ålder som examenpersoner
inkomsterna utvecklas fördetta försöker vi bl.a. dra slutsatser hurom

tiden, inkomsten stiger med antalet år efteröver attt.ex. ex-personer
dock finnas andra förklaringar till de vikanDet mönster ser.amen.

arbetsmarknads-förklaring kan olika kohorter olikaEn möterattvara
vid inträdet arbetsmarknaden, antaletsituationer t.ex. attgenom

arbets-viss utbildning varierar och därmed utbudetavlägger avsom
kraft relativt efterfrågan.

ochKvinnor11.3 mäns

utbildningarbetsinkomster efter

arbetsinkomstskillnadernaöversikt de totalaTabell 11.1 ger en av
inom olika visarmellan kvinnor och Denmän attexamensgrupper.

jämförelsenskillnaderna vilkenär stora oavsett avserexamen som
samhällsvetenskaplig eller eko-de för medstörstärattmen personer

årsarbetsinkom-Kvinnor har där knappt 2/3 männensavnomexamen.
arbetsinkomstereller för uttrycka det annorlunda: ärmännensster

genomsnitt. Skillnadernahögre kvinnornas i50 äränän procentmer
humanister och psykologer också dessaminst bland grupper upp-men

oväsentliga skillnader i årsarbetsinkomster mellan könen.visar inte
könsfördelningen ojämn mellantabell framgår ocksåAv l 1.1 äratt

i minoritet inom deKvinnor få bland civilingenjörema,examina. är
majoritet bland psyko-flesta i utgjorde klarexamensgrupper, men en

från humanistiskloger, socionomer och bland dem med grundexamen
i riktning högrefakultet. Utvecklingen efter 1969 har gått mot an-en

ord-samtliga med i huvudsakdel kvinnor i sammaexamensgrupper
olika examina vad gäller andelen kvinnor.ning mellan de

258



Arbetsinkomster för kvinnor med högre utbildning

ÅrsarbetsinkomstTabell ll. 1 förl 989 och kvinnor och64 årmän yngre
med akademiska grundexamina erhållna Sverige 1962-1989i
medelvärden och andel kvinnor respektiveinom examens-
grupp.

Ãrsinkomst Ãrsinkomst Relativ Andelkvinnor
kvinnor män årsinkomst %

för %kvinnor
Matnaturvetenskaplig 152015 203233 74,8 33,0
Samhällsvetenskaplig 154009 238920 64,5 40,2
Ekonomer 170328 257924 66,0 30,0
Psykologer 142856 172696 82,7 68,7
Socionomer 134548 185058 72,7 69,8
Humanister 148439 185153 80,2 65,5
Rellgionsvetare 131221 165632 79,2 29,4
Jurister 165241 242383 68,1 30,4
Läkare 241387 312333 77,3 38,2
Tandläkare 160286 202084 79,3 44,2
Civilingenjörer 174133 245148 71,0 10,9

Forskarutbildningen reformerades efter från årUSA 1969.mönster
Doktorsexamen såväl den gamla doktorsgraden licentiat-ersatte som

Under några år i början 1970-talet alla examinatreexamen. av gavs
parallellt. Licentiatexamen försvann med reformen återinfördesmen

dock inte tidigare villkor för kunna den hög-ett att tasenare, som som
Endast del de avlägger doktorsexamen har tidi-re examen. en av som

avlagt licentiatexamen. dennaI undersökning behandlas endastgare
doktorsexamen de avlagts under perioden från till1970 och medsom
1989.

ÅrsarbetsinkomstTabell 11.2. förl 989 och kvinnor och64 årmän yngre
med doktorsexamen erhållna Sverige 1970-1989 medel-i
värden och andel kvinnor respektiveinom examensgrupp.

Ãrsinkomst Ãrsinkomst Relativ Andelkvinnor
årsinkomstkvinnor män för %

%kvinnor
Fil.dr

Mat.nat.fakultet 193974 236703 81,9 17,7
Samh.vet.tak betvet. 205080 284336 72,1 14,4
Beteendevetenskap 212693 238307 89,3 32,5
Humanistiskfakultet 187839 223038 84,2 32,4

Teol. 169154 209958 80,6 9,1
Jur. dr 265459 323628 82,0 17,7
Med. 291046 385109 75,6 17,2
Odont.dr 233176 299953 77,7 22,5
Tekn. 210616 275877 76,3 7,3
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jämförelse tabell medframgår 11.2Inkomsterna är ta-en avsom av
för dem med doktorsexamen för dembell klart högrel1.1 än som en-

jämförelsen fakultet för fakultet.grundexamen Detdast har när görs
tabellerna andelenjämförelse de bådaframgår också attav en av

dem med doktorsexamen blandbetydligt lägre blandkvinnor änär
varje fakultets-Skillnaderna tydliga inommed grundexamen.dem är

område.
förungefär demtabell kan utläsas11.2Av mönstersamma som

har betydligt högre årsarbetsinkomstergrundexamen:med Män än
relativt mindre bland demSkillnaderna dockkvinnor. är änsett som

med färreeventuellt kan förklarashar grundexamen, något attsom
har bland dem harbland dem doktorsexamenkvinnor än somsom

deltid. årsarbetsinkomst relativtarbetargrundexamen Lägst männens
samhällsvetenskaplig fakultetdisputerat inomharhar de kvinnor som

förklaring till skill-beteendevetenskapligaexklusive Enämnen. att
mellan olikaskillnaderna i inkomstdärnaderna ärärär störst storaatt

med doktorsexameninkomsterna högst för demämnesinriktningar; är
andelenföretagsekonomi och nationalekonomi och bland dessai är

hög.män

offentlig sektorellerPrivat11.4

kvinnor ochkapitel i denna volymframgått mångaSom mänärav
också gäller förarbetsmarknaden. Frågan dettasegregerade på är om

dettaVi skall belysarelativt homogena attgenom seexamensgrupper.
fördelar sig privat ochmed vissochhur kvinnor män examenen

sektor.offentlig
såväl de med traditionellhögskoleutbildade,till samtligaviOm ser

högskoleutbildning, denicke-traditionell gårmedde övervägan-som
offentliga sektorn. Andelenhögskoleutbildade till dendede delen av

Definitionen vad hög-i andra länder.i Sverigehögre äränär av som
mellan olika länder.skiljer sig dock markant åt Iskoleutbildning

högskoleutbild-med traditionellundersökning ingår endast dedenna
avgränsning betydligtblir med sådani privat sektorning. Andelen en

Orsaken tillför med grundexamen.demhögre, 50närmre procent
till myckethögskoleutbildningaricke-traditionellaskillnaden deär att

framför allt bedrivs iutbildning,riktade till vård ochdel ärstor som
offentlig regi.

för olikaframgår fördelningentabell 11.3Av examensgrupper.
inriktadgrundutbildningenVissa delarSkillnaderna ärär stora. av

heltprivata sektorn.och andra på den Denoffentliga sektornden
humanisterreligionsvetare,läkare, psykologer,övervägande delen av

-tand-offentlig sektor. Någrainomoch socionomer arbetar grupper
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läkare, jurister, matematiker-naturvetare och samhällsvetare har en-
relativt jämn fördelning mellan offentlig och privat sektor. Slutligen
finns det två huvudsakligen går till den privata sektorn:grupper som
ekonomer och civilingenjörer.

Tabell 11.3 Andel kvinnor och med olika akademiskmän typerav av
år l 989 arbetar sektor.i privatexamen som

Examen Kvinnor Män Samtliga
Grundexamen1962-1989

Mat.naturvetenskaplig 36,2 46,2 42,9
samhällsvetenskaplig 29,2 54,2 44,1
Ekonomer 78,1 83,4 81,9
Psykologer 17,7 23,0 19,4
Socionomer 11,1 20,1 13,3
Humanister 24,2 24,3 24,2
Religionsvetare 4,5 5,2 5,0
Jurister 35,9 52,8 47,7
Läkare 5,7 10,1 8,4
Tandläkare 24,6 49,6 38,6
Civilingenjörer 69,9 80,1 79,0

Doktorsexamen1970-1989
Fil.

Matnat. fakultet 22,6 25,3 24,9
Humanistiskfakultet 8,0 8,7 8,4
Beteendevetenskapligaämnen 8,3 13,1 11,5
Samhällsvet.fak. bet.vet. 13,3 24,2 23,1

Jur. 21,1 26,9 25,9
Med. 9,8 11,3 11,0
Odont. 11,3 12,3 12,1
Tekn. 41,0 45,1 44,9

Ett drag för alla andelgemensamt är störreattexamensgrupper en av
kvinnorna arbetar inom den offentliga sektorn.än männen vis-Förav

skillnaderna mellan kvinnors ochär sektors-mänssa examensgrupper
fördelning för samhällsvetare, jurister och tandläkare.stor t.ex.som

andraFör skillnaderna små, för humanisterär och religions-grupper
i det negligerbara.närmastevetare

skillnaderDessa skulle kunna bero kvinnor och medatt män en
viss har olika ålderssammansättning, olika antal år arbets-påexamen
marknaden undersökaFör skillnaderna förklarasetc. skill-att om av
nader i sådana egenskaper har probitanalyser genomförts. dessaI un-
dersöks hur sannolikheten i privat sektor inom vissatt vara en exa-

påverkas kön, ålder, år på arbetsmarknaden, födelse-mensgrupp av
land m.fl. variabler. beräkningarDessa visar kvinnor har störreatt
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sedansektor givet ålder, tidi offentligsannolikhet att examenvara
grundexamensnivå, dvs.påsamtligainom ävenetc. examensgrupper

variabelInflytandet denhumanistisk utbildning.medbland dem av
samhällsvetenskapligför medkön störstärrepresenterar gruppensom

motsvarandehumanistisk Vidmedför democh lägst examen.examen
iså går resultatenmed doktorsexamenför demberäkningar samma

samhällsveten-med doktorsexamen frånför demendastriktning, men
effektenicke-beteendevetenskapliga blirämnenskaplig fakultet sta-

signifikansen kantill den bristandeförklaringsignifikant.tistiskt En
beräkningarnafå ochmed doktorsexamenantalet äratt personervara

observationer.fåbaserade pådärför är
eko-harunderrepresenterade inom privat sektorkvinnorAtt är en

arbetsinkomster-flestainnebörd. deFör ärnomisk examensgruppema
civilingen-bl.a. försektor. gällerinom privat Dethögrebetydligtna

och juristersamhällsvetarematematiker-naturvetare,jörer, ekonomer,
någravariabler.för antal Förkonstanthållningäven görs ettnär

inkomstdiffe-tandläkarehumanister ochpsykologer, ärgrupper --
privat och demarbetar inomdemmellansmå som ar-somrenserna

och reli-landstingenhar läkaresektor.offentlig Däremotinombetar
arbetar inomi de fall deinkomsterstatskyrkan högregionsvetare

privat sektor.inomoffentlig än
Bland demycket tydligtfinnagår mönster.Det ettatt examens-

privatarbetar inombetydande andelellermajoritetendär engrupper
bådaklart högre. Deprivata sektorni deninkomsternasåsektor är

den offentligaarbetsinkomster ihögreerhållersomexamensgrupper
offentliginomandelama sysselsattahögstade klartocksåsektorn har

sektor.

bestämningsfaktoreroch inkomstemasInkomster11.4

skillnadermycketvisar påarbetsinkomsternaJämförelsen storaav
skill-påskillnader kan berodel dessaoch Enmellan kvinnor män. av

enkeltarbetsmarknaden efter Etti tid påålder ochnader i ute examen.
inkomstekvationerskattadettabetydelsenundersöka är attsätt att av

sådanförklaras ilogaritmeradArbetsinkomstenMincertyp. enav
och därförkonstanti detta fallutbildningslängd, ärekvation somav

såvälpresumptionenarbetslivserfarenhet där äroch attinte ingår, av
därförbetydelseharefterförearbetslivserfarenhet examensom -

efterantal årminustill antal år 25åldersår normeratsåvälingår som
ochfödelselandrepresenterandevariableringårDessutomexamen.

avlagts.vilkenhögskola/universitet vidden examen
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Tabell Inkomstekvationer. KoflicientestimatI 1.4 för variabel
representerande kvinna.

Examen lnkl. term Exkl.term
representerande representerande
privatsektor privatsektor

Grundexamen1962-1989
Mat.naturvetenskaplig -0,195 -0,229
Samhällsvetenskaplig -0,308" -0.359"
Ekonomer -0.195" -0.217"

-0.216"Psykologer -0.218
Socionomer —0,280 -0.289"
Humanister -0,198" -0,199
Religionsvetare —0,167"" -0.165"
Jurister -0.191" -0.209
Läkare -0,209 -0.203
Tandläkare -O,233" -0,232
Civilingenjörer -0,166" -0.190"

Doktorsexamen1970-1989
Fil.

fakultet -0,168Mat.nat. —0,173"
Humanistiskfakultet —0,169 —0,169
Beteendevetenskapligaämnen -0,081 -0,078"
Samhällsvet.fak bet.vet -0.199" -0.216

-0.282Teol. dr ~0,266
-0,109Jur. dr —O,114

Med. —0,200 —0,199
Odont. —0,210dr -0.210"

—0,088Tekn. —0,091"

1-procentsinvån"" signifikant
Övriga é|der—252,åIder-25,Anm. variablerinkluderadel estimationerna sedan

examen2.sedan född utomlandsoch variablerrepresenterandeuniversitet/examen,
högskolavid vilken tagits.examen

den enklaste varianten beräkningar inkluderas dummyvariabelI av en
representerande kön och kvinna tillsammansO 1 medom man om
övriga variabler. framgår tabellSom får dummyvariabeln11.4av re-
presenterande kvinna genomgående klart negativa värden. Kvinnor
får givet övriga variabler betydligt lägre årsarbetsinkomster. gårDet
lätt antilogaritmera koefñcientvärdetgenom få fram denatt att pro-
centuella skillnaden årsarbetsinkomster.i visar sig vadDet då gäller
de flertalethar grundexamen i fall minskar arbetsinkomst-såattsom
skillnaden jämfört med arbetsinkomstskillnaden dennautan typ av
konstanthållning.

exempel de kommer från matematisk-naturveten-Ta som som
skaplig fakultet. Kvinnornas arbetsinkomst i genomsnitt 75är procent
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arbetsinkomst räknar genomsnitt helamännens överav om man grup-
konstanthållning för andra variabler tabell ll.l. Kon-utanperna

stanthålles ålder, år sedan födelseland och vilket universitetexamen,
tagits vid så stiger talet till och inkluderas80 procentsom examen

också variabel representerande arbete i privat sektor stiger talet tillen
beräkningar baserade på värden i tabell Kvinnornas82 l 1.3.procent

arbetsinkomst alltså konstanthållning82är männens närprocent av
variablerna.för de nämnda flera andraFörgörs ärexamensgrupper

likartat. gäller för samhällsvetare 64, 70 ochDet 74mönstret pro-
och juristerekonomer 66, 80 82 procent, 68, 82 och 83cent, pro-

och civilingenjörer 71, 84 och 85 procent. andracent För grupper
arbetsinkomstskillnaden iförklaras mindre grad sådana korrige-av

ringar och för psykologer, verkar det till och med så atten grupp, vara
arbetsinkomsterskillnaden mellan kvinnors och blirmäns än större

till skillnader i ålder, år sedanhänsyn tasom examen m.m.
från inkomstekvationerna kvinnor givetResultaten pekar på att

har lägre inkomsterövriga variabler 20-30 än männenprocentca
inom respektive skillnaden för civilingenjörerLägst ärexamensgrupp.

lägre årsarbetsinkomst för kvinnorna och högst16-17 ärprocent
skillnaden för samhällsvetare årsarbetsinkomst27-30 lägreprocent
för kvinnorna.

kan finnas flera varandra kompletterande Förklaringar tillDet
dessa kvarstående skillnader: kvinnor har kortare arbetstid,1stora
2 kvinnor har färre yrkesverksamma år givet antal år efter examen
längre förvärvsavbrott, 3 kvinnor delmarknader givetär exa-

med lägre löneläge och där uppdelningen i privat och offentligmen
sektor förklarar del skillnaden och diskriminering ibara 4en av
olika former.

det få fram uppgiftertidigare har inte gåttSom nämnts att om ar-
därmed inte hur del inkomstskill-betstider och det går att storse av
och kvinnor beror kvinnorna arbetarnadema mellan påmän attsom

deltid. i någon mån undersöka det har variablerFör att representeran-
de kvinnor har barn i åldern och 7-16 lagts in. Resultaten0-6som
blir i samtliga fall signifikant negativ effekt gäller förstavad denen
variabeln barn Kvinnor i förskoleåldem0-6 år. med barn har lägre
årsarbetsinkomster. Värdet koefficienten pekar kvinnor medatt
barn i förskoleåldem har mellan och lägre15 20överstrax procent
inkomster andra kvinnor. viktigaste förklaringen troligenDenän är att
kvinnor med små barn arbetar deltid. Motsvarande koefficient för

och år blir for signifikant negativbarn mellan alla7 17 nästan grupper
inkomsten blir betydligt lägre mellan ocheffekten på 2 5 pro-men -

dessa variabler introduceras minskar denlägre inkomster. Närcent
mellan och kvinnors inkomster inte förklarasskillnad mäns som av
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andra variabler. För ekonomer minskar skillnaden från tillt.ex 21 14
och för civilingenjörer från 17 till 11 dvsprocent procent, merparten

skillnaderna mellan och kvinnors inkomstermäns måste förklarasav
på via kvinnor med barn förskoleåldemsätt än iannat haratt lägre in-
komster.

Skillnaderna i årsarbetsinkomster mellan kvinnor och vidmän är
konstanthållning för olika andra variabler bland samhällsvetarestörst
och socionomer. Kvinnor har 30 respektive 25 lägre års-procent
arbetsinkomster. Förklaringen för den delvisär sö-attsenare gruppen
ka i kvinnliga socionomer oftare har gått denatt sociala linjen le-som
der till lägre betalda arbeten och oftare förvaltningslinjenmän le-som
der till högre betalda arbeten. Separata bearbetningar för dem som
gått förvaltningslinjen respektive sociala linjen visarut skillnadenatt
mellan och kvinnors årsarbetsinkomstermäns reduceras till 20ca pro-

för båda något högre för dem gåttcent förvalt-utgrupperna, som
ningslinjen för dem gått sociala linjen.än Beräkningarna harutsom
endast gått för dem tagitgöra enligt årsatt 1977 studie-som examen
ordning, dvs. i praktiken för dem fick sin under 1980-som examen
talet.

Kvinnliga samhällsvetare har ofta beteendevetenskaplig inrikt-en
ning och oftare ekonomisk inriktningmän i sin med åtföl-en examen
jande skillnader i löner och inkomster. Vi har dock inte för samhälls-

kunnat indelning efter examensinriktningvetama göra påen samma
möjligt för socionomema.sätt Obesvaradeär frågor vad gällersom

såväl socionomer samhällsvetare varför det finns dessa löne-ärsom
och inkomstskillnader mellan olika delmarknadema och varför kvin-

överrepresenterade på de delmarknaderär där löner och in-norna
komster lägst.är

Resultaten för forskarutbildningen påminner i sina huvuddrag om
resultaten för grundexamen. Kvinnor har doktorsexamen har läg-som

inkomster medän givetmän värdena för övrigare samma examen
variabler. finnsDet tendens till lägre skillnader för motsvarandeänen
grundexamen samma tendens finns vid jämförelsenämntssom en av
de genomsnittliga värdena korrigering. Skillnaden kan bero påutan

färre med doktorsexamen med grundexamenatt arbetar deltid.än
Kvinnornas arbetsinkomster understiger dock för flertalet typer av ex-
amina med mellan 15 ochmännens 20 konstant-procent oavsett om
hållning för sektorstillhörighet eller inte. Skillnadengörs högst förär
teologer resultatet dock baserat fåpå observationerär och lägst för
dem disputerat i beteendevetenskapliga eller vid tekniskämnensom
fakultet.

Nästa skatta inkomstekvationerär för ochsteg att separata män
kvinnor. visar sigDet såväl den allmänna nivån interceptet, ålderatt
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dock olika for olikahar betydelse,och tid sedan examens-examen
samlade effekten för ålderdet så denGenomgående är attgrupper.

kvinnor. kan tolkasför för Detsedanoch tid män änär störreexamen
kvinnor.arbetsinkomstutvecklingpositivhar änmänatt merensom

delåldersvariabeln forårsarbetsinkomster harkvinnornasFör en ex-
variabeln för tid sedanbetydelse relativtstörre exa-amensgrupper en

Förklaring kanfallet förvad Enjämfört med är män. attvarasommen
i arbetslivettidkvinnorför änår sedan mätareär sämre avenexamen

förvad den män.är
väljasamtligaigenomskall inte här gåVi utanexamensgrupper

frångrundexamenoch medjuristerekonomer, matema-tre: personer
fakultet.tisk-naturvetenskaplig

Arbetsinkomstekvationer. Ekonomer.Tabell 11.5

MänMän KvinnorKvinnorVariabler
11,560"11,52011,696" 11,810"intercept
0,037"0,024"0,033"ålder-25 0,021

—0,0005 —0,0011‘—0,0011—0,0005"å|der25
0,046"0,045"0,049"0,046"sedanexamen

—0,0008—0,0016‘-0,0016" —0,0009‘examensedan
0,268"0,196"sektorprivat
0,2410,212 0,1670,143R2adj
1700617006 72277227antalobservationer

1-pr0centsinvånsignifikant
variablerföddutomlandsochinkluderadei estimaiionernaOvrigavariablerAnm. represen-

tagits.universitet/högskolavid vilkenterande examen

skillnader mel-markantafinns det vissamed ekonomexamendeFör
respektivepåverkar kvinnornasfaktorerstyrkan i de männenslan som

arbetsinkom-stigertabell 11.5. Förårsarbetsinkomster, männense
skulle kunnakvinnorna.de för Detmed ålder vad göränstema mer

karriär på sinautsträckningitolkas görmännen störreatt ensom
kvinnorna haocksåvinnerarbetsplatser. Männen än ettattmer

sektorn. Beräk-offentligaistället for i denprivata sektornarbete i den
juridisk fakultet visarfråntagit grundexamenför deningarna attsom

tabell 11.6.efter Detmed varje år Setillskottfår högremän examen.
Även förkarriär kvinnor.snabbarekan tolkas änmän göratt ensom

kvin-vinnahardet sådenna änär männen attatt merexamensgrupp
sektor.för i offentligi privat i ställetarbetapå attnorna
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Tabell Il. 6 Arbetsinkomstekvationer. Jurister.

Variabler Kvinnor Män Kvinnor Män
intercept 11,531" 11,620" 11,513" 11,572"
ålder-25 0,016" 0,018" 0,016 0,017"
é|der25 —0,0005 —0,0006" —0,0004" —0,0006"

sedan 0,047" 0,064" 0,046"examen 0,061"
examen —0,0009" —0,0012‘sedan —0,0008" —0,0010""

privatsektor 0,061" 0,116"
R2adj 0,190 0,192 0,193 0,202

9638antalobservationer 4217 9638 4217
" signifikant 1-procentsinvån
Anm.Ovrigavariablerinkluderadei estimationerna föddutomlandsochvariablerrepresen-
terandeuniversitet/högskolavid vilken tagits.examen

För dem tagit från naturvetenskaplig fakultet visar be-som examen
räkningarna vinnermännen på varjeatt åldersår och på varje årmer

verksam efter Ävenvad kvinnornaän tabellSe 11.7.gör.som examen
detta resultat alltså stöd till hypotesen snabbaremän görattger en
karriär kvinnor givet de harän att Här finns ocksåsamma examen. en
tendens till får högre inkomsttillskottmänatt kvinnorett vid arbeteän
i privat sektor istället för i offentlig sektor. Skillnaden dock liten.är

Tabell Arbetsinkomstekvationer.II. 7 Matematiker-naturvetare.

Variabler Kvinnor Män Kvinnor Män
intercept 11,374" 11,253" 11,275" 11,165
élder-25 0,027" 0,052" 0,031" 0,050"
;§|der252 —0,0006" —0,0014‘" —0,0006" —0,0011"

sedan 0,021" 0,053" 0,010 0,039"examen
examen —0,0002 —0,0012"sedan 0,0002 —0,0007"

privatsektor 0,255" 0,287"
R2adj 0,172 0,269 0,218 0,323
antalobservationer 4119 8361 4119 8361
" signifikant 1-procentsinvån
Anm.Ovrigavariablerinkluderadei estimationerna föddutomlandsoch variablerrepresen-
terandeuniversitet/högskolavid vilken tagits.examen

Några11.6. slutsatser

I detta kapitel har årsarbetsinkomstema för kvinnor och medmän
olika examina undersökts. Resultaten pekartyper på kvinnornaattav
i varje har betydligt lägre årsarbetsinkomster änexamensgrupp män-

Denna skillnad kan endast till mindre del förklaras mednen. atten
kvinnor och har olika arbetsrelaterademän karakteristika olika antal~
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ocksåvisarUndersökningenåldersskillnaderefterår m.m.examen,
ochsektorprivatöverrepresenterade inomgenomgående ärmänatt -

for allaintemenför mångasektori dennaarbete är examensgrupper
offentliginomarbeteårsarbetsinkomster änmed högrekombinerat

delmindreÄven endastemellertidförklararfaktordennasektor. en
ochmellan kvinnor män.årsarbetsinkomstskillnademaav

Tillfaktorer.i andrasökasmåsteskillnadernahuvudsakliga enDe
familjen.arbetsfördelning inomiskillnadermedförklarasdetdel kan

förskoleåldem,barn imedkvinnorförblirSkillnaderna större menän
årsarbetsinkoms-ochkvinnorsmellan mänsskillnadenmerparten av

barnharkvinnor störrejämförelsenkvarfinns även somavserter om
bam.eller inga

vilka närmreolika tredegranskningEn avexamensgruppema,av
långsamma-harkvinnornapekarkapitel,i detta att enpresenterats

efteroch tidålderefterårsarbetsinkomstemautveckling exa-avre
för kvinnorsnabbalikaintekarriärvägama ärtyderDet attmen.

möjligtintedockskillnaddennaförklarar ärVadför män. somsom
slutsatsendradockgår attdatamaterial. Det attmed dettabelysaatt

till-inteexaminaolika ärpåochkvinnor mänfördelninglika av
ochkvinnorforårsarbetsinkomster män.likaförräckligt att ge
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lågavlönadeDe på arbetsmarknaden 12
analys kvinnor och under två decenniermänen av-

MIA HULTIN RYSZARD SZULKIN

12.1 Inledning

Såväl sociologisk ekonomisk forskning har under årsom enty-senare
digt visat kvinnor i genomsnitt har lägreatt löner vilket i sinän män,

innebär kvinnor löper risktur att återfinnasstörre bland de lägstatt
avlönade på arbetsmarknaden. Kvinnor har visat sig kraftigtvara
överrepresenterade bland de lågavlönade på arbetsmarknaden oavsett
vilken definition låg lön se Sloane,använts 1980. Trotsav som om-
fattande forskning löneskillnader mellan kvinnor och finnsmänom
tämligen få svenska studier könsperspektiv sökt kartläggaettsom ur
situationen för de lägst avlönade. Den kanske omfattandemest sven-
ska studien lågavlönade arbetstagare den utfördesär Larsav som av
Sundbom år 1970 inom för Låginkomstutredningen. denIramarna
studien framkom ungefär två tredjedelaratt de lägst avlönade 1968av

kvinnor.var
Syftet med detta kapitel studera lågavlönadeär att och kvin-män
på den svenska arbetsmarknaden under perioden 1968 till 1991.nor

Under denna period har kvinnors anknytning till arbetsmarknaden för-
ändrats dramatiskt. Särskilt under 1970-talet har andelen kvinnor i ar-
betslivet stigit markant. Med analyserna i detta kapitel kan vi således
studera och jämföra lågavlönade kvinnor och under mycketmän en
händelserik period på den svenska arbetsmarknaden.

kapitletI kommer fyra övergripande frågeställningar analyse-att
För det första jämförs kvinnors och risker lågavlön-mänsras. att vara

ade under den studerade perioden. Den andra centrala frågan i vil-är
ken utsträckning skillnaderna mellan könen går hänföra till indivi-att
demas kvalifikationer, till deras familjesituation och till deras position
på arbetsmarknaden. detFör tredje studeras huruvida riskfaktorema
bakom låg lön desamma förär och kvinnor, detmän vill detsäga om
finns könsspecifika förklaringar till vissa respektive kvinnoratt män
återfinns bland de lågavlönade. fjärdeEn viktig aspekt rörande låg-
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in ochrörligheten ihurarbetsmarknadenförhållanden på äravlönades
och kvinnor.förbeskrivaslåglönekategorin kan mänut ur

i dettaempiriska analysernaför deanvändsdatamaterialDet som
LNULevnadsnivåundersökningarnafrånintervjuuppgifterkapitel är

beskrivningutförligareföroch 199119811974,från 1968, aven
1994.och Lundberg,FritzellLevnadsnivåmaterialet, se

1968-1991:och kvinnorLågavlönade män12.2

definitionertvå

börarbetstagareurskilja vilkahuvudsakligafinns två sätt attDet som
dedefinierasrelativtUtifrånlågavlönade. synsättklassificeras ettsom

ned iandel längstvissiingårindividerdelågavlönade ensomsom
individenifrånperspektiv utgårrelativa attlönefördelningen. Detta

individensochomgivningensocialamed densituation attjämför sin
faktisksåvälbetydelse förfördelningipositionrelativa är storaven
absolutifrånutgårandralevnadsnivå. ettDet synsättetupplevdsom

förbeloppvisst gränslönför lågkriterium att ett somangesgenom
ekonomiskaperspektivsådantförUtgångspunkten är attlåg lön. ett

be-fördelningen ärhurbetydelsehar oavsett resursernaavresurser
diskussio-förTåhlin, 1987ochFritzell, 1991exempelvisskaffad se

synsätten.olikadener av
låglönekategori de-mellanskillnadviktigmycketfinnsDet enen

definieradlåglönekategoriochrelativtutifrån synsättfinierad ett en
andelgivenfallet ingårförstadetIabsolututifrån synsätt. avett en

lågavlönade i detandelenmedanlåglönekategorin,ianställdaalla
lönespridningenlönespridningen. När är storavhängigfalletandra är

indi-förhållandevis mångadefinitionenabsolutaenligt denkommer
antaletblirmotsvarandePå sättlåglönegruppen.sig ibefinnavider att

minskar.lönespridningenmindremeningabsoluti närlågavlönade
korrektdefinitioner ärdessa ärfastställa vilkenAtt ensomav

i dennaanvändaskommerdefinitionernabådaochuppgift attomöjlig
de låg-definieraspresenterade analysernadestudie. I merparten av
anställ-samtligakvintilgruppellerfemtedeldenavlönade avsom --

Dockbruttotimlönema.lägstahar demänkvinnorsåvälda somsom
absolutåterskapasresultatenvikommer prövaäven att enomom

fö-skillnaderfallrelativ. deför Iiställetanvändslåglönedefinition en
användsdefinitionvilkenberoende påanalysresultatenreligger i som

idettadiskuteras texten.

respektiveförvid tidpunktenindividerutförs för dekapiteli dettaAnalysema som
Bilaga.variablema,beskrivningdeltid.eller Förhel-anställda páintervju seavenvar
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tabellI redovisas12.1 hur andelar de anställdastora männenav re-
spektive de anställda kvinnorna lågavlönade enligtär denav som re-
lativa definitionen vid de olika mättillfallena, det vill år 1968,säga
1974, 1981 1991. Därefter i tabellsamt hur12.2presenteras stora an-
delar respektive kvinnornamännen lågavlönade utifrånärav som en
ofta använd absolut definition se OECD 1996. Med utgångspunkt
från denna definition klassificeras de lågavlönade de individersom
vilka tjänar mindre två tredjedelarän mediantimlönen for samtligaav

åranställda respektive

Tabell 12. I Procentandelar totala antalet anställda kvinnor respektiveav
totala antalet anställda deningår femtedelmän iav som av

de anställda män och kvinnor har de lägsta timlönernasom
1968, 1974, 1981 och 1991.

lågavlönadeAndel 1968 1974 1981 1991av:
Kvinnor 34,7 34,2 27,8 28,1
Män 10,6 8,9 11,5 11,2
Not:Antalet individeri urvalen 1968:3094,1974:3201,1981:3490 1991:och 3353.När
timlönernaräknats årsenligt1991 prisnivå gränsenför iönenligtden relativadefini-om

44tionen kronor1968, kronor1974,57 58 kronor1981och62 kronor1991.

Av tabell 12.1 framgår andelen lågavlönade bland kvinnligaatt an-
Årställda har minskat under de studerade åren. 1968 och 1974 var

35 allanästan anställda kvinnor lågavlönade,procent vilket börav
jämföras med bara tionde anställdatt lågavlönadrunt var man var
dessa år. Andelen kvinnor lågavlönade dock lägreär 1981är änsom
vid de två första mättillfällena. Mellan 1981 och kan1991 ingen
märkbar skillnad med avseende på kvinnors riskernoteras ingå iatt
låglönegruppen. Då jämför och kvinnors riskermäns attman vara
lågavlönade kan konstatera könsskillnaden vid de tvåatt är störstman
första undersökningstillfallena 1968 och 1974 och sedan minskar

Årtill år 1981. 1991 skillnadenavsevärt mellanär och kvinnorsmäns
låglönerisker ungefär omfattning år 1981. liggerDettaav samma som
i linje med tidigare forskning visat könsskillnadema i lön harattsom
minskat under 1970-talet, inte under 1980-talet se exempelvismen

1994Grand

2Det bör emellertid denna definition lågnoteras även lön inbegriperatt relativav en
komponent eftersom medianen avhängig lönefördelningensär utseende.
3Det bör påpekas könsskillnadema i timlön mindreatt könsskillnademaär i årligän
arbetsinkomst eftersom kvinnor oftare arbetar deltid och/eller endastdelar året.av
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anställda kvinnor respektiveProcentandelar totala antaletTabell 12.2 av
bland de anställdaantalet anställda ingårtotala män somav

mindre tredjedelarkvinnor tvåochmän tjänar än avsom
ochmediantimlönen 1968, 1981 1991.1974,

19911968 1974 1981lågavlönadeAndel av:
5,8 4,420,2 11,4Kvinnor
2,8 2,16,4 3,2Män

års prisnivå låggränsenför iönenligtden1991räknats enligtNärtimlönernaNot: om
49 1991.1974,47 kronor1981och kronor39 1968,48 kronordefinitionen kronorabsoluta

tjänar mindreandelamaframgårtabell än12.2Av att personer som
bland såvälsjunkit kraftigt tidmedianlönentredjedelar övertvå av

minskning löne-generellåterspeglarkvinnor. Dettamän avensom
betraktasanställdaperioderna. Andelarnaspridningen över somsom

mindre jäm-betydligtdefinition sålundaenligt dennalågavlönade är
låg-definieradesandelar i tabell 12.1motsvarandefört med somsom

olika defini-deförfaringssätt.enligt relativt Däremotavlönade ett ger
förkönsskillnadema i riskensamstämmig bildtionerna att varaaven

relativtKvinnornas situationtidpunktema.vid de olikalågavlönad är
mins-varefter könsskillnademaofördelaktig och 1974,1968sett mest

1991.lika 1981sedan iochkar något är stort sett stora som
gäller såvälanalysresultatenhuruvidaprövningarkommandeI av

kommerlågavlönadedefinition deabsolutrelativvid avsom enen
iställettillfastställasfor låg lön 75den absoluta procentgränsen att

skerrespektive år.för Dettamediantimlönentredjedelarfor två av
definitionenabsoluta 1991konventionelladenanledningmed attav

storlekringa integrund sinlåglönekategori på ärsom avengenererar
analysera.meningsfullsärskilt att

kvalifikationer,Individuella12.3

låg lönkvinnoyrken och 1991

traditionercentralavi ifrån tvâanalyserna utgårföljandedeI närmast
mellanskillnaderna i lönförklaraförsökerforskninginom den som

individegenskaper-traditioner betonardessakvinnor.och Enmän av
framhål-andrakönslöneskillnadema.for Denbetydelse ansatsennas

arbetsmarknaden. Grund-könssegregeringen påistället viktenler av
lågavlönadeutmärkeranalyser vadnedanstående mänfrågan i är som

ålder ochkvalifikationer,individuellavad gälleroch kvinnor 1991
kvalifikatio-individuellapåarbetsmarknaden. måttSomplacering på

förvärvsarbetsår,kapitel antali dettagenomgåendeanvänds an-ner
antalet år idet totalaarbetsgivarenuvarandehosställningstid samt

anställningstid förväntasArbetslivserfarenhet ochutbildning.formell
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återspegla den kvalifikationer individen förvärvar del-typ av genom
tagande i arbetslivet medan utbildning indikerar formell kompetens.
Vad gäller könssegregeringen arbetsmarknaden studeras huruvida
andelen kvinnor i yrket relaterad till riskerna for låg lön.är

Tabell 12.3 Genomsnittligt antal förvärvsarbetsår, anställningstid hos nu-
varande arbetsgivare, antal utbildningsår genomsnitts-samt
ålder. Medelvärden för samtliga anställda respektive för de
kvinnor och lågavlönade enligt1991 den relativamän ärsom
definitionen

Samtligaanställda Lågavlönade
Kvinnor Män Kvinnor Män

i förvärvsarbete 16.0 13,2 12,3 10,6
hos nuvarandearbetsgivare 9,3 10,0 5,8 3,9

utbildnlngsårAntal 11,5 11,7 10,5 11,0
Alder 39,6 39,7 35,0 31,5
Antal individer 1707 1704 479 190

Tabell visar skillnaderna12.3 i individuella kvalifikationer rela-att är
tivt små mellan anställda och kvinnor generellt Kvinnormän harsett.
jämfört med något kortare total arbetslivserfarenhet,män vadmen
gäller såväl anställningstid hos nuvarande arbetsgivare antal ut-som
bildningsår försprång i det försumbart.är männens närmastenumera
Vid jämförelse mellan och kvinnor lågavlönade fram-män ären som
kommer dock vissa skillnader vad gäller de kvalifikationer för-som

i arbetslivet. Lågavlönade harvärvats såväl kortare arbetslivser-män
farenhet kortare anställningstid kvinnor lågavlönade,än ärsom som
vilket tyder på de lågavlönade befinner sig i relativt ti-männenatt en
dig fas i yrkeskarriären. bekräftasDetta lågavlönade iäven mänattav
genomsnitt några år lågavlönade kvinnor.är änyngre

Tabell 12. Genomsnittliga4 procentandelar kvinnor yrket för samtligai
anställda respektive för kvinnor och 1991män ärsom
lågavlönade enligt den relativa definitionen

Samtliga Lågavlönadeanställda
Kvinnor Män Kvinnor Män

Andel kvinnori yrket 75,9 26,5 79,1 35,9
Antal individer 1454 1504 404 158

Not:Antaletindivider föregåendedennatabell lägreän i tabelleftersomuppgifterom
andelkvinnori yrketendastfinnsför mindreett urval de anställda.av

tabell redovisasI 12.4 den genomsnittliga andelen kvinnor i yrket dels
för anställda och kvinnor generellt, dels för och kvinnormän män
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lågavlönade. tabellen framgår den svenskaAv väntatär attsom som
starkt könssegregerad. Kvinnliga anställda arbetararbetsmarknaden är

det i genomsnitt finns cirka fjärdedelar kvinnor medani yrken där tre
i yrken där det i genomsnitt finns fjärdedelararbetar Förmän.män tre

kvinnorbåde kvinnor och lågavlönade gäller andelen imän är attsom
för anställda totalt skillnad mellanderas yrken högre Dennaär än sett.

samtliga anställda markant för förlågavlönade och männen änär mer
tillvilket tyder lågavlönade i förhållandekvinnorna, på mänatt samt-

överrepresenterade i yrken där mångaliga anställda någotmän är
sig däremot intearbetar. Lâgavlönade kvinnor skiljerkvinnor nämn-

kvinnor i vad gäller yrkenas könssam-från anställdaåtvärt gemen
mansättning.

Låglöneyrken och1968 199112.4

beskriva vilka kvinnor på arbetsmarknaden har lågsökaFör att som
Vi harbelysa vilka yrken lägst avlönade.lön kan äräven somman

har de lägstanedan studera huruvida det yrkenvalt äratt samma som
såväl i slutet 1960-talet i början 1990-genomsnittslönema av som av

yrkesklassificering används har konstruerats Tâhlintalet. Den som av
yrkeskategoriseringar vanligen tilläm-på basis de två1989 somav

ochnämligen Nordisk Yrkesklassificering NYK So-i Sverige,pas
SEI.4 svenskacioekonomisk Indelning Yrkessegregeringen på den

medför två indelningar har konstrueratsarbetsmarknaden att separata
yrkeskategorierför och kvinnor. Med denna metod har 31män ur-
mänsoch för anställda kvinnorskiljts för anställda kvinnor 43 För

i dessa yrkesgrupper såväl 1968 1991gäller individerna 31att som
anställda kvinnor.omfattar cirka alla90 procent av

för kvinnor 1968tabell redovisas de lägst avlönade yrkena12.5I
stabilitet mel-tycks råda relativt hög gradrespektive 1991. Det en av

vilka lägst avlönade.lan och vad gäller yrken ,Av1968 1991 ärsom
återfinns bland dehade de lägsta lönerna 1968de fem yrken tresom

köks-yrkena Okvalificerade barnskötare,fem lägst avlönade år 1991.
vid båda mättillfällena.städare tillhör de lägst avlönadebiträden samt

4 kategori de enskil-huvudsak idén yrken sammanförs tillbygger i påNYK att en om
liknande med sin verksamhet. Såledesda kan åstadkomma resultatutövarna sägas ett

klassificering. SEI gälleranställdas verksamhet avgörande i denna Fördepåär arten
förnormala utbildningskravenistället kvalifikationsgraden, definierad de ut-att som

individer i olika yrkeskategorier el-yrket, avgörande för inplaceringövande är avav
inomindelning tillämpas här yrkesutövareler klasser. med denPoängen är attsom

förs ihop iverksamhetsområden och med liknande kvalifikationsnivåerliknande sam-
yrkeskategorier.ma

5 individer i de analyseradeLNU-årgångamakategorier i vilka antalet någonDe ärav
analysen.i befolkningen uteslutsmindre 10 vilket 10 000än motsvarar ur
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Frisörer och okvalificerade arbetare inom övrig tillverkningsindustri
har förbättrat sin position något från 1968 till 1991, medan det om-
vända gäller för servitriser och sömmerskor. Det bör dock noteras att
dessa yrkeskategorier vid båda undersökningstillfällena återfinns i
den lägre delen lönefördelningen.av

Tabell fem12.5 lägst avlönadeDe kvinnliga yrkena 1968 och 1991.

Yrkeskategori Rangordning1968 Rangordning1991
Frisör 1 8
Barnskötare,okvalificerad 2 1
Köksbiträde 3 5
Övr. tillverkningsarbetare,okval. 4 7
Städare 5 4
Servitris 10 2
Sömmerska 11 3

Not: 1Iägst, 2näst lägstoch vidare.

Lönerörlighet12.5

1968-1974, 1974-1981 1981-1991samt

de analyserI följer studeras löneutvecklingen förnärmast kvin-som
och varje individs löneposition vidmän två olika tid-attnor genom

punkter jämförs. Utgångspunkten för dessa analyser tillståndetär att
lågavlönad delvis har olika innebörd beroende på detatt ärvara om

kortvarigt eller långvarigt. deOm lågavlönade framför allt indivi-är
der befinner sig i början sin yrkeskarriär kan låg lönsom av ses som

tämligen naturligt utslag arbetsmarknadens fördela belö-ett sätt attav
ningar efter exempelvis graden yrkeserfarenhet. detOm däremotav
visar sig de arbetstagare lågavlönade har relativt små chan-att ärsom

få uppleva positiv löneutveckling borde dettaatt ettser en ses som
tecken på allvarliga inlåsningar på arbetsmarknaden, det vill säga att
det finns så kallade dead-end jobs.

Flera utländska studier pekar i riktning har betydligtmänmot att
chanser kvinnor sig bort ifrånstörre låglönetillståndän röraatt ett

och Elias,Gregory 1994; Pomer, 1985. studie finskaEn industri-av
tjänstemän Asplund, visar också1998 kvinnor har avsevärtatt större
risker kvarstå bland de lägst avlönade under periodän män att en av
fyra år. Tillika indikerar denna finska undersökning kvinnligaatt
tjänstemän med relativt höga löner löper risker jämförbarastörre än

falla ned till lägre löneposition under de fyra studerademän att en
åren. finns såledesDet skäl låg lön äratt tro att ettmer av genom-
gångstillstånd för för kvinnor.män än
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Utflödesmat-Individuell löneutveckling för kvinnor ochTabell 12.6 män.
tilltill till 1991.för 1974, 1974 198 1981år 1968riser samt

radvisProcent

Panel1
19741974 LönegruppLönegrupp

MänKvinnor
LågLåg HögHög MellanLönegrupp1968 Mellan

48 33 18Låg 18 775
23 2245 15 5541Mellan

23 7159 68 33Hög

2Panel
19811981 LönegruppLönegrupp

MänKvinnor
Låg HögLåg Hög Mellan1974 MellanLönegrupp

209 44 36Låg 68 23
2718 24 4832 50Mellan

22 6926 47 926Hög

3Panel
19911991 LönegruppLönegrupp

MänKvinnor
LågLåg Mellan HögHög1981 MellanLönegrupp

33 2526 6 42Låg 68
47 2819 2535 45Mellan
24 7132 4424 5Hög

könsskillnader i löne-finnstabell kartläggs deti 12.6analysernaI om
minska underförefaller öka ellerskillnaderdessarörligheten samt om

absoluta definitionenden relativa ochperioden. Bådeden studerade
tabellform enbartiresultatenlåg lön tillämpas,på presenterasmen

utgångspunkt. tabellenlåglönedeñnitionen Irelativamed den re-som
lönekategori individeri vilkenutflödesmatriserdovisas som anger

mättillfålle.återfinns vidvid utgångslägetlönenivåmed viss nästaen
lönekatego-anställda delats iskull har deöverskådlighetensFör tre

medlågavlönade, deurskiljs delönekategorierrier. De ärtre ge-som
högavlönadeö redovisastabell 12.6löner de Inomsnittliga över-samt

6 individer befinner sigingår den tredjedellåglönegruppen 1968exempelvisI som
anställdatillhör kategorinoch samtidigtlönefördelningen detta årlängst ned i som

1991höglönegruppenmotsvarandeundersökning. Påenligt 1974 års sätt utgörs av
detta ochi lönefördelningen årbefinner sig högsttredjedel individerden uppsom

undersökning.kategorin anställda enligt 1981 årssamtidigt tillhörsom
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gångarna mellan dessa olika lönekategorier för åren 1968-1974,
1991.71974-1981 1981-samt

Vi börjar rörlighetsanalysen med studera dem lågav-att ärsom
lönade och kvarstår i låglönekategorin vid påföljande mättillfälle,som
det vill de individer stabila i låglönekategorin.säga är Det slå-ärsom
ende hur mycket vanligt förekommande det bland kvinnorär änmer
bland förbli lâgavlönad tid. denmän I första panelenatt över 1968-

kvarstår1974 ungefär fyra lågavlönade kvinnor i låglönekate-tre av
gorin, medan bara hälften lågavlönade vid båda mättill-männen ärav
fällena. Könsskillnadema kraftiga i de övri två analyseradeär även ga
panelema 1974-1981 1981-1991 i så måtto betydligt flersamt att

de kvinnor lågavlönade vid det första mättillfälletär låg-ärav som
avlönade vid det andra. Andelen kvinnor kvarståräven i låglöne-som
kategorin 68 i båda dessa paneler, medanär motsvarandeprocent an-
delar för bara 44 respektive 42män är procent.

Vi kan utifrån tabell också konstatera12.6 kvinnornas situationatt
mindre fördelaktig vadår gäller uppåtgående långdistans-än männens

rörlighet. Andelen kvinnor förflyttar sig till höglönekategorinsom
från utgångsläge i låglönekategorin betydligt mindreett är än motsva-
rande andel för gäller förDetta samtliga studerademän. paneler.
Könsskillnadema tycks dessutom under perioden 1981-störrevara
1991 under de tidigare periodernaän 1968-1974 och 1974-1981,
vilket tyder på kvinnors chanser till lönekarriärer har blivitatt sämre
relativt under de studerade åren.männens Detta resultat ligger i linje
med tidigare forskning indikerar de generella löneskillnademaattsom
mellan kvinnor och har ökat något under 1980-talet le Grand,män

Gustafsson,1994; 1989.
Vad beträffar den nedåtgående rörligheten tycks kvinnor och män

under den första mätperioden 1968-1974 ha ungefär lika små risker
falla från utgångsläge i höglönegruppen till låglönegruppenatt ett

åtta kvinnorna respektive Situa-procent männen.procentav sex av
tionen tycks dock förändratsha under de studerade åren.avsevärt I
panelen 1974-1981 den nedåtgående långdistansrörlighetenär 9 pro-

för och 26 för kvinnor. Mellanmän åren och1981 1991cent procent

7Ett problem i analyserna rörlighetsmönster periodlängdema i matrisemaär att ärav
olika för de studerade perioderna sex, sju respektive tio Sannolikhetenår. förtre att

individ höjer eller sänker sin relativa lönenivå ökar rimligen med periodens längd,en
vilket medför procenttalen i diagonalen bör lägre i analysen den tredjeatt vara av pe-
rioden jämfört med den första och den andra perioden. Dessutom torde sannolikheten
för byten under de perioderna till följd jämnare lönefördel-störresenare vara av en
ning. Båda dessaproblem emellertid betydelse och kvinnor jämförsär utan när män
under period eller könsskillnadema jämförs mellan perioderna.när Det ärsamma
först andelen rörliga individer jämförs mellannär olika perioder resultaten börsom
tolkas med hänsyn till periodemas längd.
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kvinnornanedåtrörliga, medan 245är männen procentprocent av av
kommit ingå bland de lägst avlön-har höglönegruppen ochlämnat att

Överhuvudtaget lönekategori ibyter högavlönadeade 1991. män
Under respekti-utsträckning högavlönade kvinnor.mycket mindre än

de högavlönade sinmätperiod behåller cirka 70 männenprocent avve
respektive kvinnorna kvar-position, medan bara 59, 47 44 procent av

höglönegruppenistår
Långdistansrörligheten har analyserats utifrån antal logist-även ett

regressioneng analyser bekräftar de könsskillnader iiska Dessa stora
i tabell samband medlångdistansrörlighet framträder 12.6. Isom

utsträckning observeradeprövades i vilken dedessa analyser även
mellani rörlighet kan förklaras olikheterkönsskillnaderna genom

utbildning, yrkeserfarenhet anställ-kvinnor vad gällerochmän samt
mellannuvarande arbetsgivare. kraftiga skillnadernaningstid hos De

rörlighetsmönster kvarstår dock vid dessaoch kvinnors ävenmäns
kvinnors rörlighetsmönsterSåledes kan inteanalyser. ogynnsamma

mindre humankapital vadmed kvinnor ackumulerarförklaras änatt
analys utflödesmatriser för debörDet nämnasmän gör. även att en av

lönloutifrån absoluta kriteriet på lågstuderade perioderna dettre
relativt lö-kvinnor harockså stöd för slutsatsen sämresettatt enger
fallet särskilt tydligaKönsskillnadema i detneutveckling ärän män.

kvarstå i låglönekategorin.gäller sannolikhetenvad att

löneskillnaderTeorier12.6 om
kvinnorochmellan män

mellan och kvinnor studeras kandär löneskillnaderlitteraturenI män
varför kvinnor iförklaringar tillurskilja flertal olikaett typer avman

Enligt humankapitaltraditionenlägre lönergenomsnitt har ärän män.
familjesituationhos individen och hennesfrämst egenskaperdet som

teori hänförs kvinnorsför könslöneskillnadema. dennaavgörande Iär
familjeorienterade,främst till kvinnorlåga lönerrelativt ärattsett mer

mindre i utbild-jämförelse med investerarmedför de ivilket mänatt

8 högre genomsnitt-samtliga lönekategorier har någotpåpekas iDet bör män treatt
könsskill-kategorier. Dock kvarstår dei motsvarandeliga timlöner kvinnor storaän

till befintliga könsskillnader i dedå hänsyn tagitsi rörlighetsmönstrennaderna även
ursprungliga lönenivâerna.
9Övergången fråntill höglönegruppen respektive övergångenfrån låglönegruppen

variablerdikotoma beroendetill låglönegruppen harhöglönegruppen använts som
till det fak-oberoende variabel. dessamodeller hänsyninförts Ioch kön har tassom

beroendeannorlunda de olika lönegruppemafördelar sig påkvinnor och mäntum att
följer längrebeskrivning logistisk regressionsanalysvilket studeras. Enpå år avsom

kapitel.fram i detta
m definitionför låg lön enligt dennapåminnakan ärDet gränsenvärt attatt omvara

respektivemediantimlönen för år.75 procent av
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ning och yrkesfärdigheter. Kvinnor enligt teorin såledesantas vara
mindre arbetsorienterade och produktiva i arbetslivet, vilket återspeg-
las i belöningar på arbetsmarknaden Becker, 1964; 1985; Min-sämre

och Polachek, förklaringsmodell1974. Denna har dock i empir-cer
isk forskning fått mycket begränsat stöd. föreliggerDet rad studieren

visar skillnaderna mellan kvinnoroch vad gäller human-mänattsom
kapital relativt små och dessa skillnader följaktligen för-är attnumera
klarar förhållandevis lite lönegapet mellan och kvinnor semänav ex-
empelvis Grand, 1991.

förklaringsansatsEn utgår ifrån löneskillnadema mellanattannan
och kvinnor framför allt kan hänföras till arbets marknadenmän äratt

könssegregerad. Kvinnor i mindrenår utsträckning välkvalifi-än män
cerade jobb positioner ioch höga arbetslivet Bielby och Baron, 1986;
England m.fl., Sloane,1988; 1980. Detta gäller i hög grad denpå
svenska arbetsmarknaden starkt segregerad vad gäller hurär mänsom
och kvinnor fördelade olika yrken och sektorer Charles,är över
1992; Jacobs och Lim, 1992; Nerrno, 1996. har också visatsDet att
könssegregering mycket viktig förklaring till löneskillnademaär en
mellan och kvinnor denpå svenska arbetsmarknaden le Grand,män
1991; Grands kapitel i denna volym; SOU 1993:7.

Enligt tredje förklaringar kan kvinnors relativttypen av ogynn-
situation kopplas till lönesättningsprocessen verkar diskri-attsamma

arbetskraft."minerande kvinnlig Diskussionen diskrimine-mot om
ring faller dock utanför för detta kapitel, varför vi kommerramarna

förklaringsansatsema.koncentrera förstapå de tvåatt oss
Både humankapitalteorin och segregeringsansatsen har itestats

otaliga studier löneskillnader mellan och kvinnor såväl i Sve-mänav
rige utomlands. Dock har förklaringsansatsemas betydelse prö-som

i betydligt mindre utsträckning det specifika problem fo-vats som
kuseras i denna studie, nämligen och kvinnors risker för låg lön.mäns
Analyserna i de följande avsnitten har framför syften.allt två detFör
första besvara frågan varförsöker vi kvinnor löper riskerstörre än

återfinnas i låglönegruppen. det andra studerar viFör ris-män att om
kerna för låg lön kan hänföras till faktorer för båda könen.samma

analyserna dessa frågeställningar utförsI dels jämförelser mellanav
1968 och 1991, dels analyser för 1991 med viss informationseparata

finnsenbart tillgänglig för detta år.som

" Här bör diskriminering kan mekanismema bakomnämnas att vara en av segrege-
ring. Om arbetsgivaren väljer inte anställa kvinnor till kvalificerade positioner bliratt
resultatet könssegregerad arbetsplats.en
2 hänvisas istället till det kapitel i dennaLäsaren volym där vi utför analysen av
könslönediskriminering den svenska arbetsmarknaden.på
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Varför löper kvinnor risker12.7 större än män

lâgavlönadeatt vara

definierasanalyserna nedan återigen de lâgavlönade de indivi-I som
der ingår i den femtedel det totala antalet anställda tjänarsom av som
minst. Analysema individemas risker för låg lön utförs med hjälpav

logistiska regressioner. Logistiskså kallade regression statis-är enav
analysteknik lämplig använda tillståndtisk det villär närattsom man

vilket gäller för variabelnanalysera tudelat, lågavlönad i dennaär
Multivariata logistiska regressioner tillämpliga då villstudie. är man

studera och hänsyn till flertal bakgrundsfakto-ha möjligheter att ta ett
analyserar.probleminverkan på det manrers

i tabellerna och resultatenanalyserna 12.7 12.8I presenteras som
oddskvoter, vilka i regel olika avvikelser frånrepresenterar gruppers

given referensgrupp vad gäller risken lågavlönad. Refe-atten vara
renskategorin har alltid värdet vilket innebär kategoriatt en som
har har överrisk jämfört med individerna i refe-oddskvot 1över enen
renskategorin. På motsvarande indikerar oddskvot under lsätt atten

kategorin har lägre risk lågavlönad i jämförel-den undersökta att vara
referensgruppen. tabellerna referenskategorin,med I utgör mänse

de värden redovisas kvinnorsvilket innebär att representerarsom
återfinnas i kategorin lâgavlönade.överrisker att

tabell följer de teoretiska förklaringar till köns-Analysema i 12.7
tidigare i kapitel. Modelllöneskillnader detta Apresenterats ut-som

referenspunkt för övriga analysmodeller och inkluderar endastgör en
förklaringsfaktor till låg lön. den andra model-individens kön Isom

inkluderas förutom kön individens kvalifikationerlen modell B även
eller humankapital. Syftet med denna modell analysera i vilkenär att
utsträckning kvinnors överrisker för låg lön hänger ihop med köns-

individuella produktivitetsrelaterade egenskaper. Resulta-skillnader i
statistiska beräkningarna i denna modell dende representerartet av

skulle gälla för kvinnor vid situation där kvinnor ochöverrisk som en
individuellahade liknande kvalifikationer konventio-mättamän som

humankapitalvariabler. den tredje modellen modell inklu-nella I C
familjesituation modellenderas individens i analysen. åskåd-Iäven

liggörs relativa låglönerisker för kvinnor i förhållande till män som
har liknande familjesituation. Syftet med den sista modellen mo-en

undersöka vilken betydelse sorteringendell ochD är mänatt av

3 detaljerad beskrivning logistisk regression, Aldrich och Nelson 1984.För av seen
och pedagogisk beskrivning metoden, Fritzell ochFör enklarenågot av seen mer

Lundberg 1994.
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kvinnor till arbeten ställer skilda kvaliñkationskrav har för kvin-som
lön.överrisker for lågnors

Tabell 12. Relativa risker för låg7 lön 1968 och Betydelsen1991. för
könsskillnadema humankapital, familjesituation samtav
arbetets utbildningskrav

1968 1991

ModellA se a 4,46" 3.11"’not
ModellB se b 3.75" 3,58"not
ModellC se c 4,14" 3,63"not
ModellD se d 4,30" 3,72"not

Antal individer 3094 3411

Noter:
" Sannolikheten störreän 0,99för koefficienten frånatt skild

l modellA redovisasenbartkönseffekten.Mänutgörreterenskategorinvilket innebära
derasriskatt salt

b I modellB redovisaskönseffekten konstanthállningmed för individenshumankapital
definierat arbetsiivserfarenhet,arbetslivserfarenheti kvadrai,anställningstidhossom

årinuvarandearbetsgivare antal formellsamt utbildning.Kvadrattermen arbetslivs-av
fångaerfarenhet förinkluderas denavtagandeeffektenatt arbetslivserfarenhet,av

det vill säga varjeytterligare i arbetslivet värtatt successivtmindrei lön.termerav
l modellC redovisaskönseffekten konstanthállningmed för humankapitalochfamilje-c

civilstånddefinieradsituation ochantalhemmavarandebam.som
d l modellD redovisaskönseffekten konstanthállningmed för humankapital,familje-

situation utbildningskravi arbetet.samt

Som framgår modell i tabellA 12.7 har kvinnor kraftiga överriskerav
Iågavlönade vid båda mättillfällena. Könsskillnadema dockatt ärvara

mindre 1991 1968. modell framgårAv B humankapitalvariab-än att
lemas inflytande på kvinnors överrisker skiljer sig mellan och1968

Vid det första1991. mättillfallet sjunker i modell kvinnors överris-B
ker ingå i låglönegruppen på det humankapitalteorin för-att sätt som

Minskningen inte särskilt markant,utsäger. tyder ändåär på attmen
del de observerade könsskillnadema 1968 berodde på kvin-atten av
hade kvalifikationer gäller detsämre För 1991 omvändaän män.nor

förhållandet i så måtto kvinnors relativa risker ingå i låglöne-att att
kategorin ökar något individuella kvalifikationer tagits i beaktan-när
de. Resultaten från de övriga analyserade modellerna ochC D tyder
på kvinnors överrisker ingå i låglönegruppen varken kan förkla-att att

med familjeansvar eller med kvinnor innehar mindrestörreett attras
kvalificerade positioner i utbildningskrav på arbetsmark-termer av
naden. Sammantaget tyder de resultat i tabell 12.7presenterassom

14Kvalifikationskrav det antal år i utbildning folk- och grundskolamäts utöversom
arbetet kräver.som
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de faktorer analyserats knappast har något inflytande påstörreatt som
överrisker ingå i .låglönegruppenkvinnors att
jämförelse mellan och i tabellden 1968 1991I presenterassom

litet antal indikatorer fått dehar relativt12.7 representera teore-ett
från Levnadsnivåundersök-tiska skisserats Dataansatser som ovan.

förningen omfattar emellertid ytterligare variabler relevans199l av
kvalifikations-risker för låg lön. gäller arbetenasanalyser Dettaav

könssegregering vad gäller yrken ochkrav olika aspektersamt ar-av
inteingår i analyserna i tabellbetsplatser. variabler 12.8De som som

datamaterial för det första indikator på hur långfinns i års1968 är en
sig utföra sina arbetsuppgiftertid det för den anställde lära atttar att

för det andra indikator på andelentillfredsställande ochpå sättett en
i anställdes yrke.kvinnor den

för lön Betydelsen för könsskill-Tabell Relativa risker låg 1991.I 2.8
humankapital, familjesituation, arbetets kvali-naderna av

arbetsmarknadenfikationsskrav påsegregeringensamt

CModellA ModellB Modell

3,28" 3,29 1,97Könkvinna
Humankapitalz

0,86 0,86arbetslivserfarenhet,antal se anot
anställningsår 0,94" 0,94"arbetsgivareantal hosnuvarande
utbildningsår 0,86" 0,86"antal

Familjesituation:
ensamstående .00 1,00referenskategori 1

0,99 1,03giftlsammanboende
0.93 0,94antalhemmavarandebarn

Kvalitikationskravi arbetet:
1,00 1,00referenskategoriupplärningstid54 veckor

0,51"0,47""upplärningstid 4 veckor
0,72" 0,71"utbildningskrav,antal

Segregering arbetsmarknaden:
2,87yrketandelkvinnori
29442958 2944se bAntal individer not

Noter:
frånstörreän 0,99för koefficienten skildSannolikheten att

konstanthâlls för arbetslivserfarenheti kvadrat.första ävenmodeller denl samtliga utoma
följdjämförtmedi tabell12.7lägrei dennatabell attb Antaletstuderadeindivider av

något urval.finnstillgängligaför mindreuppgifterna andelkvinnori yrketenbart ettom

förklarings-individens köntabell ingår endastmodell i 12.8I A som
förreferenspunktmodell återigenfaktor till låg lön. Denna utgör en

individuella kvali-modell inkluderasfortsatta analysen. Bden I även
kvalifikationskrav. Somfamiljesituation arbetetsfikationer, samt
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framgår tabellen reduceras inte kvinnors överrisker mellan modellav
ochA modell B. tyderDetta på könsskillnadema i riskerna för lågatt

lön inte kan1991 förklaras utifrån och kvinnor allokerademänatt är
till arbeten med olikartade kvalifikationskrav.

modellI C i tabell 12.8 analyseras hur könsfördelningen i de an-
ställdas yrken inverkar på risken för låg lön. Resultaten visar deatt
anställdas risker för låg lön ökar med ökad andel kvinnor i yrket och

könssegregeringen tycks starktatt bidragande orsak till varförvara en
kvinnor i betydligt utsträckningstörre lågavlönade. Analy-än män är

vid handen kvinnor och med liknandeatt humanka-mänsen ger om
pital, familjesituation och kvaliñkationskrav i arbetet anställda ivar
yrken med liknande könsfördelning, skulle kvinnors överrisker för låg
lön sjunka från 3,29 tillavsevärt 1,97. Det är värt att notera att en
analys könssegregeringens effekter då andelen kvinnor på deav an-
ställdas arbetsplatser studerats istället för andelen kvinnor i yrket i

C.huvudsak återskapar resultaten i modell
Analyser riskema för lågavlönad 1968 respektiveatt 1991av vara

har utförts med det absolutaäven kriteriet på låg lön utgångs-som
punkt resultat presenterade här. Vad gäller 1968 reproduceras de
resultat presenterades i tabell 12.7 eftersom de kategorier ärsom som
lågavlönade enligt den absoluta och den relativa definitionen i stort

sammanfaller för detta år. 1991 däremotsett de lågavlönadeär som
urskiljs enligt det absoluta kriteriet betydligt färre de urskiljsän som
enligt det relativa kriteriet. Vid analys kvinnors överrisker fören av

lågavlönade i absolutaatt 1991 framträder bildtermervara en som
delvis avviker från den redovisas i tabellerna 12.7 och 12.8. Försom
det första könsskillnadema i riskenär för låg lön lag mindre dåöver

absolut definition på låglönebegreppet tillämpas. detFör andra för-en
klarar individens kvalifikationer, familjesituation jobbkrav rela-samt
tivt lite kvinnors överrisker i denna analys. Slutligenäven kan viav
konstatera könsskillnadema reduceras kraftigt och inteatt längre är
statistiskt säkerställda hänsyn till könssegregeringennär på arbets-tas
marknaden i andel kvinnor i yrket. Såledestenner verkar skillna-av
derna mellan och kvinnor i det allramän lägsta skiktet i lönefördel-
ningen år 1991 kunna hänföras till arbetsmarknaden könssegre-att är
gerad.

5 I tabell 12.8 redovisas hur de olika studeradefaktorernaäven inverkar för sigvar
på låglöneriskema för samtliga anställda 1991. framgårSom ligger eftektema hu-av
mankapitalvariablema helt i linje med vad kan förvänta sig utifrån humankapi-man
talteorin i så måtto högre individuella kvalifikationer sänker riskerna föratt låg lön.
De anställdas familjesituation tycks dock orelaterad till riskerna för låg lön. Vi-vara
dare tenderar höga kvaliñkationskrav i arbetet leda till lägre risker för låg-att att vara
avlönad.
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hänföras tillför låg lönriskerna12.8 Kan
och kvinnorfaktorer för mänsamma

varithittills redovisats haranalyserför deUtgångspunkten attsom
kvinnor.för och Ifaktorerpåverkasför låg lön mänrisken sammaav

huruvida individuellaiställetstuderasanalysernaföljandede närmast
kvalifikationskravjobbetsfamiljesituation,kvalifikationer, samt an-

förrespektiveinnebörd för kvinnorsolikai yrket hardelen kvinnor
resultatentillgängliga, jämförsfinnsfall datalåglönerisker. deImäns

för 1991.genomförs analyserna endastövrigtför och 1991. I1968
förklaringsfaktoremade olikaeffekternaredovisastabell 12.9I av

huruvida indi-den kategorin studerasförstamodellkategorier. Ii fyra
och låglöne-kvinnorsinverkar olika påkvalifikationer mänsviduella

harkvinnortydervärde sämrerisker. Ett större än attär ettsom
framgårhar.vad Somviss egenskapförbelöningar män ta-än aven

arbetslivserfarenhet mindreeffekternariskreducerandebellen deär av
modell A1. Dettaoch 1991både 1968förför kvinnor mänän re-

könslöneskillnaderstudierfrånmed resultati linjeliggersultat av
löneökningarfå mindretenderarkvinnor än mänpåtyder attattsom

ochGrand, 1994; Gregoryarbetslivet leår ivarje ytterligareför
få relativtocksåmättillfällenavid bådatenderarElias, 1994. Män att

anställningstid hosrelativt långförbelöningarstörresett nuvaran-en
belöning-ekonomiskadeSålunda tycksmodell A2.arbetsgivarede

deltag-utvecklaskvalifikationerindividuellaför de genomsomarna
anställ-arbetslivserfarenhet ochocharbetslivetande i mäts somsom

för kvin-förarbetsgivarenuvarande män änhos störreningstid vara
för for-belöningarekonomiskakvinnornasförefallerDäremotnor.
modell1991utbildning såväl 1968 än männensmell störrevarasom

A3.
utbildningslängdanställningstid ochbeträffar ärvadResultaten

i vilkastudierfinns detdet förstaförvånande. Fördock något man
löneavkastningliknandeharkvinnor ochfunnit antingen mänatt av

blir be-kvinnorellerGrand, l991anställningstid le att mersnarare
arbetsgivareanställningstid hos ochför långlönade mänän en samma

kvinnorforskning visatsdet iandra hardetAsplund, 1998. För att
Asplund,utbildninglöneavkastningfå mäntenderar änsämreatt av
Kalleberg,ochRosenfeldGrand, 1994;England fl., 1988;1998; m.

ihågkommaDock bör1983.ochTreiman Roos, att1990; ana-man
låg lönrisker föroch kvinnorskapiteli dettalysema mäns spe-avser

ekono-deUppenbarligenkönslöneskillnader ärcifikt och inte i stort.
utbildningslängd relate-anställningstid ochförbelöningarnamiska

lönefördelningen.i olika skiktolikarade till kön sätt av
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modellkategoriI i tabellB 12.9 analyseras effekterna på låg lön av
familjesituation för anställda respektive kvinnor.män den förstaI mo-
dellen modell Bl referenskategorinutgörs ensamstående män.av
Gifta eller sammanboende har bådemän 1968 och 1991som synes
betydligt lägre låglönerisker ensamstående Skillnadenän be-män. är
tydligt vid det första undersökningstillfálletstörre vid det andra.än
För kvinnor civilstånd mindre viktär for bådeän 1968 ochmänav
1991.16 resultatDetta medöverensstämmer resultat från både svenska
och utländska studier visat inte kvinnor, tenderarmän,attsom attmen
ha högre lön de gifta eller sammanboendeär England fl.,om m.
1988; Grand, 1991; 1994; Richardson, 1997; Rosenfeld och Kalle-
berg, 1990. Analysen i modell B2 tyder på förekomstenävenatt av
barn i hushållet har betydelse förstörre för kvinnornasmännens än
låglönerisker. innebärFör formän barn såväl 1968 1991ansvaret som
lägre risker återfinnas bland de lågavlönade. Effektenatt emellertidär

1991 1968. Kvinnor har bamän har lägre låglöneriskersvagare som
kvinnor barnän 1968, sådan skillnad kan inteutan beläggasmen en

statistiskt för år 1991.
modellkategoriI C i tabell 12.9 studeras effekterna på låg lön av

arbetets kvalifikationskrav. finnsDet svensk forskning könslöne-om
skillnader tyder har vinna imän lönatt påatt termersom mer av

deras jobb ställer relativt höga krav utbildningatt och upplämings-
tid le Grand, 1994. Vad gäller hur respektive kvinnors riskermäns
för låg lön påverkas arbetets kvalifikationskrav framkommer i ta-av
bell 12.9 de ekonomiska belöningama för utbildningskraven iatt job-
bet både 1968 och 1991 något för kvinnor förär större mo-än män
dell C1. framgårDäremot modell iC2 tabell 12.9 belönasmänattav

kvinnor för relativt lång upplämingstidän i arbetet. Mänmer vars ar-
beten kräver längre upplämingstid har endast fjärdedel så storen en
risk lågavlönade arbeten kräver kortareatt mänvara som vars en upp-
lämingstid. Kvinnor har relativt lång upplämingstid i sina arbe-som

har däremot i lika höga riskerten i arbeten medstort sett mänsom
kort upplämingstid, vilket tyder på kvinnor har mindre vinna påatt att

ha arbete kräver relativt lång upplämingstid.att Sålundaett tyckssom
kunna dra fördelar demän meriter de förvärvar inomstörre av ramar-

for sina arbeten medan kvinnor blir jämförelsevis belönade förna mer
formella meriter de tillägnat sig utanför arbetsmarknaden, det villsom

i utbildningssystemet.säga

5 En kompletterande analys resultat redovisade här tyder på skillnaden mellanatt
ensamståendekvinnor och gifta/sammanboende kvinnor inte statistiskt säkerställdär
vid det andra undersökningstillfället.
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Könsspecifika förklaringar till risker för låg lönTabell 12.9
1991 se a1968 notsamt

1968 1991

ModellA1-A3:
1,04" 1,03"A1 kvinnaerfarenhet
1,09 1,05"kvinnaanställningstidA2

utbildningsâr 0,86 0,88A3 kvinnaanta|

B1—B2:Modell
ensamstående 1,00 1,00ref.mänB1

0,20 0.60"’mängifta sammanboendeeller
2,50 2,56ensamståendekvinnor
1,62"" 2,76"kvinnorgifta sammanboendeeller
1,00 1,00man ref.B2 barnutan
0,35" 0,72"manmedbarn
3,40" 3,26"kvinnor barnutan
2,05 3,13kvinnormedbarn

C1-C2:Modell
0.77" 0,86kvinnautbi|dningskravi arbetetC1

1,00veckor ref.upplämingstid$4C2 män kortm.
0,24"lång 4 veckormän upplämingstidm.
2,02"veckors 4upplämingstidkvinnor kortm.
0,94lång 4 veckorupplämingstidkvinnorm.
33303050Antal individer

Modell
0,43kvinnori yrketkvinnaande|
2950Antal individer

frånkoefñcienten skildän 0,95förSannolikheten större att
frånkoefficienten skildstörreän 0,99för" Sannolikheten att

konstantháHs definierat arbetslivs-humankapitalför könmodeller samtI samtliga soma
nuvarandearbetsgivarearbetslivserfarenhetkvadrat,anställningstidhosierfarenhet,

formellutbildning.och antal i

kvinnor jäm-slutligen påtabell tyderi modell i 12.9Analysen D att
relativtdet finnsha låg lönmindre riskerfört med löpermän att om

kvinnor där och kvinnorKompletterande analyseri yrket.många män
låglöneriskenhär visarredovisaderesultatstuderats attseparat

för såväl kvinnorkvinnor i yrketökad andelökar med män, mensom
i kvinnodomineradearbetakvinnorförlorar än attmänatt yr-mer

riktningpekar isvenska studierandraken. finnsDet mot attäven som
arbeta i yrken därkvinnorrelativtförlorar än attmän sett an-mer

tillorsakernai sinhög. kankvinnor Dettadelen är tur var-vara en av
arbetsmarknaden sesvenskakvarstår på denkönssegregeringenför

Löfström, 1993.
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sektorstillhörighet12.9 Anställdas och låg lön

Den markanta förändring kvinnors arbetslivsdeltagande inträf-av som
fat under de decennierna sammanfaller medsenaste kraftig ut-en
byggnad den offentliga sektom. En andel de kvinnorstorav av som
inlett yrkesaktivt liv under denna period har funnitett anställning ien
den offentliga sektorn. harDetta medfört betydligt andelatt störreen

de kvinnliga arbetstagarna arbetar inom offentlig sektor 1991av än
1968. Som tidigare forskning visat har relationen mellan lönerna i
privat och offentlig sektor förändrats mellan 1968 och 1991. Vid det
första mättillfallet genomsnittslönema ungefär desamma i privatvar
och offentlig sektor medan lönerna klart högre i den privata sek-var

vid det andra undersökningstillfállettorn le Grand 1994. Det tycks i
synnerhet i privat sektor harmän förbättrat sin relativa lö-vara som
neposition under den studerade perioden.

Tabell Relativa12. 10 risker för låg lön 1968 och för1991 och kvinnor.män
Separata analyser för offentlig och sektorprivat

1968 1991 1991
ModellA se anot ModellB se a ModellC senot bnot
Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat

Mänref. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Kvinnor 2,48" 5,06" 1,76" 4,95 1,38 2,54"
Antal 882 2186 1512 1825 1348 1610

Sannolikheten störreän 0,99för koefficienten frånatt skild
I modellA och modellB redovisaskönseffekten konstanthâliningmed för humankapitala
definierat arbetslivserfarenhet,arbetslivserfarenheti kvadrat,anställningstidhossom
nuvarandearbetsgivare antal formellsamt i utbildning.

b I modellC redovisaskönseffektenmedkonstanthâliningför humankapital andelsamt
kvinnori yrket.

Analysema i detta avsnitt har två syften. det förstaFör studerar vi
könsskillnader i låglönerisker inom den privata respektive den offent-
liga sektorn. För det andra analyserar vi huruvida sektorsskillnader i
lön har innebörd för och kvinnor. samtligamän I analysersamma
konstanthålls för individens humankapital. Resultaten redovisas i ta-
bellerna 12.10 och 12.11.

Som framgår tabell 12.10 modell A och modell B kvinnorsärav
överrisker återfinnas bland de lågavlönade tydliga både i offentligatt
och privat sektor 1968 och 1991. Dock könsskillnadema in-är större

den privata sektorn vid båda undersökningstillfallena. Inom denom
offentliga sektorn tycks könsskillnadema i låglönerisker minska något
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däremotprivata sektorn skerperioden. denstuderade Iunder den
andelen kvin-överrisker.förändring kvinnors Närmärkbaringen av

könsskill-framgåri analysen modell Cyrket introducerasi attnor
förklaras den könssegre-offentliga sektorn kaninom dennadema av

offentliga sektorni denKönsskillnademayrkesstrukturen.gerade
kvinnodomine-förlönenivåemade relativt lågabero påsåledestycks

kvinnorssektorn reducerasden privatasektor.i denna Irade yrken
Dockyrket beaktas.andelkvinnor ikraftigt ärmycketöverrisker när

vilketi modellstark C,lön relativtöverrisk för låg även ty-kvinnors
endast tillsektorni den privatalåglöneriskerkvinnorsder på störreatt

könssammansättning.yrkenaskopplade tillviss del är
sektorstillhörigheteneffekternastuderasjämförelseandraI aven

iEnligt resultatenoch kvinnor.förlåglöneriskema ta-på mänseparat
obefintlig för 1968. Närsektorseffektenmodell A mänbell 12.1 1 är

vi-i privat sektor 1968jämförs med kvinnoroffentlig sektorkvinnor i
betydligtbehäftad medanställningoffentligsig däremot ärdet attsar

sektorseffekteniställetgällerlön. 1991 ärför låg Förlägre risker att
modellför kvinnor B.obefintligoch såförstark män gott som

mindrelågavlönadebland deåterfinnas avsevärtrisker ärMännens att
låglönerisker imedan kvinnorssektoranställda i privat ärde ärom

introduce-i yrketandelen kvinnorsektor.oberoende Närstort sett av
försektorseffekten någotreduceras mänmodell Ci analysenras

resultatet tyder påsistnämndakvinnor.förstärks för Detdenmedan
ioffentliga sektornmindre i dennågotlåglönerisker änkvinnors äratt

i denyrkenfaktum mångatagits till dethänsynden privata attnär
kvinnodominerade.sektornoffentliga är

ochförlön och 99för låg 1968 l privatriskerRelativaTabell 12.11
för och kvinnoranalyseranställda. Separataoflentligt män

199119911968
bModellC sese a notModellBse a notModellA not

KvinnaManMan KvinnaKvinnaMan
1,001,001,001,001,00ref. 1,00Privat
0,682,08"2.53"" 0,840.42"‘Offentlig 0,89
145415041669 16681901878 1Antal

frånför koefñcienten skildstörreän 0,99 attSannolikheten
konstanthållningför humankapitalsektorseffektenmedmodellB redovisasmodellA ochla

anställningstidhoskvadrat,arbetslivserfarenhetiarbetslivserfarenhet,definierat nu-som
formellutbildning.antal ivarandearbetsgivaresamt

konstanthållning andelför humankapitalsamtsektorseffektenmedC redovisasb l modell
i yrket.kvinnor
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Sammantaget tyder analyserna i detta avsnitt på könsskillnademaatt
i den privata sektornär bådestörre 1968 och 1991. Sektorstillhörig-

hetens betydelse för manliga och kvinnliga anställdas belöningar har
dock förändrats mellan 1968 och 1991. Kännetecknande för den pri-

sektorn 1991 mycket fördelaktigvata är lönesituation för mänen samt
relativt könsskillnader i riskerna för låg lön.stora Dessa resultat lig-

också i linje med svensk forskning funnit i privatger mänattsom
sektor tjänar i offentligän sektormän medan kvinnor i offentligmer
sektor tjänar kvinnor i privatän sektor le Grand 1991.mer

12.10 Sammanfattning

Under år har antalet studier löneskillnader mellan ochmänsenare om
kvinnor vuxit kraftigt. Dessa studier har bidragit till vi relativtatt vet
mycket könslöneskillnaderna generellt hur könslöne-samtom om

förändrats under de decennierna.gapet Syftet med detta kapi-senaste
tel har varit studera lågavlönade och kvinnoratt på denmän svenska
arbetsmarknaden under perioden 1968 till 1991. Många våra resul-av

följer de gäller för löneskillnademamönstertat generellt mellansom
och kvinnor. Könsskillnademamän i riskerna lågavlönadatt ärvara

minskar under den analyseradestora, perioden. Kvinnors över-men
risker kan varken hänföras till individemas humankapital eller famil-
jesituation. Könsskillnadema i individuella kvalifikationer eller i fa-
miljeansvar förklarar således inte i någon nämnvärd utsträckning
kvinnors överrisker för låg lön. Dessa resultat välstämmer överens
med vad tidigare forskning och kvinnors löner visat.mänsom

Andra resultat framstår specifika för de lågavlönade ochsom mer
därmed mindre väl kända. viktigEn slutsats analyserna lönerör-av av
lighet det råder påfallandeär lönestabilitetatt tid såväl blandöveren
lågavlönade bland högavlönade på arbetsmarknaden. Dennasom sta-
bilitet har dock diametralt olika innebörd för kvinnor och Kvin-män.

löper riskeravsevärt kvarståstörre i denän lägstamännen attnorna
lönekategorin. Det omvända gäller för de högavlönade,mönstret så-
tillvida fyranästan bara ungefär hälftenatt tre män, kvin-av men av

förblir högavlönade under de studerade perioderna. Vidare ärnorna,
uppåtgående rörlighet vanligare bland medan nedåtgåendemännen,
rörlighet vanligare bland kvinnorna.är Ur dynamiskt perspektivett
där lönerna jämförs längre tidsperioder tycksöver således kvinnornas
situation entydigt ofördelaktig. lönLåg för många kvinnor nå-ärvara

tillstånd. Att tillhöra de högregot ett skikten i löneför-permanentav
delningen kan däremot visa sig något tillfälligt tillstånd förettvara av
kvinnor.
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till varför kvinnorfinna förklaringardär vi försöktde analyserI
blandlågavlönade har detriskerlöper män annatänstörre att vara

bety-könssegregeringen arbetsmarknadenpåframgått är storatt av
arbetsmarknadssektorer därdeöverrisker.för kvinnors Inomdelse

särskiltrepresentationen verkar lönernakvinnligaden är stor vara
inomanställdakvinnordrabbar såvällåga. män ärDetta somsom

ochallokeringentyckskvinnodominerade yrken. Däremot mänav
betydel-kvalifikationskrav saknaolikaarbeten medkvinnor till större

till tycksför låg lön.könsskillnadema i riskerna Detförklaringsomse
kvalifikationskravkvinnodominerade yrkenasdeintesåledes vara

ka-just deraslönenivån,relativt lågaden utanavgör sett snararesom
kvinnodominerade.raktär attav vara

kvin-mellan ochskillnadernakapitel haranalyserna i detta mänI
låglönebegrepp.absolututifrån relativt ochbådestuderats ettettnor

tycks delvisriskerna för låg lönkönsskillnadema iOmfattningen av
grundanvänds. Pålåglönedefmitionavhängig vilken avsomvara

färredetperioden 1991under den studeradelönespridningminskad är
defini-absolutenligtlågavlönadeklassificerasindivider ensomsom

beräknade ba-Könsskillnademarelativ definition.enligttion än en
och kan dess-generellt mindredefinitionenabsolutasis den är settav

verkarSåledessegregeringsperspektivet.utifrånheltförklarasutom
lönefördel-ivilka skiktomfattning avhängigkönsskillnademas vara

defi-kategorihur dennalåglönekategorin.i Oavsettningen ingårsom
i de yrken därlågadet faktum lönernaemellertidtycksnieras äratt

ofördel-del kvinnornasförklara ansenligkvinnorna mångaär aven
arbetsmarknaden.lönesituationaktiga

institutio-Sociologiskaforskning ochInstitutet för socialkollegema vidvill tackaVi
värdefulla kommentarerredaktörer föruniversitet bokensStockholmsvid samtnen

kapitel.versioner dettatidigarepå av
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VariabelkonstruktionerBilaga:

lön:Låg
lågavlönadedefinition derelativEnligt utgörs av:en

bruttotimlönemaanställda har de lägstafemtedelden som-
alternativ a.

de bruttotimlönemaanställda har lägstatredjedelden som-
alternativ b.

de lågavlönadedefinitionabsolutEnligt utgörs av:en
bruttotimlön tredjedelarlägre tvåanställda harde än avsom-

alternativ a.mediantimlönen
fjärdedelarbruttotimlönhar lägreanställdade än tre avsom-

alternativ b.mediantimlönen
Tim-timersättning före skatt.bruttotimlöneranställdasDe avser

veckolöner, bonus,månads- ochkonstruerad sålönevariabeln är att
arbetstid harövertid och obekvämersättning förackord samt om-

veckoarbetstid.anställdasuppgifter deutifråntill timlönvandlats om

Kön:

kvinnor värdevärdeharMän

kvalifikationer:Individuella
arbetslivserfaren-totaladen anställdesförvärvsarbete:antal iår-

arbetslivser-de har 50 årsuppgivitIndividerhet. änatt mersom
värde 50.har åsattsfarenhet

anställningsårarbetsgivare: antalnuvarandeanställningstid hos-
uppgivit de harIndividerarbetsgivare.nuvarandehos attsom

arbetsgivare har åsattsnuvarandeanställningsår hos30änmer
värde 30.

utbildning.i formelltotalt antal årutbildningsâr:antal-
Familjesituation:

sammanboendegifta ellerensamstående har värdecivilstând:-
värdehar -

imake/makas barnantal ellerhemmavarande barn:antal egna-
för vilkendikotom variabelFörekommerhushållet. även som

barn ochhemmavaranderespondenten saknarvärde 0 attanger
hemmavarande bam.respondenten harvärde 1 attanger

kvalifikationskrav:Arbetets
folk- ellerutbildningantal år iutbildningskrav i arbetet: utöver-

befattning.i den anställdesgrundskola krävssom
läraanställdedet för denarbetet: den tidupplämingstid i atttar-

kompetensväl, vid sidan dennågorlundasig arbetet somav
upplämingstidkortVärdeerhålla jobbet. 0förkrävs att anger
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fyra veckor eller mindre, värde l längre upplärningstidanger
mer fyra veckor.än

Könssegregering:
andel kvinnor i yrket enligt 1990 års Folk- och Bostadsräkning.-
Variabeln kan värden mellan ochOanta
sektorstillhörighet: huruvida den anställde arbetar i privat eller-
offentlig sektor. Värde O privat sektor, värde of-langer anger
fentlig sektor.
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