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4.1

Inledning

1

1990-talet var ett turbulent decennium på den svenska arbetsmarknaden. Det kraftiga fallet i den inhemska efterfrågan under
åren 1990 till 1993 medförde en snabb minskning av antalet sysselsatta i den privata sektorn. Till skillnad från tidigare konjunktursvackor då expansion av den offentliga sektorn motverkade ett
mera omfattande sysselsättningsfall i ekonomin, minskade den här
gången även antalet offentligt anställda. När arbetskraftsefterfrågan
sjönk kraftigt inom både privat och offentlig sektor blev följden en
arbetslöshetschock (Björklund m.fl. 2000). I våra analyser av långsiktiga förändringar av den svenska lönestrukturen använder vi data
från Levnadsnivåundersökningarna år 1968, 1974, 1981, 1991 och
2000. Vid det sista undersökningstillfället, år 2000, hade nedgången
i den svenska ekonomin ersatts av en relativt snabb tillväxt och
arbetslöshetstalen hade sjunkit påtagligt. I våra analyser kommer vi
att besvara frågor om hur lönestrukturen förändrats både under
1990-talets turbulens och i ett längre tidsperspektiv som omfattar
drygt tre decennier.
Den internationellt jämförande forskningen har visat att ojämlikheten i fråga om lön, inkomst, förmögenhet och andra ekonomiska resurser har ökat i de flesta industriländer under de senaste
två decennierna (t.ex. Levy och Murnane 1992; Katz och Autor
1999). Det finns dock stora variationer mellan länder vad gäller hur
mycket den ekonomiska ojämlikheten har förändrats (Atkinson
1999). En jämförelse av lönespridningens förändring mellan tolv
OECD-länder visar att trenden var likartad i alla länder under
1970-talet vad gäller löneskillnader mellan utbildnings- och/eller
yrkesgrupper, nämligen att löneskillnaderna påtagligt minskade
(Katz och Autor 1999). Under 1980-talet skilde sig dock länderna
1
Tack till Peter Fredriksson, Walter Korpi, Per Lundborg, Åsa Rosén, Rune Åberg och
bokens redaktörer för värdefulla kommentarer på en tidigare version av kapitlet.

121

Lönestrukturens förändring i Sverige

SOU 2001:53

åt. Lönespridningen ökade kraftigt i USA och Storbritannien. En
mindre ökning skedde i Sverige, Australien, Kanada och Japan,
medan ingen eller en mycket liten förändring skedde i
Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Italien. Fastän sämre
dokumenterade tycks förändringarna under 1990-talet också skilja
sig åt mellan länder. I vissa länder, t.ex. USA, har den ökade lönespridningen dessutom åtföljts av stagnerade eller minskade reallöner under de senaste decennierna. Anställda med löner nedanför
den första decilen (dvs. de 10 procent av löntagarna som tjänar
minst) fick en reallöneminskning med omkring 13 procent mellan
1973 och 1996, medan motsvarande minskning för den mediananställde var 10 procent under denna tidsperiod. Den enda grupp i
USA som fick ökade reallöner per timme mellan 1973 och 1996 var
den högst avlönade femtedelen av löntagarna (Morris och Western
1999).
Även om forskarna i stort sett är överens om att löneskillnaderna har tenderat att öka i de flesta industriländer, är man
inte överens om orsakerna till denna ökning. Vissa författare lägger
tonvikten i sina förklaringar på förändrat utbud och efterfrågan på
arbetsmarknaden. Eftersom relativlönerna för högre utbildade har
ökat trots att deras andel av arbetskraften samtidigt stigit, måste
förklaringen – enligt gängse uppfattning – ligga i att efterfrågan på
välutbildad arbetskraft har stigit ännu snabbare än utbudet. Frågan
uppstår då varför (den relativa) efterfrågan på kvalificerad arbetskraft skulle ha stigit så snabbt. En vanlig förklaring är att teknologisk utveckling är den bakomliggande drivkraften, ofta med tonvikt på datoriseringens betydelse. Men det finns flera besvärande
omständigheter för denna förklaring (se t.ex. Gordon 1996). T.ex.
var ökningen i lönespridning, åtminstone i USA, större under
1980-talets första del än den har varit senare, medan datoriseringen
inom arbetslivet tog fart först mot slutet av 1980-talet. Vidare har
löneökningarna bland högutbildade varit mindre för personal som
är direkt inblandad i teknologisk verksamhet, t.ex. programmerare
och ingenjörer, än för andra grupper av tjänstemän med hög
utbildning. Mest problematiskt är kanske att produktivitetsutvecklingen stagnerade under den period då kvalifikationskraven
anses ha ökat som snabbast. Den teknologiska förändringen skulle
alltså ha varit stark nog att vända en halvsekellång trend mot
minskande löneskillnader, men ändå för svag för att lyfta produktiviteten (Mishel, Bernstein och Schmitt 1997; Morris och
Western 1999).
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En annan tankegång som ofta används för att förklara varför
efterfrågan på kvalificerad arbetskraft skulle ha stigit är att det är
globaliseringen, främst i form av ökad internationell handel, som
ligger bakom. På grund av att nyligen industrialiserade länder med
ett relativt lågt löneläge har blivit svåra konkurrenter till de äldre
industriländerna vad gäller enklare former av varuproduktion, försvinner okvalificerade arbeten från de rikare länderna som i stället
satsar på mer avancerad tillverkning och service. Följden blir en
ökad relativ efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Empiriska
studier tyder dock på att förändrad handel inte förklarar mycket av
förändringarna i lönespridning (se t.ex. Krugman 1995; Borjas,
Freeman och Katz 1997). Den helt dominerande delen av de rika
ländernas handel sker mellan varandra. USAs handelsunderskott är
t.ex. klart större gentemot Västeuropa och Japan än gentemot
andra delar av världen. En variation på globaliseringstemat är att se
immigration av okvalificerad arbetskraft från fattigare till mer
utvecklade länder som en orsak till försämrade relativlöner för lågutbildade i industriländerna. Här är de empiriska resultaten, mest
baserade på invandring till USA, än så länge osäkra (Borjas m.fl.
1997).
Lindbeck och Snower (2000) kompletterar teserna om teknologisk utveckling och globalisering genom att se organisationsutveckling och nya ledningsformer som drivkrafter bakom en ökad
efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. De utgår från den stora
mängden affärs- och managementlitteratur. I dessa har sedan länge
hävdats att företagens organisation utvecklas bort ifrån tayloristiska ledningsformer i riktning mot mer flexibla ledningssystem,
där högre krav ställs på de anställda att fatta självständiga beslut
och att utföra kvalificerade arbetsuppgifter. Denna förändring leder
enligt Lindbeck och Snower till två typer av förändringar i företagens lönesättning. För det första kommer löneskillnaderna
mellan grupper med olika mycket kvalifikation att öka, eftersom
den relativa efterfrågan på kvalificerad arbetskraft stiger. Så långt är
det fråga om ett komplement till andra typer av förklaringar till
ökade löneskillnader efter utbildning. För det andra kommer lönespridningen inom olika kvalifikationskategorier också att öka, till
följd av individuella variationer i “social kompetens, omdöme och
förmåga att utföra mångsidiga arbetsuppgifter“ inom respektive
kvalifikationskategori (Lindbeck och Snower 2000:373). Omvandlingen av arbetets karaktär antas alltså transformera lönestrukturen
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i riktning mot en allmänt ökad ojämlikhet via en stigande
avkastning på såväl formellt som informellt humankapital.
Det finns ett viktigt förbehåll i flera av de analyser som förklarar
den ökade ojämlikheten i lön med att arbetsgivarnas efterfrågan på
kvalifikationer har förändrats. Lönespridningen antas bli påverkad
endast i den utsträckning som lönesättningen är följsam gentemot
marknaden, dvs. flexibel i relation till förändringar i utbud och
efterfrågan på olika typer av arbetskraft. Om lönesättningen är mer
rigid, så kan förändringar i efterfrågan i stället antas ha effekter på
skillnader i arbetslöshetsrisker mellan olika kvalifikationsgrupper.
USA och Storbritannien brukar nämnas som typiska exempel på
länder med flexibla (marknadsrörliga) löner, medan större delen av
Västeuropa utom Storbritannien ses som länder med rigid lönesättning. Nu är det knappast rättvisande att gruppera industriländerna efter en så enkel indelning. Rimligen är det i stället fråga
om ett kontinuum mellan flexibel och mindre flexibel lönesättning,
med gradskillnader mellan olika länder och även mellan delar av
arbetsmarknaden inom länder. Om efterfrågan på kvalifikationer
verkligen har förändrats på det ganska dramatiska sätt som många
forskare hävdar, så bör löneskillnaderna ha påverkats i märkbar
omfattning även i Sverige om än inte lika mycket som i t.ex. USA.
Andra författare hävdar i stället att de ökade löneskillnaderna
snarare beror på institutionella förändringar – fackföreningsrörelsens minskande inflytande främst pga. minskad organisationsgrad, en förändrad statlig politik och i vissa länder en minskad
betydelse av minimilöner samt ändrade normer vid lönesättningen.
I en omfattande genomgång av forskningsläget drar Katz och
Autor (1999:1503–1504) slutsatsen att mönstren i de empiriska
resultaten tyder på att arbetsmarknadsinstitutioner och regleringar
spelar en stor roll, men att skillnader i utbuds- och efterfrågefaktorer mellan länder också tycks spela en roll. Forskningsresultaten visar att det antingen har skett en skarp nedgång i
relativlöner för de minst kvalificerade på arbetsmarknaden, eller att
det har skett en skarp uppgång i arbetslösheten för denna grupp,
trots att det relativa utbudet av högutbildade personer har ökat
starkt. (Dock finns inget tydligt internationellt mönster så att
länder med större ökningar i arbetslöshetstal för lågutbildade har
haft mindre nedgångar i relativlönerna för samma grupp.) Detta
tyder enligt dessa författare på att det finns en gemensam förändring i arbetskraftsefterfrågan som missgynnar de minst kvalificerade.
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Vad gäller Sverige har tidigare forskning visat att den generella
lönespridningen minskade starkt från slutet av 1960-talet fram till
första hälften av 1980-talet. Därefter har löneskillnaderna ökat igen
(le Grand 1994; Edin och Holmlund 1995; Björklund m.fl. 2000).
Det är dock oklart hur stor denna ökning i löneojämlikhet är.
Olika författare kommer fram till delvis olika slutsatser på basis av
olika datakällor. Trots den ökning i löneskillnaderna som skedde
under 1980-talet var ändå lönespridningen 1991 mindre i Sverige än
i många andra industriländer.
Den stora minskningen av löneskillnader i Sverige under 1970talet har förklarats främst som en effekt av den fackliga lönepolitiken som syftade till att höja lönerna för de sämst betalda
(Hibbs 1990). Vissa ekonomer har dock argumenterat för att löneskillnadernas förändringar även drivits av marknadskrafterna (t.ex.
Edin och Holmlund 1995, Edin och Topel 1997). Sedan 1983 har
det svenska förhandlingssystemet med tre förhandlingsnivåer –
nationell, branschmässig och lokal nivå – förändrats. Successivt har
de nationella koordinerande inslagen i löneförhandlingarna minskat
i betydelse, medan branschavtalen fått ökad betydelse. Situationen
fr.o.m. mitten av 1980-talet kan beskrivas som att graden av
centralisering har blivit mer varierande. Det är rimligt att anta att
detta har påverkat löneskillnaderna på den svenska arbetsmarknaden.
Den offentliga lönestatistiken publicerade länge separata
rapporter för olika grupper av anställda baserade på de löner som
arbetsgivare utbetalat under en viss period. Sedan 1992 presenteras
emellertid lönestatistik över arbetsmarknaden som helhet och man
redovisar även skattad månadslön omräknad till heltidsekvivalenter
för alla anställda, inklusive arbetare, vilket underlättar jämförelser
mellan olika sektorer och grupper i ekonomin. Trots alla dess
förtjänster är det på basis av dessa data svårt att få en samlad
uppfattning om den förändring i lönestrukturen som sker i ett
längre perspektiv.
Tidigare svenska studier visar på en rad förändringar i lönestrukturen. För det första att löneskillnaderna fortsatte att öka
under 1990-talet. Detta är slutsatsen från SCBs lönestatistik liksom
från jämförelser av heltids- och helårsarbetandes årsinkomster
(Björklund m.fl. 2000). En genomgång av löneförändringar mellan
1994 och 2000 som LO utfört på basis av SCBs lönestatistik visar,
för det andra, att lönerna – mätta som månadslön i heltidsekvivalenter – i genomsnitt ökade med omkring 25 procent i nomi125
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nella termer under denna sexårsperiod (LO 2001). Eftersom
inflationen var låg under denna tid innebär det en stor genomsnittlig reallöneökning – omkring 19 procent (egna beräkningar på
basis av förändringar i konsumentprisindex). För det tredje visar
LO-rapporten att löneökningen varit större för tjänstemän än
arbetare och större inom privat än offentlig sektor. En mer finfördelad sektoruppdelning visar dock att anställda inom konkurrensutsatt varuproduktion och i landstingen hade en positiv
löneutveckling, medan kommunalanställda och anställda i hemmamarknadens varuproduktion i genomsnitt hade en relativt svag
löneutveckling. Män erhöll något större genomsnittliga löneökningar än kvinnor. Däremot var löneökningen inom sex olika
sektorer genomgående desamma för kvinnor och män. Anställda
inom branschgruppen ”kreditinstitut och försäkringsbolag” hade
den klart bästa löneutvecklingen 1994 till 2000 med mer än 40 procents ökning i nominella termer. De sektorer som hade den sämsta
löneutvecklingen var kommunal verksamhet inom vård, skola och
barnomsorg samt statlig högre utbildning med något över 20 procents ökning. Privatanställda kvinnor hade en högre löneökningstakt än offentliganställda kvinnor, medan privat- och offentliganställda män erhöll ungefär lika stora löneökningar. Det medförde
att kvinnors och mäns löner ökade i ungefär samma takt, trots att
lönerna ökade långsammare inom den kvinnodominerade offentliga
sektorn än i den mansdominerade privata sektorn (LO 2001:4).
I de flesta tidigare undersökningar studeras antingen förändringar av lönestrukturen under en relativt kort tidsperiod eller
situationen för en avgränsad grupp anställda. I andra studier mäter
man årsinkomst, i bästa fall med viss korrigering för arbetstidens
längd under året. På grundval av Levnadsnivåundersökningarna har
vi på flera sätt unika möjligheter att komplettera tidigare studier.
För det första kan vi studera förändringar under en relativt lång
tidsperiod – en tredjedel av ett sekel, från 1968 till 2000. För det
andra kan vi beskriva och analysera lönestrukturens förändring
efter specifika dimensioner som kön, sektor, klass, utbildning och
erfarenhet. För det tredje kan vi relatera lönen till viktiga egenskaper hos individens arbete, t.ex. kvalifikationskrav och ledningsansvar.
Det lönebegrepp vi kommer att använda i kapitlet är bruttolön
per timme som räknas ut på basis av uppgifter om den anställdes
löneform (lön per timme, vecka, månad eller annan period) och det
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antal timmar personen arbetar per vecka.2 Det bör dock observeras
att anställda kan erhålla andra ersättningar som inte ingår i detta
lönemått, exempelvis olika förmåner i arbetet, såsom tjänstebil, fri
bostad etc. Vidare är olika former av optioner, aktier och annan
vinstdelning normalt inte inräknade i den löneuppgift som vårt
timlönemått baseras på.
Vi övergår därmed till att beskriva löneskillnadernas förändring
under tre decennier för olika kategorier av anställda samt att i viss
mån ange möjliga förklaringar till de förändringar vi finner. I fokus
står de förändringar som skett under 1990-talet. Kapitlet har följande uppläggning. Först beskrivs den totala lönespridningens och
reallönernas förändring mellan 1968 och 2000. Därefter beskrivs
löneskillnadernas förändring efter ett antal dimensioner: utbildningslängd och arbetslivserfarenhet, mellan privat och offentlig
sektor, mellan kvinnor och män, mellan anställda med och utan
utländsk härkomst samt mellan samhällsklasser. Till sist undersöker vi hur löneutvecklingen sett ut för personer som var anställda
både 1991 och 2000. Vi försöker här besvara frågor om vad kön,
ålder, utbildning, klass, sektor samt chefs- och arbetsledarposition
har betytt för den löneutveckling man erhållit under 1990-talet.
Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion av resultaten.

Del A. Lönestrukturens förändring3
4.2

Den totala lönespridningens förändring

4.2.1

Relativa skillnader

Förändringar i de generella skillnaderna i relativlöner mellan 1968
och 2000 framgår av Figur 1 och Tabell 1. I Figur 1 mäts lönespridningen som procentuella skillnader mellan, å ena sidan, lönen
vid den 10:e percentilen (dvs. lönenivån som råder för den individ
som har den högsta lönen bland de tio procent lägst avlönade) och,
å den andra sidan, lönerna vid den 25:e, 50:e, 75:e respektive 90:e
percentilen. Figuren visar tydligt den dramatiska minskning i lönespridning som skedde mellan 1968 och 1974 samt hur denna
minskning fortsatte fram till 1981. Under 1980-talet började löneskillnaderna öka och denna ökning fortsatte under 1990-talet. År
2

Den fråga som respondenten besvarar är ”Hur många timmar är Din ordinarie
veckoarbetstid?”
3
För samtliga analyser i detta kapitel gäller att den studerade populationen omfattar
anställda personer mellan 19 och 65 år med en arbetstid på minst 10 timmar per vecka.
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2000 var löneskillnaderna grovt sett tillbaka vid den nivå som rådde
1974. Det är dock långt kvar innan vi har lika stora löneskillnader
som 1968.

Figur 1. Relativa löneskillnader i procent mellan percentilgrupper
1968–2000 (10e percentilen = 0)
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Tabell 1 visar mer detaljerat hur lönespridningen har förändrats
under de senaste 30 åren. De sex första raderna i tabellens fem
paneler presenterar olika mått på den generella lönespridningen. De
fyra första är vanliga sammanfattande mått på fördelningens spridning. Ju högre dessa koefficienter är desto större är löneskillnaderna. Av panel (A) i tabellen (samtliga anställda) ser vi att
alla måtten, utom det sista, påvisar att lönespridningen ökade
mellan 1991 och 2000. År 1991 var kvoten P90/P10 1,92, vilket
innebär att lönen vid den 90:e percentilen var 1,92 gånger (dvs.
92 procent) större än lönen vid den 10:e percentilen. År 2000 hade
denna skillnad ökat till 2,00, dvs. samma värde som 1974. De två
sista raderna – P90/P50 och P50/P10 – jämför löneskillnaden
mellan den 90:e och den 50:e percentilen, respektive mellan den
50:e och den 10:e percentilen. Vi ser att den generella ökning av
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lönespridningen som skedde under 1990-talet berodde på att
lönerna i den övre delen av lönefördelningen ökade, medan löneskillnaderna i den lägre delen av lönefördelningen var oförändrade
eller t.o.m. minskade något. Detta är också anledningen till att
variationskoefficienten ökar betydligt mer än exempelvis Ginikoefficienten. Det förra måttet är nämligen betydligt känsligare för
förändringar som sker i toppen av fördelningen.
Panel (B) och (C) i Tabell 1 visar lönespridningen för de fem
åren separat för kvinnor och män. Löneskillnaderna har ökat under
1990-talet både bland kvinnor och män, men ökningen är något
större bland män speciellt i de övre delarna av lönefördelningen.
Generellt för alla de år som redovisas gäller att löneskillnaderna är
mycket större bland män än bland kvinnor, vilket förstås har sin
förklaring i att det finns relativt få kvinnor med mycket höga löner.
Av panel (D) och (E) i tabellen, som redovisar lönespridningen
inom privat och offentlig sektor, framgår att lönespridningen ökat
relativt mycket inom privat sektor, medan ökningen varit måttlig
eller enligt vissa mått obefintlig inom offentlig sektor under 1990talet. Inom privat sektor har löneskillnaderna ökat inom både den
övre och den nedre delen av fördelningen. Inom offentlig sektor
har skillnaderna ökat något i den övre delen, medan skillnaderna
däremot minskat något i den nedre delen av fördelningen.
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Tabell 1. Olika mått på spridningen av timlön 1968–2000
(A) Alla anställda

1968

1974

1981

1991

2000

Variationskoefficient

0,48

0,36

0,32

0,35

0,47

Standardavv. av log

0,43

0,33

0,27

0,29

0,31

Gini-koefficient

0,23

0,18

0,15

0,17

0,18

P90/P10

2,52

2,00

1,82

1,92

2,00

P90/P50

1,74

1,50

1,46

1,48

1,56

P50/P10

1,44

1,33

1,25

1,30

1,29

N

2 771

2 901

3 230

3 280

2 967

(B) Män

1968

1974

1981

1991

2000

Variationskoefficient

0,46

0,35

0,33

0,37

0,54

Standardavv. av log

0,38

0,30

0,28

0,31

0,34

Gini-koefficient

0,22

0,17

0,16

0,18

0,20

P90/P10

2,43

1,98

1,90

2,06

2,16

P90/P50

1,72

1,52

1,50

1,55

1,64

P50/P10

1,41

1,30

1,27

1,33

1,32

N

1 709

1 685

1 709

1 654

1 516

(C) Kvinnor

1968

1974

1981

1991

2000

Variationskoefficient

0,42

0,29

0,24

0,25

0,31

Standardavv. av log

0,43

0,30

0,23

0,23

0,25

Gini-koefficient

0,20

0,15

0,12

0,13

0,14

P90/P10

2,24

1,84

1,62

1,71

1,79

P90/P50

1,62

1,39

1,31

1,37

1,41

P50/P10

1,39

1,33

1,23

1,25

1,27

N

1 062

1 216

1 521

1 626

1 451

(D) Privat sektor

1968

1974

1981

1991

2000

Variationskoefficient

0,48

0,35

0,34

0,38

0,53

Standardavv. av log

0,42

0,32

0,29

0,31

0,34

Gini-koefficient

0,22

0,17

0,16

0,18

0,20

P90/P10

2,39

1,95

1,86

2,01

2,16

P90/P50

1,61

1,47

1,49

1,54

1,62

P50/P10

1,48

1,33

1,25

1,31

1,34

1 917

1 799

1 774

1 789

1 749

N
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Tabell 1. Olika mått på spridningen av timlön 1968–2000 (forts.)
(E) Offentlig sektor

1968

1974

1981

1991

Variationskoefficient

0,49

0,37

0,28

0,29

0,33

Standardavv. av log

0,45

0,34

0,26

0,25

0,26

2000

Gini-koefficient

0,24

0,18

0,14

0,14

0,15

P90/P10

2,82

2,06

1,75

1,80

1,80

P90/P50

1,91

1,54

1,40

1,41

1,45

P50/P10

1,48

1,34

1,25

1,27

1.24

N

854

1 102

1 453

1 486

1 193

Not: Varationskoefficienten = standardavvikelsen/medelvärdet
Standardavv. av log = standardavvikelsen av ln(timlön)
Gini-koefficienten = (1/(2n2!)) ""|wi-wJ|, där ! är medelvärdet, n är antal anställda
och wi är individ i’s lön.

Sammanfattningsvis har löneskillnaderna ökat under 1990-talet.
Ökningen är relativt stor, speciellt inom privat sektor, och utgör en
fortsättning av den trend som började under 1980-talet. De
ökningar i löneskillnaderna som skedde under 1990-talet beror på
att det är de högst betalda jobben som betalas ännu högre. I övrigt
har inga stora förändringar skett i den generella lönespridningen.

4.2.2

Reallönernas förändring

Tabell 2 visar lönerna omräknade i 2000 års penningvärde för olika
år på olika nivåer i lönefördelningen. Huvudresultatet är att reallönerna ökade dramatiskt under 1990-talet, både för lågavlönade
och högavlönade anställda. För personer med höga relativlöner –
vid den 90:e percentilen – minskade reallönerna något (-2,0 procent) mellan 1968 och 1981. Under 1980-talet erfor denna höglönegrupp en ökning (cirka 6 procent ökad reallön) och under
1990-talet en mycket stark ökning – cirka 29 procent mellan 1991
och 2000.4 Medianlönerna (den 50:e percentilen) ökade med nästan
18 procent mellan 1968 och 1974. Mellan 1974 och 1991 skedde en
liten ökning – knappt 4 procent. Mellan 1991 och 2000 var
ökningen av medianlönen emellertid så stor som 22 procent. Reallönerna för låglönegruppen – den 10:e percentilen – uppvisar en till
4

Siffran 29 procent framgår inte direkt av Tabell 2, men kan beräknas utifrån uppgifterna i
tabellen: (1,337-1,039)/1,039 = 0,287.
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medianlönegruppen snarlik förändring. Mellan 1968 och 1974 var
reallöneökningen hela 27 procent, mellan 1974 och 1991 nästan
7 procent och mellan 1991 och 2000 var löneökningen cirka
24 procent för anställda vid den 10:e percentilen. För hela perioden
1968 till 2000 ökade reallönerna med 68 procent vid den
10:e percentilen, med 50 procent vid den 50:e percentilen och med
34 procent vid den 90:e percentilen.
Panel B och C visar reallöneutvecklingen separat för kvinnor och
män. Sett över hela perioden 1968 till 2000 har kvinnor haft mycket
större reallöneökningar än män. De relativa reallöneökningarna
under 1990-talet har dock varit ungefär desamma för kvinnor och
män inom respektive nivå i fördelningen.
Av de två sista panelerna (D och E) i Tabell 2 framgår att
reallöneutvecklingen från 1968 till 2000 skiljer sig mycket starkt åt
mellan privat- och offentliganställda, speciellt gäller detta för anställda med höga relativlöner. Medan privatanställda vid den
90:e percentilen hade en reallöneökning på cirka 18 procent mellan
1968 och 1991, erfor offentliganställda vid den 90:e percentilen en
sänkning av reallönerna med hela 17 procent under denna period.
Även på lägre nivåer i lönefördelningen hade privatanställda en
gynnsammare reallöneutveckling än offentliganställda mellan 1968
och 1991. Under 1990-talet erhöll privatanställda vid den
90:e percentilen en reallöneökning på 32 procent, medan motsvarande ökning i den offentliga sektorn var 25 procent. I mitten
och i nedre delen av fördelningen var däremot sektorsskillnaderna
relativt små under 1990-talet. Under hela perioden 1968 till 2000
ökade reallönerna med endast 4.4 procent vid den 90:e percentilen
bland offentliganställda, jämfört med nästan 56 procent för
motsvarande grupp i privat sektor. Medianlönen ökade med 56 procent i privat sektor, men endast 38 procent i offentlig sektor mellan
1968 och 2000. Bland låglönegrupperna (10:e percentilen) är
sektorsskillnaderna mindre: 72 procent respektive 64 procent reallöneökning 1968 till 2000 i privat och offentlig sektor.
Sammanfattningsvis har alltså reallönerna ökat mycket kraftigt i
Sverige under 1990-talet, en period då samtidigt sysselsättningen
föll och arbetslösheten ökade kraftigt. Det kan diskuteras vilka de
politiska och ekonomiska implikationerna av denna utveckling är.
Detta faller dock utanför ramen för kapitlet. Vi kan emellertid
konstatera att förändringsmönstret i Sverige skiljer sig mycket tydligt från det i t.ex. USA. Som ovan nämnts visar Morris och
Western (1999) att timlöneersättningen för amerikanska anställda
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stagnerade eller föll mellan 1973 och 1996 med undantag för dem
som har de allra högsta lönerna. Anställda i USA tycks, åtminstone
till viss del, ha kompenserat de fallande reallönerna per timme med
att arbeta fler timmar. Årslönerna i USA tycks därför inte ha fallit
på samma sätt som lönerna per timme.5

Tabell 2. Procentuella förändringar i reallön (kr. per timme i 2000

års penningvärde) i jämförelse med reallönen år 1968 (procent)

(A) Alla anställda

1974

1981

1991

2000

10:e percentilen
50:e percentilen
90:e percentilen

27,4
17,6
1,2

35,3
17,2
-2,0

35,8
22,2
3,9

68,0
49,7
33,7

(B) Kvinnor

1974

1981

1991

2000

10:e percentilen
50:e percentilen
90:e percentilen

32,7
26,9
8,9

47,3
30,6
5,9

53,6
37,9
17,1

88,3
72,3
50,3

(C) Män

1974

1981

1991

2000

10:e percentilen
50:e percentilen
90:e percentilen

25,5
15,6
2,3

27,2
14,1
-0,6

26,8
19,7
8,0

55,7
45,1
38,5

(D) Privat sektor

1974

1981

1991

2000

10:e percentilen
50:e percentilen
90:e percentilen

30,7
17,6
6,9

38,8
17,2
7,9

41,1
23,9
18,1

72,2
55,5
56,0

(E) Offentlig sektor

1974

1981

1991

2000

10:e percentilen
50:e percentilen
90:e percentilen

24,2
12,5
-8,7

32,1
11,6
-18,1

30,8
12,9
-16,7

63,9
37,5
4,4

Not: för information om N för respektive grupp och år, se Tabell 1.

5

Se t.ex. den sammanställning av amerikansk statistik om timlöner, familjeinkomster och
årsarbetstimmar
som
Economic
Policy
Institute
redovisar
på
http://epinet.org/dznational.html.
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Löneskillnader efter utbildningslängd och
erfarenhet

Tabell 3 visar resultaten av en serie av löneregressioner som är
vanliga inom den humankapitalteoretiska traditionen (s.k. Mincermodeller). Det logaritmerade värdet på timlön utgör den beroende
variabeln och de oberoende variablerna (prediktorerna) är utbildningsår, erfarenhet (dvs. antal förvärvsarbetsår) och erfarenhet i
kvadrat. Modellen bygger på antaganden om att såväl utbildning
som erfarenhet är investeringar som individen gör i syfte att erhålla
en ekonomisk avkastning (Mincer 1974; se t.ex. Björklund m.fl.
2000:123–139 för en svensk översikt). Under utbildningstiden tar
individen på sig vissa kostnader, framför allt i form av utebliven
förvärvsinkomst, som han eller hon räknar med att få tillbaka
genom att lönen efter utbildningen blir högre än den annars skulle
ha varit. Även arbetslivserfarenheten ses som en form av utbildning
som individen genomgår och som omfattar all kunskapsinhämtning
i arbetet, från formella kurser till att mer informellt lära sig av sina
kolleger. Eftersom den kvarvarande tiden att hämta in investeringskostnader förkortas i takt med att individen blir äldre, tenderar
utbildningsinnehållet i arbetet att minska under loppet av ett yrkesliv. Den ekonomiska avkastningen av erfarenhet antas därmed vara
avtagande över individens tid i arbetslivet, och den kvadratiska
erfarenhetstermen i modellen (som förväntas vara negativ) är
avsedd att fånga upp detta krökta samband med lön. Koefficienterna kan tolkas som ungefärliga proportionella löneförändringar
för en enhets förändring på den oberoende variabeln. I den första
panelen (A) analyseras kvinnor och män tillsammans och löneskillnaden mellan könen fångas upp med en binär variabel som
antar värde 1 om den anställda är en kvinna och 0 om den anställde
är en man. I panelerna B och C redovisas resultaten av separata analyser för kvinnor och män, medan privat och offentlig sektor
studeras separat i panelerna D och E.
Av panel A i tabellen framgår att ”lönepremien” för utbildning
minskade påtagligt från 1968 fram till 1991 för att sedan öka något
under 1990-talet. År 1968 ökade lönen i genomsnitt med cirka
8,5 procent för varje ytterligare utbildningsår, medan motsvarande
ökning var 5,1 procent 1974, 4,6 procent 1981, 4,4 procent 1991
och 4,8 procent 2000.
Även om löneskillnaderna efter utbildningslängd ökade något
under 1990-talet, tycks lönepremien för erfarenhet, dvs. antal år i
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arbetskraften, ha minskat trendmässigt från 1968 fram till år 2000.
En person som inträdde i arbetskraften 1968 erhöll i genomsnitt
cirka 3,5 procents löneökning under det första året, men bara 2,1
procent 1991 och 1,8 procent 2000. Den negativa koefficienten för
erfarenhet i kvadrat innebär att löneökningstakten efter erfarenhet
tenderar att minska ju fler år en person förvärvsarbetat. Denna
minskning av löneökningstakten med ökad erfarenhet har
systematiskt minskat från 1968 och framåt (dvs. den negativa
koefficienten för erfarenhet i kvadrat har minskat).
Jämförelser mellan koefficienterna i panelerna B och C visar att
kvinnor och män erhöll ungefär samma ”lönepremie” efter utbildningslängd och arbetsmarknadsdeltagande 1968 och 1974. Sedan
dess har dock kvinnor erhållit mindre lönekompensation än män
för sin utbildning och erfarenhet. Könsskillnaden i utbildningspremien var ungefär lika stor år 2000 som 1991. (Löneskillnaderna
mellan kvinnor och män behandlas mer ingående i avsnitt 4.5
nedan.)
Löneskillnaderna mellan könen är i Sverige relaterade till skillnaderna mellan privat och offentlig sektor, eftersom kvinnor är
kraftigt överrepresenterade i offentlig och män i privat sektor.
Jämförelser mellan koefficienterna i privat och offentlig sektor
(panelerna D och E) följer därför liknande mönster som de mellan
män och kvinnor. I den privata sektorn har avkastningen på
utbildning ökat sedan 1974 (från 4,9 procent till cirka 6 procent år
2000). I den offentliga sektorn har dock avkastningen sjunkit från
5,2 procent 1974 till 4,4 procent 2000. Privatanställda fick alltså en
klart större avkastning på sin utbildning år 2000 än offentliganställda.
Även om sektorstillhörigheten kan förklara en del av könsskillnaden i avkastning på humankapital, såsom det mäts här med
utbildning och erfarenhet, är inte detta hela förklaringen. Mer
ingående analyser, som inte redovisas här i tabellform, visar
nämligen att lönepremien för utbildning och erfarenhet är mindre
för kvinnor än för män i såväl den privata som den offentliga
sektorn.
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Tabell 3. Lönepremier av utbildning och erfarenhet. OLSregressioner med log(timlön) som beroende variabel
(A) Män+Kvinnor

Erfarenhet
Erfarenhet i kvadrat
Kvinna=1
Utbildningsår
R2
! av residualen
N

1968
0,035
-0,00058
-0,274
0,085
0,430
0,323
2 764

1974
0,029
-0,00048
-0,205
0,051
0,369
0,259
2 897

Erfarenhet
Erfarenhet i kvadrat
Utbildningsår
R2
! av residualen
N

1968
0,036
-0,00059
0,086
0,371
0,299
1 706

1974
0,031
-0,00051
0,052
0,284
0,255
1 683

Erfarenhet
Erfarenhet i kvadrat
Utbildningsår
R2
! av residualen
N

1968
0,036
-0,00066
0,084
0,288
0,357
1 058

1974
0,027
-0,00047
0,050
0,237
0,262
1 214

Erfarenhet
Erfarenhet i kvadrat
Utbildningsår
Kvinna=1
R2
! av residualen
N

1968
0,036
-0,00060
0,081
-0,317
0,389
0,325
1 912

1974
0,030
-0,00050
0,049
-0,236
0,361
0,253
1 797
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1981
0,023
-0,00034
-0,142
0,046
0,367
0,218
3 158

1991
0,021
-0,00028
-0,171
0,044
0,355
0,231
3 280

2000
0,018
-0,00023
-0,180
0,048
0,289
0,262
2 954

1981
0,026
-0,00038
0,051
0,301
0,237
1 686

1991
0,025
-0,00034
0,049
0,293
0,258
1 654

2000
0,021
-0,00026
0,054
0,248
0,292
1 508

1981
0,020
-0,00031
0,040
0,273
0,193
1 472

1991
0,017
-0,00026
0,038
0,258
0,196
1 626

2000
0,015
-0,00020
0,042
0,210
0,224
1 446

1981
0,025
-0,00038
0,052
-0,160
0,359
0,230
1 740

1991
0,025
-0,00035
0,054
-0,173
0,356
0,249
1 795

2000
0,023
-0,00031
0,061
-0,151
0,311
0,279
1 739

(B) Män

(C) Kvinnor

(D) Privat sektor
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Tabell 3.

Lönepremier av utbildning och erfarenhet. OLSregressioner med log(timlön) som beroende variabel (forts.)

Erfarenhet
Erfarenhet i kvadrat
Utbildningsår
Kvinna=1
R2
! av residualen
N

1968
0,033
-0,00054
0,083
-0,237
0,514
0,311
852

(E) Offentlig sektor

1974
0,027
-0,00044
0,052
-0,172
0,388
0,266
1 100

1981
0,020
-0,00027
0,042
-0,112
0,394
0,200
1 418

1991
0,017
-0,00021
0,041
-0,123
0,387
0,199
1 476

2000
0,013
-0,00012
0,044
-0,135
0,334
0,214
1 191

Not: alla koefficienter är signifikanta på 95%-nivån.

Enligt Mincer-ekvationens specifikation finns alltså en sjunkande
trend vad gäller lönepremierna för erfarenhet. En kompletterande
bild av erfarenhetens betydelse för lönen ges i Tabell 4. Vi skiljer
där mellan tre kategorier: 0 till 5 års erfarenhet, 6–29 års erfarenhet
samt 30 års erfarenhet eller längre. Genom att jämföra lönenivåerna
mellan dessa tre kategorier får vi en mer konkret uppfattning om
hur mycket lönen växer för en nybörjare på arbetsmarknaden upp
till en etablerad nivå och hur lönen därefter förändras mot slutet av
den yrkesverksamma tiden.6 Erfarenhetspremierna särredovisas i
tabellen för olika klasser, eftersom de skiljer sig åt mellan klasserna
på ett tydligt sätt. I allmänhet tenderar löneutvecklingen under
yrkeslivet att vara brantare och mer uthållig i arbeten med högre
kvalifikationskrav än i arbeten med lägre krav. Vidare är löneutvecklingen relativt svag och under senare delen av yrkeslivet
negativ i arbeten med hårda fysiska belastningar, eftersom kroppen
med tiden slits ut.
Tabellen visar att löneskillnaderna efter erfarenhet sjönk fram till
början av 1980-talet, varefter de har tenderat att öka något.
Trenden blir alltså delvis modifierad när vi beskriver löneskillnaderna efter erfarenhet på detta sätt i stället för med Mincerregressionens form. Den genomsnittliga skillnaden mellan nybörjare och anställda i den senare delen av arbetslivet var år 2000
6
Observera dock att jämförelsen, i likhet med Mincer-rgressionerna, görs mellan olika
individer som vid en och samma tidpunkt har olika lång erfarenhet, inte mellan olika faser av
yrkeslivet för en och samma individ. I allmänhet tenderar löneökningen att bli större när
enskilda individer följs över tiden, bl.a. beroende på allmänna reallöneökningar i samhället
och på att många individer byter till bättre betalda arbeten under loppet av sitt yrkesliv.
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inte långt under 1968 års nivå, medan de relativa inträdeslönerna
var klart högre år 2000 så att löneutvecklingen under arbetslivets
första del var mindre brant än i slutet av 1960-talet.
Som väntat uppträder markerade skillnader mellan klasserna.
Störst löneskillnader efter erfarenhet har högre tjänstemän (utom
1968). För denna grupp har faktiskt erfarenhetspremien ökat sedan
periodens början, men har varit stabil under 1990-talet. För
arbetare var, liksom för alla anställda sammantagna, erfarenhetslöneskillnaderna minst 1981 och har tenderat att öka sedan dess,
men är fortfarande åtskilligt mindre än 1968. Särskilt ligger
ingångslönerna för arbetare, jämfört med nivån för mer etablerade
anställda inom samma klass, mycket högre än i slutet av 1960-talet.
Notabelt är att de mest erfarna arbetarna också är de högst betalda
sedan början av 1990-talet. Så har det inte alltid varit. I det
avseendet har löneutvecklingen efter arbetslivserfarenhet blivit mer
likartad klasserna emellan.
Vi återgår nu till Mincer-regressionerna i Tabell 3. Ett viktigt
resultat i tabellen är förändringen över tid i R2 (dvs. hur mycket av
den totala lönevariationen som lönemodellerna ”förklarar”) och i
residualens standardavvikelse (vilken i detta fall kan tolkas som
lönespridningen mellan personer med samma utbildningslängd och
erfarenhet). Av panel A framgår att R2 minskade starkt mellan 1968
och 1974, men var sedan i stort sett stabil från 1974 till 1991.
Under 1990-talet sker så en stor minskning i R2 – från cirka 36
procent 1991 till cirka 29 procent år 2000. Samma mönster uppvisar
residualens spridning – den minskade starkt mellan 1968 och 1974
och ökade markant under 1990-talet. Minskningen i R2 och
ökningen i residualspridningen mellan 1991 och 2000 uppträder
även då löneskillnader bland kvinnor och män, respektive anställda
inom offentlig och privat sektor, analyseras separat (se panelerna B
till E). Lönevariationen inom utbildnings- och erfarenhetsgrupper
har uppenbarligen tenderat att öka. Denna ökning är dubbelt så
stor i privat som i offentlig sektor. Det finns flera tänkbara
förklaringar till denna utveckling. En utbredd uppfattning är att en
mer ”flexibel” och ”marknadsanpassad” lönepolitik ger större
utrymme för att beakta individuella skillnader i produktivitet som
inte fångas upp av de faktorer som forskare kan observera (såsom
utbildning och erfarenhet). Sådana skillnader antas av många ha
blivit mer betydelsefulla på grund av förändringar i arbetets
karaktär (se t.ex. Lindbeck och Snower 2000).
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Tabell 4. Löneskillnader efter erfarenhet 1968–2000. Skillnader i
(log) lön jämfört med 0–5 års erfarenhet, givet utbildning (antal
år), kön och sektor (offentlig / privat)
1968

1974

1981

1991

2000

39
48

32
39

22
35

23
39

27
42

2 763

2 896

3 217

3 274

2 775

26
45

23
46

35
67

39
57

38
57

40
67

27
39

25
36

20
34

26
32

32
40

35
42

19
28

25
32

19
31

38
34

21
17

14
15

19
23

15
21

23
20

15
11

8
9

8
13

14
15

34
39

28
34

16
26

19
28

21
31

45
55

36
45

30
43

28
51

31
52

32
46

30
38

19
35

20
35

21
34

42
49

34
40

26
36

27
45

30
49

Alla anställda
6-29 års erfarenhet
30 + års erfarenhet
N

Högre tjänstemän
6-29 års erfarenhet
30 + års erfarenhet

Tjänstemän, mellan
6-29 års erfarenhet
30 + års erfarenhet

Lägre tjänstemän
6-29 års erfarenhet
30 + års erfarenhet

Kvalificerade arbetare
6-29 års erfarenhet
30 + års erfarenhet

Okvalificerade arbetare
6-29 års erfarenhet
30 + års erfarenhet

Kvinnor
6-29 års erfarenhet
30 + års erfarenhet

Män
6-29 års erfarenhet
30 + års erfarenhet

Offentlig sektor
6-29 års erfarenhet
30 + års erfarenhet

Privat sektor
6-29 års erfarenhet
30 + års erfarenhet

Not: alla skillnader gentemot referenskategorin (0–5 års erfarenhet) är signifikanta på 95%nivån.
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Som framgår av kapitel 3 i denna volym har dock arbetets karaktär,
i strid med gängse föreställningar, varit relativt stabil över tiden vad
gäller just de egenskaper som ofta antas ha haft en genomgripande
inverkan på lönestrukturen. Vi bedömer det därför som sannolikt
att andra institutionella förändringar ligger bakom den minskade
betydelsen av traditionella humankapitalfaktorer för lönenivån. En
viktig utveckling har varit förändringar i matchningen mellan utbud
och efterfrågan på kvalifikationer. Under senare decennier har de
flesta industrialiserade länder genomgått en utbildningsexpansion
och andelen välutbildade människor i befolkningen har stigit
kraftigt (se t.ex. Blossfeld och Shavit 1993, OECD 2000).
Huruvida denna utbildningsexpansion motsvaras av en allmän
höjning av kvalifikationsnivån hos det utbud av jobb som finns på
arbetsmarknaden har varit föremål för livlig debatt, främst bland
arbetsmarknadsekonomer (se t.ex. specialnumret av Economics of
Education Review 2000) men även bland sociologer. Rune Åberg
(2001) har nyligen i en intressant analys visat att arbetskraftens
utbildningsnivå har höjts en bra bit över den nivå som krävs för en
stor andel av jobben. Vi tycks alltså bevittna en växande
överkvalificering av löntagarna i relation till de kvalifikationer som
arbetsgivarna efterfrågar. Denna trend är den rakt motsatta till den
utveckling som vanligen har antagits äga rum, nämligen att
arbetskraftens kvalifikationer inte räcker för att möta
arbetsgivarnas ökade krav. Den växande överkvalificeringen
framgår tydligt av Tabell 5. Andelen av alla anställda för vilka
individernas utbildning överensstämmer med arbetets utbildningskrav har sjunkit markant ända sedan 1974.7 Andelen underkvalificerade har varit i stort sett stabil över tiden, medan andelen överkvalificerade stiger dramatiskt. Överkvalificeringen har fortsatt i
hög takt under 1990-talet inom den privata sektorn, men har avstannat i den offentliga sektorn.

7
Arbetets utbildningskrav mäts i LNU med följande fråga till respondenten: ”Ungefär hur
många års (skol- eller yrkes-) utbildning utöver folk- eller grundskola behöver man i din
befattning?”
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Tabell 5. Anpassningen mellan individens utbildning och arbetets
utbildningskrav 1974–2000. Procent
1974

1981

1991

2000

17,9
68,6
13,5

17,6
61,7
20,7

15,7
55,8
28,5

16,7
50,4
32,9

Summa

100,0

100,0

100,0

100,0

N

2 951

3 162

3 292

2 861

19,9
68,6
11,5

20,5
61,4
18,1

17,9
54,0
28,2

16,3
48,1
35,5

100,0

100,0

100,0

100,0

14,6
68,7
16,7

14,1
61,9
24,0

13,2
57,9
28,9

17,3
53,9
28,9

100,0

100,0

100,0

100,0

Alla anställda
Underkvalificerade
Matchade
Överkvalificerade

Privat anställda
Underkvalificerade
Matchade
Överkvalificerade
Summa

Offentligt anställda
Underkvalificerade
Matchade
Överkvalificerade
Summa

Givet att utbudet av utbildning hos arbetskraften inte möter en
adekvat efterfrågan på utbildning på arbetsmarknaden, blir
matchningsproblemet av stor betydelse vid en bedömning av
utbildningspremiernas storlek och förändring över tid. Relationen
mellan utbud och efterfrågan på kvalifikationer är rimligen central
för matchningsprocesserna på arbetsmarknaden och därmed för
avkastningen av utbildning och arbetslivserfarenhet. Individers
humankapital kan antas ge utdelning i form av högre lön främst
upp till den nivå av kvalifikationer som krävs för det arbete som
individen skall utföra, medan avkastningen av utbildning över
denna nivå kan förmodas vara mindre. Den försämrade
anpassningen mellan individers utbildning och jobbens krav kan
därmed vara en viktig faktor bakom den minskade förklaringsförmågan hos traditionella humankapitalmodeller. I Tabell 6 gör vi
ett försök att testa detta resonemang genom att jämföra utfallen av
Mincer-regressioner baserade på alla anställda med regressioner där
överkvalificerade personer har exkluderats. Vi förväntar oss alltså
att förklaringskraften i modellerna utan överkvalificerade personer
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i allmänhet är större, vilket skulle indikera att den minskning av
humankapitalmodellens förklaringsvärde som skett under 1990talet till betydande del kan hänföras till en försämrad matchning på
arbetsmarknaden.8 Denna förklaring bör vidare vara mer giltig för
privatanställda än för offentligt anställda, därför att ökningen av
andelen överkvalificerade sedan 1991 i stort sett tycks vara begränsad till den privata sektorn.

8
De överkvalificerade individerna tenderar att vara yngre och att ha arbeten med lägre
kvalifikationskrav än övriga löntagare. Eftersom såväl utbildning som erfarenhet normalt
förklarar en mindre del av lönespridningen bland dessa kategorier av anställda jämfört med
övriga grupper, måste vi beakta de förändringar i sammansättning efter ålder och
kvalifikationskrav som uppkommer då överkvalificerade individer exkluderas från analysen.
Genom en vägningsprocedur har vi därför eliminerat dessa sammansättningsförändringar,
dvs. grupperna (anställda inklusive respektive exklusive överkvalificerade) har gjorts
identiska med varandra vad gäller fördelning efter ålder och arbetets utbildningskrav.
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Tabell 6.

Löneskillnader efter utbildning (antal år), erfarenhet
(antal år), kön och sektor (offentlig/privat) 1974–2000. Alla
anställda respektive alla anställda exklusive personer vars utbildning
överstiger arbetets utbildningskrav med två år eller mer
1974

1981

1991

2000

Alla anställda

Utbildning
Erfarenhet
Erfarenhet i kvadrat
Kvinnor
Privat sektor
R2
# av residualen
N

0,051
0,027
-0,00045
-0,211
-0,018o)
0,369
0,260
2 896

0,046
0,023
-0,00035
-0,140
0,008 o)
0,358
0,220
3 217

0,046
0,021
-0,00029
-0,144
0,077
0,363
0,228
3 274

0,053
0,020
-0,00025
-0,143
0,129
0,327
0,256
2 775

Alla anställda
utom överkvalificerade

Utbildning
Erfarenhet
Erfarenhet i kvadrat
Kvinnor
Privat sektor
R2
# av residualen
N

0,057
0,026
-0,00042
-0,213
-0,023 o)
0,391
0,248
2 458

0,052
0,021
-0,00032
-0,140
0,010 o)
0,383
0,208
2 464

0,056
0,021
-0,00028
-0,141
0,075
0,402
0,215
2 319

0,063
0,023
-0,00032
-0,129
0,137
0,409
0,230
1 845

Privat
anställda

Utbildning
Erfarenhet
Erfarenhet i kvadrat
Kvinnor
R2
# av residualen

0,050
0,028
-0,00046
-0,236
0,361
0,254

0,052
0,026
-0,00039
-0,161
0,348
0,234

0,054
0,025
-0,00034
-0,169
0,356
0,248

0,061
0,024
-0,00032
-0,148
0,310
0,279

Privat
anställda
utom överkvalificerade

Utbildning
Erfarenhet
Erfarenhet i kvadrat
Kvinnor
R2
# av residualen

0,057
0,028
-0,00045
-0,235
0,366
0,249

0,062
0,025
-0,00038
-0,150
0,373
0,219

0,067
0,024
-0,00033
-0,168
0,400
0,230

0,074
0,028
-0,00041
-0,125
0,400
0,245

Offentligt
anställda

Utbildning
Erfarenhet
Erfarenhet i kvadrat
Kvinnor
R2
# av residualen

0,052
0,026
-0,00042
-0,172
0,388
0,267

0,041
0,021
-0,00028
-0,112
0,389
0,200

0,040
0,017
-0,00022
-0,115
0,372
0,200

0,044
0,014
-0,00013
-0,141
0,348
0,213

Offentligt
anställda
utom överkvalificerade

Utbildning
Erfarenhet
Erfarenhet i kvadrat
Kvinnor
R2
# av residualen

0,057
0,022
-0,00035
-0,176
0,438
0,245

0,045
0,018
-0,00024
-0,123
0,421
0,189

0,047
0,017
-0,00022
-0,104
0,413
0,188

0,052
0,014
-0,00014
-0,138
0,425
0,196

Not: o) koefficienten är ej signifikant på 95%-nivån.
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I linje med detta resonemang ser vi i tabellen, för det första, att den
andel av lönespridningen som förklaras av modellerna inte sjunker
mellan 1991 och 2000 när vi undantar överkvalificerade personer
från analysen. För det andra, också som förväntat, är detta mönster
tydligare bland privatanställda än bland offentliganställda. Notera,
för det tredje, att den genomsnittliga utbildningspremien i samtliga
modeller är större bland bättre matchade personer än för hela
gruppen anställda inklusive överkvalificerade. Slutligen är också
nedgången över tid i effekten av arbetslivserfarenhet på lön klart
mindre, i den privata sektorn rentav obefintlig, om de överkvalificerade individerna undantas. Residualspridningen tycks visserligen öka något under 1990-talet, även då överkvalificerade exkluderas, men denna ökning är bara ungefär hälften av den ökning som
sker då överkvalificerade inkluderas i modellen.
Sammantaget tycks alltså en försämrad matchning på arbetsmarknaden, i form av en ökad andel överkvalificerade personer i
arbetskraften, spela en stor roll för nedgången i humankapitalmodellernas förklaringsvärde över tiden. Men låt oss genast framhålla att detta knappast kan vara den enda eller ens huvudsakliga
orsaken. Ett uppenbart problem med resonemanget är att
överkvalificeringen tycks ha pågått under lång tid i Sverige, åtminstone sedan mitten av 1970-talet att döma av Tabell 5 ovan, medan
en mer påtaglig minskning av humankapitalmodellens förklaringsvärde inte inträffade förrän under 1990-talet. Under perioden dessförinnan måste därmed matchningsproblemen antingen ha motverkats av andra faktorer eller på annat sätt ha haft mindre betydelse då än under senare år.
Den försämrade matchningen med avseende på humankapital,
innebär sannolikt att spelrummet för andra bestämningsfaktorer till
lön än individers kvalifikationer har vidgats. Löneförhandlingssystemets förändringar under senare år bidrar ytterligare till denna
utveckling. Den decentralisering av förhandlingarna som ägt rum
har bl.a. lett till en ökad inverkan av branschspecifika faktorer i
lönesättningen. Utbredningen av individuell lönesättning, med en
minskad andel garanterade påslag i löneavtalen, har medfört att
lönesättande chefer får ett ökat inflytande på de anställdas lönenivå.
I Tabell 7 redovisas analyser av löneskillnader 1991 och 2000 där vi,
förutom de konventionella indikatorerna på individers humankapital, även inkluderat några indikatorer på arbetets egenskaper
samt ett antal branschkategorier. Följande variabler ingår vid sidan
av humankapitalvariablerna: arbetets utbildningskrav och upplär144
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ningstiden i arbetet (se kapitel 3 för en mer ingående diskussion av
dessa mått), antal underställda samt nio branschkategorier som
jämförs med verkstadsindustrin.
Vi ser att då dessa variabler inkluderas finns ingen större skillnad
i förklaringsvärde mellan 1991 och 2000 – andelen förklarad
variation är ungefär 50 procent båda åren (rentav något högre vid
den senare tidpunkten). Även om residualspridningen tycks vara
något större år 2000 är skillnaden mellan åren liten. Den ökade
lönespridningen bland individer med lika lång utbildning och
erfarenhet tycks alltså inte förklaras av en ökad betydelse av (för
forskare) svårobserverade personliga egenskaper. Enligt Tabell 7
kan i stället större delen av ökningen mellan 1991 och 2000 i lönespridning inom utbildnings- och erfarenhetskategorier återföras på
jobb- och branschspecifika faktorer.9
Under 1990-talet har löneskillnaderna efter bransch ökat klart.
De branscher som domineras av offentliga arbetsgivare har halkat
efter ordentligt. Resultaten i Tabell 7 visar att anställda inom
offentlig förvaltning och vård har tappat cirka 10 procent i lönenivå
jämfört med verkstadsindustrin mellan 1991 och 2000, medan
anställda inom utbildningssektorn har förlorat omkring 15 procent.
Även byggnadsindustrin har förlorat i relativt löneläge sedan 1991,
liksom den heterogena gruppen transporter och kommunikationer.
Bäst har löneutvecklingen varit i tillverkningsindustrin och inom
bank- och försäkringsverksamhet. De ökade branschlöneskillnaderna beror säkert både på den offentliga sektorns finansieringsproblem och på förändringar i systemet för löneförhandlingar.
Uppseendeväckande är också de kraftigt höjda lönepremierna för
chefs- och arbetsledaransvar. Chefer med fler än 25 underställda
hade 1991 knappt 25 procent (exp (0,218) = 1,244) högre lön än
anställda utan ledningsansvar – givet individuella kvalifikationer,
krav i arbetet och bransch. Denna lönepremie hade år 2000 ökat till
drygt 40 procent (exp (0,345) = 1,412). Även på lägre chefsnivåer
har lönepremien vuxit påtagligt. En tänkbar orsak till denna
9
Positiva personliga egenskaper (t.ex. social kompetens och gott omdöme) kan i viss mån
vara förknippade med innehav av den typ av positioner i arbetet som ger höga relativlöner
(t.ex. ledningsansvar). Därmed är det möjligt att höjningen av den relativa lönenivån i dessa
positioner mellan 1991 och 2000 delvis avspeglar en ökad betydelse av den sortens
individegenskaper. Men en generell tolkning av resultaten i sådana termer förefaller inte
rimlig. Av Tabell 7 framgår t.ex. att lönerna inom industrin och banksektorn har ökat
mycket snabbare än inom vården och utbildningsväsendet, trots att social kompetens m.m.
knappast är viktigare eller vanligare i de förra verksamheterna än i de senare. Effekterna av
arbetets kvalifikationskrav däremot, där en koppling till positiva personegenskaper är mer
trolig, har inte förändrats nämnvärt sedan 1991.
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utveckling är att antalet chefer på arbetsplatserna har minskat till
följd av nya organisations- och ledningsformer i riktning mot
mindre hierarkiska strukturer. Andelen anställda som innehar
chefsbefattningar på olika nivåer har dock varit helt stabil mellan
1991 och 2000.10 Denna förklaring kan alltså troligen avvisas. En
annan möjlig förklaring till de kraftigt höjda chefslönerna är att
extern rekrytering kan ha kommit att ersätta intern befordran som
huvudsaklig karriärväg för cheferna (Frank och Cook 1995). Detta
kan i så fall ha påverkat alla chefers möjligheter att erhålla högre
lön, eftersom deras anställningschanser hos alternativa arbetsgivare,
och därmed deras förhandlingsposition gentemot den nuvarande
arbetsgivaren, kan ha förbättrats. Den genomsnittliga anställningsstabiliteten har faktiskt sjunkit för chefer under 1990-talet, men
minskningen är måttlig och bara något större än bland alla anställda
sammantagna. Den ökade rörligheten är vidare minst bland chefer
med fler än 25 underställda, men det är denna kategori som har fått
den största genomsnittliga löneökningen.11 En tolkning som ligger
nära till hands är i stället att de uppdrivna belöningsnivåerna på
arbetslivets allra högsta positioner under 1990-talet har fått följdverkningar nedåt i ledningsstrukturerna. I detta sammanhang är det
dock intressant att notera att chefslönepremierna även har ökat
inom den offentliga sektorn (detta framgår ej av tabellen). (Se även
avsnitt B nedan där löneförändring 1991–2000 analyseras.)

10
Både 1991 och 2000 var andelen som inte hade några underställda cirka 75 procent, medan
andelen med 1-5 underställda var cirka 12 procent, andelen med 6-25 underställda 9-10
procent samt andelen med fler än 25 underställda drygt 3 procent.
11
Anställningsstabiliteten (mätt som den andel av individens totala tid i arbetslivet som
spenderats hos den nuvarande arbetsgivaren; se vidare kapitel 3) har minskat från 57 till 51
procent mellan 1991 och 2000 bland chefer med 1-5 underställda, från 61 till 52 procent
bland chefer med 6-25 underställda och från 55 till 51 procent bland chefer med fler än 25
underställda. (Bland anställda utan ledningsansvar är motsvarande minskning 53 till 51
procent.)
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Tabell 7. Löneskillnader efter utbildning, erfarenhet, kön, arbetsegenskaper och bransch 1991 och 2000. Alla anställda
1991
Erfarenhet
Erfarenhet i kvadrat
Kvinnor = 1
Utbildningsår
Inga underställda
1-5 underställda
6-25 underställda
26+ underställda

2000
0,014*

0,015*
-0,00024*
-0,095*
0,019*
0
0,044*
0,120*
0,218*

-0,00021*
-0,086*
0,022*
0
0,079*
0,160*
0,345*

Jobbets utbildningskrav
Upplärningstid i jobbet
Verkstadsindustri
Övrig industri
Byggnadsindustri
Handel
Transport
Bank etc.
Offentlig förvaltning
Utbildningssektorn
Vård
Övriga tjänster

0,030*
0,003*
0
0,032*
0,094*
0,005
0,052*
0,087*
-0,017
-0,076*
-0,033*
-0,035

0,034*
0,003*
0
0,023
-0,013
-0,034*
0,002
0,090*
-0,108*
-0,211*
-0,119*
-0,107*

R2
! av residualen
N

0,500
0,203
3 178

0,511
0,217
2 869

* koeffecienten är signifikant på 95%-nivån.

4.4

Löneskillnader mellan privat och offentlig
verksamhet

Vi har i avsnittet ovan redogjort bl.a. för hur skillnaderna mellan
privat och offentlig sektor vad gäller avkastning på utbildning och
erfarenhet har förändrats till de offentliganställdas nackdel. I detta
avsnitt skall vi mer ingående redovisa hur relativlönerna mellan
anställda i de två sektorerna har förändrats.
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Tabell 8 visar dels observerade skillnader i genomsnittslön
mellan privat- och offentliganställda, dels löneskillnader mellan
sektorerna efter standardisering för genomsnittliga skillnader i
utbildningslängd och förvärvsarbetsår. Av tabellen framgår de
dramatiska förändringar som skett i fråga om skillnader i relativlöner mellan sektorerna. 1968 hade offentliganställda i genomsnitt
cirka 10 procent högre lön än privatanställda. År 2000 var i stället
genomsnittslönerna mer än 8 procent lägre i den offentliga sektorn.
Då vi standardiserar för utbildningsår och erfarenhet, dvs. tar
hänsyn till sektorsskillnader i fråga om utbildningslängd och antal
år i arbetskraften, var löneskillnaderna marginella 1968 (1,8 procent
lägre lön för offentliganställda). Dessa standardiserade löneskillnader efter sektorstillhörighet har ökat mycket starkt till de
offentliganställdas nackdel. År 2000 tjänade offentliganställda så
mycket som ca 16 procent mindre än privatanställda med samma
antal utbildningsår och förvärvsarbetsår.
Då kvinnor och män analyseras separat (de två nedre panelerna i
Tabell 8) framgår att det 1968 var en klar fördel för kvinnor, givet
utbildningslängd och erfarenhet, att arbeta inom offentlig sektor –
den standardiserade genomsnittslönen var nästan 12 procent högre
där. Även om denna skillnad successivt minskade, var det ända
fram till 1981 en lönemässig fördel för kvinnor att vara offentliganställda (2,5 procent högre standardiserade löner för kvinnor i
offentlig sektor år 1981). Vi ser dock att denna fördel förbyttes till
en markant nackdel under 1980- och 1990-talen. År 2000 var de
standardiserade lönerna för kvinnor nästan 10 procent lägre inom
offentlig sektor. För män har de standardiserade genomsnittslönerna sedan 1974 legat högre inom privat sektor och klyftan
mellan sektorerna har gradvis vidgats.12
Sammanfattningsvis har relativlönerna inom offentlig sektor haft
en kraftigt fallande trend under hela de drygt trettio år vi här kan
observera. De kraftigt försämrade relativlönerna för offentliganställda under 1990-talet bör ställas i relation till de resultat som
presenteras i kapitel 3, nämligen att offentliganställdas arbetsförhållanden blivit alltmer påfrestande under 1990-talet. Både utifrån
lönemässiga och arbetsmiljömässiga aspekter tycks alltså offentliganställdas arbeten i jämförelse med privatanställdas arbeten ha blivit
allt sämre.
12
Av tabellen framgår att sektorsskillnaderna är större då kvinnor och män analyseras
tillsammans än då sektorsskillnaderna beräknas separat för könen. Detta beror på att en
större andel kvinnor är offentliganställda och att kvinnor har lägre relativlöner än män.
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Tabell 8. Genomsnittliga löneskillnader mellan anställda i offentlig
och privat sektor (procent)

1968

1974

1981

1991

2000

9,6
-1,8
2 764

1,1
-4,6
2 897

-1,2
-5,2
3 218

-6,7
-11,7
3 275

-8,4
-15,9
2 930

19,1
1,5
1 706

8,4
-1,8
1 683

3,5
-4,4
1 699

-2,3
-11,5
1 653

-2,7
-14,3
1 502

23,3
11,7
1 058

11,0
5,7
1 214

6,6
2,5
1 519

0,6
-3,6
1 622

-4,7
-10,0
1 428

Kvinnor + män:
Observerad skillnad
Standardiserad skillnad
N

Män:
Observerad
Standardiserad
N

Kvinnor:
Observerad
Standardiserad
N

Standardisering = konstanthållning för utbildningsår, förvärvsarbetsår och
förvärvsarbetsår i kvadrat.

4.5

Löneskillnader mellan kvinnor och män

I ett tidigare avsnitt presenterade vi resultat som visar att kvinnor i
genomsnitt erhåller lägre lönepremier för sin utbildning och sitt
deltagande i arbetslivet. I Tabell 9 visas hur könslöneskillnaderna
på den svenska arbetsmarknaden har förändrats under perioden
1968 till 2000. Vi redovisar dels gapet mellan kvinnors och mäns
observerade genomsnittslöner, dels gapet mellan genomsnittslöner
som standardiserats för könsskillnader vad gäller utbildningslängd
och förvärvsarbetsår. Våra resultat visar, i likhet med många andra
studier, att lönegapet mellan könen minskade tydligt mellan 1968
och 1981. Detta framgår både om de observerade lönerna jämförs
rakt av och om lönerna jämförs för anställda med samma
utbildningslängd och arbetslivserfarenhet. Under 1980-talet avstannade denna utjämning mellan könen. År 1991 var kvinnornas
genomsnittslöner 82,4 procent av männens jämfört med 83,2 procent 1981. Även den standardiserade löneskillnaden ökade mellan
1981 och 1991, med 2,5 procentenheter. Under 1990-talet har
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visserligen det observerade könslönegapet minskat med ungefär två
procentenheter, men de standardiserade löneskillnaderna har
snarare ökat än minskat. Justerat för utbildningslängd och förvärvsarbetsår, har könslöneskillnaderna mellan 1981 och år 2000 ökat
med drygt tre procentenheter.
År 1981 minskar standardiseringen för utbildningslängd och
arbetslivserfarenhet lönegapet mellan män och kvinnor med
omkring en femtedel. För år 1991 påverkar denna standardisering
lönegapet i mindre utsträckning. År 2000 tycks den standardiserade
löneskillnaden vara något större än den observerade. Innebörden av
dessa resultat är att fram till 1981 kunde en del av lönegapet
förklaras med att kvinnor i jämförelse med män hade kortare
utbildningslängd och mindre arbetslivserfarenhet. Sedan dess har
kvinnornas relativa utbildningsnivå och erfarenhet stigit. År 2000
var den genomsnittliga utbildningen t.o.m. något längre bland
anställda kvinnor än bland anställda män; och den genomsnittliga
arbetslivserfarenheten endast drygt ett år kortare för kvinnor.
Denna utjämning av arbetslivsrelaterade erfarenheter och färdigheter mellan könen gör att förklaringar till könslöneskillnader i
termer av olikheter i individernas kvalifikationer blivit allt mindre
relevanta.
Separata analyser av lönegapet bland anställda i den offentliga
och privata sektorn (de två nedre panelerna i Tabell 9) visar att
könslöneskillnaderna var betydligt större i den privata sektorn fram
till 1991. Sektorsskillnaderna har dock avtagit över tid och år 2000
är det standardiserade lönegapet endast 1,4 procentenheter större i
den privata sektorn. Under 1990-talet minskade den standardiserade löneskillnaden med 1,6 procentenheter i den privata
sektorn, medan den ökade med 1,4 procentenheter bland offentliganställda.
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Tabell 9.

Kvinnors genomsnittslöner i procent av mäns genomsnittslöner
1968

1974

1981

1991

2000

71,5
76,1
2 771

77,9
81,5
2 901

83,2
86,7
3 235

82,4
84,2
3 280

84,5
83,6
2 954

69,9
78,9
852

76,9
84,2
1 100

83,3
89,3
1 452

83,9
88,8
1 486

84,5
87,4
1 191

67,6
72,8
1 912

75,1
79,0
1 797

80,9
85,2
1 766

81,6
84,4
1 789

86,2
86,0
1 739

Alla anställda
Observerad skillnad
Standardiserad skillnad
N

Offentlig sektor
Observerad skillnad
Standardiserad skillnad
N

Privat sektor
Observerad skillnad
Standardiserad skillnad
N

Standardisering = konstanthållning för utbildningsår, förvärvsarbetsår och
förvärvsarbetsår i kvadrat.

För att närmare analysera vad könslönegapets förändring (eller
brist på förändring) beror på, använder vi en metod för att dela upp
de genomsnittliga könslöneskillnadernas förändring över tid i olika
komponenter. (Metoden har lanserats av Juhn, Murphy och Pierce
1991. För Sverige, se Richardson 1997; Edin och Richardson
2001.)13 Denna teknik möjliggör en uppdelning av könslönegapets
förändring mellan två tidpunkter i följande fyra komponenter:
(a)

Skillnader i observerade egenskaper. Den del av förändringen

som beror på att de genomsnittliga värdena på de oberoende variablerna – i detta fall utbildning och erfarenhet –
utvecklat sig olika för kvinnor och män. Om t.ex. kvinnors

13
I vad som följer försöker vi ge en ”intuitiv”, icke-teknisk förklaring av denna
dekomponeringsmetod. För en utmärkt, mer formell förklaring av metoden, se Edin och
Richardson (2001).
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erfarenhet relativt männens har ökat och allt annat är
oförändrat, kommer könslönegapet att minska.
(b) Skillnader i observerade lönepremier. Den del som beror på
att skillnaderna mellan kvinnor och män vad gäller koefficienterna ("lönepremien") för utbildningslängd och erfarenhet förändras över tid. Om t.ex. kvinnors lönepremie för
utbildning blir mer lik männens och allt annat är oförändrat, kommer könslönegapet att minska.
(c) Skillnader i icke observerbara egenskaper eller diskriminering.
Den del av förändringen som beror på förändring i
kvinnornas relativa position inom den residuala fördelningen (dvs. de löneskillnader som finns inom grupper med
samma utbildning och erfarenhet). Om t.ex. kvinnor i
genomsnitt rör sig uppåt i denna residuala fördelning –
antingen pga. att diskrimineringen mot kvinnor minskar
eller pga. att kvinnor förbättrat sin (för forskarna) icke
observerbara kvalifikation relativt männen – och allt annat
är lika, kommer könslöneskillnaderna att minska.
(d) De icke observerbara lönepremiernas förändring. Den del av
förändringen som beror på förändringar i löneskillnaderna,
givet de observerbara egenskaperna utbildningslängd och
erfarenhet. Detta kallas av ekonomer för ”icke observerad
priseffekt” och antas av vissa främst gälla lönepremierna för
t.ex. kompetens och förmåga som inte kan observeras av
forskarna (denna tolkning är dock föremål för diskussion).
Om t.ex. löneskillnaderna inom utbildnings- och erfarenhetsgrupperna (den residuala fördelningen) ökar och om
kvinnornas relativa position inom denna fördelning är oförändrat sämre än männens och allt annat är lika, kommer
könslönegapet att öka.14
I Tabell 10 visas resultatet av en dekomponering av könslönegapets
förändring 1968–1974, 1974–1981, 1981–1991 och 1991–2000. Av
den första raden i tabellen framgår att de genomsnittliga könslöneskillnaderna minskade starkt mellan 1968 och 1981. Detta tycks
främst ha berott på förändringar vad gäller de två icke observerbara
komponenterna. För det första förbättrades kvinnornas relativa
14
Av detta bör framgå att komponent (a) och (b) i princip kan ses som parallella till (c) och
(d), med skillnaden att (a) och (b) gäller observerbara egenskaper respektive lönepremier,
medan (c) och (d) avser ej observerbara egenskaper respektive lönepremier. Det bör dock
beaktas att "icke observerbara egenskaper" också kan innefatta diskriminering mot kvinnor,
dvs. att det i så fall är kvinnans egenskap just som kvinna det gäller.
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position inom erfarenhets- och utbildningsgrupper (”icke
observerbara egenskaper eller diskriminering”) och för det andra
minskade löneskillnaderna mellan personer med samma utbildningslängd och erfarenhet (”icke observerbara lönepremier”). Den
senare faktorn var dock av mindre betydelse mellan 1974 och 1981
än mellan 1968 och 1974. Av mindre betydelse för utjämningen av
könslöneskillnaderna under perioden 1968–1981 var att könsskillnaderna i fråga om erfarenhet och utbildningslängd minskade
samt att könsskillnaderna i avkastningen på dessa två egenskaper
minskade.
Tabell 10 tyder vidare på att lönestrukturens förändring från
1981 och framåt har missgynnat kvinnor som grupp. Under denna
period har det skett en tydlig utjämning mellan könen i fråga om de
observerade lönefaktorerna erfarenhet och utbildningslängd. Om
enbart dessa faktorer påverkade anställdas löner skulle könslönegapet ha minskat med omkring 6,5 procentenheter mellan 1981 och
2000. Men de genomsnittliga löneskillnaderna mellan kvinnor och
män har minskat mycket mindre än så (cirka 1,5 procentenheter).
Enligt resultaten i Tabell 10 beror detta till största delen på att
löneskillnaderna, givet utbildningslängd och erfarenhet, har ökat.
Om de ”icke observerbara lönepremierna” hade varit oförändrade
från 1981 till 2000 skulle könslönegapet enligt dessa skattningar ha
minskat med omkring 3,5 procent (0,0138 + 0,0208). En annan
förklaringsfaktor är att kvinnor under perioden 1981–1991 rangordnades lägre lönemässigt, givet utbildningslängd och erfarenhet,
vilket antingen beror på ökad diskriminering mot kvinnor eller på
att vissa lönebestämmande faktorer, som inte kan observeras och
där kvinnor har sämre genomsnittliga värden än män, blev viktigare
under denna period.
Det finns flera möjliga orsaker till att löneskillnaderna, givet
utbildning och erfarenhet, har ökat och att detta tenderat att ha
missgynnat kvinnor. En sådan orsak som angivits är att egenskaper
såsom samarbetsförmåga och social kompetens har ökat i betydelse
på arbetsplatserna och därmed belönas högre. Vi har dock svårt att
föreställa oss att kvinnor skulle missgynnas av en sådan utveckling,
eftersom kvinnor ofta anses besitta just sådana färdigheter. En
möjlig alternativ hypotes är i stället att det är de ökade lönepremierna till chefer och arbetsledare som har missgynnat kvinnor,
eftersom kvinnor är starkt underrepresenterade bland anställda
med chefs- och arbetsledaransvar (se Hultin 1998). Att undersöka
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rimligheten i denna hypotes är en naturlig fortsättning på dessa
analyser.
Det bör vidare understrykas att vi i dessa analyser bara har
använt utbildningslängd, inte utbildningsinriktning. En del av förklaringen till den ökade betydelsen av ”icke observerade egenskaper” kan vara att den ökade utbildningslängden för kvinnor inte
räcker, eftersom den inte har ”rätt” inriktning. En relaterad möjlig
orsak är att förändrade löneskillnader mellan branscher och
sektorer har verkat till kvinnors nackdel. Edin och Richardson
(2001) sammanfattar resultaten av sin analys av perioden 1968 till
1991 med att förändringar i branschlöneskillnaderna systematiskt
har varit till kvinnors nackdel. En ytterligare infallsvinkel för att
förstå varför kvinnor missgynnats av lönestrukturens förändring är
den ökande överutbildningen som behandlats ovan, eftersom fler
kvinnor än män är överkvalificerade.
Sammanfattningsvis visar dessa resultat för det första att kvinnor
rangordnas lägre lönemässigt än män, givet utbildningslängd och
erfarenhet. Detta underläge för kvinnor utjämnades från slutet av
1960-talet fram till början av 1980-talet, men försämrades under
1980-talet för att sedan vara relativt stabilt under 1990-talet. För
det andra ökade löneskillnaderna, givet utbildningslängd och
erfarenhet, under 1980-talet och i ännu högre grad under 1990talet. Eftersom kvinnor rangordnas lägre lönemässigt inom denna
fördelning, medför en sådan ökning av lönespridningen att
könslönegapet ökar – såvida inga andra förändringar samtidigt
inträffar. Under de senaste två decennierna har dock andra förändringar inträffat. Skillnaderna mellan kvinnor och män vad gäller
utbildningslängd och framför allt arbetslivserfarenhet har utjämnats, så att de kvarstående skillnaderna blivit marginella. Denna
utjämning vad gäller observerade lönefaktorer har modifierat den
för kvinnor negativa förändringen av lönestrukturen, så att nettoutfallet blivit att de observerade skillnaderna i genomsnittslön
mellan könen varit relativt oförändrade sedan början av 1980-talet.
Vi anser att det är en viktig uppgift för framtida forskning att mer
ingående undersöka orsakerna till att kvinnor missgynnats av lönestrukturens förändring under senare år.
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Tabell 10. Dekomponering av könslönegapets förändring (logaritmiska enheter)

1974-1968 1981-1974 1991-1981 2000-1991

Total förändring av lönegapet

-0,0847

-0,0650

0,0089

-0,0251

-0,0144
0,0130

-0,0189
0,0079

-0,0179
-0,0076

-0,0256
-0,0142

-0,0014

-0,0111

-0,0255

-0,0398

-0,0138
-0,0028

0,0111
-0,0003

0,0027
-0,0002

0,0021
-0,0011

Summa observerbara lönepremier

-0,0166

0,0107

0,0025

0,0010

Förändringar i icke observerbara
egenskaper och/eller diskriminering

-0,0326

-0,0543

0,0182

-0,0073

Förändringar i icke observerbara
lönepremier

-0,0342

-0,0104

0,0138

0,0208

Förändringar i observerbara egenskaper:
Erfarenhet
Utbildningslängd
Summa observerbara egenskaper

Förändringar i lönepremier för
observerbara egenskaper:
Erfarenhet
Utbildningslängd

Not: För information om N respektive år, se Tabell 9.

4.6

Löneskillnader mellan svensk- och utlandsfödda
anställda

Tabell 11 presenterar en analys av löneskillnaderna mellan anställda
födda i Sverige och utomlands. Invandrarna har vi delat in i två
kategorier: de med ursprung i Norden och Västeuropa samt de som
är födda i andra länder.15 Analysen genomförs endast för de två
senaste undersökningstidpunkterna (1991 och 2000). Vid tidigare
undersökningstillfällen var gruppen ”övriga världen” dels relativt
liten, dels har dess sammansättning ändrats vilket gör att jämförelser över längre tidsperioder inte är meningsfulla.
Resultaten i tabellen tyder på att de observerade löneskillnaderna
mellan individer födda i Nord- och Västeuropa och i Sverige är
15
Enligt kodningen i Levnadsnivåundersökningen definieras här invandrare som
utlandsfödda personer vars föräldrar var utländska medborgare då respondenten föddes.
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marginella både 1991 och 2000. Personer födda utanför Nord- och
Västeuropa har emellertid betydligt lägre löner än dem som är
svenskfödda. Anställda i kategorin ”övriga världen” tjänade både
1991 och 2000 omkring 14 procent mindre än infödd arbetskraft.
När hänsyn har tagits till individernas arbetslivserfarenhet, kön och
utbildningslängd förändras resultaten för 1991 endast marginellt.
För år 2000 däremot reduceras löneskillnaderna mellan personer
födda i Sverige och i ”övriga världen” med drygt tre procentenheter. För denna kategori tycks alltså drygt 20 procent av löneskillnaden mot infödd arbetskraft år 2000 bero på gruppens
sammansättning vad gäller kön, erfarenhet och utbildning.
Löneskillnaderna mellan personer födda i Sverige och utomlands
är såldes relativt stabila över tid. Nord- och västeuropéer tjänar
marginellt mindre än personer födda i Sverige. Övriga invandrare
tjänar betydligt mindre och denna skillnad kan bara delvis förklaras
med skillnader i traditionella humankapitalvariabler och könssammansättning. Två kommentarer är dock på sin plats i detta
sammanhang. För det första har 1990-talskrisen drabbat invandrarna hårdare än resten av befolkningen. Andelen personer i
arbetskraften har i större utsträckning sjunkit bland invandrare än
bland svenskar (Ds 2000:69). Dessutom är varaktig arbetslöshet
betydligt vanligare bland personer födda utomlands (se kapitel 2 i
denna volym). För det andra är det viktigt att ta hänsyn bl.a. till
sådana faktorer som vistelsetiden i landet, när man studerar
löneojämlikhet mellan personer som invandrat till ett land och
personer som är födda i landet i fråga. Levnadsnivåundersökningarna omfattar dock för få individer från respektive ursprungsregion för att möjliggöra sådana uppdelningar. Av denna orsak bör
mer ingående analyser av invandrarnas lönesituation baseras på
datamaterial som omfattar betydligt fler individer med utländsk
härkomst.
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Tabell 11.

Löneskillnader mellan anställda födda i Sverige och
utomlands (procent i förhållande till svenskfödda)

Observerad
skillnad

Standardiserad skillnad

Födda i:
Sverige
Norden och Västeuropa
Övriga världen

1991
0
-3,1
-13,9*

2000
0
-1,0
-14,1*

1991
0
-3,2*
-14,1*

R2
N

0,012
3 278

0,011
2 967

0,359
3 278

2000
0
-3,1
-11,0*
0,299
2 954

Not: Standardisering = konstanthållning för utbildningsår, kön, förvärvsarbetsår och förvärvsarbetsår i kvadrat.
I grupperna födda utanför Sverige ingår enbart personer som är födda
utomlands av föräldrar som inte var svenska medborgare då personen
föddes.
* skillnaden gentemot anställda födda i Sverige signifikant på 95%nivån.

4.7

Klassposition

Samhällsklass eller yrkesposition är en viktig prediktor till löneskillnader, liksom till andra former av ojämlikhet. I Tabell 12 nedan
redovisar vi hur de genomsnittliga löneskillnaderna mellan olika
klasser har förändrats under perioden 1968 till 2000. Följande fem
kategorier av anställda urskiljs: högre tjänstemän, tjänstemän på
mellannivå, lägre tjänstemän, kvalificerade arbetare samt okvalificerade arbetare.16 Jämförelserna görs med okvalificerade arbetare
som referensgrupp. Tabellen presenterar procentuella skillnader
mellan respektive klassers genomsnittslöner och den för okvalificerade arbetare. 17
I den första panelen i Tabell 12 redovisas löneskillnadernas
utveckling över tid för samtliga anställda. Det generella mönstret är
att klasslöneskillnaderna minskade kraftigt mellan 1968 och 1974.
Denna minskning fortsatte fram till 1991. Under 1990-talet var
klasskillnaderna relativt konstanta, med undantag för att relativ16
Vid konstruktion av klassvariabeln används Statistiska centralbyråns SEI-koder (se
Andersson, Erikson och Wärneryd 1981). I samtliga tabeller ingår enbart anställda.
17
Vad gäller klassanalysen redovisar vi inte löneskillnaderna separat för kvinnor och män
eftersom antalet kvinnor inom vissa klasskategorier är mycket litet 1968 och 1974.
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lönerna för kvalificerade arbetare sjunker. Som en illustration av
löneskillnadernas omfattning och förändring över tid kan nämnas
att en högre tjänsteman 1968 i genomsnitt hade ungefär 2,4 gånger
(144 procent) högre lön än en okvalificerad arbetare. Motsvarande
siffra år 2000 är ungefär 1,7 gånger högre lön.
I den andra och tredje panelen i Tabell 12 redovisas resultaten
separat för anställda inom den offentliga och privata sektorn. Den
generella trenden mot en utjämning av klasslöneskillnaderna fram
till 1981 tycks gälla för de flesta kategorier inom ekonomins båda
sektorer. Löneskillnaderna efter klass har sedan början av 1980talet varit mycket större inom privat än inom offentlig sektor.
Under 1990-talet tycks dock relativlönerna för högre tjänstemän i
privat sektor ha minskat, medan motsvarande skillnader i stället
ökat något inom offentlig sektor. För övriga tjänstemannagrupper
har dock lönerna i jämförelse med okvalificerade arbetare ökat
inom privat sektor, medan de varit relativt oförändrade inom
offentlig sektor. Vi ser också att kvalificerade arbetare inom privat
sektor tycks ha haft högre relativlöner 1991 än 1981 och 2000.
Vidare framgår att den minskning av löneskillnader mellan
kvalificerade och okvalificerade arbetare under 1990-talet som vi
fann för alla anställda, tycks bero på minskningen av de förras
relativlöner inom den privata sektorn. Skillnaderna mellan dessa två
arbetarkategorier inom den offentliga sektorn är i stort sett oförändrade under samma period.
Tabell 12 visar också hur stor andel av lönevariationen (R2) som
klass ”förklarar” respektive år samt hur stor lönevariationen är
inom klassgrupperna (standardavvikelsen, !, av residualen). Under
perioden 1968 till 1991 förklarade uppdelningen mellan de fem
klasskategorierna mellan 33 och 35 procent av lönevariansen. Lönevariationen inom klasserna minskade från 1968 till 1981 med mer
än en femtedel, för att därefter öka en aning fram till 1991. Mellan
1991 och 2000 har R2 minskat från cirka 33 till 30 procent, medan
residualstandardavvikelsen ökat från cirka 0,23 till 0,26.
Det tycks alltså finnas en svag tendens till att yrkesklass under
1990-talet förklarar mindre av de löneskillnader som finns bland
anställda, samtidigt som lönevariationen inom klassgrupperna ökar.
Av den andra och tredje panelen i Tabell 12 framgår dock att det
endast är bland privatanställda som denna trend mot minskat
förklaringsvärde för klass finns mellan 1991 och 2000. R2 minskade
med nästan sex procentenheter i privat sektor, medan residualvariationen samtidigt ökade där. Inom offentlig sektor var däremot
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både R2 och löneskillnaderna inom klasserna i stort sett oförändrade.

Tabell 12.

Löneskillnader efter klass (procent i förhållande till
okvalificerade arbetare)

Alla anställda

1968

1974

1981

1991

Högre tjänstemän
Tjänstemän mellannivå
Lägre tjänstemän
Kvalificerade arbetare
Okvalificerade arbetare

144,2
74,1
19,8
22,0
0

89,1
37,9
10,0
18,7
0

70,0
29,4
8,9
14,3
0

67,7
26,0
9,2
15,3
0

65,8
26,6
10,8
11,2
0

R2

0,355
0,344
2 719

0,331
0,234
3 264

0,298
0,260
2 953

! av residualen
N

Privat sektor

0,335
0,265
2 869

0,334
0,224
3 216

2000

1968

1974

1981

1991

2000

Högre tjänstemän
Tjänstemän på mellannivå
Lägre tjänstemän
Kvalificerade arbetare
Okvalificerade arbetare

145,8
76,6
21,2
21,2
0

91,4
38,5
10,1
18,5
0

85,9
38,7
8,8
14,3
0

83,2
30,3
10,1
18,9
0

74,2
33,4
11,9
12,6
0

R2
! av residualen
N

0,301
0,348
1 875

Offentlig sektor
Högre tjänstemän
Tjänstemän på mellannivå
Lägre tjänstemän
Kvalificerade arbetare
Okvalificerade arbetare
R2
! av residualen
N

1968
141,9
70,3
17,2
29,6
0
0,445
0,333
844

0,299
0,265
1 776
1974
89,3
38,4
10,6
16,4
0
0,393
0,265
1 093

0,364
0,231
1 764
1981
59,7
23,6
9,1
13,4
0
0,336
0,209
1 449

0,374
0,244
1 783

0,317
0,278
1 741

1991
53,6
23,2
8,4
8,6
0

2000
55,9
22,7
9,5
8,1
0

0,322
0,208
1 476

0,324
0,215
1 189
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Del B. Anställda individers löneutveckling under 1990-talet
Hittills har löneskillnaderna år 2000 jämförts med motsvarande
skillnader vid fyra tidpunkter bakåt i tiden. Vi har således använt
oss av tvärsnittsdata fram till nu. I detta avsnitt kommer vi i stället
att beskriva hur samma individers reallöner har förändrats under
1990-talet. Vi använder alltså här levnadsnivåundersökningarnas
panelansats, dvs. att samma individer intervjuas vid fler än ett tillfälle. Analysen baseras på de respondenter som var anställda vid
båda de senaste intervjutillfällena (1991 och 2000). Löneförändring
beräknas som skillnaden i logaritmen av timlön 2000 och logaritmen av timlön 1991 för samma individ. Genom att omvandla lön
till logaritmiska värden kan skillnaden beskrivas som en ungefärlig
proportionell förändring.
Den genomsnittliga förändringen i log(timlön) för den grupp
personer som hade en anställning både 1991 och 2000 är 0,257,
vilket innebär cirka 29 procents löneökning.18 Medianlöneförändringen är något mindre, 0,224. De allra flesta personer som hade en
anställning både 1991 och 2000 har erfarit reallöneökningar under
1990-talet; knappt 9 procent av de anställda som ingår i detta urval
fick en reallönesänkning och övriga antingen oförändrad eller
högre reallön.
Tabell 13 visar hur löneförändringens medianvärde varierar efter
klass-, kön- och sektorstillhörighet 1991.19 (För att renodla betydelsen av klass för löneutvecklingen, ingår endast personer som
inte har bytt klass mellan 1991 och 2000.) Av tabellen framgår att
även om den typiske anställde inom alla dessa delgrupper haft en
rejäl reallöneökning, finns det stora skillnader mellan grupperna.
Med ett undantag har offentliganställda inom alla klass- och
könsgrupper haft en sämre löneutveckling än privatanställda.
Undantaget är kvinnliga okvalificerade arbetare, bland vilka
offentliganställda haft en något större löneökning. Kvinnliga lägre
tjänstemän har dessutom haft ungefär samma medianlöneutveckling oavsett sektor. Då kvinnor och män med samma klass18
Här liksom senare i avsnittet anges procentskillnader, vilka erhålls genom att ta
exponenten av det logaritmiska värde som presenteras i tabellerna. I detta fall exp(0,257) =
1,293.
19
I Tabell 13-15 används medianen i stället för medelvärdet som centralmått. Orsaken till
detta är att bastalen (antal respondenter) är små inom vissa av de delgrupper som
presenteras, och medianen är inte lika känslig för extremvärden som medelvärdet.
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position och inom samma sektor jämförs, framstår inte kvinnor
som missgynnade i fråga om lönetillväxt – i sex av tio klass- och
sektorgrupper är kvinnornas medianlöneökning större än männens.
Det bör noteras att kvinnliga högre tjänstemän i privat sektor är
den grupp som tycks ha erhållit den största löneökningen mellan
1991 och 2000, nästan 48 procents löneökning. Antalet personer i
denna grupp är dock mycket litet, vilket innebär att precisionen i
skattningen är mycket låg. (I själva verket är inga av medianlöneskillnaderna bland de fyra grupperna av högre tjänstemän statistiskt
säkerställda.) Tabell 13 visar till sist att bland såväl kvinnor som
män inom båda sektorerna har högre tjänstemän erhållit större
löneökningar än anställda inom andra klasser.

Tabell 13. Löneförändringar efter kön, sektor 1991 och klass 1991.
Medianvärden av "#log(timlön) 2000 och 1991
(Endast anställda som inte bytt klass mellan 1991 och 2000 ingår)
Klassposition 1991

Högre tjänstemän
Tjänstemän på mellannnivå
Lägre tjänstemän
Kvalificerade arbetare
Okvalificerade arbetare
N

Kvinnor

Män

Privat

Offentlig

Privat

(0,389)
0,307
0,199
(0,268)
0,188

0,220
0,195
0,193
0,170
0,214

0,325
0,279
0,250
0,179
0,235

232

420

384

Offentlig
0,270
0,172
(0,199)
(0,129)
0,110
182

Not: siffror inom parentes anger att antalet respondenter i gruppen är mindre
än 30.

Ålder är en viktig faktor för att förklara individers löneförändring
över tid. Detta framgår av Tabell 14. För både kvinnor och män och
inom både privat och offentlig sektor minskar löneökningen med
stigande ålder. Ålderseffekten är dock mycket starkare för tjänstemän än för arbetare. Tjänstemän som 1991 var yngre än 26 år hade
en löneökning på hela 57 procent mellan 1991 och 2000, medan
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motsvarande ökning för arbetare endast var 36 procent.20 Inom den
äldsta åldersgruppen (46–55 år) var löneförändringen ungefär densamma för arbetare och tjänstemän, ca 19 procent. Privatanställda
har haft större löneökningar än offentliganställda i alla åldersgrupper utom en. För alla åldersgrupper tagna tillsammans (se näst
sista raden i tabellen) var löneökningarna större i den privata än i
den offentliga sektorn och större bland tjänstemän än bland
arbetare. Bland offentliganställda hade män i genomsnitt större
ökningar än kvinnor i de två yngsta åldersgrupperna, medan
offentliganställda kvinnor hade större löneökningar i de två äldsta
grupperna. Inom den privata sektorn tenderar kvinnor att ha större
löneökningar än män i alla åldersgrupper utom den äldsta. Detta är
i enlighet med tidigare presenterade resultat, som också tyder på att
privatanställda kvinnor haft en positiv löneutveckling under 1990talet.

Tabell 14. Löneförändringar efter ålder, kön, sektor och
tjänstemän/arbetare 1991. Medianvärden av "#log(timlön) 2000 och
1991
Åldersgrupp
1991

Kvinnor

Män

Män + Kvinnor

Privat

Offentlig

Privat

19-25
26-35
36-45
46-55

0,374
0,304
0,239
0,179

0,317
0,212
0,203
0,179

0,360
0,271
0,197
0,180

(0,353)
0,268
0,187
0,122

0,450
0,325
0,220
0,178

0,304
0,214
0,187
0,173

Alla

0,262

0,210

0,240

0,200

0,240

0,210

374

634

694

299

1 083

915

N

Offentlig Tjänstemän Arbetare

Not: siffror inom parentes anger att antalet respondenter i gruppen är mindre
än 30.

20
En rimlig delförklaring till denna stora skillnad är att tjänstemän tenderar att ha högre
utbildning än arbetare och därför börjat förvärvsarbeta senare. Eftersom löneökningen i
genomsnitt är mycket större för de som nyss inträtt på arbetsmarknaden, kan unga
tjänstemän förväntas ha hög lönetillväxt. En tilläggsanalys som inte presenteras här i
tabellform visar att skillnaderna mellan unga arbetare och tjänstemän minskar då vi
konstanthåller för den anställdes erfarenhet. En relativt stor skillnad kvarstår dock även efter
en sådan standardisering, vilket innebär att variation i erfarenhetslängd inte utgör hela
förklaringen till de skillnader i lönetillväxt som finns mellan dessa båda grupper.
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För att få en mer ingående bild av betydelsen av sektor för löneutvecklingen, har vi gjort en uppdelning i fyra grupper: (a) de som
både 1991 och 2000 arbetade inom offentlig sektor, (b) de som
både 1991 och 2000 arbetade inom privat sektor, (c) de som mellan
1991 och 2000 har bytt från privat till offentlig sektor samt (d) de
som mellan 1991 och 2000 bytt från offentlig till privat sektor. Vi
jämför medianen av såväl observerade som standardiserade löneförändringar för dessa fyra grupper, separat för kvinnor och män.
Standardiseringen innebär att vi jämför personer som dels har
samma genomsnittliga värden på lön, utbildningslängd, förvärvsarbetsår och ålder år 1991, dels har haft samma förändring mellan
1991 och 2000 vad gäller utbildningslängd och antal förvärvsarbetsår samt som grovt sett har haft samma grad av arbetslöshetserfarenhet (vilket mäts genom en variabel som anger om den
anställde varit arbetslös mer än 2 månader mellan 1991 och 2000
eller inte).21
Tabell 15 visar entydigt hur starkt sektortillhörighet, men även
kön, har påverkat löneutvecklingen under 1990-talet. Kolumn (1)
och (2) visar observerade medianvärden för kvinnor respektive
män. Bland dem som inte bytt sektor hade privatanställda klart
större löneökningar än offentliganställda. Detta gäller både kvinnor
och män. För kvinnor som bytt sektor under 1990-talet skiljer sig
inte löneutvecklingen speciellt mycket åt mellan dem som har bytt
från offentlig till privat sektor eller tvärtom. För män däremot är
löneutvecklingen mycket gynnsammare för dem som gick från
offentlig till privat sektor än för dem som gick den motsatta vägen.
Män som bytt till privat sektor har i genomsnitt erfarit så mycket
som 43 procents lönehöjning under dessa nio år, medan medianvärdet för män som bytt från privat till offentlig sektor endast är 24
procent. Kolumn (3) visar skillnaden mellan kvinnors och mäns
medianlöneförändring. Vi ser att könsskillnaderna är små med
undantag av byte från offentlig till privat sektor, där männen gör en
mycket större lönevinst med sektorsbytet.
Då vi i kolumnerna (4) och (5) i Tabell 15 jämför medianvärden
för standardiserade löneförändringar, tenderar sektorsskillnaderna
att bli mycket större jämfört med de observerade värdena. Sam21
Standardiseringen utfördes genom att skatta en ”medianregressionsmodell” även kallad
”least absolute value (LAV) model” separat för kvinnor och män. I modellen ingick de
kontrollvariabler som nämns i texten ovan samt dummy-variabler för tre av de fyra
sektorsbytar-/stannargrupperna. På basis av de erhållna estimaten skattades därefter den
förväntade medianlöneutvecklingen för anställda i de fyra grupperna med genomsnittliga
värden på kontrollvariablerna.
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tidigt tenderar kvinnornas löneutveckling relativt männens att
försämras. Vi ser att anställda som stannat kvar i eller som bytt till
privat sektor har haft en mycket större löneökning än anställda
som stannat kvar i den offentliga sektorn. De standardiserade
skillnaderna mellan kvinnor som bytt till privat sektor och kvinnor
som stannat kvar i offentlig sektor är större än då observerade
värden jämförs, cirka 3,2 procentenheter. Vi ser dessutom att
löneökningen för anställda, både kvinnor och män, som byter från
privat till offentlig sektor är klart lägre än för dem som stannar kvar
i privat sektor. Kolumn (6) visar att män har haft en gynnsammare
löneutveckling än kvinnor inom alla de fyra grupperna då vi jämför
standardiserade medianvärden. Den standardiserade skillnaden
mellan könen är mycket stor för de som byter från offentlig till
privat sektor, mer än 17 procent.
Närmare analyser visar att orsaken till att kvinnornas standardiserade, men inte observerade, löneutveckling är sämre än
männens bör sökas dels i att kvinnor hade kortare erfarenhet och
lägre löner i utgångsläget 1991, dels i att kvinnor hade mindre
arbetslöshetserfarenhet än män under 1990-talet – 10 respektive
13 procent av kvinnorna och männen i vårt urval var arbetslösa mer
än 2 månader under 1990-talet. Kort erfarenhet och låg lön tenderar att ge en större löneökning än det omvända. Dessutom
tenderar arbetslöshetserfarenhet att medföra en mindre gynnsam
löneutveckling. Då vi tar hänsyn till dessa för kvinnor gynnsamma
omständigheter för löneförändringen, minskar kvinnornas löneutvecklingstakt jämfört med männens.
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Tabell 15.

Löneförändringar efter sektortillhörighet och sektorsbyte 1991–2000. Observerade och standardiserade medianvärden
(logaritmiska enheter)
Observerade värden

Standardiserade värden *)

Kvinnor

Män

Män

(4) – (5)

(1)

(2)

(1) - (2) Kvinnor
(3)

(4)

(5)

(6)

Offentlig sektor både 1991 och 0,208

0,186

0,022

0,162

0,198

-0,036

Privat sektor både 1991 och 2000 0,268

0,240

0,029

0,241

0,300

-0,059

Byte privat -> offentlig sektor

0,211

0,212

-0,001

0,172

0,255

-0,083

Byte offentlig -> privat sektor

0,223

0,356

-0,132

0,194

0,356

-0,162

960

962

958

959

2000

N

*) Löneförändringen är standardiserad efter genomsnittsvärden 1991 för (log) lön,
utbildning, antal förvärvsarbetsår, ålder och ålder i kvadrat; efter förändring 1991-2000 för
förvärvsarbetsår och utbildning samt arbetslöshetserfarenhet (> 2 månaders arbetslöshet
1991-2000).
Not: kolumn 3 = kolumn 1 – kolumn 2; kolumn 6 = kolumn 4 – kolumn 5.

I Tabell 16 visas resultaten av en regressionsanalys med förändring i
logaritmerad lön 1991–2000 som beroende variabel. Det främsta
syftet med denna analys är att utröna betydelsen av chefs- och
arbetsledaransvar för löneutvecklingen. Modellen specificeras
separat för privat och offentlig sektor. Tre kategorier av chefer
anges: de med 1–5, 6–25 och de med fler än 25 underställda 1991.
Referensgruppen är anställda utan arbetsledaransvar. För att ta
hänsyn till eventuella förändringar i chefsposition mellan 1991 och
2000 ingår även en variabel som mäter förändring i det logaritmerade antalet underställda under denna period.22 Resultaten visar
att det ur löneutvecklingssynpunkt var mycket gynnsamt att vara
chef 1991, speciellt på en högre nivå. Privatanställda chefer med
mer än 25 underställda 1991 hade cirka 28 procent större
löneökning än privatanställda utan några underställda, konstanthållet för bl.a. lön, utbildningslängd och erfarenhet i utgångsläget
1991. Motsvarande skillnad i offentlig sektor var mycket större:
nästan 40 procent. Löneökningarna var mindre för chefer och
arbetsledare med färre underställda. För chefer på alla nivåer gäller
22
Eftersom det inte går att beräkna logaritmen av 0, är variabeln konstruerad som ln(antal
underställda 2000 + 1) – ln(antal underställda 1991 + 1).
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att ökningen i chefslönepremierna var större inom offentlig än
inom privat sektor. Detta resultat är oväntat eftersom de beskrivningar av höga chefers mycket stora löneökningar inom privat
sektor som florerat i den offentliga debatten har medfört förväntningar om att chefslönepremien skulle vara speciellt stor där. Koefficienten för ! (log) underställda kan tolkas som att en anställd
som ökar antalet underställda med 100 procent (alltså en fördubbling) kommer att erfara en extra löneökning på 5–6 procent.
I övrigt visar Tabell 16 att anställda med lång utbildning 1991 har
erfarit en större löneökning än dem med kort utbildning, att
genomgången utbildning under perioden ger en extra löneökning,
att personer som inte förvärvsarbetat hela perioden har haft en
sämre löneutveckling om de jobbade i privat sektor 1991, men inte
om de arbetade i offentlig sektor. Vidare framgår, som vi tidigare
sett, att kvinnor har haft en sämre löneutveckling än män. Denna
könsskillnad är nästan dubbelt så stor inom offentlig som inom
privat sektor, 0,083 jämfört med 0,044. Vi kunde också i den
tidigare tvärsnittsanalysen konstatera (se Tabell 9) att
relativlönerna bland kvinnor i privat sektor har ökat klart mer än
bland kvinnor i offentlig sektor. Till sist har, som förväntat, de som
varit arbetslösa under perioden en klart sämre löneutveckling än
andra. Den negativa effekten av att ha varit arbetslös är dubbelt så
stor om personen var anställd inom privat än inom offentlig sektor
1991.
Sammanfattningsvis visar dessa resultat att löneutvecklingen
under 1990-talet skilde sig starkt åt mellan privat- och offentliganställda, mellan kvinnor och män, mellan samhällsklasser, mellan
åldersgrupper samt mellan anställda med och utan arbetsledaransvar.
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Tabell 16.

Regressionsanalys (OLS) av "#log(timlön) 2000 och
1991 (ostandardiserade koefficienter)

Privat sektor
(log) Timlön 1991
Erfarenhet 1991 (år)
Erfarenhet 1991 i kvadrat
"! Erfarenhet 1991-2000
Utbildningsår 1991
"! Utbildningsår 1991-2000
Kvinna=1
Inga underställda 1991
1-5 underställda 1991
6-25 underställda 1991
26+ underställda 1991
" (log) underställda 2000-1991
Arbetslös > 2 mån. 1991-2000

-0,439*
-0,010*
0,0002*
0,009*
0,029*
0,015*
-0,044*
0
0,059*
0,114*
0,250*
0,053*
-0,131*

Offentlig sektor
-0,519*
-0,009*
0,0002*
-0,004
0,020*
0,019*
-0,083*
0
0,096*
0,177*
0,331*
0,063*
-0,066*

Justerat R2

0,336

0,323

N

1 027

898

* koefficienten är significant på 95%-nivån.

4.8

Sammanfattning

Efter den ekonomiska krisen i början av 1990-talet erhöll de allra
flesta löntagare i Sverige en stor reallöneökning fram till år 2000.
Ökningen var betydande på samtliga nivåer av löneskalan. Detta är
en dramatisk, positiv förändring jämfört med utvecklingen från
mitten av 1970-talet till slutet av 1980-talet då reallönerna knappast
ökade alls för majoriteten av arbetskraften. Under 1990-talet har
anställda med höga relativlöner erhållit en något större procentuell
reallöneökning än alla anställda i genomsnitt, och därmed en
betydligt större löneökning i antal kronor, medan utvecklingen för
lågavlönade anställda ligger nära det genomsnittliga förloppet.
Reallönerna ökade alltså kraftigt i Sverige under 1990-talet för
huvuddelen av alla anställda, samtidigt som sysselsättningen föll
under decenniets första del utan att senare helt återhämta sig. Även
om reallöneutvecklingen har varit mycket positiv, har samtidigt
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fördelningen av lönerna blivit mer ojämn. Det förtjänar att
diskuteras vilka de politiska och ekonomiska implikationerna av
detta är, vilket dock faller utanför ramen för detta kapitel. Vi kan
emellertid konstatera att förändringsmönstret i Sverige skiljer sig
markant från t.ex. utvecklingen i USA, där timlöneersättningen har
fallit eller stagnerat från mitten av 1970-talet till långt in på 1990talet för alla grupper av anställda utom de allra högst avlönade.
Utbildningspremien har ökat under 1990-talet och ligger år 2000
nära den nivå som gällde i mitten av 1970-talet. Samtidigt tycks
dock matchningsprocesserna på arbetsmarknaden ha försämrats.
Förklaringsvärdet av traditionella humankapitalmodeller har
sjunkit påtagligt sedan 1991. En orsak kan vara att utbudet av välutbildade personer har ökat mer än arbetsgivarnas efterfrågan.
Tvärtemot den populära föreställningen om att IT-samhällets
framväxt tillsammans med den ökande globaliseringen skulle ha
inneburit att efterfrågan på okvalificerad arbetskraft sjunkit mer än
vad utbudet gjort, finner vi alltså att efterfrågan på välutbildad
arbetskraft inte ökat lika snabbt som utbudet. Resultatet är därför
överutbildning, vilket medför att en allt större andel personer
tvingas att ta arbeten som kräver mindre utbildning än vad hon/han
har. Därmed har spelrummet för andra bestämningsfaktorer till lön
än individens egna kvalifikationer vidgats. Mått på arbetets egenskaper har blivit viktigare för att förklara variationen i löner, eftersom utbildning inte längre är ett tillräckligt villkor för att erhålla
ett kvalificerat och välbetalt arbete.
Den ökade betydelsen av förhållanden utanför den enskilde
individens egenskaper framgår även av de stigande löneeffekterna
av ledningsansvar och av bransch- och sektortillhörighet. Orsaken
till att bransch och sektor har fått en större betydelse för lönespridningen i Sverige bör rimligtvis sökas i den offentliga sektorns
finansieringsproblem och i det förändrade förhandlingssystemet.
Löneförhandlingarna har alltmer koncentrerats till branschnivå och
till enheter under dessa, medan den nationella nivån har förlorat i
betydelse. Detta har inneburit ökade skillnader mellan anställda
med liknande kvalifikationer och med liknande jobb, dvs.
genomslaget av den solidariska lönepolitikens huvudprincip – lika
lön för samma slags arbete – har minskat.
Förklaringen till de ökade lönepremierna för chefs- och arbetsledaransvar är inte lika uppenbar. Till skillnad mot den gängse
föreställningen att pyramiderna har rivits inom svenska arbetsorganisationer, finner vi att andelen som innehar chefsbefattningar
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på olika nivåer har varit konstant under 1990-talet. Men däremot
har chefernas relativlöner jämfört med andra anställda ökat starkt.
Chefer med fler än 25 underställda hade 1991 knappt 25 procent
högre lön än anställda utan ledningsansvar, givet individuella
kvalifikationer, utbildnings- och upplärningskrav i arbetet och
bransch. Denna lönepremie hade år 2000 ökat till drygt 40 procent.
Även på lägre chefsnivåer har lönepremien vuxit påtagligt. Kanske
är det de uppdrivna belöningsnivåerna på arbetslivets allra högsta
positioner under 1990-talet som har fått följdverkningar nedåt i
ledningsstrukturerna. Det är dock intressant att notera att
chefslönepremien även har ökat starkt i offentlig sektor.
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har under 1990-talet
minskat något inom den privata sektorn, medan den har ökat något
bland offentligt anställda. Mot bakgrund av den starkt uttalade
politiska målsättningen om jämställdhet mellan könen, måste det
faktum att trenden mot en utjämning av kvinnors relativlöner har
avstannat, och i viss mån även vänt, ses som uppseendeväckande.
Att könslönegapet i den politiskt styrda sektorn har närmat sig
gapet i den privata sektorn kan uppfattas som särskilt problematiskt. Kvinnor som grupp har missgynnats av lönestrukturens
förändring under de två senaste decennierna. Under denna period
har det skett en tydlig utjämning mellan könen i fråga om
utbildningslängd och arbetslivserfarenhet, vilket borde ha medfört
en avsevärd minskning i könslönegapet. Trots detta har de genomsnittliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män varit relativt
oförändrade. Orsaken till att så är fallet bör, enligt resultaten av
våra analyser, sökas i den ökning av löneskillnaderna mellan
personer med samma utbildningslängd och erfarenhet som skett
sedan 1980-talet. Eftersom kvinnor tenderar att erhålla de lägsta
lönerna, givet utbildningslängd och erfarenhet, kommer deras
relativa löner att försämras då löneskillnaderna inom utbildningsoch erfarenhetsgrupper ökar. Det är en viktig uppgift för framtida
forskning att mer ingående undersöka dessa orsakssammanhang.
En annan viktig förändring som skett i den svenska lönestrukturen under 1990-talet är de kraftigt försämrade relativlönerna
för anställda i den offentliga sektorn. Denna försämring är en
fortsättning på en process som fortgått åtminstone sedan slutet av
1960-talet, men löneskillnaderna mellan privat- och offentliganställda har nu blivit dramatiska: En offentliganställd tjänade år
2000 i genomsnitt omkring 16 procent mindre än en privatanställd
med samma utbildningslängd och arbetslivserfarenhet. År 1968 var
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denna skillnad mindre än 2 procent och 1991 var den 11 procent.
Detta bör rimligen ses som ett allvarligt samhällsproblem, speciellt
som högstressjobben ökat starkt inom offentlig sektor under 1990talet (se kapitel 3). Arbetsvillkoren inom vård, omsorg och
utbildning försämras alltså samtidigt som också relativlönerna
försämras där. Den svenska välfärdssektorn riskerar därmed att
utvecklas till en sekundär arbetsmarknadssektor, med klart sämre
jobb och sämre löner än inom andra delar av arbetsmarknaden.
Akuta rekryteringsproblem är en tänkbar konsekvens, med
potentiella skadeverkningar på hela det svenska välfärdssystemet.
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