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INLEDNING

Möjligheten av att det idag skulle finnas omotiverade löneskillnader mellan kvinnor 
och män på svensk arbetsmarknad har varit en bidragande orsak till att intresset för 
löner ökat de senaste åren. Det är främst kvinnors contra mäns löner som tilldragit sig 
uppmärksamhet. Sedan 1960-talet kännetecknas svensk lönepolitik av löneutjämning 
såväl mellan olika grupper som mellan könen. I mitten av 1980-talet skedde ett brott i 
utjämningspolitiken. Lönestatistik visade att löneutjämning förbytts i ökande skillna
der eller stagnation (Gustafsson, 1988a). Orsaken till detta kan bland annat tillskrivas 
den solidariska lönepolitikens minskade betydelse och att ett större utrymme för indi
viduell lönesättning succesivt tillskapats. En hög kvinnlig förvärvsfrekvens, en 
växande andel kvinnor med lång utbildning, allt fler som arbetar heltid osv har natur
ligtvis inneburit att det är många som berörs. En konsekvens av detta blir då att krav 
på rättvisa löner och lika lön för likvärdiga arbeten åter igen böljar diskuteras.

Det råder oftast inga delade meningar om existensen av löneskillnader. Däremot råder 
oenighet om orsakerna och därmed om de skall betraktas som motiverade/sakliga eller 
ej. Exempel på orsaker som förekommer är bland andra att män i huvudsak jobbar i 
sk höglönebranscher medan merparten kvinnor skulle finnas i branscher med låglöne
profil. Förutom skillnader i branschtillhörighet medför den könsuppdelade arbets
marknaden att kvinnor och män finns i skilda sektorer. Kvinnor i den offentliga sek
torn och män i den privata. Skillnader som även avspeglas i skilda löner. Olika ut- 
bildningsval har länge varit en viktig källa till skilda löner. Eftersom kvinnor i ge
nomsnitt valt en kortare eller en mindre kvalificerad utbildning jämfört med den män 
hade blev deras lön också lägre. Idag vet vi att det endast föreligger marginella skill
nader därvidlag varför utbildning inte längre har den centrala roll för att förklara lö
neskillnader som den tidgare haft. Detta utesluter dock inte att avkastningen av en viss 
utbildning kan vara olika för kvinnor och män. Att kvinnor oftare arbetar deltid och 
tar större ansvar för hem och familj osv anses av många som en självklar orsak till lö- 
neolikhet mellan könen. Medan män oavbrutet kunnat ägna sig åt lönearbete på heltid 
har kvinnorna fått göra förvärvsavbrott som hon fått betala med sämre löne- och kari- 
ärutveckling.

Studier som genomförts har dock visat att det också finns fog att påstå att kvinnor är 
lönediskriminerade. När man jämfört kvinnor och män i samma bransch, i samma 
sektor, med lika kvalifikationer och egenskaper och det fortfarande kvarstår oförkla
rade löneskillnader är tolkningen hos de flesta lönediskriminering av kvinnor. Resul
taten är i stort desamma oavsett studierna genomförts på aggregerad eller disaggrege- 
rad nivå. (Se t ex Oaxaca 1973, Greenhalgh 1980, Sloane 1985, Cain 1986, 
Gustafsson 1988b, le Grand 1989, Löfström 1989.)
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Det primära syftet med denna studie är inte att skatta omfattningen av diskriminering 
gentemot kvinnor utan att försöka identifiera faktorer som kan vara löneskiljande för 
kvinnor och män. Analysen genomförs på mikronivå. Mikronivån definieras utifrån 
att antalet yrken är begränsat, att kvinnor och män har en i det närmaste identisk ut
bildningsbakgrund och att den undersökta gruppen återfinns i samma företag.

Data

De data som ligger till grund för analysen i denna studie baseras på en enkät som rik
tats till ett urval anställda vid ett och samma företag. Urvalskriterierna var följande: 
De aktuella yrkesgrupperna skulle vara civilingenjörer, civilekonomer, programme
rare och systemmän. Utbildningen skulle i samtliga fall ha erhållits vid högskola eller 
universitet och examen skulle vara avlagd år 1975 eller senare.

Skälen till dessa avgränsningar är för det första att det är först från och med 1970- 
talet som man kan se en mer påtaglig ökning av antalet utexaminerade kvinnliga civil
ingenjörer (se figur 1). För det andra är civilekonomyrket ett av de få yrken där re
presentationen av kvinnor och män är förhållandevis jämn. För det tredje represente
rar yrken inom dataområdet en ny typ av jobb där också kvinnor är jämförelsevis väl 
representerade. Att alla skall ha en examen från högskola eller universitet beror på att 
bakgrunden för kvinnor respektive män skall, ur utbildningssynpunkt, vara så lika 
som möjligt.
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Figur 1 Antal utexaminerade civilingenjörer 1960/61-1988/89.
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Källa 'Lönestatistiken' Sv Civilingenjörsförbund, 1990.

Totalt var det 433 personer som erhöll enkäten. Antalet besvarade enkäter uppgick till 
300 vilket motsvarar en svarsfrekvens på 70 procent. Antalet enkäter möjliga att bear
beta reducerades dock pga att ett antal med examen före år 1975 hade kommit med. 
Detta gällde framförallt civilekonomer och programmerare/systemerare. I vårt mate
rial utgör civilingenjörerna den största yrkesgruppen. Av dessa är cirka 20 procent 
kvinnor. Av civilekonomerna är drygt hälften kvinnor och i gruppen programme
rare/systemmän är andelen kvinnor strax över 30 procent. En jämförelse av svarsbe
nägenheten visar att den är högre bland kvinnor än bland män, 79 mot 63 procent. 
Trots att kvinnorna totalt sett utgör en minoritet blir ändå deras representation i vårt 
undersökningsmaterial förhållandevis god.

Empirisk modell

Den modell som ligger till grund för de löneekvationer som estimeras har följande 
allmänna utseende1:

ln w = a 4- ICbjXj + e (1)

1 Ekvationen är skriven i linjär form men i estimationen ingår också en kvadrerad term 
(arbetsl i vserfarenhet).
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där ln w, den beroende variabeln, är logaritmerad lön och a är konstant. Xj är de obe
roende variablerna Xj ... och e är resttermen. Är xj en dummyvariabel uttrycker 
regressionskoeficienten bj approximativt löneskillnaden i procent mellan kategorierna 
när övriga variabler hålls konstanta. Är xj en kontinuerlig variabel uttrycker koeffi
cienten löneförändringen i procent när förklaringsvariabeln ökar med en enhet (t ex 
när individen blivit ett år äldre) och de andra förklarande variablerna hålls konstanta.

De oberoende variablerna kan grovt deläs in i två grupper där den ena omfattar vari
abler som kan relateras till individen och den andra till själva arbetet. Till den förra 
räknas exempelvis ålder, civilstånd, förekomst av barn osv medan den senare inbegri
per yrke, arbetstider, ställning osv.

Våra data omfattar dels individens ålder, dels hans/hennes totala arbetslivserfarenhet, 
dels anställningstid i det nu aktuella företaget och slutligen uppgift om examensår. 
Samtliga dessa faktorer antas vara positivt korrelerade med individens lön. Eftersom 
risken för multikolliniaritet är stor är det dock knappast meningsfullt att låta alla före
komma samtidigt i de olika skattningarna. (Se korrelationstabell Al i appendix.)

Eftersom företagets verksamhet är spridd över hela landet är det tänkbart att lönerna 
varierar mellan regionerna. Bostadsorten kommer därför att finnas med som en för
klaringsvariabel. En hypotes är att lönerna i genomsnitt är högre i Stockholmsregio
nen än i andra regioner där konkurrens och valmöjligheter för den enskilde oftast är 
mindre. En alternativ hypotes är också tänkbar. Svårigheter att rekrytera kvalificerad 
personal till anläggningarna ute i landet tvingar företaget att hålla en jämförbar eller 
t o m högre lönenivå än den i Stockholmsregionen.

Familjesituationen antas påverka individens lön. I vilken riktning, mot mer eller 
mindre lönearbete, varierar men i båda fallen kan det få konsekvenser för individens 
löne- och karriärutveckling. Eftersom denna studie skall belysa skillnader mellan 
kvinnor och män är denna aspekt speciellt viktig. Civilståndet har länge fått utgöra en 
approximation på individens familjesituation. Emellertid förefaller det idag som om 
förekomst av barn är en bättre spegling av individens familjesituation vilket också be
kräftas av våra skattningar. Förekomst av barn, antalet barn liksom barnens ålder är 
därför variabler som finns med i våra estimationer.

Att lönen påverkas av arbetstidens omfattning är klart. Överlag framkommer att hel
tidsarbete är den vanligaste arbetstidsformen bland de kvinnor och män som analyse
ras här. Detta stämmer väl med den bild som ofta ges av högutbildades arbetstider. 
Förutom att de flesta arbetar heltid är också övertidsarbetet omfattande. Detta ger mer 
i lönekuvertet men dessutom kan det också vara en signal till arbetsgivaren om indivi
dens kapacitet, förmåga och intresse för arbetet. Eftersom möjligheterna att arbeta
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övertid antas vara större för män än för kvinnor kan denna faktor i företag med stort 
övertidsuttag vara könsskiljande. De negativa konsekvenserna för kvinnors lön och 
karriärutveckling är därmed lätta att förutse. Av våra data framgår att övertidsarbetet 
är ungefar lika vanligt bland kvinnor som bland män. En genomsnittlig övertid på 
mellan en och fem timmar i veckan har 59 procent av kvinnorna och 56 procent av 
männen. Mer än fem timmar i veckan uppger 19 procent av kvinnorna och 26 procent 
av männen att de har. Resterande, 22 procent kvinnor och 19 procent män, har enligt 
uppgift ingen övertid alls. Eftersom övertidsuttaget är rätt lika är därför frågan om 
avkastningen också är densamma för kvinnor som för män.

En viktig källa till de observerade löneskillnaderna mellan kvinnor och män antas bero 
på att kvinnor så sällan återfinns i chefsställning. Om ställning i företaget förklarar 
löneskillnaderna mellan könen bör vi således finna mindre skillnader mellan de som 
finns på samma nivå. I vårt material utgör kvinnorna cirka 15 procent av alla chefer. 
Detta ger oss möjlighet att få en uppfattning dels om kvinnorna har högre avkastning 
än män av att vara chefer och dels om löneskillnaderna är mindre när man jämför 
grupper i samma position i ett företag.

Av speciell betydelse för kvinnors löne- och karriärutveckling framhålls ofta de nega
tiva konsekvenserna av att ha varit tjänstledig eller att någon gång ha varit deltidsar
betande. En hypotes är att de som varit borta från jobbet helt eller delvis under vissa 
perioder har lägre lön och sämre karriärutsikter än de som inte varit frånvarande alls. 
Uppgifter om kvinnors och mäns tjänstledighetsorsaker samt om de någon gång varit 
deltidsarbetande vid företaget ger oss möjlighet att testa denna hypotes.

Den variabel som kanske kommit att tillmätas störst betydelse när orsaker till lö
neskillnader mellan könen diskuteras är utbildningen. Denna förklaringsvariabel är 
dock inte aktuell här eftersom de kvinnor och män som analyseras här har samma 
grundutbildning. Ur utbildningssynpunkt bör analysen således omfatta en rätt homo
gen grupp vilket också understryks av att samtliga avlagt sin examen 1975 eller 
senare.2 Uppgifter om var man erhållit sin utbildning (KTH, Chalmers, annan teknisk 
högskola eller universitet) och vilken utbildningslinje man gått (det senare är mest 
aktuellt för civilingenjörerna) kommer däremot att ingå i modellen.

Modellen (1) skattas dels för hela materialet och dels för kvinnor och män separat. 

De olika variablernas medelvärden framgår av tabell 1.

2 Detta utesluter dock inte att en viss skillnad ändå kan finnas exempelvis vad gäller deltagande i den 
interna utbildningen liksom om man förkovrat sig utöver sin grundutbildning, exempelvis genom 
att ha avlagt doktorsexamen. I våra skattningar hade dessa faktorer ingen signifikant effekt på lö
nen. En löneekvation där dessa variabler ingick gav dock inga signifikanta estimat.
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Tabell 1 Medelvärden för grupper med universitets- eller högskoleexamen 
avlagd år 1975 eller senare (avrundade medeltal).

Variabel Alla Kvinnor Mån

Grundlön/mån
(alla)

20452 18229 21164

Grundlön/mån
(heltidsarbetetande)

20617 18442 21200

Ålder 35 33 36
Erfarenhet 11 8 11
Tjänstgöringstid 7 5 7
År sedan examen 9 7 9

Antal barn 1.17 .95 1.24
Sthlm-bor .54 .69 .49
Chefsposition .24 .15 .26

Heltidsarb. .95 .83 .99
Övertid(> 1 tim/v) .80 .78 .81
Övertid(> 5 tim/v) 
Deltidsarbetat

.24 .19 .25

någon gång .12 .22 .09
Tjänstledig (> 3 mån) .20 .36 .14

Civilingenjör .80 .64 .86
Civilekonom .12 .27 .08
Programm/systemm .07 .08 .07
Teknisk högskola 
Vniv/högskola (exkl

.81 .68 .85

Sthlm o Uppsala)
Sthlm o Uppsala

.12 .19 .09

universitet .07 .14 .05

N= 241 59 182
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EMPIRISKA RESULTAT

Gemensam lönefunktion för kvinnor och män

Den beroende variabeln i de funktioner som skattas i de följande avsnitten är logarit- 
merad månadslön exklusive övertidsersättning och annan ersättning. De oberoende va
riabler som ingår i modellen är som tidigare nämnts dels kontinuerliga och dels sk 
dummyvariabler. Till den förra gruppen hör ålder, arbetslivserfarenhet, tjänstgörings
tid samt antal år sedan examen. Dummyvariabler är bland andra könsvariabeln där ' 1' 
anger att det är en kvinna och '0' om det är en man. Variabeln 'heltid' antar värdet 
'I' för heltidsarbetande annars lika med '0'. Har man barn, bor man i Stockholmsre
gionen jobbar övertid minst fem timmar i veckan, är chef mm antar respektive varia
bel värdet T annars '0'.

Som framgår av tabell 2 kolumn 1-3 har funktionen skattats i tre steg. Resultaten från 
den första skattningen (kol 1) visar att samtliga estimat utom ålder är signifikanta på 
minst 5-procentnivån. Eftersom den beroende variabeln, lönen, är logaritmerad ut
trycker koefficienterna på ett ungefar de procentuella variationerna i lön.

När övriga variabler hålls konstant har heltidsarbetande 19 procent mer i månadslön 
än de som arbetar deltid vid företaget.3 Personer med barn har närmare 10 procent 
mer än de som inte har barn och de som är bosatta i Stockholmsregionen har 6 pro
cent mer än vad de utanför denna region har. Längre arbetslivserfarenhet liksom 
längre tjänstgöringstid i företaget ger också högre lön. Individens ålder har däremot 
ingen signifikant effekt på lönen. Det är troligt att ålderseffekten fångats upp av ar
betslivserfarenhet och tjänstgöringstid i företaget. Denna variabel utelämnas därför i 
nästa skattning. Av den första skattningen framgår slutligen att när hänsyn tagits till 
arbetstidens omfattning, barn, hemortsregion, arbetslivserfarenhet, ålder och tjänstgö
ringstid i företaget har kvinnor i genomsnitt sex procent lägre månadslön än män.

I den andra skattningen är också alla parameterestimat, med undantag för tjänstgö
ringstid i företaget, signifikanta på minst 5-procent nivån. Löneskillnaden som beror 
på kön, cirka 4.5 procent, kvarstår men med en lägre signifikansnivå än i förra skatt
ningen. I denna skattning har också tid sedan examen ingått. Löneeffekten är i detta 
fall signifikant positiv dvs ju fler år som gått sedan examen desto högre lön kan man 
räkna med. Det är möjligt att detta förklarar varför tjänstgöringstiden inte längre blir 
signifikant. Vidare bekräftas hypotesen om att övertidsarbetet påverkar lönen positivt. 
En person med i genomsnitt fem timmars övertid eller mer per vecka har, allt annat 
lika, drygt 9 procent mer i lön än en som inte har denna övertid.

3 Exp(. 174) = 1.190.
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I den tredje skattningen slutligen (kol 3) framgår ånyo att kvinnor har signifikant lägre 
lön än män motsvarande fem procent. Vidare framgår att personer i chefsställning har 
drygt 16 procent mer i lön än de som inte har denna position. Det förefaller vidare 
vara så att en examen från Stockholms eller Uppsala universitet ger en lönefördel 
framför en examen från någon av de tekniska högskolorna eller vid något av övriga 
universitet i landet. I en undersökning för produktivitetsdelegation fann man också att 
lönerna skiljer sig åt mellan olika universitet (Wadensjö, 91). Examinerade från uni
versitet och högskolor i Stockholmsområdet hade exempelvis högsta inkomsterna. Den 
troliga förklaringen till detta ansågs dock snarare vara den bättre arbetsmarknaden i 
Stockholmsregionen än kvalitetsskillnader mellan universiteten. När man tog hänsyn 
till den regionala aspekten reducerades också inkomstskillnaderna mellan de som gått 
ut från olika universitet.4

Till sist: Tjänstledighet har, till skillnad från vad som antogs inledningsvis, haft posi
tiv effekt på lönen om än signifikansnivån är låg. Skälen för tjänstledighet har i hu
vudsak varit tillsyn av barn eller ledighet för studier. Om båda eller enbart den ena 
typen av ledighet har denna positiva effekt skall vi återkomma till längre fram. Att ha 
varit deltidsarbetande någon gång kan ha viss negativ effekt på lönen men eftersom 
estimatet i detta fall icke är signifikant förefaller dess eventuellt negativa betydelse 
vara marginell. En förklaring till detta något oväntade resultat kan möjligen vara att 
det i vårt material överlag är mycket ovanligt med deltidsarbete även bland kvinnor.

4 Wadensjö, 1991 s 270 ff.
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Tabell 2 Löneekvationer för personer med högskole- eller universitetsexamen 
från 1975 eller senare. Beroende variabel logaritmerad månadslön (exkl 
övertidsersättning o a tillägg).

Variabel Kol 1 Kol 2 Kol 3

Konstant 9.190 9.156 9.286
(86.5) (142.5) (140.4)

Kvinna(=l) -.059 -.044 -.050
(-2.24) (-1.91) (-2.34)

Heltid(= 1) .174 .172 .146
(3.39) (3.94) (3.31)

Bam(=l) .095 .072 .042
(4.00) (3.58) (2.15)

Sthlmreg(=l) .058 .061 .057
(2.71) (3.30) (3.29)

Erfarenhet .050 .020 .020
(6.33) (2.64) (2.98)

Erfarenhet2 -.001 -.001 -.001
(-5.67) (-2.29) (-2.36)

Ålder .003
(.76)

Tjänstetid .007 .003
(2.57) (1.42)

Ant år sedan .022 .018
examen (6.42) (5.84)
Övertid) .090 .070
(> 5t/v) (4.15) (3.44)
Chef(=l) .151

(6.75)
Tjänstledig .045
>3 mån (1.92)
Deltidsarb. -.007
någon gång (-.22)

Yrke*

Civiling .164 .171
(4.70) (3.74)

Civilekonom .157 .102
(3.72) (2.58)

Skola**

Teknisk -.084
högskola (-1.89)
Universitet/ -.086
högskola (-2.19)

R2adj .56 .67 .73
N 241 241 241

t-väräen inom parentes.
* Referenskategori .'Programmerare/systemerare 
** ReferenskategomStockholms och Uppsala universitet



Förklaringsgraden (R2) är genomgående hög. Närmare tre fjärdedelar av variationen i 
den logaritmerade lönen bestäms exempelvis av de variabler som redovisas i kolumn 
tre. Skattningarna beskriver således rätt väl vad som bestämmer de aktuella tjänste
männens löner. Vad man kan notera är dock att könsvariabelns negativa effekt, dvs 
effekten av att vara kvinna i denna grupp, inte självklart minskar när antalet förkla
ringsvariabler ökar.

Separata lönefunktioner för kvinnor och män

Den fråga som man utifrån de resultat som redovisats ovan ställer sig är naturligtvis 
om estimaten eller rättare avkastningen på de ingående variablerna är densamma för 
kvinnor som för män. Vi har konstaterat att det föreligger signifikanta löneskillnader 
mellan kvinnor och män men kan man utgå från att parameterestimaten i övrigt är 
desamma? Är den lönemässiga avkastningen av lika lång arbetslivserfarenhet lika för 
kvinnor och män, betyder 'barn' detsamma för kvinnor som för män osv? För att få 
svar på detta skattades två av löneekvationema (motsvarande kol 1 och kol 3 i tabell 
2) separat vilket gav de resultat som redovisas i tabellerna 3 och 4 nedan.

Tabell 3 Separata löneekvationer för kvinnor och män med högskole- eller uni
versitetsexamen från år 1975 eller senare. Beroende variabel logaritme- 
rad månadslön (exkl övertidsers o a tillägg).

Variabel Män Kvinnor

Konstant 8.937 (55.26) 9.007 (48.52)

Heltid(ja=l) .144 (1.32) .165 (2.66)
Bam(ja=l) .101 (3.91) .038 (.73)
Sthlmreg(ja=l) .054 (2.29) .107(2.19)

Ålder .013 (2.67) -.011 (-1.52)
Tjänstetid .007 (2.64) -.007 (-.97)
Arbetslivserf. .041 (4.61) .071 (4.10)
Arbetslivserf2 -.001 (-4.88) -.002 (-1.86)

R2adj .59 .43

N= 182 59

t-värden inom parentes
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Av de separata skattningarna framgår att för män är alla estimat utom ett signifikanta 
på 5-procentsnivån medan för kvinnor endast tre är signifikanta. Längre arbetslivser
farenhet och att vara bosatt i Stockholmsregionen ger signifikant högre lön åt båda 
könen. Heltidsarbetande kvinnor har närmare 18 procent mer i lön än vad en icke 
heltidsarbetande kvinna har när övriga variabler hålls konstanta. Vad gäller effekten 
av längre tjänstgöringstid i företaget och av högre ålder visar resultaten att det endast 
är männen som har en signifikant positiv löneeffekt av detta någon signifikant effekt 
på kvinnors lön föreligger icke därvidlag.

Det kanske mest uppseendeväckande resultaten anser jag dock vara de skilda effek
terna av att ha respektive inte ha barn. Medan män med barn har mer än 10 procent 
högre lön jämfört med män som inte har barn föreligger inga signifikanta skillnader 
alls mellan kvinnor som har barn respektive inte har barn. Till detta återkommer jag 
längre fram.

Utvidgar vi ekvationen och låter den också omfatta de variabler som ingick i den lö- 
neekvation som redovisades i tabell två kolumn tre ökar förklaringsgraden markant för 
både kvinnor och män (se tabell 4). Av de enskilda parameterestimaten kvarstår skill
naderna mellan könen vad avser barn. Det är fortfarande en signifikant lönefördel för 
män att ha barn något som accentuerats ytterligare genom att koefficienten för kvinnor 
här är negativ om än insignifikant.
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Tabell 4 Separata löneekvationer för kvinnor och män med högskole- eller uni- 
veristetexamen från år 1975 eller senare. Beroende variabel logaritme- 
rad månadslön (exkl övertidsers o a tillägg).

Variabel Män Kvinnor

Konstant 9.364 (87.70) 9.254 (86.94)

Heltid .058 (.592) .210 (3.69)
Barn .075 (3.40) -.035 (-.725)
Sthlmreg. .067 (3.40) .027 (.694)
Arbetslivserf. .022 (2.70) .016 (1.18)
Arbetslivserf2 -.001 (-2.16) -.001 (-1.37)

År sedan examen .019 (5.16) .023 (3.70)
Övertid( > 5 t/v) .088 (3.87) -.005 (-.118)
Chef .138 (5.69) .232 (4.20)
Tjänstledig >3 mån .030 (1.05) .072 (1.55)
Deltidsarbetat
någon gång -.046 (-1-26) .116 (1.95)

Yrke*

Civilingenjör .087 (1.55) .197 (2.42)
Civilekonom .095 (1.81) .082 (1.21)

Skola**

Teknisk högskola -.033 (-.586) -.123 (-1.57)
Univ/högskola -.104 (-1.88) -.073 (-1.17)
R2adj .73 .71
N= 182 59
t-värden inom parentes
* Referenskategori: Programmerare/systemerare 
** Referenskategori: Stockholms och Uppsala Universitet

Av de övriga variablerna är kanske den mest uppseendeväckande de skilda effekterna 
för kvinnor och män av övertidsarbete. Män med en genomsnittlig övertid på fem 
timmar eller mer per vecka har cirka nio procent högre lön när övriga variabler hålls 
konstanta. Kvinnor med samma övertid har ingen signifikant lönefördel alls jämfört 
med de kvinnor som har noll eller högst fem timmar övertid per vecka. Detta betyder 
naturligtvis inte att kvinnor inte får ersättning för sin övertid för det får de. Istället 
kan de vara en indikation på hur övertidsarbete på ett mer allmänt plan belönas. Jag 
nämnde inledningsvis att inställningen till övertidsarbete också kan ses som ett uttryck 
för den anställdes satsning på jobbet. Arbetsgivarens belöning till den som gärna ar
betar övertid kan därför bli befordran och allmänt bättre karriärutsikter. Emellertid fö
refaller det som om detta belöningssystem ser olika ut för kvinnor och män eftersom 
det av våra resultat att döma endast är det manliga övertidsarbetet som belönas medan
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det kvinnliga inte belönas alls. Detta är, i ljuset av att övertidsarbete är ungefar lika 
vanligt bland kvinnor som bland män i det aktuella företaget, något förvånande.5

En kvinnlig civilingenjör liksom en kvinnlig chef har däremot bättre avkastning än 
vad motsvarande grupp män har. En kvinna som är chef har t ex cirka 26 procent 
högre lön i månaden, allt annat lika, än övriga kvinnor. Motsvarande siffra för en 
manlig chef är knappt 15 procent. Detta är dock inte detsamma som att kvinnliga che
fer har högre lön än manliga. I vårt material är den genomsnittliga löneskillnaden 
mellan kvinnor och män på chefsnivå drygt 2500 kronor i månaden. Att observera är 
då att lönespännvidden (skillnaden mellan högsta och lägsta chefslön) bland de man
liga cheferna är betydligt större än bland de kvinnliga. Detta kan vara en spegling av 
en 'chefshierarki' där de flesta kvinnor finns i 'lägre' chefsställning eller är chefer 
över mindre 'viktiga' områden medan det omvända gäller för de manliga cheferna.

Det finns inga signifikanta skillnader varken för kvinnor eller män med avseende på 
var de erhållit sin utbildning. De negativa tecknen antyder dock, trots den låga signi- 
fikansnivån, att det möjligen kan vara en lönefördel att ha tagit sin examen vid Stock
holms eller Uppsala universitet. Tjänstledighet och om vederbörande deltidsarbetat 
någon gång vid företaget tyder inte heller på att det skulle medfört någon negativ 
effekt på lönen. Snarare har den inte påverkat lönen alls.6

Illustration av modellens resultat

Ett sätt att visualisera modellens resultat är att skatta lönens storlek vid olika tidpunk
ter för kvinnor och män. Antal år efter examen får utgöra den gemensamma utgångs
punkten. De antaganden som ligger till grund för skattningarna är ett tänkt livscykel
förlopp för kvinnor och män där barn förekommer. Vid de två första tidpunkterna, två 
respektive fyra år efter examen, har ingen barn och kvinnorna har ett års längre 
arbetslivserfarenhet pga männens militärtjänstgöring.

Åtta år efter examen antas både kvinnor och män ha ett barn vardera. Båda har varit 
tjänstlediga kortare eller längre period och kvinnorna har nu lika lång arbetslivserfa
renhet som männen. Några år senare, tolv år efter examen, har kvinnor och män två 
barn vardera och kvinnorna har nu ett år kortare erfarenhet. Inga förändringar i 
övrigt. Sexton år efter examen slutligen antas skillnaden i erfarenhet, pga av att kvin
norna periodvis varit hemma, ha ökat till två år.

5 Övertid på mer än en timme i genomsnitt per vecka är lika vanligt bland de med barn som utan. 
Den längre övertiden däremot är vanligare bland de som har barn. Detta gäller både for kvinnor 
och män.

6 Samtliga separata ekvationer har kontrollerats med s k F-test varvid det framgått att kvinnor och 
män har skilda lönefunktioner och därmed olika avkastning på de i funktionen ingående vari
ablerna.
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Vid samtliga tidpunkter gäller att både kvinnor och män är heltidsarbetande, har en 
genomsnittlig övertid på fem timmar eller mer i veckan och är bosatta i Stockholms
regionen. För gruppen civilingenjörer gäller att de tagit sin examen vid en teknisk 
högskola medan civilekonomerna tagit sin examen vid högskola eller universitet utan
för Stockholm och Uppsala. Löneutvecklingen i enlighet med det antagna livscykel- 
förloppet, ett till sexton år efter examen, samt modellens resultat illustreras i figurerna 
2-4 nedan.

Figur 2 Kvinnors och mäns löner skattade utifrån modellens resultat. Civil
ingenjörer^

Mån Kvinnor

a Förklaring till figuren se text.
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Figur 3 Kvinnors och mäns löner skattade utifrån modellens resultat. Civil
ekonomer.3

Mån Kvinnor

35

30

2* 4* 8** 12*** 16****
Antal år sedan examen

a Förklaring till figuren se text.

Löneskillnaderna mellan könen är som väntat minst de första åren efter examen. Vilka 
orsakerna är till att det överhuvudtaget finns skillnader redan här borde granskas när
mare. Successivt ökar sedan lönerna för både kvinnor och män men det gör också lö- 
neklyftan mellan könen. Den mest påtagliga förändringen som ägt rum är att barn till
kommit och att kvinnors arbetslivserfarenhet jämfört med tidigare antas ha minskat 
något. Löneskillnaderna har på så sätt kommit att öka betydligt tolv respektive sexton 
år efter examen.

Eftersom det tydligt framgått av modellens resultat att förekomst av barn har bety
delse för löneutvecklingen skall vi illustrera den löneförändring som kan förväntas när 
kvinnor och män inte har några barn alls. Resultaten för gruppen civilingenjörer 
framgår av figur 4 nedan.
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Figur 4 Kvinnors och mäns löner skattade utifrån modellens resultat. Civil
ingenjörer utan bam.a

Män Kvinnor

35

30

25

20

15

10
2* 4* 8** 12** 16**

Antal år sedan examen

a Förklaring till figuren se text.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män utan barn utifrån modellens resultat är vis
serligen mindre men fortfarande erhåller män högre lön ju längre tid som gått sedan 
examen trots lika lång erfarenhet, lika mycket övertid osv. Relativlönernas för
ändring, dvs kvinnornas lön i förhållande till männens, innebar för gruppen där barn 
fanns med en reducering från .94 till .71 sexton år efter examen. Motsvarande för
ändring för gruppen utan barn är från .94 till .83.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att avkastningen i form av högre lön inte ovän
tat är störst för de kvinnor som arbetar heltid, är civilingenjörer och har en chefsposi
tion. För männen är avkastningen också störst om de är chefer. Dessutom har de 
högre avkastning än kvinnor av att arbeta övertid, av att bo i Stockholmsområdet, av 
längre erfarenhet samt av att ha barn. Sådana resultat reser naturligtvis flera frågor. 
Varför är avkastningen på det övertidsarbete män utför högre än det kvinnor gör? 
Varför ger förekomst av barn en så entydigt postiv löneeffekt för män med barn 
medan det ur lönesynpunkt förefaller vara egalt om kvinnor har barn eller ej? Betyder 
antalet bam och barnens ålder något i detta sammanhang? Finns det några skillnader 
mellan könen vad avser effekten av att ha utnyttjat sin rätt att vara föräldraledig? 
Detta är frågor vi skall diskutera i nästa avsnitt.
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BARNS INFLYTANDE PÅ KVINNORS OCH MÄNS LÖNER

En av de grundläggande skillnaderna mellan könen är kvinnors förmåga att föda barn. 
En egenskap som lägger en viss restriktion på den kvinnliga arbetskraften exempelvis 
dess tillgänglighet. Intrycket är dock att kvinnors barnafödande också tas till intäkt för 
så mycket mer. Enligt våra resultat är löneeffekten positiv för män med barn medan 
effekten för kvinnor, oavsett de har barn eller ej, är negativ eller insignifikant. Detta 
resultat är inte unikt snarare ett av de vanligaste resultaten motsvarande studier gett. 
Däremot är det sällan man diskuterat orsakerna till och relevansen av denna skillnad. 
Oftast har man nöjt sig med att konstatera att det är så underförstått att de biologiska 
skillnaderna härvidlag är så dominemade att de utesluter andra förklaringar. I detta 
avsnitt kommer jag att redovisa några av de argument som har sin utgångspunkt i 
'barn' och diskutera deras betydelse för kvinnors respektive mäns löner.7

Om 'barn' betraktas som en approximation för hushållsarbetets omfattning och hur det 
fördelas i familjen är det troligt att det inte är barn i sig som leder till lägre lön för 
kvinnor utan snarare vad som följer av att ha barn. Någon som tar större ansvar för 
hushållsarbetet, böljar arbeta hemma på hel- eller deltid osv. I en engelsk studie där 
uppgifter om både barn och omfattningen av hushållsarbetet ingick fann man att det 
var hushållsarbetet som medförde att kvinnorna hade lägre lön. Barn däremot hade 
positiv betydelse för såväl kvinnors som mäns löner (Hersch, 1991).

En annan förklaring är att män med barn har en annan incitamentstruktur än vad män 
utan barn har. Män som får barn antas få ett annat försörj aransvar vilket förutsätts öka 
intresset för jobbet och de möjligheter som ges till högre förtjänst. Denna ändring i 
männens incitamentstruktur förstärks naturligtvis om kvinnornas beteende också 
ändras t ex om hennes ambitioner i hemarbetet ökar och i motsvarande grad minskar 
på arbetsmarknaden. Svagheten i den senare tolkningen, ändrade incitament för kvin
nor, är att estimatet för denna grupp inte är signifikant negativt. Precis som för män
nen borde man kunna förvänta sig en tydlig skillnad mellan de kvinnor som faktiskt 
har barn och de som inte har barn.

När skillnader i utbildning, erfarenhet osv blir allt mindre men löneskillnaderna mel
lan könen ändå består har nya eller kanske rättare nygamla argument lyfts fram som 
förklaring. En hypotes som Becker (1985) lanserat går i korthet ut på att förvärvsar
betande kvinnor som har barn inte orkar anstränga sig lika mycket på sitt arbete som 
en man. En konsekvens av detta blir förutom lägre lön också att hon söker sig till 
mindre ansträngande (lägre avlönade!) arbetsuppgifter för att hushålla med sina kraf
ter. Några av de kanske viktigaste rönen som studier av arbetsmarkanaden gett under 
1980-talet rör arbetsmiljön. Flera rapporter har dokumenterat den många gånger svåra

7 Två uppgifter som saknas men som troligen skulle ha ökat informationsvärdet av våra resultat är 
dels uppgifter om makes/makas/sambos arbets- och inkomstsituation och dels att ha barn och att ha 
dessa boende hos sig.
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och utsatta arbetsmiljön som också kvinnor befinner sig i både inom den privata sek
torn (exempelvis monotona arbeten och arbeten med ensidiga arbetsrörelser inom in
dustrin) och den offentliga sektom (arbeten med stort ansvar och stor psykisk och fy
sisk belastning).8 Bland annat dessa rön vill jag påstå undergräver föreställningen om 
att kvinnor medvetet eller omedvetet skulle söka sig till arbeten där hon skulle kunna 
hushålla med sina krafter.

En annat argument som anses rättfärdiga löneskillnader mellan könen är kvinnors 
bristande ambition, motivation, och engagemang för jobbet. Eftersom dessa egenska
per är både svåra att observera och också att mäta på ett objektivt sätt får 'barn' 
tjänstgöra som indikator på dessa. Kvinnor som har barn förutsätts därför ha lägre 
karriärambitioner, vara mindre motiverade och mindre engagerade i sitt jobb jämfört 
med andra (Dolton & Makepeace, 87). En konsekvens av detta synsätt blir natur
ligtvis att kvinnor erhåller lägre lön och sämre utvecklings- och karriärmöjligheter. 
Om man menar att dessa motiv för löneskillnader mellan könen är allmängiltiga ställer 
man naturligtvis krav på att dessa argument utsätts för prövning. Nedan skall jag 
mycket kort referera ett par studier som sökt uppskatta om kvinnor i allmänhet an
stränger sig mindre eller är mindre motiverade för jobbet än vad män är.

Det är väl dokumenterat att förvärvsarbetande kvinnor med barn, oavsett de är hel
tids- eller deltidsarbetande, utför merparten av hushållsarbetet och arbetet med barnen 
(Flood & Klevmarken, 90). Detta är dock inte detsamma som att de skulle utföra sitt 
arbete utanför hemmen med mindre energi, motivation osv än vad andra gör. Resultat 
av experiment som genomförts där man testat om kvinnor anstränger sig mindre på 
jobbet än vad män gör varierar också. I den första studien redogörs för ett experiment 
där resultatet visserligen visade att kvinnornas genomsnittliga produktivitet endast var 
78 procent av männens men omständigheterna kring den studerade gruppen var dock 
så speciella (endast en arbetsuppgift analyserades och urvalet individer var reguljära 
maijuanarökare) att några generella slutsatser knappast kan dras (Battalio, R mfl, 78).

I en annan studie (Major m fl, 84) som också var utformat som ett exeperiment var 
syftet att undersöka "sex differences in effort and standards of personal entitlement". 
De resultat man erhöll visade bland annat att för en given summa pengar arbetade 
kvinnor i genomsnitt längre, mer och effektivare än vad män i motsvarande situation 
gjorde.

I en tredje studie slutligen har man testat Becker's modell (Bielby & Bielby, 84). Det 
var främst två saker man undersökte (1) whether women do indeed allocate less effort 
than men to market work and (2) whether the distribution of household 
responsibilities accounts for sex differences in the allocation of effort. Deras resultat,

8 Se t ex 'Kvinnors och mäns arbetsmiljö' SCB (1991).
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som inte grundar sig på laboratorieexperiment, tydde på att kvinnor inte försakade sitt 
förvärvsarbete trots att de hade huvudansvaret för hushållsarbetet "Our findings imply 
that, as women add work roles to their family roles, they generate the energy 
necessary to fulfill their commitments to the two set of activities".

Dessa resultat ger inte mycket stöd åt hypotesen att kvinnor, trots dubbelarbete, skulle 
utföra sitt förvärvsarbete med mindre energi och motivation än vad män i samma situ
ation gör. Av de få studier som hittills genomförts förefaller det snarare vara tvärtom.

Arbetsgivares, medvetna eller omedvetna, uppdelning av arbetskraften i en 'stabil' 
respektive 'instabil' del tar ofta sin utgångspunkt i barn. Sannolikheten torde vara 
större att män med bam räknas till den stabila gruppen än att kvinnor, oavsett de har 
barn eller endast är presumtiva barnaföderskor, skulle göra det. Familjebildning och 
de ekonomiska åtaganden som följer av det uppfattas inte sällan som en garanti att 
män stannar kvar hos en arbetsgivare. En manlig arbetsgivare kan t ex ha lättare att 
godta om en manlig arbetstagare åberopar familjeekonomin som skäl för en löneför
höjning än om en kvinnlig arbetstagare gör det. Gemensamma referensramar samt att 
han har lättare att identifiera sig med sina manliga anställda och deras problem än sina 
kvinnliga anställda torde understryka detta. Arbetsgivarens sätt att belöna sina manliga 
anställda genom bättre karriärmöjligheter, frekventerare lönehöjningar mm bidrar där
för till att skillnaderna mellan könen består och i vissa fall ökar.

Kvinnors högre frånvaro från arbetet har ofta varit den indikator som använts för att 
belägga kvinnors instabilitet. Andra sätt att mäta anställningsstabilitet ger dock andra 
resultat, le Grand mätte 'stabilitet' genom att relatera anställningstid i företaget till 
total tid i förvärvsarbete och fann, tvärtemot vad som förväntades, att när övriga för
klarande variabler hölls konstanta hade kvinnor högre stabilitet än män.9 Han visade 
också att kvinnors anställningsstabilitet ökat över tiden vilket till viss del kunde till
skrivas kvinnors ändrade arbetsmarknadsbeteende.10

Är det då några skillnader mellan och inom grupperna om vi tar hänsyn till antal bam 
och barnens ålder? En hypotes är att farre bam liksom äldre bam har en positiv inver
kan på individens lön och karriärmöjligheter. En annan faktor som också kan spegla 
betydelsen av bam är den tjänstledighet som tas ut för tillsyn av bam. Finns det några 
signifikanta löneskillnader mellan de som varit barnlediga och de som inte varit det 
och är det några skillnader mellan kvinnor och män i detta fall? För att få svar på 
dessa frågor skattade jag ett antal ekvationer där dessa variabler ingick. I tabell 5 re
dovisas koefficienterna för de olika 'bamvariablema'.

9 le Grand (89) sid 129 ff.
10 En hög anställningsstabilitet i sig är dock ingen garanti för en bättre löne- och karriärutveckling, 

vilket inte minst många kvinnor fått erfara.
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Tabell 5 Regressionskoefficienter för variablerna barn, antal barn och barns 
ålder. Beroende variabel: logaritmerad månadslön (exkl övertidsers o a 
tillägg).3

Barn 1-2 barn >2 barn < 7 år 7-15 år R2
(ja=l) adj

1 Män .083 .56

2 Kv
(3.18)

.056 .38
(1.05)

3 Män .078 .101 .56

4 Kvinnor
(2.88)

.059
(2.56)

.010 .38
(1.09) (.10)

5 Män .112 .159 -.026 -.049 .56

6 Kvinnor
(2.28)

.091
(2.19)

.070
(-.59)
-.055

(-1.20)
-.012 .36

(1.14) (.47) (-.62) (-.15)

t-värde inom parentes. Referenskategorier:0 barn, barn över 15 år.
a I samtliga ekvationer har också följande variabler ingått: individens ålder, arbetstid samt total 

arbetslivserfarenhet och den kvadrerad.
F-test har i samtliga fall visat att de separata regressionerna icke är identiska.

I tabellen framgår förutom det som tidgare konstaterats om skillnader mellan könen 
vad avser barn i allmänhet (rad 1-2) också att flera barn snarare ger större positiv lö- 
neeffekt för männen än färre. För kvinnorna föreligger inga signifikanta skillnader i 
detta avseende (rad 3-4).

När både antal barn och deras ålder samtidigt ingick i funktionen tydde resultaten på 
att det är antalet barn snarare än barns ålder som betyder mest (rad 5-6). En tänkbar 
förklaring till detta är att männens incitament att höja sin lön stiger med antalet barn. 
En annan är att flera barn innebär längre hemmaperioder för kvinnan, givet att hon tar 
ut merparten av barnledigheten. Kvinnors längre perioder som hemarbetande ger på så 
sätt goda förutsättningar för män att på heltid få ägna sig åt lönearbete och därmed 
bevaka sin löne- och karriärutveckling. För kvinnorna är samtliga estimat icke-signi- 
fikanta vilket indikerar att det inte föreligger någon löneeffekt för kvinnor, oavsett de 
har barn eller ej och oavsett de har många, få, stora eller små.

Eftersom det i vårt material inte går att spåra någon skillnad mellan kvinnor som fak
tiskt har barn och de som inte har barn förefaller det snarare vara kvinnors förmåga 
att föda barn och inte att de har barn som förklarar detta resultat. Denna tolkning ger 
oss anledning att diskutera förekomst av sk statistisk diskriminering. I korthet innebär 
denna teori att arbetsgivare tror att kvinnor är mindre produktiva än män i ett visst 
yrke eftersom det är större sannolikhet att en kvinna lämnar jobbet än att en man gör 
det. Orsaken till denna uppfattning torde främst kunna hänföras till att kvinnor kan
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föda barn. Ju större kostnader arbetsgivaren har för att ersätta den som lämnat företa
get ju 'dyrare* blir den arbetskraften för arbetsgivaren. Därför kommer vinstmaxime- 
rande företag att reservera de jobb som kostar mycket att ersätta åt de som antas vara 
mest produktiva (män) medan de mindre produktiva (kvinnorna) får de jobb som har 
lägre kostnader för nyrekrytering. Detta bidrar naturligtvis till en extremt segregerad 
arbetsmarknad men också till segregering inom ett foretag. Ju mindre resurser som 
avsätts till att granska de anställda och de som söker anställning desto större betydelse 
får naturligtvis könstillhörighet.

Statistik diskriminering bidrar till könsmässig ojämlikhet både vad gäller lön och kar
riärutsikter. Denna ojämlikhet förstärks dessutom genom att kvalificerade och för job
bet engagerade kvinnor blir förbigångna enbart pga sin könstillhörighet medan mindre 
kvalificerade och mindre engagerade män favoriseras genom sin könstillhörighet. Om 
detta är liktydigt med ett vinstmaximerande beteende för företaget kan diskuteras.

Tjänstledighetens betydelse för lönen

Ett uttryckssätt för att kvinnor oftare tar hand om barn och hemarbetet är som tidigare 
påtalats skillnader i uttag av lagstadgad föräldraledighet. För att få en uppfattning om 
tjänstledigheters betydelse för lönen ombads de tillfrågade besvara frågan om de varit 
tjänstlediga någon gång och av vilken orsak. De två vanligaste skälen för den grupp vi 
studerar var barnledighet och ledighet för studier. När jag skattade en ekvation där 
dessa två variabler ingick erhölls följande resultat för kvinnor respektive män.
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Tabell 6 Separata löneekvationer för kvinnor och män med högskole- eller uni
versitetsexamen från år 1975 eller senare. Beroende variabel logaritme- 
rad månadslön (exkl övertidsers o a tillägg).

Män Kvinnor

Konstant 8.834 (54.26) 9.485 (45.45)

Ålder .017 (3.58) 1 -.006 (-.85)
Erfarenhet .045 (4.94) .062 (3.46)
(Erfarenhet)2 -.001 (-5.32) -.002 (-1.81)
Heltid (ja=l) .160(1.44) .150 (2.30)

Barn (ja=1) .072 (2.67) .022 (.32)
Barnledig .077 (1.64) .053 (.76)
Studieledig -.004 (-.10) -.057 (-.78)

R2adj .56 .37

t-värden inom parentes.

Något överraskande visar resultaten att koefficienten för barnledighet är positiv medan 
koefficienten för studieledighet är negativ. Bortsett från den låga signifikansnivån är 
det naturligtvis intressant att notera att det möjligen kan vara positivt också ur löne- 
synpunkt för män att ha varit föräldraledig. Eftersom kvinnor och män i genomsnitt är 
föräldralediga olika länge kan man naturligtvis spekulera över vad som ur lönehän- 
seende kan vara det optimala antalet ledighetsmånader för både kvinnor och män. 
Denna diskussion borde vara intressant inte minst i ljuset av de ambitioner som finns 
idag om att fördela ledigheten på ett mer jämlikt sätt mellan föräldrarna.

Detta resultat kontrasterar mot de som Sundström (1991) erhöll i sin studie av an
ställda vid Televerket. Hon visar där att föräldraledighet inverkar negativt på löneut
vecklingen och dessutom i högre grad för män än för kvinnor. Ett års barnledighet 
skulle drabba kvinnor i form av utebliven löneökning medan för män det skulle leda 
till närmare fyra procent lägre lön. En orsak till de skilda resultaten kan möjligen vara 
att medan Sundströms studie omfattar ett slumpmässigt urval (var 15:e anställd) vid 
Televerket omfattar denna studie ett mycket väl preciserat urval.

Att studieledighet inte har påverkat lönen alls kan bero på att merparten av de som va
rit studielediga hade kortare utbildning när de anställdes. De har sedan inom ramen 
för sin anställning och med de rättigheter till ledighet som finns kunnat skaffa sig den 
kompetens som många redan har inom företaget.
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ARBETETS BETYDELSE FÖR KVINNORS OCH MÄNS LÖNER

En orsak som ofta framhålls när löneskillnader mellan könen diskuteras är att kvinnor 
och män inte utför lika arbeten eller inte finns inom samma arbetsområden. Eftersom 
det är svårt att exakt bestämma vad som är att betrakta som 'lika arbete' godtas det 
ofta som skäl till löneskillnader. Arbetsbeskrivningar är ofta summariska och ger där
för ett visst utrymme för tillägg som kan användas i syfte att påvisa att arbeten inte är 
exakt 'lika'. Detta kan i sin tur användas för att motivera löneskillnader mellan kvin
nor och män som därmed endast utför 'till synes lika arbeten'.

I vårt fall analyserar vi lönesituationen för en bestämd grupp kvinnor och män med 
samma yrke, civilingenjör. Detta är dock inte nödvändigtvis detsamma som att de 
också utför exakt lika arbete. Eftersom vi saknar arbetsbeskrivningar har vi utifrån de 
tillfrågades egna uppgifter försökt uppskatta i vad mån kvinnor och män kan tänkas 
syssla med olika/samma saker och i vad mån det kan påverka lönen.

Tabell 7 Kvinnliga och manliga civilingenjörers fördelning på olika arbetsområ
den/uppgifter. Procent.

Arbetar inom/med Kvinnor Män Andel kv

Kärnkraftverk 17 15 21
Kraftproduktion 8 14 12
Utredningsarb. 22 16 24
Utvecklingsarb. 6 13 9
Projektering 14 16 17
Ekonomi & adminstr. 6 5 22
Marknad 17 14 21
Dataarbete 8 7 23

100 % 100 % 19

Kvinnorna utgör totalt en femtedel av civilingenjörerna. Utredningsarbete, mark- 
nadsarbete och arbete i kärnkraftverk är vanligast bland de kvinnliga civilingenjörerna 
medan en mindre andel finns inom kraftproduktion samt utvecklings- och projekte
ringsarbete. Med undantag för dataarbete, ekonomi och administration är andelen män 
inom respektive område cirka 15 procent.

När 'arbetsområde' ingår som förklarande variabel i löneekvationen har ovanstående 
indelning komprimerats något. De som arbetar i kärnkraftverk och med kraftproduk
tion i allmänhet utgör en grupp. Civilingenjörer som håller på med utrednings- och 
utvecklingsarbete liksom projektering är den andra gruppen. Ekonomi, marknad och



24

administration anser jag bildar en naturlig grupp medan dataarbete mm utgör en fjärde 
grupp.

Utbildning till civilingenjör innebär ett val mellan olika yrkesinriktning. Statistiken 
visar t ex att kvinnor har en högre representation på arktitekt- och kemilinjen medan 
män återfinns i större omfattning på elektronik-, elkraft- och maskinlinjen.11 Av 
tabellen nedan framgår den aktuella könsfördelning i vårt material.

Tabell 8 Kvinnors och mäns fördelning på utbildningslinje. Procent.

Utbildningslinje Kvinnor Män

Elektronik, elkraft 13 36
Maskin 18 31
Kemi 26 6
Teknisk fysik 11 8
Övriga linjer 32 19

100 % 100 %

Det är tydligt att även i vårt material skiljer sig kvinnor och män åt vad gäller val av 
utbildningslinje. Medan närmare 70 procent av alla män gått el- eller maskinlinje har 
knappt 30 procent av kvinnorna gjort det. Kvinnorna har istället gått kemilinje eller 
någon 'övrig' linje som t ex samhällsbyggnadsteknik, industriell ekonomi eller linjen 
för väg och vatten.

För att få en uppfattning om dessa faktorers betydelse för kvinnliga och manliga 
civilingenjörers löner skattades två ekvationer där arbetsområde och utbildningslinje 
ingick som förklarande variabler. Resultaten framgår av tabell 9 nedan.

11 Se t ex Information om arbetsmarknaden 1991:5.



Tabell 9 Löneekvationer för civilingenjörer. Beroende variabel: logaritmerad 
månadslön (exkl övertidsers o a tillägg).a

Konstant 9.330 9.331
(146.83) (141.04)

Arbetsområdenb

Kärnkraft & kraft- .004 .005
produktion (.13) (.14)

Utveckl.,utredn.& .001 .002
projektering (.04) (.06)

Marknad & .052 .052
ekonomi (1.55) (1.52)

Utbildningslinjer*

Elektronik, elkraft -.002
(-.06)

Maskin -.005
(-.22)

Kemi -.002
(-.07)

Teknisk fysik -.000
(-.01)

R2adj .74 .73
N= 194 194

t-värden inom parentes.
a Övriga oberoende variabler är: arbetstid, barn, hemort, erfarenhet, examensår,

övertid, ställning samt kön och tjänstledighet. 
b Referenskategori: Dataarbete mm. 
c Referenskategori: Övriga utbildningslinjer.

Som framgår av tabellens resultat ökade inte modellens förklaringsgrad när arbetsom
råde och utbildningslinje inkluderades. Endast ett arbetsområde, 'marknad och eko
nomi', skiljer sig något från de övriga. Visserligen är signifikansnivån låg men för 
personer inom detta arbetsområde finns ändå en antydan till en positiv löneeffekt. I 
övrigt förefaller det vara lönemässigt likgiltigt inom vilket område man arbetar vid fö
retaget eller vilken utbildningslinje man gått. Separata skattningar för respektive kön 
gav i stor sett samma resultat.

Avslutningsvis testades också om lönens storlek möjligen kan påverkas av var man er
hållit sin utbildning.
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Tabell 10 Kvinnors och mäns fördelning på högskola. Procent.

Kvinnor Män

Kungl. tekniska högskolan (KTH) 42 39
Chalmers tekniska högskola 18 34
Övriga tekniska högskolor 37 24
Universitet/högskolor 3 3

100 % 100 %

Ungefär lika stor andel kvinnor som män har tagit sin examen vid KTH. Vid 
Chalmers däremot är andelen män nästan dubbelt så stor medan andelen kvinnor som 
tagit examen vid andra högskolor är högre. En hypotes är att det finns skolor med 
högre status än andra vilket bl a skulle kunna manifesteras i högre lön till individer 
examinerade från dessa. Skattningar där denna variabel fanns med gav dock inga sig
nifikanta löneskillnader vad gäller kvinnor och män. Det går dock inte att dra några 
generella slutsatser på basis av våra uppgifter om skola och utbildningslinje. För det 
krävs att man har uppgifter från mer än en arbetsgivare.12

Löneskillnaderna för den aktuella gruppen av kvinnliga och manliga civilingenjörer 
kan i mycket liten utsträckning förklaras av skillnader i arbetsområde i utbildning eller 
val av skola. Ingen av dessa variabler bidrar på ett signifikant sätt till att förklara lö
neskillnaden mellan könen. Eftersom vi endast på ett mycket grovt sätt kunnat 
approximera typ av 'arbete* kan vi inte dra några mera generella slutsatser. För detta 
skulle krävas mer detaljerade uppgifter om arbetet.

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

De resultat som redovisats ovan bygger på en enkät riktad till ett urval kvinnor och 
män anställda hos ett och samma företag med arbetsplatser i olika delar av landet. 
Den undersökta gruppen är mycket väl definierad yrkes- och utbildningsmässigt. Be
gränsningar vad gäller möjligheten att generalisera resultaten är därvid uppenbara. Er
hållna resultat kan dock tjäna som underlag för en vidare diskussion om rimligheten 
av att avkastningen av faktorer av betydelse för lönen skall vara olika för kvinnor och 
män.

Modellen har bearbetats på så sätt att ekvationer estimerats där månadslön (exklusive 
övertidsersättning o a tillägg) varit den beroende variabeln och individernas kvalifika
tioner och egenskaper varit de oberoende. Den modell som skattats har hög förkla-

12 Jfr fotnot 3.
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ringsgrad vilket indikerar att modellen är en bra beskrivning av vad som påverkar in
dividernas lön.

Trots undersökningsgruppens homogenitet visar erhållna resultat markanta skillnader 
vad gäller den avkastning kvinnor och män erhåller av olika egenskaper. Kvinnor 
har tex mellan 4 och 6 procent lägre månadslön än män när hänsyn tagits till arbets
tid, övertid, arbetslivserfarenhet, antal år sedan examen, position, antal barn, var man 
bor osv. Om vi antar att de konstanthållna variablerna utgör en god approximation på 
individens produktivitet är en tolkning att löneskillnaden förklaras av diskriminering 
av kvinnor.

Av de enskilda faktorerna har fram för allt betydelsen av att ha barn diskuterats. Män 
med barn har en entydig lönefördel framför män utan barn (efter att hänsyn tagits till 
ålder, erfarenhet, position osv). Flera barn är dessutom inte något negativt ur löne- 
hänseende snarare tvärtom. För kvinnor däremot föreligger inga motsvarande skillna
der mellan de som har respektive inte har barn. Kvinnor utan barn har exempelvis inte 
högre lön än kvinnor med barn allt annat lika. En slutsats av detta är att det inte är 
'barnen' i sig som skall tilldelas denna explicita roll vid lönebestämningen utan sna
rare handlar det om attityder och fördomar som finns gentemot den kvinnliga arbets
kraften. Dessa bottnar inte sällan i sterotypa föreställningar om kvinnors inställning 
till förvärvsarbete contra deras arbete i hem och familj.

I detta sammahang bör också effekten av att ha varit föräldraledig noteras. Av våra 
resultat att döma påverkar det inte lönen på ett signifikant sätt, möjligen med undan
tag för männen. Skattningen visade nämligen att det givit en viss positiv löneeffekt för 
män, om än signifikansnivån var låg. Detta resultat indikerar att föräldralediga fäder 
inte behöver förlora något, kanske snarare tvärtom.

Av de mer arbetsspecifika variablerna är det bland annat effekten av övertidsarbete 
som bör uppmärksammas. Att arbeta övertid är vanligt i det aktuella företaget och i 
stort lika omfattande bland kvinnor som bland män och det oavsett de har barn eller 
ej. Alla erhåller naturligtvis ersättning för sin övertid men utöver det visar våra skatt
ningar att medan övertidsarbete också påverkar männens grundlön positivt noterar vi 
ingen signifikant löneeffekt för kvinnorna. Eftersom övertidsarbete av arbetsgivare 
också kan tolkas som ett uttryck för individens kapacitet och inställning till jobbet ger 
det oss anledning till reflektioner om belöningssystemet, tex till högre tjänster, ser 
olika ut för kvinnor och män.

Personer i chefsställning har i allmänhet högre lön än andra grupper. Enligt våra 
skattningar skulle den ekonomiska avkastningen av att vara chef vara högre för kvin
nor än för män. Trots detta är dock löneskillnaden mellan kvinnliga och manliga che
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fer påtaglig. En närmare granskning av ' chefshierarkin' inom förtaget kan möjligen 
ha förklarat en del av denna löneskillnad.

En ofta framförd orsak till skilda löner för kvinnor och män är dels att de arbetar 
inom olika arbetsområden och med olika arbetsuppgifter och dels att de har olika ut
bildning. I avsaknad av en mer detaljerad arbetsbeskrivning lät vi arbetsområde och 
utbildningslinje ingå vid våra skattningar. Erhållna resultat var dock insignifikanta 
varför dessa två variabler inte kan tillskrivas någon avgörande betydelse här.

Till sist: Vi har här analyserat en, ur flera avseenden, mycket homogen grupp av yr
kesverksamma. Trots detta har vi kunnat konstatera löneskillnader mellan könen. Uti
från de resultat denna studie givtit är inte orsaken olika egenskaper och karaktäristika. 
Skillnaderna förklaras i stället av direkt könsmässiga skillnader i avkastning på flera 
av de faktorer som anses påverka lönens storlek.
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Appendix 1: Korrelationstabell

Korrelationer Loglön Ålder Erfarenhet -Tjänstetid År sedan examen

Loglön 1.000 .6245** .6037** .5090** .74.07**
Ålder .6245** 1.0000 8529** .5699** .7677**
Erfarenhet .6037** 8529** 1.0000 .5441** .7357**
Tjänstetid .5090** .5699** -.5441** 1.0000 .5818**
År sedan examen .7407** .7677* .7357** .5818** 1.0000

1-tailed significance: * -.01, ** -.001.
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