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FÖRORD 

Arbetet med denna studie påbörjades för cirka tre år sedan. Avsikten var då att 
försöka finna förklaringar till att det fanns så få kvinnliga arbetare i industrin trots 
att löneläget där var relativt sett mycket bättre än vad det var inom de flesta tradi
tionella kvinnoyrkena. Jag följde med stort intresse de olika initiativen som togs 
för att få flera kvinnor att etablera sig inom industrin. Framgångarna för denna 
politik har dock hittills varit små och utsikterna att lyckas på längre sikt förefaller 
inte alltför ljusa. Möjligheterna att förbättra kvinnors löner genom att bryta den 
könssegregerade arbetsmarknaden förefaller i nuläget små. Något nedslagen över 
detta bestämde jag mig istället för att koncentrera studien till löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. Att välja diskrimineringsteorin som 
utgångspunkt för studien föreföll därför rätt naturligt. 

Det är flera som varit mig behjälpliga med detta arbete. Först och främst vill j ag 
rikta ett stort tack till Sören Wibe utan vars hjälp, stöd och inte minst ständiga 
uppmuntran detta arbete knappast blivit till. Jag vill också speciellt tacka Karl-
Gustaf Löfgren som läst och kommenterat det mesta jag skrivit. Med sina kon
struktiva förslag och sin positiva inställning till mitt arbete har hans hjälp varit 
ovärderlig. Till medlemmar vid institutionen för nationalekonomi: Roger, J0rn, 
Olle, Henry, Runar, Tomas, Magnus, Bo som läst och haft värdefulla kommen
tarer till mitt avhandlingsmanus vill jag rikta ett varmt tack. Tacket omfattar även 
de gånger mitt ämnesval givit upphov till både livliga och givande diskussioner. 

Stort tack även till Solweig Brand, Ing-Marie Nilsson, Eva Cederblad och Roger 
Jacobsson. Deras fantastiska förmåga att på kort tid, inte helt smärtfritt och utan 
motgångar, förvandla ett kaotiskt manuskript till att inte bara bli läsbart utan 
dessutom snyggt layoutmässigt är beundransvärd. Solweig, Ing-Marie och Eva vill 
jag dessutom speciellt tacka för deras ständiga uppmuntran. 

För hjälp med databearbetning tackar jag Roger Jacobsson och Kjell-Göran 
Holmberg och för översättning Chris Hudson. 

Studien har möjliggjorts genom finansiellt stöd från Arbetsmarknadsdepartemen
tet. 
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Sist men inte minst har min dotter Felicia visat ett stort tålamod med en något 
stressad mamma det sista halvåret. Jag tackar genom att här sätta punkt så att vi 
tillsammans kan gå ut i sommarhagen... 

Umeå april/maj 1989 

Åsa Löfström 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

En av de mest uppmärksammade förändringarna på svensk arbetsmarknad under 
efterkrigstiden har varit den kraftiga ökningen av antalet förvärvsarbetande kvin
nor. Under en femtonårsperiod, åren 1965 till 1980, beräknas antalet förvärvs
arbetande kvinnor ha ökat med cirka 700 000. Under samma period ökade antalet 
män med cirka 150 000.1 Historiskt är detta inte unikt. Man kan också finna en 
förhållandevis kraftig ökning av den kvinnliga arbetskraften vid seklets början. 
Ökningen av antalet kvinnor i avlönat förvärvsarbete var då liksom nu framför allt 
en följd av den expansiva utvecklingen av svensk ekonomi.3 I början av seklet var 
det främst den framväxande konsumtionsvaruindustrins behov av arbetskraft som 
ledde till en ökad efterfrågan på kvinnor.4 Idag anses den kvinnliga syssel
sättningsökningen främst bero på den offentliga sektorns, framför allt kommuner
nas, expansion.5 

Det finns betydande skillnader mellan de båda perioderna vad beträffar den 
kvinnliga arbetskraften. I början av seklet var det nästan enbart unga och ogifta 
kvinnor som bidrog till att kvinnors förvärvsfrekvens ökade. Det var mycket ovan-

1 Avser arbetskraftsundersökningarnas (AKU) uppgifter om de som är i a rbete/sysselsättning res
pektive år. 

2 Enligt folkräkningarna visade perioden 1910 till 1930 en för den tiden kraftig ökning av antalet 
kvinnliga yrkesutövare, cirka 300 000. Motsvarande ökning av de manliga yrkesutövarna var drygt 
400 000. 

3 För den senare perioden var t e x tillväxten i sven sk ekonomi exceptionellt hög de första åren på 
1960-talet. Enligt nationalräkenskaperna var den årliga BNP-tillväxten perioden 1961-1965 i g e
nomsnitt 5.2 procent. 

4 Den konsumtionsvaruindustri som avses här är textil- och livsmedelsindustrin och vissa delar 
inom elektroindustrin samt kemisk industri. Sedan tidigare dominerade kvinnorna textilindustrin 
och expansionen av denna bransch innebar därför ytterligare efterfrågan på främst kvinnor. 

5 År 1964 var, enligt AKU, närmare 70 procent av de förvärvsarbetande kvinnorna anställda av 
privata arbetsgivare. I b öljan av 1980-talet är andelen cirka 40 procent. I m itten av 1960-talet 
hade 20 procent av kvinnorna kommun och landsting som arbetsgivare motsvarande siffra är 
idag cirka 50 procent. 
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ligt att gifta kvinnor ingick i a rbetskraften. Under den senare perioden är det där
emot främst gifta kvinnor och kvinnor med barn som svarat för den stora syssel
sättningsökningen. Skillnaden förklaras främst av inställningen till kvinnlig arbets
kraft. Arbetsgivarnas rätt att avskeda kvinnor som gifte sig och/eller blev gravida 
fanns t ex kvar ända fram till år 1939.6 Dessutom förekom hela tiden diskussioner 
om kvinnors rätt till avlönat arbete vilket understryker den mycket ambivalenta in-
ställningen som rådde vid denna tid till kvinnor som avlönad arbetskraft. 

Idag är förhållandet annorlunda och kvinnors rätt till eget avlönat arbete är all
mänt accepterad. Detta är förmodligen också en faktor som betytt mycket för att 
förklara den kvinnliga sysselsättningsökningen de senaste decennierna. En ökad 
acceptans av kvinnors rätt till avlönat arbete har inneburit en ökad beredvillighet 
att avskaffa hindren för deras förvärvsarbete och också för att avskaffa orätt
visorna mellan den kvinnliga och manliga arbetskraften. 

Det finns många förändringar på svensk arbetsmarknad de senaste tjugo-trettio 
åren som berört kvinnors arbetsförhållanden. I början av 1960-talet kom SAF och 
LO överens om att rekommendera sina förbund att tillämpa likalönsprincipen. 
De särskilda lönetarifferna för kvinnor respektive män ersattes i och med detta av 
en gemensam löneplan. Den solidariska lönepolitiken, framförallt i form av spe
ciella låglönesatsningar, påverkade kvinnors lön i positiv riktning. Från slutet av 
1960-talet har man kunnat konstatera att kvinnors reallön ökat mer än mäns. 
Gustafsson & Jacobsson (1985) visade att den viktigaste förklaringen till det ökade 
kvinnliga arbetskraftsutbudet varit den positiva löneutvecklingen för kvinnor. In
förandet av särbeskattningen i början av 1970-talet, som påverkade kvinnors lön 

o  • • 8 (efter skatt) positivt, bidrog också till en förbättrad inkomstsituation för kvinnor. 

Under perioden har det också inom det sociala området skett förändringar av stor 
betydelse för kvinnors förvärvsmöjligheter. Den förändring som kanske kommit att 
betyda allra mest är utbyggnaden av barnomsorgen som påbörjades i större skala 
först i slutet av 1960-talet. Vidare kan den successiva utbyggnaden av föräldraför

6 År 1939 kom den lag som förbjöd arbetsgivare att avskeda kvinnor som ingått gifter
mål/trolovning och/eller blivit h avande. 

7 Delar av den debatt som förekom på 1920- och 1930-talen finns refererade i Löfström (1981). 
8 År 1965 infördes frivillig särbeskattning och år 1971 ob ligatorisk särbeskattning. Denna reform 

innebar i korthet att hustruns lön inte längre kom att läggas på 'toppen' av makens lön, utan 
istället kom makarna att beskattas var för sig. 
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säkringen från 1974 tillskrivas viss betydelse i detta sammanhang. Den innebar att 
fäderna kunde vara barnlediga och mödrarna förvärvsarbeta under småbarnspe
rioden. Namnbytet från moderskapspenning till föräldrapenning är också ett 
exempel på att reformer och lagar från och med 1970-talet blir vad man kallar 
könsneutrala.9 

Det har också skett politiska åsiktsförändringar som om inte annat haft visst 
symbolvärde. Det främsta exemplet på detta är lagen mot könsdiskriminering, 
som efter flera års diskussion antogs av riksdagen år 1980.10 

Det är svårt att avgöra i vilken grad dessa förändringar varit en konsekvens av 
eller en ökad drivkraft till ökad förvärvsaktivitet. Båda effekterna har troligen 
förekommit. Så tillkom t ex särbeskattning som ett resultat av ökat kvinnligt 
arbetskraftsdeltagande, samtidigt som det var ett medel att öka utbudet ytterligare. 

Den stora ökningen av antalet förvärvsarbetande kvinnor har också inneburit att 
ett flertal problemområden, som tidigare endast ägnats mindre uppmärksamhet, 
nu lyfts fram och blivit föremål för mer ingående studier och analyser. Det är t ex 
först på 1970-talet man börjar analysera den könsuppdelade arbetsmarknaden 
(Jonung, 1983). Att arbetsuppgifterna i samhället, såväl de avlönade som de 
oavlönade, alltid varit strikt könsuppdelade var känt sedan länge, men det är först 
nu man mer ingående analyserar könssegregeringens uppkomst och konsekven
ser.11 Vidare har löneskillnaderna mellan könen blivit föremål för studier (Gus
tafsson, 1976, Gustafsson & Lantz, 1985). Skillnaderna är, trots den löneutjämning 
som skett de senaste decennierna, betydande på sina håll. Den ökade 

9 Moderskapspenningen kom till i slutet av 1930-talet som ett led att förbättra nativiteten i land et. 
Moderskapspenningen, tillsammans med flera andra sociala reformer från slutet av detta decen
nium, skulle bland annat göra det ekonomiskt möjligt för familjer att skaffa flera barn. År 1974 
ändrades namnet moderskapspenning till föräldrapenning/föräldraförsäkring. 

10 Lagen mot könsdiskriminerg från år 1980 föregicks av flera års diskussioner innan man slutligen 
enades i riksdagen. Såväl USA som flera andra länder hade redan på 1960-talet och början av 
1970-talet antagit liknande lagar (återkommer till detta i kapitel 6). 

11 Redan på 1910- och 1920-talen diskuterade man de negativa konsekvenserna av att kvinnor och 
män arbetade på olika ställen. Segregeringen blev en viktig förklaring till den minskande 
äktenskapsfrekvensen och därmed minskande nativiteten. Svårigheterna för kvinnor och män att 
träffas på arbetet var således ett problem som naturligtvis förstärktes av de långa arbetsdagarna 
och den ringa fritid som de arbetande hade vid denna tid. Dessa skäl är knappast giltiga längre, 
utan nu diskuterar man främst den begränsning en segregerad arbetsmarknad utgör för kvinnors 
(och mäns) valmöjligheter på arbetsmarknaden. Se t ex Jon ung (1983). 
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förvärvsintensiteten bland kvinnor har också påverkat existerande arbetstider. 
Genombrottet för deltidsarbetet i den omfattning det har nu skedde på 1960-
talet.12 Studier av dess omfattning och bakomliggande orsaker har genomförts av 
Petterson (1981), Tegle (1985) och Sundström (1987). Ytterligare en aspekt, som 
tidigare varit sparsamt belyst men som på grund av ett ökat antal kvinnor i 
förvärvsarbete nu givit upphov till flera studier, är möjligheterna för kvinnor att 
göra inbrytningar i icke-traditionella arbeten, dvs arbeten som är manligt 
dominerade. Lindgren (1985) och Furst (1985) har identifierat olika hinder som 
finns för kvinnor och orsakerna till dessa. 

1.2 Diskriminering av kvinnor 

Denna studie behandlar diskriminering av kvinnor. Den allmänna innebörden av 
begreppet diskriminering är att 'göra åtskillnad, behandla olika eventuellt sämre.' 
Under olika tidsperioder har grupper med olika karaktäristika och bakgrund ut
satts för diskriminerande behandling. Skälen har varierat men inte sällan har ras-
och könstillhörighet samt religiös hemvist varit orsaken. Kvinnornas kraftigt ökade 
förvärvsaktivitet på den öppna arbetsmarknaden de senaste decennierna har inne
burit att begreppet könsdiskriminering fått förnyad aktualitet och blivit föremål för 
såväl diskussioner som mer ingående studier. 

Kvinnor kan diskrimineras i många sammanhang i familjen, i skolan och i för
värvslivet. I denna studie begränsar vi oss till diskriminering på arbetsmarknaden. 
Vi analyserar inte om den eventuella diskrimineringen grundläggs innan utträdet 
på arbetsmarknaden eller ej. Det vi intresserar oss för är enbart om kvinnor 
diskrimineras på arbetsmarknaden och om denna diskriminering kan kvantifieras. 

Diskriminering i arbetslivet kan ta sig många olika uttryck. Den kanske vanligaste 
formen är lönediskriminering. Här avses löneskillnader eller skillnader i förmå
ner13 mellan könen som inte är motiverade utifrån olika produktivitet. En annan 

12 Deltidsarbetet hade varit föremål för diskussion tidigare men hade av olika skäl avfärdats av ar
betsgivarna. (Se t ex SOU 1938:47, von Hofsten, 1941). 

13 Lönebegreppet kan numera ha en mycket vid innebörd. Förutom den pekuniära delen inkluderas 
numera också andra förmåner (benefits) som inte direkt avspeglas i en högre timlön, månadslön 
eller årslön. 
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typ kan benämnas anställningsdiskriminering. Kvinnor förvägras anställning helt 
och hållet eller så är hindren att få anställning i det närmaste oöverstigliga. En 
variant på anställningsdiskriminering är där kvinnor finns anställda i företaget men 
de har få eller inga möjligheter alls att avancera, få vidareutbildning osv. 

Utifrån hur diskriminering uppkommit har Harrieth Zellner (1972) gjort en grov 
indelning. Hon skiljer dels på avsiktlig och dels på oavsiktlig diskriminering. Med 
den första benämningen avser hon en situation där en arbetsgivare avstår från att 
anställa en kvinna, trots likvärdiga kvalifikationer med den man arbetsgivaren 
föredrar att anställa. I de fall kvinnan anställs kan arbetsgivaren medvetet åsätta 
kvinnans arbetsinsats ett lägre värde än vad en motsvarande arbetsinsats av man
nen värderas till. Denna 'avsiktliga diskriminering' kallas också ibland för den 
'rena diskrimineringen'. Med oavsiktlig diskriminering avses en situation, där ar
betsgivaren avstår från att anställa en kvinna eller försvårar hennes inträde på ar
betsplatsen, som en följd av felaktig information eller av fördomar. 

I detta sammanhang kan också nämnas statistisk diskriminering (Phelps, 1972). 
Med statistisk diskriminering avses en situation där en person tillhörande ett spe
ciellt kollektiv bedöms utifrån kollektivets genomsnittliga egenskaper och inte 
efter sina högst personliga egenskaper. För den arbetsgivare som har begränsade 
resurser att använda vid rekrytering, eller för den som är ointresserad av annan ar
betskraft än den typ man redan har, ligger det nära till hands att de arbetssökande 
bedöms efter den grupp han/hon tillhör. Detta kan då för en enskild kvinna, som 
vill söka sig till ett icke-traditionellt arbete (dominerat av män t ex), innebära 
svårigheter så länge man inte tar hänsyn till hennes personliga kvalifikationer, utan 
nöjer sig enbart med att värdera henne utifrån den grupp hon tillhör. Denna form 
av diskriminering kan naturligtvis också drabba andra grupper än kvinnor. 

Diskriminering får, för den enskilde och för gruppen, negativa konsekvenser, både 
ekonomiska som sociala. Ett inkomstbortfall blir t ex följden av att man antingen 
inte erhåller arbete eller att man får lägre ersättning för det arbete man utför 
jämfört med vad andra grupper får för lika arbete. Socialt kan diskriminering in
nebära förlust såväl av status, självkänsla som grupptillhörighet. Det sista i de fall 
man förmenas rätten till avancemang i företaget eller ställs helt utanför arbets
marknaden. 
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Diskriminering drabbar dock inte bara den enskilde eller en viss grupp utan sam
hället påverkas också negativt. Har exempelvis vissa grupper på arbetsmarknaden 
högre arbetslöshet än andra enbart på grund av diskriminering, är detta naturligt
vis til l nackdel för samhällsekonomin. Det är dock få som hittills diskuterat detta 
mer ingående.14 Svårigheter att ur den totala arbetslösheten direkt kunna urskilja 
den grupp som är arbetslös till följd av att de blivit utsatta för diskriminering, 
torde vara ett stort hinder för att få en uppfattning om diskrimineringens kon
sekvenser för arbetslösheten. Under senare tid har vissa hypoteser presenterats, 
effektiva lönemodeller (Ackerlof, 1984) och insider-outsider ansatsen (Lindbeck & 
Snower, 1986, 1988), som möjligvis kan bidra till ökad förståelse av sambandet 

mellan diskriminering och arbetslöshet. 

En annan konsekvens av diskriminering för samhället är den segregation som upp
står på arbetsmarknaden. En segregering av arbetskraften, som uppstått som ett 
resultat av diskriminering, kan knappast vara ett optimalt sätt att tillvarata ekono
mins tillgängliga arbetskraftsresurser. 

Vi har hittills enbart talat om de olika grupper, som kan tänkas bli utsatta för 
diskriminering, varav kvinnor är den grupp vi främst är intresserade av. Minst lika 
intressant är naturligtvis att veta vilken eller vilka som diskriminerar. Förutom 
arbetsgivare - företagsledning, som av de flesta torde vara de första man förknip
par med diskriminering, är det också tänkbart att de redan anställda vid företaget 
kan ha intresse av att vissa inte anställs, alternativt att de får lägre ersättning för 
sitt arbete. Deras påtryckningsmedel kan vara att man kräver ekonomisk kompen
sation för att acceptera kvinnliga kollegor och/eller så kräver man att kvinnornas 
arbetsuppgifter skall vara helt skilda från de männen har. Om de anställda lyckas 
beror på vilket inflytande de har över anställningsprocessen. 

En tredje grupp är fackföreningarna. Deras roll kan ibland innebära att de kan 
komma att sätta en arbetstagargrupp framför en annan, vilket direkt eller indirekt 
innebär att arbetstagargrupper ställs mot varandra och t o m att nya grupper, som 
vill in på ett arbetsområde, motarbetas.15 En fjärde grupp slutligen utgör 

14 Se tex Harry J. Gilman (1965). 
15 De anställda och fackföreningarna kan i vissa fall ses som två skilda parter, t ex i USA där 

organisationsgraden inte är så hög. Att fackföreningar, dominerade av män, skulle kunna ha in
tresse av att t ex kvinnor hålls borta från vissa industrier/branscher visar bland annat Nickell 
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kunderna dvs köpare till de varor och tjänster som produceras. I de fall köparen 
har alternativa inköpsställen och/eller produkter att välja emellan, är det fullt 
möjligt att diskriminera företag som t ex har kvinnor anställda. Om företagets led
ning är angelägen att behålla kunderna kan den då bli tvingad att diskriminera 
även om den initiellt inte har något intresse av detta. För företagen kan det då 
innebära restriktioner i kvinnors anställning och ävenså var de skall inplaceras i 
arbetsorganisationen. 

1.3 Syfte och uppläggning 

Syftet i denna studie är att analysera i vilken omfattning de observerade 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män kan förklaras av att kvinnor diskrimine
ras vid lönesättningen. För att belysa detta genomför jag en tvärsnittsanalys ba
serad på uppgifter hämtade från Hushållens Ekonomiska Levnadsförhållanden 
(HUS-data) år 1984. Jag genomför även en tidsserieanalys av kvinnors och mäns 
löneutveckling inom industrin perioden 1950-1985. Den senare analysen avser så
ledes enbart en delarbetsmarknad medan den förra avser hela landets ar
betsmarknad. Det exakta syftet i tidsseriestudien är att analysera om genomförda 
ändringar i lagar och avtal, som speciellt berör kvinnor i industriellt arbete, har 
medverkat till en minskad diskriminering av kvinnor. 

Uppläggningen av studien är följande. Studien inleds i kapitel två med en översikt
lig beskrivning av förvärvsarbetande kvinnors löneförhållanden förr och nu. 
Därefter sker i kapitel tre en presentation av den ekonomiska teorin för diskrimi
nering. I kapitel fyra presenteras två modeller för analys av lönediskriminering. 
Modellerna tillhör den inom området traditionella skolan och de resultat som er
hålls överenstämmer väl med resultaten från tidigare studier. I kapitel fem ana
lyseras löneskillnaderna med en relativt ny metod, s k omvänd regression (reverse 
regression). I traditionell analys utgår man från lön som den beroende variabeln 
och kvalifikationer, personegenskaper m m (proxyvariabler för individernas pro
duktivitet) som de oberoende, förklarande variablerna. I omvänd regression 
däremot, jämför man kvalifikationerna hos kvinnor och män vid lika lön. Det är 

(1977) som funnit att "...a 10% point increase in the proportion of women in an industry is asso
ciated with wages which are L5 to 2% lower for both men and women." 
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med andra ord lönen som konstanthålles, och på så sätt kan man se om det före
ligger några skillnader i kvalifikationer. Kapitlet innehåller en ingående statistisk 
analys av vårt material med denna ansats. Analyserna i kapitel fyra och fem är s k 
tvärsnittsanalyser, dvs de belyser förhållandet för kvinnor och män på arbets
marknaden vid en viss bestämd tidpunkt i detta fall år 1984. Analysen i kapitel sex 
belyser kvinnors löneutveckling relativt mäns i industrin över en längre tidsperiod, 
1950-1985. I modellen över relativ löneutveckling har speciell hänsyn tagits till de 
lag- och avtalsförändringar som ägt rum under perioden. 

Studien avslutas i kapitel sju med en sammanfattning och diskussion. 
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2 KVINNORS LÖN - Historik och nuläge 

"Om värdet skall bestäm
mas för en man som är 
mellan tjugo och sextio år 
gammal, så skall du be
stämma detta till femtio 
siklar silver, efter helge-
domssikelns vikt. Om frå
gan gäller en kvinna, så 
skall du bestämma värdet 
till trettio siklar" 

(3:e Mosebok 27:3-4) 

2.1 Historik 

Ersättningen för det arbete kvinnor utfört i jordbruket, i industrin och i de all
männas tjänst har alltid värderats lägre än mannens. Kvinnans arbete har aldrig 
värderats självständigt och objektivt utan alltid relaterats till den ersättning man
nen fått.1 Ett motiv till detta var att man länge följde den s k 
behovs(löne)principen. Innebörden av denna var att män hade större behov än 
kvinnor och därför skulle ha högre lön. Ett större behov i detta sammanhang an
sågs föreligga både i de fall männen hade familj att försörja och i de fall de levde 
ensamma. Kvinnors lägre behov motiverades med att hon inte hade för
sörjningsansvar (annat än för sig själva), att de var mindre nöjeslystna och hade 
större kunnighet i matlagning, sömnad osv. 

1 Karin Kock skriver följande: "(...)inom industrin en skillnad i tim lönen på c:a en tredjedel av den 
manliga lönen anses vara 'normal'. Så länge det gäller löner som ligga under två tredjedelar av de 
manliga lönerna, är motståndet mot en höjning ej så kraftig, men så snart det rör sig om 
höjningar utöver denna gräns, blir svårigheterna betydligt större." (SOU 1938:47 s 451). 
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Kvinnor hade i slutet av 1800-talet i genomsnitt en lön som var ungefär hälften av 
den lön männen erhöll.2 Sedermera ökade den relativa lönen något och kom på 
1940-talet att ligga mellan hälften och två tredjedelar av männens beroende på ar
betsområde och näringsgren. Inom industrin t ex var kvinnors relativa lön mellan 
60 och 65 procent ända fram till mitten av 1940-talet. (Se figur 2.1) 

Figur 2.1 Relativ löneutveckling för kvinnor i industrin 1916-1950. 
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Källor: SOU 1923:62 s 47, Bagge (1935), Ullenhag (1971) s 177. 

Lägre lön för kvinnor betraktades inte som något onaturligt utan tvärtom. Eli 
Heckscher var av den uppfattningen att skillnaden mellan kvinnors och mäns löner 

2 "En sak är konstant: den manliga lönens öfvervigt öfver den qvinliga. (...)öfverstiger den manliga 
arbetslönen med en 50 procent den qvinliga, någon gång dubbelt och mer, såsom vid 
pappersmassefabriker, sockerbruk, bokbinderi, tapet- och porslinsfabriker. (...) Ett sådant 
ogynnsamt förhållande lär icke råda i utlan det." Linck ( 1884) s 89. 



- 1 1 -

Kapitel 2 

hörde till det ekonomiska livets djupast rotade förhållanden och det vittnade om 
fullständig brist på insikt i samhällslivets maskineri, om man tillskrev det förtryck, 
godtycke eller dylikt.3 Även Cassel (1934) sökte naturliga förklaringar till detta: 

"Skälen behöva emellertid, objektivt sett, icke ens vara förnuftiga. I 
somliga affärsgrenar råder kanske av gammalt den seden att på vissa 
poster endast använda manligt arbete. Det skulle kanske icke anses 
fint att där bruka kvinnlig arbetskraft. På grund av dylika föreställ
ningar, (...), kan manligt arbete även vid tämligen lika objektiva 
prestationer erhålla högre pris i marknaden. Till ett sådant resultat 
kunna emellertid många hänsyn bidraga, (...), t ex hänsyn till säker
het mot rån, till nödvändigheten av att diciplin upprätthålles osv. (...) 
Kravet att kvinnligt arbete på grund av vissa teoretiska eller 
känslobestämda rättsgrunder utan hänsyn till det verkliga mark
nadsläget skall betalas lika med manligt, står principiellt på samma 
nivå som de vanliga socialistiska löneprogrammen." 

Det var dock inte alla som var överens om att männen skulle ha större behov än 
kvinnor. Däremot var man överens om att familjeförsörjare hade större behov. 
Detta ledde till att man började diskutera den s k familjelöneprincipen. En utred
ning tillsattes men resultatet blev inte någon direkt ny löneprincip. De privata ar
betsgivarna antogs t ex inte intresserade av att behöva betala 'extra' till de arbetare 
som hade familjer. Så småningom kom bl a barnbidraget som ett generellt tillskott 
till familjernas ekonomi och därmed kom lönesättning utifrån 'behov' och 'försörj
ningsbörda' inte längre att vara aktuell. 

Det var dock inte enbart med 'behov' som man motiverade löneskillnaderna vid 
denna tid utan man gjorde också försök till objektiva bedömningar av mäns och 
kvinnors arbetskapacitet. I en statlig utredning från 1930-talet5 mätte man mäns 
och kvinnors prestationskapacitet i samma arbete, arbetspauser i manligt och 
kvinnligt arbete liksom arbetsledigheter och pensionskostnader6 för kvinnor och 
män. Det var endast i avsnittet om sjukledighet man kunde konstatera några större 
skillnader mellan könen. Detta föranledde en speciell undersökning av sjukfrån-

3 SOU 1923:62 s 48. 
4 Cassel (1934) s 331. 
5 SOU 1938:47 s 170 ff. 
6 Att pensionskostnader skulle ingå i en dylik värdering berodde på att kvinnor hade lägre 

pensionsålder och längre livslängd, vilket innebar högre totala pensionskostnader, vilket kunde 
vara ett argument för lägre lön till kvinnor jämfört med män. 
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7 varon bland lärarna. Det visade sig att även i denna grupp hade kvinnorna högre 
sjukfrekvens. En läkare, som var involverad i undersökningen, skrev följande: 

"När den manlige läraren kommer hem från sitt arbete, så är han 
som alla män föremål för omsorger och hjälp av det kvinnliga släktet. 
Han får sin mat lagad, sin säng bäddad, sin bostad städad och ren
hållen mm mm och kan ägna sig åt vila och förströelse och hämta 
igen sig efter arbetets mödor. (...) Den kvinnliga lärararen får på 
detta sätt kanhända en arbetsdag, som betydligt överstiger den man
lige lärarens och det ger henne icke nödig tid till vila och avspänning. 
(...) och det tager sig uttryck i en ökad sjukdomsbenägenhet." 

Den lägre ersättningen till kvinnor ansågs inte enbart vara av godo sett ur de man
liga arbetarnas synvinkel. Link skriver i sin avhandling från 1884 sålunda: 

"Man har anmärkt, icke minst bland arbetarne sjelfva, att det mindre 
betalade qvinnoarbetet nedsätter arbetslönen för männen och i all
mänhet. Det är en invändning, som på många håll åstadkommit en 
lätt förklarig ovilja mot detsamma." 

Samtidigt skriver han också att eftersom kvinnans mindre lön inte bara beror på 
mindre levnadsomkostnader utan huvudsakligen på hennes lägre prestationer i 
jämförelse med mannens "behövfer arbetaren ej frukta för sin rättmätiga lön, 
derför att äfven en arbeterska får sin bergning."10 

Vid fri konkurrens (och avsaknad av diskriminering) borde det skett en snabb 
löneutjämning mellan kvinnor och män. Att så inte blev fallet kan till stor del till
skrivas den starka könsuppdelningen av arbetsuppgifterna. Om de kvinnliga ar
betarna i industri och hantverk skrevs följande: 

"Eftersom kvinnors arbete vanligen betalas lägre, blir det naturligare 
att placera kvinnor på just sådant arbete, som ej kan bära högre 
lönekostnader. En annan orsak till att arbetsfördelningen, så strängt 
genomföres, (...), måste antagas vara, att arbetsgivare ej önska syssel
sätta olikbetalda arbetare vid direkt jämförbart arbete å samma ar
betsplats samt likaledes att fackföreningarna gynna den uppdelning 

7 Att man valde ut lärarna för denna specialundersökning berodde på att det var en yrkesgrupp 
där kvinnor och män hade identiska arbetsuppgifter. 

8 SOU 1938:47 s 180. 
9 Linck (1884) s 6-7. 
10 a.a. s 7. 
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för att undvika direkt konkurrens mellan manliga och kvinnliga ar
betare med de senares lägre löner." 

Könsuppdelningen var markant inte minst inom den statliga sektorn där den dess
utom var lagstadgad. Ursprungligen hade endast män tillträde till de statliga 
tjänsterna. År 1909 ändrades dock regeringsformen så att även infödda svenska 
kvinnor skulle kunna utnämnas till bl a läkare- och lärarbefattningar (praktisk be
tydelse fick denna ändring först år 1918). Det är först år 1925, efter att den s k be
hörighetslagen12 antagits, som flertalet statliga tjänster också blev tillgängliga för 
kvinnor.13 

- Likalönsdebatten -

Behörighetslagen innebar att man också skulle övergå till en gemensam löneplan 
för kvinnor och män i s tatlig tjänst. Detta föranledde en diskussion om likalöns-
principens för- och nackdelar för kvinnor. I riksdagsdebatten år 1925 tillhörde 
riksdagsman Pålson den grupp i riksdagen som trodde att införande av lika lön 
enbart skulle få negativa konsekvenser för kvinnorna: "Konkurrensen skulle beröva 
många kvinnor de befattningar som hittills varit reserverade för dem. Kvinnorna 
skulle sälja sin förstfödslorätt för en grynvälling (min kursiv).14 

T f f inansminister Wigforss menade att den risk kvinnor eventuellt skulle utsättas 
för vid lika lön måste kvinnorna själva få avgöra och ingen annan skulle få besluta 
om det. Ledamoten Hesselgren vände sig mot den hotbild som utmålats att kvin
nor i massor skulle drivas ut från ämbetsverken till följd av att lika lön skulle in
föras. 

11 SOU 1938:47 s 103. 
12 Behörighetslagen vållade på sina håll mycket häftiga reaktioner, både före och efter 

riksdagsbeslutet. Delar av debatten finns refererad i Löfström (1981). 
13 Undantagen från behörighetslagen var bl a prästyrket, militära yrken, tjänster vid fångvårds-, 

uppfostrings- och alkoholanstalt. Anstalt för sinnesjuka, yrken där lag och ordning skall 
upprätthållas, tjänster vid tullverket och tjänster där undervisning i gymnastik för pojkar och 
manliga lärljungar ingår. 

14 SOU 1953:18 s 185. 
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Trots det motstånd som fanns infördes lika lön som princip i statens tjänst år 
1925.15 Kvinnornas inplacering på den manliga löneplanen väckte dock mångas 
missnöje eftersom kvinnorna placerades i de lägre lönegraderna. 

Debatten om lika lön avstannade dock inte i och med behörighetslagen utan den 
pågick tills man ånyo år 1947 fastställde att lika lön för kvinnor och män i s tatlig 
tjänst skulle gälla. 

I en uppmärksammad artikelserie i dagstidningen Expressen år 1950 anförde Agda 
Rossel ordförande i Yrkeskvinnornas Förbund bland annat följande: 

"Det är i och för sig upprörande att man ens skall behöva diskutera 
en så självklar sak som likalönsprincipen. Varje förnuftig människa 
måste väl ändå inse det sunt riktiga i att införa en prestationslön -
lika lön alltså för lika prestation vare sig den har utförts av en man 
eller en kvinna." 

Till de som hävdade att det blev alltför dyrt med kvinnlig arbetskraft till följd av att 
de lämnade arbetet tillfälligt eller för gott när de gifte sig svarade Rossel: 

"Men är detta bara kvinnornas fel. Kan inte denna benägenhet att 
lämna arbetsplatsen tänkas delvis förklarad med att lönen inte kom
penserar den hemhjälp, som för många blir en förutsättning att över 
huvudtaget kunna försätta arbeta utanför hemmet." 

Artikelserien var föranledd av att SAF-LO i oktober 1950 diskuterade införandet 
av likalönsprincipen mellan kvinnor och män. I pressen förekom rubriker såsom 
'arbetsmarknadens nyckelfråga i stöpsleven' och 'ge mig rättvis lön och samma 
chans så stannar jag nog på arbetsplatsen' vilket tydde på ämnets aktualitet. Över
läggningarna på central nivå ledde också till att SAF-LO antog betänkandet om 
likalönsprincipen men det var först i och med 1960 års centrala förhandlingar som 
det blev inskrivet i avtal. 

Likalönsprincipen till trots låg kvinnors löner långt under männens. I 
låginkomstutredningens rapport från 1970 över inkomsternas fördelning sägs 

15 'Lika lön' i detta fall innebar endast att en gemensam löneplan för kvinnor och män skulle 
införas istället för de separata löneplaner som dittills funnits. 

16 Expressen 3 okt 1950. 
17 Expressen 3 okt 1950. 



- 1 5 -

Kapitel 2 

bland annat att drygt 900 000 personer med minst 500 arbetstimmar per år hade 
1  o  #  

lägre förtjänst än 7.50 kronor per timme. Två tredjedelar av dessa var kvinnor. 
Av alla kvinnor som förvärvsarbetade hade mer än hälften, cirka 53 procent, en 
timförtjänst på mindre än 7.50 kronor. Motsvarande andel bland männen var ca 18 
procent. Följande citat belyser kvinnors relativt sett dåliga löneposition: 

"Av samtliga helårs- och heltidsanställda har 2.8 procent av männen 
och 13.4 procent av kvinnorna löner om högst 10 000 kronor per år, 
7.6 procent av männen och 43.2 procent av kvinnorna högst 15 000 
per år. (...) Ungefär 50 procent av kvinnorna ligger under det löne
belopp, varunder en tiondel av männen befinner sig." 

Låglöneproblemet på svensk arbetsmarknad vid denna tid var till stor del ett 
kvinnoproblem. Det var något som också påpekades i låginkomstutredningen: 
"låglöneproblemet är (...) till mycket stor del en fråga om löneklyftorna mellan 

nf) i könen . Detta framkom också när hänsyn tagits till ålderns, utbildningens, civil-
71 ståndets, yrkets, m fl faktorers betydelse för inkomstskillnaderna mellan könen. 

2.2 Nuläge 

Sedan slutet av 1960-talet har det skett en utjämning mellan kvinnors och mäns 
löner i Sverige. Löneutjämningen har emellertid varierat i storlek på de olika 
delarbetsmarknaderna. Tabellerna nedan belyser förhållandena för några olika 
grupper. 

18 Förhållandena avser år 1966-67. 
19 SOU 1970:34 s 89 ff. 
20 a.a. s 17. 
21 För helårs- och heltidsanställda var löneklyftan kvinnor/män störst bland personer med 

studentexamen eller jämbörlig och lägst bland personer med enbart folkskoleutbildning. SOU 
1970:34 s 138. 
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Tabell2.1 Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda kvinnor och 
män samt kvinnors lön i procent av männens. År 1985. 

YRKESGRUPP KVINNOR MÄN KV/MÄN 
kr kr % 

Industriarbetare 7 700 8 500 90 
Tjänstemän 
- Industrin 8 800 12 000 73 
- Varuhandel 8 500 11500 73 
- Försäkringsbol. 9300 12 900 72 

Källa: Kvinnors och mäns löner. SCB 1986. 

Av tabell 2.1 framgår att år 1985 var skillnaden i genomsnittlig månadslön minst 
mellan kvinnliga och manliga industriarbetare. Genomsnittslönen för kvinnliga 
arbetare var 90 procent av männens. Bland industritjänstemännen var kvinnors lön 
i genomsnitt 75 procent av männens lön. Löneskillnaderna är inte exakt lika inom 
alla industrigrenar inte heller inom olika befattningar på tjänstemannasidan. 
Tabellen nedan belyser detta. 
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Tabell 2.2 Kvinnors lön i procent av männens inom olika industribranscher 
och befattningar. Industriarbetare och industritjänstemän. 
År 1983. 

Industri Industri-
Bransch arbetare Befattning tjänstemän 

(timlön) (månadslön) 

Livsmedelsindustri 89 Teknisk personal 77 
Textil o beklädnad 92 Produktions
Papper o massa 85 ledande personal 83 
Grafisk industri 86 Kontorspersonal 70 
Verkstadsindustri 93 Övrig personal 88 
ALLA 90 ALLA 74 

Andel kvinnliga 22.6 Andel kvinnliga 28.2 
industriarbetare industri

tjänstemän 

Källa: SCB: Arbetsmarknadsstatistisk årsbok 1984 

Bland industriarbetarna var differensen år 1983 mellan kvinnors och mäns genom
snittslöner störst i pappers- och massaindustrin och minst inom verkstadsindustrin. 
På tjänstemannasidan var skillnaderna än större mellan olika befattningar. Inom 
gruppen kontorspersonal var kvinnors relativa lön endast 70 procent medan den 
för gruppen övrig personal uppgick till 88 procent. 

Löneskillnader finns också bland de offentligt anställda. Inom den offentliga 
sektorn förhåller sig kvinnors löner i förhållande till männens i enlighet med 
nedanstående tabell. 
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Tabcll2.3 Kvinnors månadslön i procent av männens inom olika delar av 
den offentliga sektorn. Heltidsanställda. År 1985. 

Kvinnornas lön Andel heltidsanställda 
i p rocent av Kvinnor Män 
männens 

Stat 91 56 87 
Primärkommun 87 33 83 
Landsting 75 47 81 

Källa: Kvinnors och mäns löner. SCB 1986. 

År 1947 infördes som tidigare nämnts lika lön för samma tjänst i s taten. År 1960 
beslöt LO och SAF att de särskilda lönetarifferna för kvinnor skulle vara 
avvecklade till år 1965 och en gemensam lönetariff för kvinnor och män skulle 
gälla. Trots dessa, vid det här laget gamla beslut, har kvinnorna fortfarande en 
lägre genomsnittlig lön än vad männen har. Dessutom förefaller löneutjämningen 
som skett sedan 1960-talet att ha avstannat. De senaste åren har löneskillnaderna, 
i alla fall inom LO/SAF området, åter ökat.22 

De faktorer som framförallt anses förklara de nuvarande löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män är dels kvinnornas koncentration till låglöneyrken, dels kvin
nornas lägre investeringar i sitt humankapital, dels kvinnornas förvärvsavbrott 
vid barnafödande och slutligen deltidsarbetet som är mycket vanligare bland kvin
nor än bland män. Alla dessa företeelser är förhållandevis lätta att kvantifiera. 
Frågan är dock om dessa förhållanden kan förklara hela löneskillnaden mellan 
kvinnor och män eller om det finns en oförklarad del som kan tolkas som att kvin
nor är lönediskriminerade på arbetsmarknaden. Det är denna fråga som analysen i 
denna studie ägnas åt. 

22 Se t ex G ustafsson (1988b). Se även figur 6.1 i kapitel 6. 
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3 DEN EKONOMISKA TEORIN FÖR 
DISKRIMINERING 

3.1 Inledning 

Teorin för diskriminering i sin modernare form är relativt ny. Så sent som år 1957 
kom den första upplagan av Beckers "Economics of Discrimination". Han var den 
förste och är hittills den ende som teoretiskt formulerat en sammanhållen modell 
av diskriminering. Detta är dock inte lika med att problemområdet också för 
första gången uppmärksammades. Redan på 1910- och 1920-talen diskuterade 
man t ex förekomst av könsdiskriminering och då i termer av omotiverade löne
skillnader mellan könen. Den diskussion som man ofta refererar till är den som 
fördes i den brittiska tidskriften "Economic Journal" av bland annat Fawcett (1918) 
och Edgeworth (1922). Dessa kom fram till att det måste vara anhopningen 
(crowding) av kvinnor till ett begränsat antal yrken som var orsaken till att kvinnor 
hade lägre lön än män.1 Hypotesen aktualiserades åter på 1970-talet (se t ex 
Bergmann, 1972). 

En annan ekonom som tidigt uppmärksammade de existerande löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män var Robinson (1933). Hennes förklaring till kvinnors lägre 
löner var förekomsten av monopsoni på arbetsmarknaden. Även denna tankegång 
fick förnyad aktualitet i och med att diskrimineringsproblemet kom att uppmärk
sammas under 1960- och 1970-talen (Madden, 1973). 

Att diskriminering på arbetsmarknaden åter blivit föremål för ekonomisk analys 
kan endast till viss del tillskrivas kvinnors ökade förvärvsfrekvens. De flesta av 
diskrimineringstudierna har nämligen inte primärt handlat om könsdiskriminering 
utan om rasdiskriminering. I takt med förändringar mot en mer liberal inställning 
till individer av olika ras och nationalitet började allt fler forskare, inte minst i 
USA, att studera diskrimineringsproblemet. Även Beckers teori hade rasdiskrimi-

1 Denna beskrivning av tänkbara o rsaker till k vinnors lägre löner gjordes redan av J.S. Mill 1848. 
(Lundahl & Wadensjö (1984) s 73.) 
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ncring som utgångspunkt. De flesta har dock ansett att teorin också är lämplig för 
att studera könsdiskriminering. Visserligen varierar de bakomliggande orsakerna 
till att kvinnor och svarta diskrimineras, men konsekvenserna av diskrimineringen 
blir oftast desamma. 

Under senare tid har emellertid flera forskare haft invändningar mot detta. Sloane 
(1985) har sammanfattat några av forskarnas invändningar mot att tillämpa de 
ekonomiska modeller som formulerats för att analysera rasdiskriminering direkt 
på könsdiskriminering. För det första är det tvivelaktigt om man kan tala om en 
önskan om fysisk och/eller socialt avståndstagande gentemot kvinnor på samma 
sätt som mot människor av annan ras. För det andra måste familjen och dess olika 
beslutsfunktioner spela en central roll vid en analys av könsdiskriminering. För det 
tredje kan man hävda att de genetiska skillnaderna är mycket mindre mellan raser 
än mellan kvinnor och män. För det fjärde kan det vara så att skillnaderna mellan 
exempelvis svarta och vita är av annan karaktär än skillnaden mellan kvinnor och 
män. Detta i så måtto att man kan finna vissa gemensamma mönster för raser som 
inte är gemensamma för kvinnor och män. För det femte är skillnader i formell 
utbildning viktigare när man skall förklara rasdiskriminering, medan skillnader i 
arbetslivserfarenhet är viktigare när man skall förklara könsdiskriminering. För 
det sjätte, slutligen, måste man bestämma om ras- och könsdiskriminering är sub
stitut eller komplement. De få försök som gjorts för att testa detta har visat att de 
är komplementära. Detta innebär konkret att företag som diskriminerar kvinnor 
också (med stor sannolikhet) diskriminerar svarta och vice versa. 

Trots dessa, i de flesta fall, väl motiverade invändningar har så vitt jag vet inte nå
gon specifik modell eller teori, i ekonomiska termer, för könsdiskriminering ännu 
blivit formulerad. 

I avsnitten som följer presenteras först Beckers teori för diskriminering. Därefter 
andra teorier som utan att vara direkta diskrimineringsteorier försöker förklara 
löneskillnaderna mellan könen. 

2 I Lundahl & Wadensjö (1984) samt i Ashenfelter & Layard, eds., (1986) s 693 ff finns en utförlig 
presentation och genomgång av olika teorier och hypoteser om ekonomisk diskriminering på 
arbetsmarknaden. 
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3.2 Preferensteorin 

Beckers ekonomiska teori för diskriminering går också under benämningen 
preferensteorin.3 Detta beror på hans grundläggande antagande om att de som 
diskriminerar har preferens för detta. Becker kallar det själv för 'taste for dis
crimination'. För att tillfredsställa denna sin önskan kan de vara beredda att an
tingen göra vissa ekonomiska uppoffringar eller så kräva ekonomisk kompensation 
om den inte går att uppfylla. Denna 'uppoffring' mäts av en s k diskriminerings-
koefficient. Ett exempel kan belysa detta. Antag att en arbetsgivare har att välja 
mellan två individer vars produktivitet är lika. Om nu arbetsgivaren skulle föredra 
en individ framför en annan, kan han agera som om den ena individen är dyrare, 
dvs innebär högre arbetskraftskostnader för arbetsgivaren. Figuren nedan illustre
rar ett fall av diskriminering gentemot kvinnor. 

Figur 3.1 Illustration till Beckers teori om diskriminering 

LÖN, 
MARGINAL
PRODUKTIVITET 

MP-

MP, 

w 

> SYSSELSATTA 

3 Beckers teori behandlas relativt utförligt här vi lket beror på att den är den dominerande inom 
området. 
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Om man antar att arbetskraftskostnaden är lika med W för den person arbets
givaren föredrar, kan den subjektiva kostnaden för den andre personen uttryckas 
som (W + d). Då d>0 blir resultatet att den ena personen därvid utsatts för 
diskriminerande behandling av arbetsgivaren. Intensiteten i denna diskriminering 
beror sedan på diskrimineringskoefficientens (d) storlek. 

Figuren illustrerar en marginalproduktivitetskurva (MP) som anger hur mycket 
den sist anställde personen producerar. Det antas att kurvan har negativ lutning. 
Antag också att MP-kurvan i figuren ovan är lika för kvinnor och män. Vid löne
nivån W kommer en icke-diskriminerande arbetsgivare att anställa SQ individer 
eftersom vinsten maximeras vid denna sysselsättningsnivå. En arbetsgivare som 
diskriminerar kvinnor kommer att anse att kostnaderna för den kvinnliga arbets
kraften är högre än för den manliga. Kvinnors lön kan därför uttryckas på följande 
sätt: Wf = (W + d) där d är företagets subjektiva bedömning av merkostnaden för 
den kvinnliga arbetskraften, d kallas diskrimineringskoefficient. Vid lönenivån W 
kommer därför endast S1 kvinnor att anställas medan antalet sysselsatta män blir 
lika med SQ. Detta kan också illustreras på ett något annorlunda sätt. MP-kurvan i 
figur 3.1 kan ses som en efterfrågekurva på manlig arbetskraft. Vid varje lönenivå 
anger den hur många män som kommer att efterfrågas. Efterfrågan på kvinnlig 
arbetskraft kommer, på grund av att de diskrimineras, att vid varje given lönenivå 
att vara lägre än efterfrågan på män. Detta illustreras genom att kurvan kommer 
att förskjutas inåt mot origo (se figur 3.2). 
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Figur 3.2 Illustration till Beckers teori om diskriminering. 

L Ö N ,  
M A R G I N A L 
P R O D U K T IV I T ET  

m a n  
M P - k u r v a  f ö r  k v i n n o r  o c h  m ä n  =  
E f t e r f r å g e k u r v a  f ö r  m ä n  

1" 

>  S Y S S E L S A T T A  

Efterfrågekurvan för kvinnor kommer således att avvika från deras MP-kurva. Vid 
lika lön för kvinnor och män kommer därför marginalproduktiviteten att vara (d) 
enheter högre för kvinnor. Vid lika produktivitet kommer lönen till kvinnorna att 
ligga d enheter lägre än männens.4 

De skilda efterfrågekurvorna säger dock inget om vilka konsekvenserna blir för 
kvinnorna. Kommer det att inträffa förändringar i sysselsättning, i lön eller både 
och. För att få en uppfattning om detta måste man beakta arbetskraftsutbudet. Be
roende på den aggregerade utbudskurvans elasticitet, kan man avläsa vilka effek
terna blir av skilda efterfrågekurvor för kvinnor respektive män. Figur 3.3 a-c är en 
schematisk illustration av detta. 

4 I appendix 1 ges en formell beskrivning av hur diskrimineringskoefficienten bestäms i ett 
diskriminerande företag. 
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Figur 3.3 Utbud och efterfrågan på arbetskraft vid diskriminering. 

a) fullständigt oelastiskt utbud (e=0) 

b) normalelastiskt utbud (e>0) 

c) fullständigt elastiskt utbud (e = oo) 

LÖN 

w, 

m a n  

LÖN 
k v , m  

m ä n  

LÖN 

k v , m  

m a n  

> S s  

Källa: Lester Thurow (1975), s 158 
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Figurerna (a-c) bygger på ett antagande om att utbudskurvan är lika för kvinnor 
och män. Männens efterfrågekurva (E ä ) antas vara den korrekta avspeglingen 
av kvinnors och mäns marginalproduktivitet. På grund av att kvinnor diskrimineras 
ligger efterfrågekurvan för kvinnor (E^) på en lägre nivå. Konsekvenserna av ar
betskraftens olika utbudselasticitet för lön och sysselsättning vid givna efter-
frågekurvor för kvinnor och män framgår i figuren. Vid ett fullständigt oelastiskt 
utbud (a) uppkommer enbart löneskillnader mellan könen, W1 > WQ. Löneskillna
dens storlek beror i sin tur på diskrimineringskoefficienten. Vid ett fullständigt 
elastiskt utbud (c) uppkommer endast skillnader i sysselsättning mellan kvinnor 
och män. Eftersom lönen i detta fall är konstant, lika för kvinnor och män kom
mer det endast att ske en kvantitetsanpassning. Den totala lönesumman för kvin
nor kommer att bli mindre eftersom det är färre kvinnor (SQ<S1) som kommer att 
få sysselsättning vid den givna lönenivån. I det tredje fallet slutligen, med nor-
malelastiskt arbetskraftsutbud (b), uppkommer både löne- och sysselsättnings
skillnader mellan kvinnor och män som en följd av skilda efterfrågekurvor. 

Även i de enkla fall som illustrerats ovan, där man antagit att kvinnor och män har 
samma utbudskurva, finns det således inget som talar mot att det samtidigt kan 
förekomma lika lön mellan könen och anställningsdiskriminering vilket framgår av 
figur c. 

- Vem diskriminerar? -

Beckers diskrimineringsteori behandlar också olika och tänkbara grupper som kan 
diskriminera. Förutom arbetsgivare kan också de redan anställda vid företaget och 
företagets kunder vara presumtiva diskriminerare. Är det arbetskamraterna som 
diskriminerar, kommer de att agera gentemot arbetsgivaren som om deras lön re
duceras om företaget anställer kvinnor. Därför kommer de anställda att begära 
lönekompensation. Även i dessa fall resonerar Becker i termer av diskriminerings
koefficienter. Denna typ av diskriminering skulle därför kunna uttryckas på föl
jande sätt: Wsubj = Wfaktisk -d , där d uttrycker den subjektiva diskrimi
neringskoefficienten arbetskamraterna har gentemot kvinnor. Utifrån denna kan 
lönenivån (Wsubp bestämmas vid vilken de kan acceptera att arbeta tillsammans 
med kvinnor. 
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Skulle företagets kunder ha preferenser vad avser företagets anställda, kommer 
dessa att agera som om priset för produkterna är olika, beroende på om det är 
kvinnor eller män som framställt produkten/tjänsten. Denna typ av diskriminering 

* * * * kan uttryckas så här: Psut>. = Pfaktisk + d , där d uttrycker kundens negativa vär
dering av att en kvinna producerat tjänsten eller varan. Kunden anser således att 
varan är dyrare än vad den skulle vara om en man producerat samma sak. 

Vilken grupp, arbetsgivare/arbetskamrater/kunder, som initiellt skulle vara mest 
benägen att diskriminera är svårt att veta. Arbetsgivare/företagsledning kan dock 
knappast, oavsett vem som initierat diskrimineringen, frias från ansvar vid före
komst av löne- och/eller anställningsdiskriminering. För ett enskilt företag kan 
man tänka sig att en sedan länge vedertagen rekryteringstradition och den aktuella 
konkurrenssituationen är avgörande för i vilken utsträckning företaget diskrimi
nerar eller ej. 

- Vem vinner på diskriminering? -

Den kanske mest kontroversiella slutsatsen Becker kommit fram till är att det inte 
skulle finnas några som vinner på diskriminering. Denna slutsats bygger på de 
neoklassiska förutsättningarna som han utgått från i sin modell och teori. Företag 
som är vinstmaximerare kommer inte att uppnå maximal vinst vid diskriminering, 
eftersom de inte har den optimala kombinationen av arbetskraft. Arbetsstyrkan är 
sammansatt på andra grunder än de som ger maximal vinst och så länge det finns 
företag som inte diskriminerar kommer dessa att så småningom konkurrera ut de 
företag som diskriminerar. Detta föranledde Becker att dra slutsatsen om att 
diskriminering på sikt skulle försvinna helt. Några empiriska belägg för denna slut
sats föreligger så vitt bekant ännu inte. 

För att belysa om vinst alternativt förlust uppstår vid diskriminering kan vi ånyo 
studera figur 3.3 ovan. I figur a), där kvinnor och mäns utbudselasticitet är full
ständigt oelastiskt blir kvinnornas lön lägre än männens WQ< Wr På grund av det 
oelastiska utbudet förblir dock antalet sysselsatta kvinnor lika många som antalet 
sysselsatta män. Eftersom kvinnornas lön ligger under deras marginalproduktivitet 
kommer vinsten av diskriminering för de som diskriminerar att motsvaras av rek
tangeln WJWQBA. 
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Om utbudet är fullständigt elastiskt (c) betyder det att lönen är given, medan 
sysselsättningens storlek är olika för kvinnor och män. Färre kvinnor än män 
kommer således att anställas vid given lön. I en sådan situation kan man tala om 
att det uppstår en samhällsekonomisk förlust motsvarande triangelytan ABC. 

Är utbudet normalelastiskt (b) kan både vinst och förlust uppkomma för den som 
diskriminerar. Nettoutfallet beror på den relativa storleken på ytorna WQWJDA 

(= företagets vinst p g a den lägre lönen) och BCD (= företagets förlust p g a att 
färre kvinnor än det ekonomiskt optimala anställs). I det här fallet får kvinnorna 
vidkännas dels en löneminskning till följd av lägre lön, (WQ<W1), och dels en re
ducering av sysselsättningstillfällena, (SQ<S1), till följd av minskad efterfrågan på 
kvinnlig arbetskraft. 

Thurow, vars resonemang återgetts ovan, är således inte av samma uppfattning 
som Becker vad gäller ekonomiska vinster av diskriminering. Thurow anser att 
diskriminering har nära släktskap med exploatering, så längre kvinnlig arbetskraft 
betalas mindre än vad som motsvaras av värdet av deras marginalprodukt. Detta 
med undantag för situationen illustrerad i figur 3.3c. 

Manliga arbetare kan erhålla högre lön antingen genom samförstånd med arbets
givarna och/eller p g a att en minskad efterfrågan på kvinnlig arbetskraft kommer 
att medföra en ökad efterfrågan på manlig. De företagsekonomiska vinsterna av 
diskriminering delas på så sätt mellan företaget och de manliga anställda. Thurow 
menar därför att ju mer elastiskt utbudet av respektive efterfrågan på kvinnlig ar
betskraft är desto mindre blir vinsterna för arbetsgivare och den manliga arbets
kraften vid diskriminering. 

Vid diskriminering handlar det dock inte enbart om ekonomiska, utan också om 
"psykologiska vinster". Thurow har diskuterat detta och ställer sig tvivlande till 
huruvida det verkligen föreligger en önskan om fysisk och social distans mellan 
olika arbetstagargrupper samt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Speciellt gäl
ler hans tvivel fallet könsdiskriminering. Han menar att det inte finns några di
rekta skäl till varför en manlig arbetstagare skulle vara intresserad av att distan
sera sig från sin kvinnliga kollega (kanske fru, dotter eller syster). Han menar 
därför att när man analyserar könsdiskriminering så har inte teorierna om fysisk 
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distans någon relevans.5 En del av problemet när man skall konstruera en teori för 
könsdiskriminering är, enligt Thurow, att mikroteorin specificerar de alternativa 
målen för "the economic man" alltför snävt. De individuella konsumtionsmöjlig
heterna antas vara målet för en individ, men diskriminering av kvinnor har lite 
eller inget att göra med dessa. Vanligen är det de totala konsumtionsmöjligheterna 
som bestämmer hushållets välfärd, hustru och man delar på inköpta varor och 
tjänster. Sammanfattningsvis kan därför inte Thurow se någon fördel av att 
kvinnan diskrimineras på arbetsmarknaden. Snarare är det en risk att mannens 
totala konsumtionsmöjligheter reduceras. 

I en artikel av Milgrom & Öster (1987) hävdas att hela samhället är förlorare på 
diskriminering. De lanserar en hypotes, "osynlighets-hypotesen" (invisibility-hypo-
tesen), som kort uttryckt går ut på att arbetsgivarna medvetet "osynliggör" de 
kvalifikationer och kunskaper den diskriminerade gruppen besitter. Detta sker ge
nom att deras arbetsinsats åsätts ett lägre värde jämfört med vad den "synliga" er
håller. Skälen för detta skulle bland annat vara att man inte vill öka konkurrensen 
om denna arbetskraft och därmed förhindra att lönerna drivs upp för densamma.6 

- När upphör diskrimineringen? -

Avslutningsvis skall jag ta upp Beckers slutsats om att diskriminering på arbets
marknaden på sikt kommer att upphöra. Detta kommer att ske, eftersom företag 
som diskriminerar kommer att förlora marknadsandelar och därmed få allt lägre 
vinster, så länge det finns företag som inte diskriminerar. Mot detta har rests 
många invändningar. 

För det första är det fullt möjligt för företag som diskriminerar att överleva så 
länge de accepterar en vinstnivå, som är lägre än den som gäller för icke-diskrimi-
nerande företag. Diskriminerande företag maximerar en nyttofunktion som kan 
innehåller andra argument än vinst. Diskriminerande företag kan dessutom över

5 Hur relevant detta är beror naturligtvis på i v ilken utsträckning kvinnor och män t ex har samma 
arbetsuppgifter eller hur ofta olika grupper på en arbetsplats konfronteras med varandra t ex 
chefer och lägre anställda. 

6 Ett exempel på denna hypotes kan kanske byggandet av s k nätverk, t ex bland kvinnor, vara. Ett 
av syftena med dessa sägs vara, att man just vill synliggöra sig själva och sina kvalifikationer. 
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leva så länge övriga företag (de som inte diskriminerar) inte har betydligt lägre 
kostnader för sin verksamhet. 

För det andra kommer arbetsgivare som endast uppvisar en lägre diskriminerings-
intensitet (låg preferens för diskriminering) att endast visa på mindre skillnader i 
vinst gentemot de företag som icke-diskriminerar. Detta kan då innebära att 
incitamenten för de företag som diskriminerar att helt upphöra med diskri
minering kommer att vara svaga. Här kan det påpekas att det också kan före
komma 'kulturella/sociala' faktorer som kan tänkas hindra företag från att upp
höra med diskriminering. 

För det tredje torde avskaffandet av diskriminering, på frivillig väg i alla fall, att 
försvåras och fördröjas av de omställningskostnader som blir aktuella. Ett omedel
bart utbyte av män mot kvinnor kan kanske vara ekonomiskt och rationellt förut
satt att omflyttningen vore gratis. I praktiken torde det dock vara betydande kost
nader förknippade med rekrytering och inskolning av en helt ny g rupp anställda 
vilket också får anses vara en bidragande orsak till att diskriminering fortlever på 
arbetsmarknaden. 

Ett försök att förklara varför, diskriminerande företag kan fortsätta att existera, 
har gjorts av Goldberg (1982). Han ändrade helt enkelt själva utgångspunkten för 
analysen från diskriminering till nepotism, dvs favorisering av den vita arbets
kraften istället för diskriminering av den svarta. På detta sätt kunde han förklara 
att företag som tillämpade nepotism överlevde och dessutom inte sällan med stor 
framgång. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Beckers teori har haft och fortfarande 
har stor betydelse vid studiet av diskriminering. Trots detta har den inte undgått 
kritik. Förutom den kritik som redan nämnts har också själva preferensantagandet 
(taste for discrimination) ifrågasatts. Dels för att det skulle tyda på att han utgår 
från att existensen av diskriminering baseras på enskilda individers tycke och smak 

o 7 och inte på en social företeelse, accepterad eller ej, ute i s amhället. Dels menar 
kritikerna att hans antagande inte säger något om hur eller varför denna preferens 
för att diskriminera över huvudtaget uppstått. Slutligen diskuteras inte det tänk-

7 Det har påpekats att en riktigare benämning för 'taste for discrimination' är helt enkelt för
domar. 
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bara motstånd som de diskriminerade kan utveckla. Dessa förutsätts vara full
ständigt passiva i sitt agerande gentemot den diskriminering de är utsatta för. 

3.3 Crowdinghypotesen 

Fawcett (1918) var den förste som påtalade att traditioner och fördomar hos 
arbetsgivarna samt fackföreningarnas arbetssätt och regler utgjorde hinder för 
kvinnor att få kvalificerade arbeten. Detta hade medfört ett överutbud av kvinnor 
till mindre kvalificerade arbeten, vilket i sin tur påverkade deras lönenivå negativt. 
Edgeworth (1922) kom några år senare att formalisera crowdinghypotesen som en 
förklaring till att kvinnor och män hade skilda löner. I korthet är innebörden av 
crowdinghypotesen att kvinnor är inte lågavlönade och innehar inte de mindre 
kvalificerade arbetena därför att de just är kvinnor, utan för att de anhopats till ett 
begränsat antal yrken/arbetsuppgifter och arbetsplatser. Denna anhopning, frivil
lig eller ofrivillig, innebär att ett utbudsöverskott uppstår. Konsekvensen av detta 
blir att kvinnornas marginalproduktivitet blir lägre och lönerna på så sätt pressas 
ner. Till skillnad från Beckers diskrimineringsteori, där kvinnor och män hade lika 
marginalproduktivitet men olika lön, innebär crowdinghypotesen att kvinnor fak
tiskt får en lägre marginalproduktivitet och därmed en lägre lön än vad de skulle 
haft på en integrerad arbetsmarknad. Huruvida det är arbetsgivarna, genom t ex 
aktiv eller passiv efterfrågebegränsning till olika arbetsuppgifter, eller fackföre
ningarna eller andra som förorsakat denna anhopning, råder det delade meningar 

om. 

Barbara Bergmann (1971) är den ekonom som gett hypotesen en mer formali-
serad framställning och förnyad aktualitet på 1970-talet. Bergmanns uppfattning är 
att anhopning kommer sig av de begränsningar som finns på efterfrågesidan. Det 
är framför allt två antaganden som ligger till grund för hennes analys. Den ena är 
att arbetarna är identiska vad avser potentiell produktivitet. Kvinnor och män är 

8 Den bakomliggande orsaken till att 'crowding' uppstod på arbetsmarknaden ansåg Edgeworth 
fackföreningarnas beteende vara. Eftersom fackföreningarna vid denna tid i de t närmaste totalt 
dominerades av män kom deras agerande att på ett negativt sätt påverka kvinnornas valmöjlig
heter på arbetsmarknaden. Edgeworth menade att "the pressure of male trade unions appears to 
be largely responsible for that c rowding of women into comparatively few occupations, which is 
universally recognised as a main factor in the depression of their wages." 



- 3 1 -

Kapitel 3 

således perfekta substitut på arbetsmarknaden, men de besitter helt skilda egen
skaper. Det andra antagandet är att arbetsgivarna har sådana preferenser och för
domar som hindrar integration av kvinnor och män på arbetsmarknaden. Dessa 
två faktorer gör att efterfrågesidan och de villkor den ställer är ensam ansvarig för 
att anhopning uppstått på arbetsmarknaden. Bergmann har i detta fall en extrem
are uppfattning än vad Becker har. 

I figur 3.4 nedan ges en schematisk illustration av crowding-hypotesen och vilka 
dess konsekvenser är. 

Figur 3.4 Illustration av crowdinghypotesen. 

K V  

K V  TOT 

I H BI 

I figuren mäts antal sysselsatta (L) på den vågräta axeln och lön (W) på den 
lodräta axeln. Vi antar att det finns tre företag/branscher, I, II och III, på mark
naden som efterfrågar arbetskraft och att utbudet av kvinnlig respektive manlig 
arbetskraft är lika, Skv=Smän. Detta innebär, att på en fullständigt integrerad ar
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betsmarknad och där företagen/branscherna är indifferenta vad avser arbets
kraftens sammansättning, kommer lika många kvinnor som män att anställas vid 
lönen WQ. Detta illustreras i figuren dels av skärningspunkten mellan de totala ut
buds- och efterfrågekurvorna (E) och dels av punkten (A). Ändrar vi a ntagandet 
till att företagens efterfrågan på kvinnor och män inte är lika, utan det endast är 
företag I som efterfrågar kvinnor vid lönenivån WQ händer följande. Andelen sys
selsatta kvinnor kommer att minska, B<A, men eftersom det finns fler kvinnor 
som vill arbeta än som efterfrågas, kommer utbudsöverskottet (A-B) att medföra 
en press nedåt på kvinnornas löner. En ny lönenivå (Wj) för kvinnor etableras, där 
deras utbudskurva och företagets efterfrågekurva möts (F). Vid denna lägre löne
nivå kommer efterfrågan på kvinnor att öka något (C>B). 

En reducerad efterfrågan på kvinnlig arbetskraft innebär dessutom, vid oförändrad 
total efterfrågan, att efterfrågan på män måste öka, vilket medför en press uppåt 
på deras löner (W2>WQ). Den nya jämvikten för kvinnor respektive män illu
streras i figuren av punkterna F och G. 

De empiriska testen av denna hypotes är få. Pike (1982) har i en studie sökt upp
skatta konsekvenserna för kvinnors och mäns sysselsättning av en minskad anhop
ning av kvinnor. Han grupperade inividerna efter utbildning och arbetslivserfaren
het och jämförde sedan effekterna av integrering utifrån ett antagande om att 
kvinnors och mäns utbudselasticitet var lika. Han fann därvid, att det skulle bli en 
minskning av lönen i den tidigare manligt dominerade sektorn och en ökning av 
lönen i den tidigare kvinnliga sektorn, om integreringen kom till stånd. Om man 
antog en högre utbudselasticitet fann Pike emellertid, att reduceringen av män
nens lön inte skulle bli lika stor som vid en lägre elasticitet. Kvinnornas lön skulle 
dock öka ännu mer. Pikes slutsats av vad han funnit var att de samhällsekonomiska 
vinsterna av att crowding upphörde skulle förmodligen bli tillräckligt stora för att 
förhindra alltför stor minskning av männens lön. Pike menade dock, att eftersom 
det främst är de anställda männen och fackföreningarna som svarat för att denna 
anhopning av kvinnor skett till ett begränsat antal arbetsuppgifter, kommer det att 
bli svårt att åstadkomma en mer integrerad arbetsmarknad. Pike skriver: 

".... the crowding model tends to emphasize that discrimination is 
more likely to result from male employee pressure, most likely via 
unions. (...) Thus males may discriminate to promote their long term 
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'economic' interests and employers may acquiesce for fear that hiring 
females for certain jobs will cause trouble with the male workforce." 

Sammanfattningvis kan man konstatera att konsekvenserna av anhopning, crowd
ing, blir dels lägre total efterfrågan på kvinnlig arbetskraft och dels lägre lön för 
kvinnor. För den manliga arbetskraften blir det däremot både en högre efterfrågan 
och en högre lönenivå. 

I den kritik som riktats mot hypotesen menar man att denna är mer en beskrivning 
av än en förklaring till anhopning och på så sätt handlar mer om könssegrege
ringens konsekvenser än dess orsaker. Därför hävdas ibland att crowdinghypote-
sen egentligen handlar mer om segregering och mindre om diskriminering på ar
betsmarknaden. 

3.4 Monopson 

En annan teoriinriktning av äldre datum som fått förnyad aktualitet under 1970-
talet är Robinsons diskussion om prisdiskriminering.10 Under förutsättning att ar
betsgivarna är monopsonister kan hennes teori vara tillämpbar vid könsdiskrimi
nering. En monopsonist är ensam köpare (av arbetskraft) och som sådan kan han 
ensam bestämma lönenivån. Detta innebär också att han möter en positivt lutande 
utbudskurva, vilket betyder att vid ökad efterfrågan krävs allt högre löner. För en 
monopsonist innebär detta att marginalkostnadskurvan ligger högre än utbudskur
van. Detta till skillnad från en konkurrensutsatt arbetsgivare som alltid kommer 
att anställa personal upp till den nivå där marginalintäkterna är lika med mar
ginalkostnaderna. I figuren nedan illustreras dels utbudskurvan och dels efter-
frågekurvan för arbetskraften. Efterfrågekurvan är densamma som arbetskraftens 
marginalproduktivitet (MP). Företagets marginalkostnadskurva (MC) anger den 
kostnad som företaget har då det anställer ytterligare en person. 

9 Pike (1982) 
10 Robinson (1933) 



Kapitel 3 

- 3 4 -

Figur 3.5 Sysselsättningseffekter av att monopson förekommer på arbets
marknaden. 

L Ö N  

M C ,  

U t b u d  
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E f t e r f r å g a n  ( M P )  

• > S Y S S E L S A T T A  

Av figuren framgår att en monopsonist kommer att anställa SM personer, efter
som marginalintäkterna och marginalkostnaderna vid det antalet är lika (anges av 
punkten X i f iguren). Den lön som krävs för att SM personer skall vara villiga att 
acceptera erbjudande om arbete är lika med WM. Av figuren framgår därmed att 
lönenivån hos en monopson arbetsgivare är klart lägre än individernas marginal
produktivitet. Företag på en konkurrensutsatt arbetsmarknad skulle anställa Sp 

personer vid lönenivån Wp, dvs där marginalproduktiviteten är lika med lönen (Y i 
figuren). Av figuren framgår att både lönenivå och sysselsättningsnivå blir lägre, 
WM<Wp respektive SM<Sp, på en monopson arbetsmarknad än på en arbets
marknad med flera arbetsköpare. 

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att om det föreligger problem att 
rekrytera arbetskraft på en monopson arbetsmarknad är det troligt att detta 
problem kvarstår så länge företagen inte höjer lönen. Beroende på den allmänna 
arbetsmarknadssituationen kan ju också problemet få en lösning genom att ar
betstagarna accepterar den gällande lönenivån (punkten Z i figuren). 
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En faktor som påverkar arbetsgivarnas monopsonmakt är arbetskraftens 
utbudselasticitet. I Robinsons modell antogs att kvinnors utbudskurva var mindre 
elastisk än mäns. Detta medförde att diskriminering av kvinnor var möjlig att för
klara. Empiriska undersökningar har dock visat att kvinnor har högre utbudselasti
citet än vad män har, i alla fall i förhållande till marknaden. En högre utbuds
elasticitet medför att elasticiteten gentemot en monopsonist också blir högre vilket 
gör det svårare för denne att diskriminera (alternativt exploatera) den kvinnliga 
arbetskraften. Möjligen kan utbudselasticiteten variera i storlek så att t ex gifta 
kvinnor eller kvinnor med barn har lägre elasticitet än icke-gifta kvinnor. Kvinnor i 
den förra gruppen är t ex mer bundna till att arbetsplatsen ligger nära hemmet 
och/eller att det finns fungerande kommunikationer mellan bostaden och arbetet. 
Begränsningarna i kvinnors valmöjligheter kan därför innebära att de är mindre 
lönekänsliga än vad män är. En löneförändring skulle därför få mindre dramatiska 
effekter för det kvinnliga arbetskraftsutbudet än vad det får för det manliga. En 
konsekvens av detta blir att en segmentering av arbetsmarknaden i en kvinnlig del 
och en manlig del leder till att kvinnorna får en lägre jämviktslön än vad männen 
får. För gruppen kvinnor i sin helhet vet man dessutom att de som t ex arbetar 
inom hälso- och sjukvård, alla kategorier, är hänvisade till en enda arbetsgivare. 
Detta får ofta utgöra ett exempel på ett förhållande där monopsonmakt kan före
ligga hos en arbetsgivare gentemot en större grupp kvinnor. 

De finns få empiriska test av denna teori. Det som gjorts har visat att den äger viss 
giltighet där det är möjligt att identifiera en diskriminerande monopsonist.11 

3.5 Andra teoriansatser 

I detta avsnitt presenteras några andra teorier/hypoteser som inte är direkta 
diskrimineringsteorier, men som är relevanta vid s tudier av löneskillnader mellan 
könen. 

11 Se t ex Cardwell & Rosenzweig (1980). 
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3.5.1 Humankapitalteorin 

Den teori som kanske fått störst genomslagskraft som förklaring till löneskillna
derna mellan könen, är den som refererar till de investeringar individerna gör i sitt 
kunskapskapital (human-kapital). Dessa investeringar omfattar inte enbart den 
formella utbildningen utan också den kunskap man förvärvar i och utanför arbetet, 
flyttningar, byte av arbete m m. Ett kriterium för att denna typ av investering skall 
beaktas i detta sammanhang är att den ger någon form av ekonomisk avkastning. 
Poängen med teorin är att de som investerat i sitt humankapital också har avstått 
från lön (eller alternativt haft kostnader) under 'utbildningsperioden'. Investe
ringen skall dock medföra att individens produktivitet höjts och därmed också 
lönen (förtjänstkapaciteten) jämfört med om hon/han avstått från investeringen. 
Ett beslut om att företa investeringar i s itt humankapital föregås därför oftast av 
beräkningar (direkt eller indirekt) på hur stor den framtida avkastningen efter ge
nomförd investering blir.13 Avkastningens storlek bestäms förutom av ålder, 
regional hemvist, tidigare gjorda investeringar m m också av om det är en kvinna 
eller man som gjort investeringen. 

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män kan ur ett humankapitalteoretiskt per
spektiv dels förklaras av att kvinnor vid lika stor investering som män erhåller 
lägre avkastning. Dels kan skillnaden i lön förklaras av kvinnor investerar mindre i 
sitt humankapital än vad män gör. 

Figuren nedan vill schematiskt beskriva en situation där kvinnor och män får olika 
kostnader/avkastning för sin investering t ex på grund av att diskriminering före
kommer på arbetsmarknaden. 

12 Se t ex Becker (1964) och Mincer (1974). 
13 Den vanligaste metoden att beräkna framtida intäkter av en investering är den s k nuvärdemeto

den. I kor thet går den ut på att kostnaderna för utbildningen relateras till den framtida inkoms
ten man beräknas få efter genomgången utbildning. Kommer intäkterna att bli större än kost
naderna är investeringen med stor sannolikhet lönsam för individen. 
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Figur 3.6 Arbetsmarknadsdiskriminering. Illustration av humankapital
teorin. 
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Källa: Fleisher & Kniesner (1984) s 389. 

Figuren visar kvinnors respektive mäns efterfrågan på utbildning, och E än-
Efterfrågekurvorna är negativt lutade, vilket tolkas som att avkastningen av nya in
vesteringar avtar ju mer individerna redan investerat. Vid en lika stor investering 
för kvinnor och män blir avkastningen lägre för kvinnor. Detta kan också uttryckas 
så att kostnaden för investeringen är högre för kvinnor än vad den är för män. Det 
streckade området i figuren ovan visar, vid en given investeringsnivå, (I0), den 
löneskillnad mellan könen, sett över livscykeln, som blir konsekvensen av diskri
mineringen på arbetsmarknaden.14 

14 I detta exempel har hänsyn tagits till m äns och kvinnors eventuellt skilda förutsättningar och in
tresse för att investera i sitt humankapital. 
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Att kvinnors avkastning är lägre än männens efter en given investering förklaras 
på flera sätt. Den kanske vanligaste förklaringen är kvinnors återkommande för
värvsavbrott när de fött barn. Mincer & Polacheck (1974) identifierade t ex skill
nader i kunskapsinlärning på jobbet (on the job training) som den viktigaste or
saken till löneskillnaden mellan könen. Becker (1985) underströk betydelsen av att 
kvinnor, till skillnad från män, måste fördela sina resurser både till hemarbete och 
marknadsarbete, vilket reducerade deras arbetsinsats (allocation of effort) på 
marknaden. Detta skulle förklara att kvinnor, trots lika många arbetstimmar som 
män, hade lägre lön. Männen har således alltid ett försprång enär deras karriär 
inte avbryts på samma sätt. Gronau (1988) har dock ställt dessa uppfattningar 
under diskussion. Han frågar sig om det verkligen är kvinnors planerade för
värvsavbrott som leder till reducerat kunskapsinhämtande på jobbet och lägre 
löner. Kan det inte vara så att det är kvinnors lägre löner som leder till högre 
avbrottsfrekvens? Hans studie visar att kvinnor vill investera mer i sin karriär men 
inte ges möjligheter att göra det. Arbetsgivarna förväntar sig att de kommer att 
lämna arbetskraften när de skall ha barn och är därför tveksamma till att ge dem 
samma chanser som männen. Denna inställning innebär att kvinnor hänvisas till 
mindre kvalificerade jobb och sämre lön, oavsett vilka deras planer för framtiden 
är. 

Bergmann (1973) är av den uppfattningen att kvinnors lägre avkastning beror på 
den segregering som sker av kvinnor till arbetsuppgifter som innebär att inom lop
pet av några veckor (kanske några månader) så har hon lärt sig allt som behövs för 
detta jobb. Ett citat belyser hennes åsikt: 

"Compare, for example, the learning opportunities of the 22-year-old 
male management trainee and his 22-year-old female secretary, both 
of them possibly graduates of the same college. It is no wonder that, 
when they get into their forties, he will be earning five times what she 
is. And the ratio of his earnings to hers will really depend very little 
on the number of babies she has dropped out to have, or even 
whether she has dropped out at all". 

Vad detta vill belysa är att investeringar i sitt humankapital är inte så säkert bara 
den anställdes ensak. Att män gör större investeringar och för längre perioder kan 

15 Citat av B R Bergmann i Ashenfelter & Rees (1973) s 153. 
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bero på att kvinnorna överhuvudtaget inte har möjlighet att investera i mot
svarande omfattning 

Arrow (1973) menade att utbildningsinvesteringar som sådana inte förklarade 
löneskillnaderna mellan könen men att utbildningen, dess längd svårighetsgrad 
osv, tjänade som signal för arbetsgivarna.16 Detta signalvärde blev högre för män 
än för kvinnor, eftersom mäns längre utbildning t ex skulle vara en signal till ar
betsgivaren om större uthållighet, större kompetens att klara av uppgiften m m. 

Humankapitalteorin är av betydelse vid studier av löneskillnader. Emellertid ten
derar skillnader i kunskapsinvesteringar att förklara allt mindre av löneskillna
derna. Utifrån svenska data har Holmlund (1984) konstaterat att effekten på lönen 
av utbildning minskade både för kvinnor och män mellan åren 1968 och 1974. 
Ungefär samma resultat presenteras i Gustafsson & Lantz (1985) där man skriver 
att "En nyanställd kvinna kunde år 1968 räkna med att lönen ökade med 3.6 pro-

17 cent per yrkesår medan motsvarande ökning år 1981 vara nere i 1.1 procent." 
Zetterberg (1988) har i en ny studie över löneskillnader mellan offentligt och pri
vat anställda ytterligare bekräftat utbildningens minskade betydelse, som för
klaring till existerande löneskillnader mellan olika grupper på arbetsmarknaden. 

3.5.2 Segmenterad arbetsmarknad 

Teorin om den duala, tudelade eller segmenterade arbetsmarknaden formulerades 
av Piore & Doeringer (1971). Teorin bygger på ett antagande om att arbetsmark
naden är uppdelad i två sektorer, den primära och den sekundära. Arbetstillfällena 
i den förra kännetecknas av stabilitet, hög kvalifikationsnivå, höga löner, krav på 
företagsspecifik kunskap osv. Detta till skillnad mot arbetstillfällena i den senare 
som kännetecknas av instabilitet, låg kvalifikationsnivå, låga löner osv. Arbets
kraftens svårigheter att förflytta sig mellan dessa två sektorer är något som bland 
annat anses bidra till att förklara hur diskriminering faktiskt kan överleva på lång 
sikt. 

16 Arrow i Ashenfelter & Rees (1973) s 24. 
17 Gustafsson & Lantz (1985) s 161. 
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Piore och Doeringer kallas ibland också institutionalister. Det beror på att de på
pekat betydelsen av institutionella faktorer, såsom interna arbetsmarknader, fack
föreningsavtal och uppdelning av arbetskraft med avseende på kön och ras, när 
man analyserar faktorerna bakom lönebestämningen. Till skillnad från neo
klassiska ekonomer menar institutionalisterna att marknadsimperfektioner är lo
giska konsekvenser av produktions och arbetsmarknadsprocessen. Dessa kommer 
därför inte att försvinna med tiden. Piores och Doeringers förklaring till diskrimi
nering på arbetsmarknaden utgår därför inte från ett likalönantagande, utan från 
ett antagande om yrkessegregering. 

3.5.3 Effektiva lönemodeller 

En relativt ny teoriansats vars syfte är att förklara ofrivillig arbetslöshet på 
18 arbetsmarknaden är den s k effektiva löneteorin (Akerlof, 1984). Eftersom 

denna också kan ha viss relevans för den duala arbetsmarknadsteorin och också 
förekomst av diskriminering, skall jag kort presentera dess huvudsakliga innehåll. 
Effektiva löneteorin går i korthet ut på att vid en given lönenivå finns det ofrivilligt 
arbetslösa som inte erhåller anställning, varken till den aktuella eller till en lägre 
lönenivå. Orsaken är att företagen anser att det finns ett positivt samband mellan 
lön och produktivitet (ju högre lön ju högre produktivitet). För att hålla företagets 
arbetskraftsomsättning på en så låg nivå som möjligt, är man därför beredd att 
betala en högre lön (högre än den marknadsklarerade) till de redan anställda än 
att ersätta den med billigare arbetskraft. Detta är förklaringen till att företagen vid 
arbetslöshet inte sänker lönen. En minskning av företagets lönekostnad, som lägre 
löner skulle medföra, anses inte kompensera den minskning av produktiviteten 
detta skulle framkalla hos de redan anställda. Förutsättningarna för denna teori är 
att företagen har ofullständig information om arbetskraften. Eftersom ofullständig 
information också har betydelse för löneskillnader och diskriminering av kvinnor, 
är det inte uteslutet att denna teori kan vara relevant i den utsträckning arbets
givarna föredrar manlig framför kvinnlig arbetskraft. 

18 Kazamaki (1988) har presenterat modellen på svenska. 
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3.5.4 Insider - outsider ansats 

En annan ansats som formulerats för att förklara ofrivillig arbetslöshet är insider-
outsider teorin (Lindbeck & Snower, 1986, 1988). I den effektiva löneteorin antogs 
att det var företaget som via högre löner till de redan anställda sökte reducera 
företagets arbetskraftsomsättning. I insider-outsider ansatsen utgår man från att 
kostnaderna som företaget har för arbetskraftsomsättningen ger de som redan har 
anställning (insiders) makt att ställa lönekrav som ligger över de som etablerats på 
marknaden. Företagens aversion mot hög arbetskraftsomsättning och därmed vid
hängande kostnader stärker de redan anställdas ställning gentemot de som inte är 
anställda men vill ha en anställning (outsiders). De redan anställdas möjligheter 
att påverka sin lön via samarbete med företaget eller genom att trakassera de out
siders som eventuellt får anställning bestäms, förutom av storleken på gruppen in
siders, också av det aktuella konjunkturläget. Relevansen av denna teori för att 
förklara löneskillnader mellan könen ligger i att kvinnor är mer outsiders än vad 
män är. 

3.5.5 Radikala analysen 

En ansats som har liknande ursprung som den duala teorin är den radikala ana
lysen. Den tillämpar de marxistiska principerna och försöker utifrån dessa att for
mulera en mer realistisk analys med bestämda policyimplikationer. I den radikala 
analysen uppfattar man också arbetsmarknaden som segmenterad, men i denna 
analys lyfter man fram traditionella marxistiska analysbegrepp såsom klasser, 
klasskonflikter, kapitalackumulation osv. De bakomliggande orsakerna till seg
menteringen på arbetsmarknaden anser man bland annat vara kapitalisternas 
önskan om att söndra och härska. I motsats till övriga teorier innehåller därför den 
radikala analysen antaganden om att arbetsgivaren medvetet försöker skapa en 
integrerad arbetsmarknad. Denna integrering antas innebära att de anställdas för
handlingsstyrka gentemot arbetsgivaren försvagas, till exempel genom inre splitt
ring, och det totala löneutfallet för båda grupperna, kvinnor och män i detta fall, 
skulle på så sätt bli mindre. Minoritetsgrupper antas naturligtvis bli de verkliga 
förlorarna i detta fall. Den radikala politik som skall omintetgöra såväl uppdelning 
som diskriminering på arbetsmarknaden är att medvetandegöra klasserna och 
därmed aktivera klasskampen i samhället. 
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3.5.6 Comparable worth 

Till sist en ansats som, vid studiet av löneskillnader mellan könen, tilldragit sig 
visst intresse under 1980-talet är den som benämns comparable worth. Om ar
betsuppgifterna värderades i termer av arbetsvillkor, kvalifikationsnivå, ansvar 
och/eller ansträngning antas resultatet bli att arbetsuppgifter med jämförbara 
egenskaper inte hade jämförbar ersättning. Speciellt skulle man finna att kvinnors 
arbeten vore systematiskt undervärderade relativt mäns. Till skillnad från human
kapitalteoretikerna vars främsta intresse är den enskilde arbetarens egenskaper 
betonar comparable worth ansatsen arbetsuppgifternas egenskaper. Den senare 
ansatsen utgår från att varje arbetsuppgift har samma värde, oavsett det är en 
eller hundra personer som utför den. Detta antagande strider mot neoklassisk 
uppfattning där antagandet om avtagande marginell produktivitet är central. Detta 
synsätt anses också vara grunden till varför kvinnors arbeten, som egentligen har 
lika stort värde som mäns, på marknaden kan åsättas ett lägre värde.19 

En förklaring till att denna ansats om en jämförbar arbetsvärdering tillkommit kan 
förmodligen tillskrivas misslyckandet med att skapa en integrerad arbetsmarknad 
som skulle kunna ge mer jämlika löner mellan könen. Med en jämförbar arbets
värdering skulle därför den segregerade arbetsmarknaden kunna fortleva men 
utan de negativa konsekvenserna i form av lägre ersättning till kvinnor. 

3.6 Sammanfattning 

Den ekonomiska teorin för diskriminering är inte en enhetlig teori utan innehåller 
ett flertal olika ansatser varav endast några få kan sägas vara direkta diskrimine
ringsteorier. Som förklaring till löneskillnaderna mellan kvinnor och män kan man 
åtminstone urskilja tre huvudorsaker. För det första skillnader i preferenser 
gentemot kvinnlig arbetskraft (taste for discrimination). För det andra skillnader i 
kvalifikationer, erfarenhet och personegenskaper. För det tredje kan kvinnors 
mindre valmöjligheter på arbetsmarknaden förklara att kvinnor i genomsnitt har 
lägre löner än vad männen har. De begränsade valmöjligheterna är en konsekvens 
av att dels anhopning (crowding) och dels monopsoni förekommer. Medan 

19 Om 'comparable worth', se t ex Audie-Figueroa (1983) och Remick (1984). 
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Beckers preferensteori är den mest heltäckande råder det delade meningar om 
t ex crowdinghypotesen är en teori om diskriminering eller ej. Helt nya 
tankegångar såsom comparable worth har också lanserats vars syfte är att formu
lera en ansats som kan påvisa att värderingen av kvinnors och mäns arbets-
uppgifter gjorts på felaktiga grunder, något som skulle kunna förklara varför kvin
nor i genomsnitt har lägre lön än män. 

Om det kan vara förhållandevis lätt att se konsekvenserna av att diskriminering 
förekommer på arbetsmarknaden, förefaller det betydligt svårare att hitta för
klaringar till varför diskriminering förekommer. Det finns ännu inte någon eko
nomisk teori som fullständigt kan förklara de bakomliggande orsakssambanden till 
varför diskriminering förekommer och fortsätter att existera på arbetsmarknaden. 
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4 LÖNEDISKRIMINERING 
En empirisk tvärsnittsanalys 

4.1 Inledning 

Att mäta lönediskriminering kan förefalla relativt enkelt eftersom man har en tyd
ligt kvantifierbar variabel, lönen, att utgå ifrån vid analysen. Emellertid visar dock 
olika studiers resultat att uppgiften inte är trivial. En orsak till olikheter i resulta
ten är att man använt sig av olika metoder, en annan är att olika typer av data an
vänts. Jag kommer i min analys att använda samma typ av data men olika metoder. 
Detta bland annat för att se om resultaten är oberoende av metod och ger enty
diga svar vad avser förekomst och storlek av lönediskriminering på arbetsmarkna
den. Det är rimligt att tro att resultatens tillförlitlighet ökar om det visar sig att 
dessa går i samma riktning oavsett den metod som tillämpats. 

Idealt sett så skulle man vilja mäta den exakta relationen mellan lön och produkti
vitet för kvinnor och män. Svårigheten att göra det består i att man sällan eller 
aldrig har tillgång till tillförlitliga uppgifter om produktiviteten på individnivå. 
Istället använder man sig av personernas kvalifikationer och egenskaper som en 
proxyvariabel för deras produktivitet dvs man antar till exempel att samma utbild
ning för kvinnor och män ger samma utslag i produktivitet. 

Analysen i detta och nästa kapitel bygger på ett tvärsnittsmaterial som bland annat 
innehåller uppgifter om kvinnors och mäns personegenskaper och kvalifikationer. 
Gemensamt för de metoder jag använder i min analys är att dessa egenskaper an
vänds som proxyvariabler för produktiviteten. De resultat jag erhåller säger alltså 
endast att kvinnor och män har olika lön trots lika kvalifikationer och egenskaper. 
Detta tolkas här som ett bevis för förekomst av lönediskriminering men resultaten 
kan naturligtvis även tolkas så att kvinnor och män har skilda produktivitet (och 
därför skilda löner) trots lika kvalifikationer och personegenskaper. Denna alter
nativa tolkning måste man naturligtvis komma ihåg. 
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I det första avsnittet använder jag en enkel regressionsmodell där kön ingår som 
en av flera förklarande variabler. Detta ger oss dels information om ersättningen 
till kvinnor och män är lika vid lika produktivitet och dels ger det en uppfattning 
om vilka olika faktorer som har betydelse för lönen. 

I det andra avsnittet presenterar jag resultat vilka erhållits från regressionsanalys 
med separata lönefunktioner för kvinnor och män. Denna metod gör det bland 
annat möjligt att prediktera den lön kvinnor respektive män skulle ha haft om de 
haft samma lönefunktion. I detta avsnitt beräknas även diskriminerings-
koefficientens storlek. 

De senaste åren har de två ovan nämnda metodernas tillförlitlighet som mätare av 
diskriminering blivit föremål för diskussion vilket har föranlett några forskare att 
lansera en ny metod. Denna innebär att man i stället för lön sätter individernas 
kvalifikationer som beroende variabel i modellen och lön respektive kön som de 
oberoende. Metoden kallas reverse regression. Tvärsnittsanalysen avslutas i 
kapitel fem med en tillämpning av denna metod. 

4.2 Tidigare empiriska studier av 
lönediskriminering1 

I Sverige har studier rörande löneskillnader mellan kvinnor och män varit säll
synta. I kvinnoarbetskommitténs utredning från år 1938 belystes kvinnornas löne
problem av Karin Kock. Hon konstaterade bland annat att på efterfrågesidan ut
gjordes hindret mot löneutjämning av den "traditionsmässigt bundna föreställ
ningen om en 'normal' lönedifferens mellan manliga och kvinnliga löner samt på 
utbudssidan av det sätt på vilket den gifta kvinnan är bunden vid familjen och 
hemmet. (...) föreställningen om den normala lönen, försvårar likalönsprincipens 
genomförande på områden, där män och kvinnor utföra samma arbete, samt leder 
till en uppdelning av arbetet på 'manligt ' och 'kvinnligt' arbete." I en senare ut
redning den s k låginkomstutredningen (SOU 1970:34) redovisades också inkomst

1 De studier som refereras här har det gemensamma att de vill förklara löneskillnaderna mellan 
könen. Detta innebär inte att alla är diskrimineringsstudier dvs att de beräknar vilken betydelse 
diskriminering har för löneskillnaderna. 

2 SOU 1938:47 s 470. 
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skillnader mellan könen men där lades tonvikten mer vid skillnader inom respek
tive grupp och mindre mellan kvinno- och mansgruppen. 

En närmare analys av löneskillnader mellan könen sker först i och med 
Gustafssons undersökning av kvinnors och mäns löner inom den statliga sektorn 
(Gustafsson, 1976). Hon fann bland annat att år 1971 var kvinnors medellön 83 
procent av männens. För att analysera orsakerna till denna skillnad antog hon att 
kvinnor och män gjort olika stora investeringar i sitt kunskapskapital. Det var indi
vidernas lön med avseende på ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet, regional 
hemvist samt vilken statlig myndiget de tillhörde som analyserades. Av resultaten 
framkom att efter standardisering med männens lönefunktion förklarade skill
nader i utbildning cirka en procent, skillnad i ålder cirka fem procent och skillnad i 
regional hemvist nästan ingenting alls. Den efter standardiseringen återstående 
löneskillnaden uppgick till drygt 14 procent. Löneskillnaderna mellan kvinnliga 
och manliga statstjänstemän inom de enskilda myndigheterna var för de flesta 
större än genomsnittet för hela statsförvaltningen. 

I en studie från 1988 har Gustafsson undersökt löneskillnader mellan könen vid en 
enda statlig myndighet nämligen Försvarets Forskningsanstalt (Gustafsson, 
1988a). En heltidsarbetande kvinna vid FOA tjänade 78 procent av vad en genom
snittlig FOA-anställd man tjänade år 1987. Delar man upp skillnaden finner man 
att det är skillnader i utbildning som förklarar merparten, mellan 30 och 49 pro
cent. Den del som förblir oförklarad, när alla förklaringsfaktorer medtagits, ligger 
mellan 9.5 och 15.7 procent. 

I en studie av Lantz (Gustafsson & Lantz, 1985, s 117) har förutom humankapi
talfaktorer också befattning, näringsgren och företagsstorlek medtagits. Analysen 
avsåg löneskillnader mellan kvinnliga och manliga industritjänstemän år 1974 och 
omfattade enbart heltidsarbetande. Löneskillnaden, uttryckt i procent av männens 
lön, uppgick till 34 procent. De två faktorer som förklarade merparten av skillna
den var ålder och inte oväntat befattningsnivå (70 procent av kvinnorna återfanns 
på de lägsta befattningsnivåerna). Det som förblev oförklarat var drygt fem pro
cent. 

I en ytterligare studie också redovisad i Gustafsson & Lantz (1985 a.a. s 161, s 173) 
analyserades löneskillnaderna mellan könen utifrån levnadsnivåundersökningarna 
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(LNU) åren 1968, 1974 och 1981 (dessa avser hela arbetsmarknaden). Av detta 
material framgår att kvinnors lön i procent av männens ökat från 62 procent år 
1968 till 79 procent år 1981. Efter standardisering för utbildning, yrkeserfarenhet 
och anställningstid borde kvinnors relativa lön varit 68 procent år 1968 och 83 pro
cent år 1981. Differensen mellan de två tidpunkterna är sex respektive två pro
centenheter. Huruvida detta kan förklaras av en minskad diskriminering eller av 
andra förändringar på arbetsmarknaden framgår inte. 

I Norge har också en studie över löneskillnader genomförts (Titlestad & Rodseth, 
1980). Den avsåg kvinnliga och manliga funktionärer som i september 1978 ar
betade i norska arbetsgivareföreningens medlemsföretag. I genomsnitt var kvin
nors lön ungefär 33 procent lägre än männens. Genom att ta hänsyn till ett antal 
förklaringsvariabler såsom ålder, utbildning, yrkeserfarenhet, deltidsarbete, 
bransch, region osv fann de att endast en mindre del av löneskillnaden kunde för
klaras av dessa faktorer. Grovt sett förklarade dessa variabler endast en tredjedel 
medan återstoden, två tredjedelar, tillskrevs könsfaktorn. 

De ovan refererade studierna har genomförts på likartat sätt men eftersom data 
skiljer sig åt är det förenat med vissa svårigheterna att jämföra resultaten. Detta 
blir ännu tydligare om man vill göra internationella jämförelser eftersom skill
nader i institutionella förhållanden tillkommer. Lagstiftning inom arbetsmark
nadsområdet är ett exempel på detta. Lagstiftningen om lika lön och mot köns
diskriminering på arbetsmarknaden finns t ex inte i alla länder. Ett annat är de 
förvärvsarbetandes fackliga organisationsgrad. I t ex USA är denna mycket låg 
bland kvinnor jämfört med svenska kvinnors organisationsgrad. 

Det finns ett stort antal amerikanska studier över löneskillnader och könsdiskrimi
nering på arbetsmarknaden, i olika företag, inom olika sektorer på arbetsmarkna
den och bland olika yrkesgrupper. För en översikt av studier genomförda på 1960-
och 1970-talet se t ex Lloyd och Niemi (1979). En av de första som formaliserade 
uppdelningen av löneskillnaden i en del som förklarades av ekonomiska faktorer 
och en del som förblev oförklarad var Oaxaca (1973). Han estimerade en modell 
med separata löneekvationer för kvinnor och män. De resultat han därvid erhöll 

3  I böljan av 1980-talet var amerikanska kvinnors genomsnittslön i förhå llande till männens unge
fär 63 procent vilket endast är en marginell förbättring sedan 1940-talet. Den låga organisations
graden bland kvinnor anses vara en bidragande orsak till detta. 



- 4 9 -

Kapitel 4 

använde han dels för att beräkna diskrimineringskoefficienten och dels estimera 
hur mycket av löneskillnaden mellan könen som kunde tillskrivas diskriminering. 
För det datamaterial från år 1967 som Oaxaca analyserade fann han att diskrimi
nering svarade för 77 procent av löneskillnaden mellan vita kvinnor och män och 
hela 94 procent mellan svarta kvinnor och män. 

Ett av de problem som aktualiserades i Oaxacas artikel och som sedan flera åter
kommit till var indexproblematiken (se avsnitt 4.5.3). De resultat som skattningar 
av separata löneekvationer för kvinnor och män ger används för att beräkna löne
skillnaden utan diskriminering. Man kan då utgå antingen från männens eller 
från kvinnornas lönefunktion för att beräkna diskrimineringskoefficientens storlek. 
Det är dock inte likgiltigt vilken av de två funktionerna man använder. Chiplin 
(1979) menade t ex att eftersom männen utgjorde flertalet i arbetskraften borde 
man använda deras lönefunktion. I en senare artikel (Neumark, 1988) hävdas att 
de stora skillnader i den icke-diskriminerande lönestrukturen som Oaxaca får när 
han utgår från kvinnors respektive mäns lönefunktion inte är tillfredsställande. 
Istället argumenterar Neumark för ett alternativ som innebär att man utgår från 
att arbetsgivarna antas både gynna männen (nepotism) och missgynna kvinnorna 
(diskriminering). Om man utifrån detta antagande skattar en icke-diskriminerande 
lönestruktur kommer dess utseende, till skillnad från Oaxacas metod, att bestäm
mas av arbetskraftens sammansättning. Empiriska test visar att Neumark erhåller 
ett lägre estimât för diskriminering än vad Oaxaca erhöll. Ett av hans motiv för att 
konstruera ett alternativ var ju att det förelåg skillnader i diskrimineringskoeffi
cientens storlek beroende på vems lönefunktion man använde. Resultaten från 
Neumarks skattningar förefaller dock i detta avseende vara oberoende av vilken 
lönefunktion han utgått från. 

Blinder (1973) har i en studie estimerat diskrimineringskoefficienter i enlighet 
med den traditionella ansatsen. I Blinders löneekvation ingick förutom ett antal 
humankapitalfaktorer också yrke, bransch och regional hemvist. Av löneskillnaden 
som han fann mellan kvinnor och män beräknades 66 procent bero på diskrimine
ring. Diskrimineringskoefficientens storlek var 30 procent. I en senare studie av 
Corcoran & Duncan (1979) erhölls ungefär samma resultat, 58 respektive 29 pro
cent. 
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De erhållna resultaten har givetvis diskuterats. Fuchs (1971) påpekade på ett tidigt 
stadium att om man bara genomförde en tillräckligt noggrann och specificerad 
yrkesuppdelning skulle man kunna förklara nästan hela löneskillnaden. Men sam
tidigt menade han att i samma stund man lyckats med detta hade man också ställt 
sig inför ett helt nytt problem, en ny frågeställning: Varför är det sådan stor skill
nad i y rkesfördelning mellan kvinnor och män? På det sättet kommer diskrimine
ring inte längre att studeras utifrån skilda löner utan utifrån kvinnors och mäns 
skilda arbetsuppgifter i samhället m a o den könssegregerade arbetsmarknaden 

istället.4 

I Storbritannien har bland andra Greenhalgh (1980) samt Siebert & Sloane (1981) 
studerat könsdiskriminering på arbetsmarknaden. Greenhalgh skattade löne
ekvationer för olika grupper och beräknade diskrimineringskoefficienter för dessa 
grupper åren 1971 och 1975. Hon fann att den residual som återstod efter standar
disering förklarades av diskriminering. Detta framstod tydligast för gruppen en
samstående. Residualen minskade från 24 till 10 procent mellan åren 1971 och 
1975 något som förmodligen kunde tillskrivas den lagstiftning om lika lön och mot 
könsdiskriminering som kom år 1975 i Storbritannien (se mer om detta i kap 6). 

Siebert & Sloane (1981) har precis som Greenhalgh också estimerat separata 
lönefunktioner för kvinnor och män med olika civilstånd. En poäng med att göra 
denna indelning är att man kan ta hänsyn till eventuella skillnader i arbetskraftsut
budet mellan gifta och icke gifta.5 Gifta personer antas t ex göra för familjen spe
cifika överväganden som antas påverka deras totala arbetskraftsutbud mer än vad 
t ex icke-gifta gör. Syftet med studien var att mäta marknadens diskriminering av 
kvinnor definierad som olika lön vid lika produktivitet hos ett antal företag (fem i 
detta fall). Ett av studiens huvudresultat var att lönediskriminering förekom i vissa 
företag och inte i a ndra. Av de tre företag, där indelningen i gifta respektive icke
gifta var meningsfull, fann de i et t företag klara belägg för lönediskriminering. En
samstående kvinnor betalades upp till 16 procent mindre än vad män med mot
svarande produktivitet fick. 

4 En begränsning i an talet förklarande variabler behöver nödvändigtvis inte resultera i et t större 
värde på residualen (en högre grad a v diskriminering). Detta hävdar Low & Villegas (1987) i en 
artikel där de av olika skäl argumenterar för användandet av en hedonisk löneekvation. I denn a 
ingår endast humankapitalvariabler. 

5 De flesta studier har inte denna uppdelning något som bl a C hiplin (1981) kritiserat. 



- 5 1 -

Kapitel 4 

De studier som här refereras har samtliga vad man kan kalla en 'residualansats' 
vilket betyder att den del som kvarstår oförklarad, residualen, kan tolkas som 
diskriminering. Denna ansats ställer krav på att modellen är noggrant specificerad 
för att residualens storlek skall bli så exakt som möjligt. Under 1980-talet har man 
på olika sätt försökt modifiera modellerna. Jag har redan nämnt Neumarks försök 
att korrigera Oaxaca. En annan studie har gjorts av Filer (1983). Till skillnad från 
övriga studier hade han tillgång till uppgifter om de enskilda individernas värde
ring av t ex arbetstillfredsställelse, trygghet, makt och inflytande, yrkesstatus, social 
och ekonomisk status, familjeförhållanden, religiös och politisk aktivitet. Resulta
ten visade att det kunde finnas sådana skillnader i t ycke och smak mellan kvinnor 
och män som ledde till skilda förtjänster utan att diskriminering förekom. En kon
sekvens av detta kan enligt författarens beräkningar bli att de tidigare studierna 
överskattat diskrimineringens omfattning. Denna överskattning gällde dock inte 
alla grupper t ex de med collegeutbildning. De problem som Filer pekar på är den 
svårighet som finns att avgöra om skillnaderna i personlig 'smak' och 'preferens' är 
genetiskt betingade, ett resultat av annan diskriminering än den som förekommer 
på arbetsmarknaden och/eller ett naturligt resultat av den arbetsdelning och spe
cialisering som förekommer inom familj/hushåll. 

En annan studie som också använt andra variabler förutom de traditionella är 
Sorensen (1983). Hon estimerade en inkomstfunktion där förutom ålder, utbild
ning, region osv också ingick variabler som tog hänsyn till graden av militans och 
lojalitet som den anställde hade mot företaget. Dessutom ingick en variabel som 
skulle mäta i vilken grad den anställde kände sig rättvist behandlad. Uppgifter 
rörande dessa tre variabler insamlades via intervjuer. Resultatet av hennes arbete 
visade att arbetare som var positiva till att vidta kollektiva aktioner och därmed vi
sade viss militans (t ex strejk) tjänade mer än de som var negativa och också mer 
än de som var villiga att vidta enskilda aktioner (t ex lämna en anställning). Re
sultaten tydde också på att de arbetare som var lojala mot företaget tjänade mer 
än de som inte var det. De empiriska resultaten visade också att kvinnor kände sig 
mer rättvist behandlade än män med samma lön. En förklaring till detta skulle 
vara att kvinnor jämförde sig med andra kvinnor och sällan med män. Eftersom 
kvinnorna befanns vara mindre intresserade av att göra karriär och mindre villiga 
att vidta kollektiva aktioner mot orättvisa löner än vad männen var tenderade 
kvinnor att tjäna mindre än män. För kvinnornas del innebar detta en reducering 
av lön till mindre än deras 'sanna' värde. Studiens huvudresultat var att man 
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lyckats visa på den betydelse s k icke-marknadsrelaterade faktorer hade vid löne
sättningen. Studiens syfte att visa att löner inte bara bestäms av utbud och efter
frågan på arbetskraft utan också av uppfattningar om vad som är rättvist var 
därmed uppfyllt. 

4.3 Data 

Tvärsnittsanalysen i de följande avsnitten bygger på uppgifter hämtade ur 
intervjuundersökningen Hushållens Ekonomiska Levnadsförhållnaden (HUS). 
Denna genomfördes under år 1984 och omfattade drygt 1 500 hushåll och cirka 
2 600 individer. Ur detta har jag plockat ut den grupp kvinnor och män som uppgi
vit s ig vara förvärvsarbetande (egna företagare ingår ej) vid tidpunkten för inter
vjun. Storleken på denna grupp är 1 583 personer varav 809 kvinnor och 774 män. 
De intervjuade personerna är utvalda genom ett noggrant urvalsförfarande. Re
presentativiteten vad avser ålder, regional spridning, familjeförhållanden, sprid
ning i yrkestillhörighet m m bör således vara god. 

De insamlade uppgifterna ger såväl kvantitativ som kvalitativ information om 
kvinnors och mäns löne- och sysselsättningsförhållanden. Löneskillnaderna i denna 
studie mäts i skillnader i timlön. Lön per timme har framräknats med hjälp av 
uppgifter om de intervjuades ordinarie lön före skatt (vecko-, månads- och årslön) 
samt uppgifter om antal arbetstimmar per vecka (Ett år motsvarar i dessa beräk
ningar 47 arbetsveckor och en månad 4.3 veckor). Uppgift om arbetslivserfaren
het avser antal år i förvärvsarbete sedan 16 års ålder. I denna ingår förutom hel
tidsarbete de år då vederbörande varit deltidsarbetande eller endast arbetat del av 
året. Dessutom ingår också oavlönat arbete och feriearbete som varat minst en 
månad. 

Totala antalet år i utbildning avser sammanlagd skol- och yrkesutbildning. Utbild
ningsnivåerna är fyra. Den första är grundutbildning upp till nio år. Den andra ni
vån omfattas av de med yrkesutbildning (>1 år), realexamen, examen från folk
högskola och flickskola samt yrkesutbildning mer än ett år utöver realexamen. 
Den tredje nivån är studentexamen och utbildning mer än ett år utöver denna. 
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Den fjärde nivån slutligen omfattar alla som har någon form av examen från uni
versitet/högskola. 

Uppgift om arbetstimmar avser genomsnittligt antal per vecka (inklusive betald 
och obetald övertid). 

Uppgifter om näringsgrenstillhörighet har hämtats från sammanställning över 
vilken typ av produktion/verksamhet som den intervjuade uppgett att hon/han 
befinner sig i. Denna indelning följer den gängse näringsgrensindelningen (1-9). 
Yrkestillhörighet slutligen grundar sig på de intervjuades beskrivning av sina ar
betsuppgifter. Beskrivningarna som uppgick till sammanlagt 55 stycken har här re
ducerats till 20 för att jämförelsen skall vara meningsfull. 

4-4 Analys av lönediskriminering med gemensam 
lönefunktion 

4.4.1 Modell 

Vi börjar vår diskrimineringsanalys med att tillämpa den allra enklaste metoden 
genom att låta kön ingå som en bland flera förklarande variabler i modellen. De 
variabler som förutom kön också ingår är naturligtvis inte slumpmässigt utvalda 
utan kan anses som allmänt vedertagna i sammanhang som dessa. De kan grovt 
klassificeras i dels de som har att göra med individernas personegenskaper och 
dels de som har med individernas kvalifikationer att göra. Till den första gruppen 
räknas bland annat individernas kön, ålder, civilstånd och hälsa. Till den andra hör 
utbildning, både kvantitativt och kvalitativt, arbetslivserfarenhet dvs hur många år 
vederbörande förvärvsarbetat samt antal timmar man arbetar per vecka eller år. 
Dessutom brukar också anställningstiden i r espektive företag räknas in i kategorin 
kvalifikationer. Ju längre man arbetat i ett och samma företag desto bättre för
väntas man kunna sitt arbete vilket innebär förväntad högre produktivitet. Övriga 
faktorer som kan tänkas påverka lönens storlek men som ligger utanför ovan 
nämnda grupperingar är för det första individernas regionala hemvist. (Att lö
nerna skiljer sig mellan olika regioner är väl belagt.) För det andra torde arbets-
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tidsformen ha viss betydelse dvs om arbetet är förlagt till dagtid måndag till fredag 
eller på annan tid, kvällar, nätter helger osv. För det tredje spelar det naturligtvis 
roll vilket yrke man har och/eller i vilken bransch/näringsgren man arbetar. 
Kvinnors respektive mäns representation i yrken och branscher är olika, ett fak
tum som också avspeglas i skilda löner. 

Den modell jag avser att testa innehåller samtliga ovan nämnda variabler så när 
som på tre. De som utelämnats är dels ålder och dels tjänstgöringstid hos nu
varande arbetsgivare. En test där även dessa ingick i modellen visade att varken 
ålder eller tjänstgöringstid gav några signifikanta utslag. Detta tolkar jag som att 
ålderseffekten fångas upp av andra variabler som ingår i modellen, t ex av arbets
livserfarenhet vilken mäts i antal yrkesverksamma år. Att det föreligger ett nära 
samband mellan ålder och arbetslivserfarenhet förefaller odiskutabelt. Detta 
styrks också av det faktum att när uppgifter om arbetslivserfarenhet saknas be
räknas oftast en proxyvariabel med utgångspunkt i individens ålder och reducering 
för antal skolår och tiden före skolstart. I modellen ingår också arbets
livserfarenhet kvadrerad. Denna variabel skall beakta att de investeringar i kun
nande man gör (genom lång erfarenhet) avtar ju äldre man blir. Förväntat tecken 
framför denna variabel är därför negativt. 

Individernas hälsa, har jag dessvärre inte haft uppgift om varför den inte finns med 
i modellen. Sammanfattar vi så får modellen följande utseende: 

W = f (K, CIV, U, TAE, (TAE)2, REG, SK, B, UTB, NG, YRKE, TIM) (4.1) 

där följande variabler är: 

W = timlön (kronor) 
TAE = arbetslivserfarenhet (antal år) 
(TAE)2 = arbetslivserfarenhet i kvadrat 
B = antal barn 
UTB = skol- och yrkesutbildning (antal år) 
TIM = antalet arbetstimmar per vecka. 
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Övriga variabler är dummyvariabler: 

K = kön (K=l kvinna, K=O man). 
CIV = civilstånd (CIV = 1 gift och/eller sammanboende, 

CIV = 0 icke gift/ej sammanboende). 
U = utbildningsnivåer (folk- och grundskola, yrkes- och 

realskola, studentexamen samt examen från högskola 
eller universitet). Referenskategori=folk- och grundskola. 

REG = geografisk region (Stockholmsområdet6 = 1, 
övriga Sverige =0). 

SK = skiftarbete (SK= 1 för alla arbetstider utom dagtid 
måndag till och med fredag, SK=0 dagtid måndag-fredag). 

YRKE = yrke 11 o m yrke 20 (se fotnot under tabell 4.1). 
Referenskategori = Yrke 20. 

NG = näringsgren 11 o m 9 (se fotnot under tabell 4.1). 
Referenskategori = NG 9. 

4.42 Resultat 

Modellen ovan har estimerats två gånger. Den första estimationen omfattade 
samtliga i modellen ingående variabler. Den andra estimationen genomfördes 
efter att yrkes- och näringsgrensvariablerna exkluderats. Motivet till denna sepa
ration är den betydelse som ofta tillskrivs kvinnors och mäns skilda yrkes- och 
näringsgrenstillhörighet som förklaring till löneskillnaderna mellan könen. Genom 
att låta dessa variabler utgå ur modellen skall man således kunna se om det resul
tat som därvid erhålls på ett markant sätt skiljer sig från den tidgare estimerade 
löneskillnaden. Resultaten framgår av nedanstående tabell: 

6 Stockholmsområdet innefattar här följande kommuner Värmdö, Järfälla, Huddinge, Botkyrka, 
Salem, Täby, Stockholm, Södertälje, Norrtälje, Solna, Uppsala och Enköping. 
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Tabell 4.1 Linjär regression med timlön (kronor) som beroende variabel 
och kön m fl variabler som oberoende. 

Variabel Koefficient Koefficient 

KÖN (kv=l) -8 97*** -9.85*** 
CIV 2.45* 2.57* 
REG 2.40** 3.35*** 
UTB 1.55*** 1.68*** 
TAE 1.08*** j19*** 
(TAE) z -.01*** - 01*** 
TIM _ 4Ç*** _;45*** 

Skift 1J1 .84 
Barn -1.16** -.76 
Yrkes- och realskola .40 1.71 
Studentexamen m m .47 4.11* 
Högskoleexamen m m 
NGT 1 (a) 

10.01*** 
2.47 

11.48*** 

2 4.85 
3 4.76 
4 4.21 
5 6.82*** 
6 -.09 
7 4.03* 
8 9.61*** 

YRKE 1 (b) 4.92** 
2 

(b) 
3.60* 

3 3.09 
4 -5.72 
5 14.88*** 
6 .13 
7 6.52 
8 4.39 
9 -4.41 

10 -1.21 
11 -2.55 
12 -7.49* 
13 -.94 
14 -3.17 
15 -1.09 
16 -5.27 
17 -1.21 
18 -3.26 
19 5.64 

KONSTANT 29.64*** 27.66** 
R2 .30 .26 N = 1583 1583 

Referenskategorier se förklaring under modell (4.1). 
Signifikansnivåer: *** = 2%, **=5%, * = 10%. 
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(a) Näringsgrenan 
1: Jord- och skogsbruk 
2: Gruv- och stenbrytning 
3: Industri 
4: El, gas och vattenverk 

Byggnadsindustri 

6: Hotell, restaurang och handel 
7: Samfärdsel, post och tele 
8: Bank och försäkring m m 
9: Offentlig förvaltning och 

andra tjänster 

(b) Yrken: 
1: Tekniskt, kemiskt, biologiskt, 

medicinskt m m arbeten 
2: Hälso- och sjukvårdsarbete 
3: Pedagogiskt arbete 
4: Religiöst, juridiskt, 

konstnärligt m m arbete 
5: Administrativt arbete i 

privata och offentliga företag 
6: Bokföring, kassa, sekreterare 

och övrigt kontorsarbete 
7: Parti- och detaljhandelsföretag, 

försäljning av egendom 
8: Övrigt kommersiellt arbete 
9: Lantbruk, skog, fiske 

10: Gruv- och stenbrytningsarbete 

11: Transportarbete 
12: Textil- och sömnadsarbete 
13: Järnbruk, metall, verkstad, 

finmekan, elektroarbete 
14: Träarbete, målning, övrigt 

byggnads- och anläggningsarbete 
15: Grafiskt arbete, glas-, 

porslin- och tegelarbete 
16: Livsmedelsarbete 
17: Kemiskt och cellulosa-

tekniskt arbete 
18: Övrigt grovt diversearbete 
19: Civil bevakning, skydds-

och militärt arbete. 
20: Hushållsarbete, fastighets

skötsel, städning och 
övrigt servicearbete 

Resultaten där samtliga variabler ingår visar att när vi konstanthåller för 
personkaraktäristika, kvalifikationer samt yrkes och närinsgrenstillhörighet har 
kvinnor i genomsnitt närmare nio kronor lägre lön i timmen än vad männen har. 
Skillnaden är signifikant skild från noll på 2-procentsnivån. 

Är arbetstagaren gift och/eller sammanboende är timlönen 2.45 kronor högre 
jämfört med referenskategorin. Bor vederbörande i Stocksholmsområdet är tim
lönen i jämförelse med övriga regioner ett par kronor högre. Ju fler år man gått i 
skola samt ju längre tid man förvärvsarbetat desto mer ökar också timlönen. Olika 
utbildningsnivåer betyder också en hel del för lönen. I förhållande till folk
skola/grundskola ger alla högre utbildningar mera i timlön. Endast koefficienten 
för högskoleutbildning är dock signifikant och av större omfattning. Den ger cirka 
tio kronor mer i timmen. Endast två faktorer verkar i negativ riktning, dels antal 
barn och dels antal arbetstimmar per vecka. Att antalet arbetstimmar skulle verka 
lönereducerande kan förefalla märkligt men torde förklaras av att timlönevaria
beln för det första är omräknade månadslöner och för det andra av att många av 
de med höga timlöner, t ex inom vissa industrier, också har genomsnittligt färre 
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antal arbetstimmar per vecka. Skiftvariabeln korrigerar något för detta. Dess 
koefficient är positiv vilket tyder på att den som arbetar andra tider än normal 
dagtid måndag till fredag också har högre timlön. För att kontrollera för detta har 
jag också testat modellen med månadslön som beroende variabel. Resultaten blir i 
stort desamma som redovisats ovan med undantag för just variablerna arbetstim
mar och förekomst av skiftarbete. I detta senare fall ökar månadslönen desto fler 
timmar vederbörande arbetar per vecka medan den däremot minskar om man 
arbetar andra tider än dagtid måndag till fredag. Skiftvariabeln är inte signifikant i 
något fall. 

Återvänder vi nu till tabellen ovan och studerar effekten av att arbeta inom olika 
näringsgrenar och yrken finner vi att samtliga näringsgrenar, med undantag för 
handel, resturang och hotell, ger högre timlön än vad man kan få i 'offentlig för
valtning och andra tjänster', mellan drygt två och närmare tio kronor. Att arbeta 
inom byggnadsindustrin innebär närmare sju kronor mer i timmen och arbete i 
bank- och försäkringsverksamhet cirka tio kronor mer i timmen jämfört med om 
man arbetar inom den offentliga förvaltningen eller med andra tjänster. Båda 
dessa resultat är statistiskt signifikanta. 

När det sedan gäller olika yrken ser vi a tt ungefär hälften av alla yrken har högre 
timlön än vad 'hushållsarbete, fastighetsskötsel samt serverings- och övrigt ser-
vicearbete' har. Administratörer i privata eller offentliga företag har högsta tim
lönen i förhållande till hushållsarbete m m, cirka 15 kronor mer. Lägsta timlön 
erhåller man som textil- och sömnadsarbetare eller som livsmedelsarbetare, drygt 
sju respektive drygt fem kronor mindre i timmen. Detta är också yrken där 
andelen kvinnliga industriarbetare är störst. Att så pass många yrken ändå visar sig 
ha en lägre timlön än hushållsarbete m m kan förklaras av att dessa arbeten ofta 
är förlagda till andra tider än normal dagtid. Jag tänker främst på stora delar av 
det arbete som lokalvårdare och liknande har, som för det mesta utförs på 
obekväm arbetstid. Dessutom är förmodligen en stor del av dessa arbeten dels del
tidsarbeten och dels tillfälliga anställningar som kan ge en förhållandevis hög tim
lön. 

I den modifierade modellen (exkl yrkes- och näringsgrenstillhörighet) blir inte 
skillnaderna i resultat speciellt stora. Detta gäller också kvinnors lön vilket är ett 
intressant resultat. Detta tyder nämligen på att kvinnors respektive mäns yrkes-
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och näringsgrenstillhörighet endast ger ett marginellt bidrag, närmare bestämt 88 
öre, till förklaringen av löneskillnaden mellan könen. Detta resultat ger m a o 
inget stöd åt uppfattningen att yrkes- och näringsgrenstillhörighet skulle vara vik
tiga förklaringsvariabler till kvinnors lägre löner. 

4.4.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån ovan redovisade resultat konstatera följande. 
Kvinnor har vid lika produktivitet (samma egenskaper och lika kvalifikationer), 
inom samma yrkesgrupp och näringsgren, i genomsnitt en klart lägre timlön, 
(mellan nio och tio kronor),än vad männen har. Detta tolkas som att kvinnor är 
utsatta för lönediskriminering på arbetsmarknaden. 

Den kritik som kan riktas mot denna enkla regressionsmodell är att man inte tar 
hänsyn till betydelsen av att relationen mellan lön och olika egenskaper kan vara 
olika för kvinnor och män. Det är t ex inte osannolikt att kvinnor och män erhåller 
olika avkastning på en lika lång och lika kvalificerad utbildning. Betydelsen av att 
ha barn kan lönemässigt också vara helt olika för kvinnor resepktive män. Ett sätt 
att ta hänsyn till detta är att skatta separata löneekvationer för kvinnor och män 
vilket jag gör i nästa avsnitt. 
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4.5 Analys av lönediskriminering med separata 
löneekvationer 

4.5.1 Modell 

I föregående avsnitt utgick vi från en modell där kön ingick som en bland flera 
förklarande variabler. Resultatet av detta blev att vid lika kvalifikationer och per
sonegenskaper hade kvinnorna signifikant lägre lön än männen. Denna metod har 
dock ifrågasatts eftersom den kan ge estimât som är skeva (biased). Orsaken till 
denna bias är den interaktion som kan förekomma mellan den grupp man stude
rar, kvinnor i detta fall, och flera av de i modellen ingående egenskaperna som inte 
behöver vara en funktion av diskriminering. För att komma ifrån detta problem 
kan man estimera kvinnors och mäns löneekvationer var för sig. Denna metod blir 
speciellt viktig om man har anledning att tro att kvinnors och mäns lönefunktioner 
ser olika ut. 

Den modell som ligger till grund för skattningarna i detta avsnitt är densamma 
som skattades i föregående avsnitt med den skillnaden att här görs separata esti-
mationer för kvinnor och män. 

(4.2) 

Wf = f ( CIV, u, TAE, (TAE)2, REG, SK, B, UTB, NG, YRKE, TIM ) 

Wm = f ( CIV, U, TAE, (TAE)2, REG, SK, B, UTB, NG, YRKE, TIM ) 

(förkortningar se avsnitt 4.4.1) 

Wf är kvinnors lön och Wm är männens. Kvinnors respektive mäns löner antas se
dan vara en funktion av precis samma variabler som ingick i den modell som 
skattades i föregående avsnitt. Syftet med att studera kvinnors och mäns lönefunk
tioner var för sig är dels att reducera risken för bias i resultaten, och dels att se om 
de i modellen ingående variablerna har olika stor betydelse för lönen beroende på 



- 6 1 -

Kapitel 4 

vilken lönefunktion de ingår i. Dessutom kommer man att kunna göra jämförelser 
mellan faktisk och estimerad lön utifrån antaganden om att kvinnor och män har 
samma lönefunktion. En kunskap som sedan kan användas för att beräkna diskri
mineringskoefficienten storlek. 

4.5.2 Resultat 

I tabell 4.2 presenteras resultaten från regressionsanalysen med dels hela 
funktionsuttrycket och dels med yrkes- och näringsgrenstillhörighet exkluderade. 
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Tabell 4.2 Löneekvationer för kvinnor och män. Beroende variabel är 
timlön (kronor) 

KVINNOR KVINNOR MÄN MÄN 

CIV (gift/sambo= 1) -.14 .20 3.57* 3.64* 
REG (Stockholmsområdet = 1) 3.23** 3.41*** .65 3.47** 
UTB 1.28*** 1.39*** 2.01*** 2.00*** 
TAE , 1.03*** 2 Q4*** 1.38*** 1.60*** 
(TAE) -.02*** -!02*** -.02*** * 02*** 
TIM . 41*** - 37*** -80*** -.60*** 
SKIFT 2.53* 221* 2.42 -.84 
BARN -1.75*** -1.40** -1.00 -.28 
YRKES-/REALSKOLA .25 .59 .78 3.25 
STUDENTEXAMEN 2.06 2.51 -1.87 5.32 
HÖGSKOLEEXAMEN 7.89** 9 00*** 13.65*** 13.66*** 
NG 1 (a) - 6.10 

2 4.08 6.73 
3 1.07 7.34*** 
4 5.41 5.77 
5 -2.48 11.28*** 
6 -1.39 4.77 
7 .28 6.56** 
8 2.73 17.39*** 

YRKE 1 (b) .50 13.30*** 
2 1.86 8.67* 
3 4.80** 1.55 
4 -6.98 .77 
5 6.98* 24.94*** 
6 -.12 9.18 
7 -2.94 15.40*** 
8 -.85 15.34*** 
9 6.26 3.38 

10 _ 6.00 
11 2.59 3.88 
12 -6.42 1.26 
13 1.44 7.52** 
14 -4.92 5.12 
15 -4.34 8.21 
16 -3.59 2.45 
17 .01 4.63 
18 1.57 3.48 
19 -2.66 16.25*** 

KONSTANT 27.16*** 24.83*** 21.33*** 22.29*** 

R2 .19 .18 .39 .28 
N = 809 774 

(a) och (b) se not under tabell 4.1. 
Referenskategorier se förklaringar till modell (4.1). 
Signifikansnivåer: *** = 2%, **=5%, * = 10%. 
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Som framgår av tabellen förefaller kvinnors civilstånd inte ha någon betydelse för 
deras lön. För männen däremot har civilståndet betydelse och de 
gifta/sammanboende männen har högre timlön än vad de icke-gifta har. Före
komst av barn reducerar lönen för båda grupperna, men signifikant mer för kvin
nor än för män. Ju högre utbildning desto högre lön. Detta gäller för såväl kvinnor 
som för män. Endast examen från högskola ger dock signifikant högre lön. Vidare 
framgår det av tabellen att både utbildning (antal år) och arbetslivserfarenhet 
betalar sig bättre för män än för kvinnor. Kvinnor i Stockholmsregionen har det 
lönemässigt bättre jämfört med kvinnor i övriga regioner. Skiftarbete, slutligen, 
betyder högre lön för såväl kvinnor som män, dock något mer för kvinnor. Arbete 
på andra tider än normal dagtid måndag till fredag är omfattande bland kvinnor 
ett förhållande som sällan påtalas. Av tradition har man den uppfattningen att det 
är männen som svarar för det mesta av skiftarbetet. Verkligheten visar dock att 
kvinnor utgör en stor andel av de med annan arbetstidsförläggning än normal 
dagtid. I vårt material till exempel är andelen kvinnor som arbetar andra tider än 
normal dagtid 32 procent mot 22 procent bland männen. 

Vidare kan man konstatera, att männens sysselsättning i andra näringsgrenar och 
andra yrken än offentlig förvaltning respektive hushålls- och servicearbete, 
genomgående ger högre timlön. För kvinnorna gäller inte detta. Kvinnors löne
funktion visar att av näringsgrenarna har kvinnor anställda i byggnadsindustrin och 
inom handel, restaurang och hotell lägre lön per timme jämfört med kvinnor i 
offentlig förvaltning. Slutligen framgår av tabellen att av alla redovisade yrken i 
funktionen, är det ungefär hälften som ger högre och hälften som ger lägre lön per 
timme i förhållande till vad hushålls- och servicearbete m m ger. I kvinnors löne
funktion ser vi dessutom att endast två av dessa estimât är signifikanta jämfört 
med hela elva i männens lönefunktion. 

Sammanfattningsvis kan vi således konstatera att av de enskilda variablerna är 
högre utbildning, boendeort och arbetstidsform viktiga faktorer som påverkar 
kvinnors lön. Förekomst av barn är den faktor som har störst negativ betydelse för 
kvinnors lön. För männen varierar variablernas betydelse beroende på funktionens 
utseende. Antal år i utbildning, högre utbildning samt om vederbörande är gift är 
dock viktiga faktorer som höjer männens lön oavsett funktionens form. 
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Vi finner i stort sett inga skillnader mellan de två lönefunktionerna för kvinnor vad 
avser förklaringsgrad, R är 0.19 respektive 0.18. Männens lönefunktioner uppvisar 
däremot en stor skillnad. I den reducerade modellen, exklusive yrkes- och närings-
grenstillhörighet, är R lika med 0.28 och i den fullständiga modellen 0.39. Detta 
skulle tyda på att uppgifter om kvinnors yrkes- och näringsgrenstillhörighet bidrar 
mycket lite till att förklara deras lön medan motsvarande uppgifter för män för
klarar betydligt mer. 

För jämförelsens skull har jag också gjort några beräkningar där månadslön varit 
den beroende variabeln (exkl bransch- och yrkesvariabler). Till skillnad från de 
löneekvationer som baserades på timlön som beroende variabel får vi, vilket också 
var väntat, omvänt tecken på dels antal arbetstimmar och dels på förekomst av 
olika typer av skift eller oregelbundet arbete. Konkret innebär detta ju fler arbets
timmar ju högre månadslön medan skiftarbete minskar månadslönen något. För
klaringsgraden med månadslön som beroende variabel är högre för kvinnor än när 
timlön är den beroende variabeln. För män däremot är den ungefär lika hög. Trots 
en högre förklaringsgrad, när månadslön används, förefaller det ändå mest rimligt 
att använda sig av timlön. En orsak till att jag valt att genomföra analysen med 
timlön är att jag förutsätter att den mäter ambitionsnivån hos kvinnor och män 
bättre än vad månadslön gör. 

4.53 Att mäta diskriminering 

De lönefunktioner som analyserats ovan kan kort skrivas på följande sätt: 

Wf = 8f (xf) (4.3a) 

W = g (X ) i = f, m 
m &m v m' ' 

där gj(X) = a. + b-X. 
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och där x och är parametrarna i den linjära ekvation där Wf är kvinnors lön 
uttryckt som en funktion av kvinnors egenskaper och kvalifikationer och Wm är 
männens lön. För att kunna beräkna om diskriminering föreligger kan vi g å till
väga på följande sätt. Först beräknas medelvärden (X) för samtliga variabler som 
ingår i modellen ovan, inklusive dummyvariablerna. Därefter multipliceras 
variablernas medelvärden med respektive koefficient i lönefunktionen varefter de 
summeras. Vi erhåller därmed storleken på kvinnors och mäns medellön. Detta 
kan skrivas 

wf gf(Xf) (4.3b) 

W =gm(XJ m mv m7 

Utifrån detta kan sedan löneskillnaden mellan kvinnor och män skrivas: 

(X J - s, (X,) = (am + e bm|xmj) - (a, + E br|Xfj) (4.3c) 

Genom att dra ifrån och lägga till samma term, E bm-Xf., får ekvationen slutligen 
följande utseende och där den estimerade löneskillnaden kan delas upp enligt 
följande: 

W - W = a - af + E b .X . - E b Xr + E brXr - E b Xr = (4.4) 
m f m f mj mj mj fj fj fj mj fj v ' 

(a  -a f )  +  E b  . ( X  X r )  +  E  X r  (b . - br) v m v  mj v mj fj7 fj v mj f y  

A B C 

där A är lika med den andel av löneskillnaden som kan förklaras av skillnad i 
intercept, B den andel som förklaras av skillnader i kvalifikationer och egenskaper 
(produktivitet) och C slutligen den del som beror på skilda koefficienter dvs att 
lönefunktionen ser olika ut för kvinnor och män. 
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Antag nu att männens lönefunktion, gm(Xm), ger det korrekta sambandet mellan 
kvalifikationer och produktivitet. Då bör kvinnornas produktivitet vara lika med 
gjx,). Eftersom W„ - - gjXj - g/Xf) = - gJX,) t gjX,) -
gf(Xf) ser vi a tt den genomsnittliga löneskillnaden (Wm - W f) kan förklaras av en 
skillnad i produktivitet (gm (X - Xf)) och en term som vi to lkar som diskrimine-
""g (gm (Xf) - gf (Xf)). 

Motsvarande resonemang upprepas om kvinnornas lönefunktion antas ge det rik
tiga sambandet mellan kvalifikationer och produktivitet. 

Tabell 4.3 Estimerad löneskillnad mellan kvinnor och män samt olika 
faktorers betydelse för denna. Beroende variabel är timlön. 
Medelvärden. 

Löne Förklaras av skillnader i 
skillnad produktivitet lönefunktion 
(kr) (kr) (kr) 

Männens lönefunktion 7.78 .84 6.94 

Kvinnans lönefunktion 7.78 -3.84 11.62 

Av tabellen framgår att den estimerade löneskillnaden per timme är knappt åtta 
kronor. När beräkningarna görs på basis av att kvinnor har samma lönefunktion 
som män finner vi att produktivitetsskillnader mellan könen förklarar en mindre 
del, 0.84 kronor, och olikheter i lönefunktionen förklarar en större del, 6.94 
kronor, av denna skillnad. Görs beräkningarna utifrån kvinnornas lönefunktion 
erhålls ett resultat som innebär att löneskillnaden underskattar produktivitetsskill
naden. Vid denna jämförelse är männens produktivitet lägre än kvinnornas. 

Differensen i resultaten belyser det problem som redan i avsnitt 4.2 omnämndes 
som indexproblemet. Jämviktsvillkoren för efterfrågan på arbetskraft innebär att 
lönen är lika med värdet av arbetskraftens marginalproduktivitet. I en situation där 
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det förekommer diskriminering gentemot en grupp och ingen favorisering av 
någon annan grupp är det troligt att den senare gruppen också avlönas efter sin 
marginella produktivitet. Den grupp som diskrimineras kommer däremot att 
erhålla lägre lön än vad som motsvaras av deras produktivitet. Eftersom männens 
löner i genomsnitt ligger på en högre nivå än kvinnornas, kan ett rimligt antagande 
vara att deras (männens) lönenivå också är en avspegling av arbetskraftens 
(kvinnor + män) produktivitet. Att estimera lönen för kvinnor med de egen
skaper/kvalifikationer de har men med lika lönefunktion som männen förefaller 
därför rimligare än att göra tvärtom. 

Om man vill undgå problemet att bestämma vilken funktion som man skall utgå 
från finns möjligheten att beräkna ett genomsnittsvärde. Jag återkommer till detta 
i nästa avsnitt. 

Estimationerna som genomförts ovan måste nu relateras till den faktiska löne
skillnaden mellan kvinnor och män för att vi skall få en uppfattning om hur pass 
omfattande diskrimineringen är. Nästa steg i vår analys blir därför att beräkna en 
s k diskrimineringskoefficient. 

4.5.4 Diskrimineringskoefficienten 

Diskrimineringskoefficienten kan tolkas som ett mått på den relativa förändring i 
faktisk lönekvot som en eliminering av diskriminering skulle innebära. Den defi
nieras: 

(Wj./Wm)° - (Wf/Wm) 
D = 

0Vwm)° 

där (Wf/Wm)o är lönekvoten som den skulle vara utan diskriminering och 
(Wf/Wm) är den faktiska lönekvoten (i detta fall medellönen för kvinnor och 
män). Lägg märke till betydelsen av diskrimineringskoefficienten är här annor
lunda än i den teoretiska analysen där den definierades som den absoluta löne-
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skillnaden mellan könen. Här avses vilket framgår ovan den relativa löneskillna
den. Med användande av beteckningar från föregående avsnitt gäller således 

Wf° / Wm° = där i = f eller m 

Nedanstående tabell visar diskrimineringskoefficientens storlek vid olika löne
funktioner. 

Tabell 4.4 Diskrimineringskoefficientens storlek under olika förutsättningar. 

KVINNORS MÄNS 
LÖNEFUNKTION LÖNEFUNKTION 

MEDELVÄRDEN 0.25 0.16 

Om man utgår från kvinnors lönefunktion och antar att den också är densamma 
för männen, uppgår diskrimineringskoefficientens storlek till 25 procent. Med 
männens lönefunktion som utgångspunkt blir diskrimineringskoefficienten 16 
procent. Den tolkning man kan göra utifrån detta är att relationen mellan kvinnors 
och mäns lön, lönekvoten, i en situation utan diskriminering borde vara mellan 15 
och 25 procent högre än vad den faktiskt är. 

Vi har hittills fokuserat intresset på hela gruppen kvinnor och män. Det kan också 
vara intressant att studera dessa två grupper mer ingående. Nästa avsnitt inne
håller därför en redovisning av estimerade löneskillnader och deras orsaker, samt 
beräkningar av diskrimineringskoefficientens storlek på en mer disaggregerad 
nivå. 
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4.5.5 Ålderns, civilståndets och yrkets betydelse för 
löneskillnaderna mellan könen 

Timlönen varierar över livscykeln för såväl kvinnor som för män. Av figurerna 
nedan framgår dock att skillnaderna i hu r timlönen varierar är stora mellan könen. 
Figurerna illustrerar förhållanden vars uppgifter hämtats ur den databas vi 
använder i denna analys, HUSdata-materialet. Figur 4.1 visar timlönens storlek för 
kvinnor och män vid olika ålder och figur 4.2 visar lönens storlek för kvinnor och 
män i olika åldersgrupper och med olika civilstånd. 

Figur 4.1 Lönens storlek vid olika ålder. Kvinnor och män. Medellön. 

T I M L Ö N  ( k r )  

A 

60-

50-

40-

30-

I  I  1  1  1  >  Å L D E R  
-24 -34 -44 -54 -64 

Källa: HUSdata, 1984. 

Medellönen per timme, uträknad över hela livscykeln, är för kvinnor 41.92 kronor 
och för män 51.16 kronor. Detta motsvarar en differens mellan könen på cirka tio 
kronor. Sett över hela livet är denna differens minst i unga år, dvs upp till ungefär 
34 år. Därefter växer skillnaden och är som störst i å ldersgruppen 55-64 år, cirka 

M Ä N  

K V I N N O R  



Kapitel 4 

- 7 0 -

17 kronor. Det är belysande hur olika själva tillväxtförloppet är för kvinnor 
respektive män. Männens löner ökar oavbrutet ju äldre de blir medan kvinnornas 
lön i g enomsnitt har nått sin maximala storlek redan vid 35-40 års ålder därefter 
sker en stagnation av deras löneutveckling. 

För att se om det kan föreligga några skillnader inom olika grupper har jag valt att 
jämföra kvinnor och män med olika civilstånd. 

Figur 4.2 Lönens storlek vid olika ålder och olika civilstånd. Kvinnor och 
män. Medellön. 

T I M L Ö N  ( k r )  

6 0 -
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ENSAMST. KVI NNOR 

30-

— T  1  1  1  J  >  Å L D E R  
-24 -34 -44 -54 -64 

Källa: HUSdata, 1984. 

Av figur 4.2 framgår att det endast är de gifta och/eller sammanboende männen 
som har en oavbrutet växande löneutveckling under hela livscykeln. För de ensam
stående männen däremot har löneutvecklingen kulminerat redan vid 40-45 års 
ålder. Därefter sjunker den och efter 45 år dessutom ganska dramatiskt. För kvin
norna är löneförändringarna över livscykeln i stort sett oberoende av deras civil-
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stånd i alla fall fram till cirka 50-55 års ålder. Därefter blir de 
gifta/sammanboende kvinnornas löneutveckling växande efter att ha stått stilla 
sedan 30-årsåldern. För de ensamstående kvinnorna däremot fortsätter löneut
vecklingen att vara fallande. 

En jämförelse baserad på om det finns barn eller ej visar inga större skillnader i 
förhållande till den beskrivning som tidigare presenterats med ett undantag. 
Kvinnor utan barn har en något bättre löneutveckling även när de är äldre än vad 
kvinnor med barn har. Stora skillnader föreligger dock mellan kvinnor och män 
utan barn. 

Grupperar vi individerna efter både civilstånd och antal barn finner vi att gifta 
kvinnor utan barn har en något bättre löneutveckling sett över livscykeln än vad 
ogifta kvinnor utan barn har. Däremot har ogifta kvinnor med barn högre lön än 
vad gifta kvinnor med barn har. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att oberoende av gruppindelning så har 
männen en mer positiv löneutveckling, sett över hela livscykeln, än vad kvinnor 
har. Några större skillnader mellan olika kvinnogrupper, kvinnor med eller utan 
barn, kvinnor som är gifta/sammanboende eller ensamstående, finns däremot inte. 

Ovanstående deskriptiva analys kan också göras mera statistiskt tillfredsställande 
med hjälp av en multipel regressionsanalys av samma material. Jag har testat en 
enkel modell där den beroende variabeln är timlön och de förklarande variablerna 
endast är fyra nämligen: ålder, civilstånd, antalet år i skol- och yrkesutbildning 
samt antal arbetstimmar per vecka. Variablerna kön, ålder och civilstånd är 
dummyvariabler. Resultaten framgår av nedanstående tabell: 
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Tabell 4.5 Linjär regression med timlön (kronor) som beroende variabel. 

Variabel Koefficient 

Ensamstående kvinnor -5.%*** 
Gifta/sammanboende kvinnor -6.85*** 
Gifta/sammanboende män 5.67*** 
Ubildningsår 2.32*** 
Arbetstimmar -.42*** 
ÅLDER 

-24 år -8.99*** 
25 - 34 år -5.04*** 
45 - 54 år 5.74*** 
55 - 64 år 8.25*** 

R2 = .23 
N = 1583 

Referenskategorier: Civilstånd/kön: Ensamstående man. Ålder: 35-44 år. 
Signifikansnivåer: "*=2%, **=5%, * = 10%. 

Källa: HUSdata, 1984. 

Resultaten ovan är en bekräftelse på de skillnader som vi redan tidigare konstate
rat föreligger mellan olika ålders och civilståndsgrupper. Som tidigare noterats har 
kvinnor, oavsett civilstånd, lägre lön än vad både ensamstående män och 
gifta/sammanboende män har. Dessutom ser vi att skillnaden mellan att vara 
gift/sammanboende och icke-gift/sammanboende kvinna är ytterst liten. De 
gifta/sammanboende männen har däremot en timlön som är klart högre än de 
ogifta männens. Dessa resultat stämmer väl med de som visats i figur 4.2. 

Studerar vi sedan åldersgrupperna finner vi att lönen stiger med åldern. De under 
34 år har i genomsnitt mellan fem och nio kronor lägre timlön än vad de i ålder 35 
till 44 år har. Å andra sidan har de över 45 år mellan fem och drygt åtta kronor 
mer i timlön än denna grupp. 

Sammanfattningsvis tyder detta på att kvinnor oavsett civilstånd har lika mycket 
lägre lön än vad männen har. Detta är en intressant iakttagelse eftersom man ofta 
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utgår från att just gruppen ensamstående kvinnor och gruppen ensamstående män 

borde ha rätt ensartad lön. 

Den andra iakttagelsen man kan göra är att ålder spelar roll för lönens tillväxt i så 
måtto att den ökar med ökad ålder. Emellertid visar våra data att denna ökning 
varken är lika kontinuerlig eller lika omfattande för kvinnor som för män ej heller 
för olika civilståndsgrupper. 

Mot bakgrund av vad som ovan presenterats skall jag utifrån de separata löne
funktionerna för kvinnor och män estimera löneskillnader mellan könen och 
beräkna diskrimineringskoefficienter med avseende på ålder, civilstånd och yrkes
gruppstillhörighet. 

De lönefunktioner som ligger till grund för beräkningarna i detta avsnitt är base
rade på de i m odell (4.2) ingående variablerna exklusive näringsgrens- och yrkes
tillhörighet. 

Tillvägagångsättet är som tidigare. Först har separata löneekvationer för de olika 
grupperna beräknats. Därefter har den estimerade löneskillnaden delats upp 
utifrån hur den kan förklaras, skillnader i produktivitet och/eller skillnader i 
lönefunktion. Slutligen har diskrimineringskoefficentens storlek beräknats för de 
olika grupperna. 

Den första disaggregeringen avser personernas civilstånd. Det vill säga om de är 
gifta och/eller sammanboende eller om de är ogifta och inte heller samman
boende med någon. Den andra avser yrkestillhörighet. Jag har därvid valt ut fem 
yrkesområden där representationen av kvinnor och män är relativt god. Det tredje 
urvalet, slutligen, består av kvinnor och män under 30 år. Den hypotes jag avser 
att testa genom det sist nämnda urvalet är att löneskillnader och diskriminerings
koefficient borde vara minst för de yngsta, eftersom de kan förväntas ha den mest 
likartade utvecklingen vad avser lön och produktivitet. 
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4.5.5.1 Resultat 

- Civilstånd och ålder -

Av tabell 4.6 framgår dels den estimerade löneskillnaden mellan könen och dels i 
vilken utsträckning denna skillnad kan förklaras av skillnader i produktivitet och av 
deras lönefunktion. Dessutom redovisas i tabellen också diskrimineringskoeffi
cienten för de olika grupperna. De estimationer som presenteras i tabellen har i 
samtliga fall beräknats utifrån männens lönefunktion. 

Tabell 4.6 Estimerad löneskillnad mellan könen och dess orsaker samt 
beräkning av diskrimineringskoefficientens storlek. (Samtliga 
beräkningar gjorda vid männens lönefunktion.) 

Estimerad Förklaras av Diskr. 
löneskillnad skillnader i koeff.3 

Grupper wm-wf m t produkti- lönewm-wf m t 
tivitet funktion 

(kr) (kr) (kr) (%) 

MÄN-KVINNOR 
Samtliga 7.78 0.84 6.94 16 
Gifta/sammanboende 10.79 0.20 10.59 19 
Ensamstående 4.94 -2.37 7.31 13 
Ensamstående under 30 år 0.37 -0.52 0.89 3 

a Diskrimineringskoefficienten definieras i avsnitt 4.5.4. 

Under förutsättning att kvinnor och män har samma lönefunktion ligger den 
estimerade löneskillnaden approximativt mellan 0.4 och 11 kronor per timme. 
Skillnaden är störst för gruppen gifta och/eller sammanboende och minst bland 
ensamstående under 30 år. För den förra gruppen förklaras nästan hela 
löneskillnaden av skillnader i lönefunktion och endast en mycket liten del av 
skillnader i produktivitet. För gruppen ensamstående finner vi att om kvinnor 
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hade samma lönefunktion som männen så skulle hela skillnaden och mer därtill 
förklaras av att kvinnor är diskriminerade. Ett negativt resultat för produktiviteten 
betyder nämligen att kvinnor vid denna jämförelse är mer produktiva än vad 
männen är. Jämför vi ensamstående kvinnor och män under 30 år finner vi samma 
sak. Den estimerade skillnaden är dock så liten för de under 30 år, 0.37 kr, att man 
kan misstänka att det är gruppen ensamstående kvinnor över 30 år som är utsatta 
för diskriminering. 

Beräkning av diskrimineringskoefficientens storlek visar att denna är tre procent 
för de under 30 år och 13 procent för hela gruppen ensamstående. Största värdet 
på koefficienten har gruppen gifta/sammanboende, 19 procent. 

Som ett komplement till resultaten ovan vilka bygger enbart på männens 
lönefunktion har i nedanstående tabell ett genomsnittsvärde beräknats utifrån 

både kvinnors och mäns lönefunktion. 

Tabell 4.7 Estimerade effekter av diskriminering på arbetsmarknaden. 

Grupper 

MÅN 
KVINNOR 

fiifta-sammanboende män 
Gifta-sammanboende kvinnor 

Ensamstående män 
Ensamstående kvinnor 

Ensamstående män <30 år 
Ensamstående kvinnor <30 år 

Faktisk Estimerad Diskr. 
lönekvot lönekvot3 koeff. 

X X1 X2 D (%) 

1.22 1.01 .97 19 

1.24 1.00 .97 21 

1.09 .95 1.02 9 

1.01 .99 .95 6 

1 2 X -beräkningar gjorda utifrån täljarens lönefunktion, X -beräkningar gjorda utifrån nämnarens 
lönefunktion. 
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Den faktiska lönekvoten (X) är mäns medellön relativt kvinnors. Den estimerade 
lönekvoten avser mäns lön relativt kvinnors dels utifrån männens lönefunktion 

i i (X ) och dels utifrån kvinnornas lönefunktion (X ). Som framgår av tabellen är 
1 0 • värdena för X och X rätt lika för de olika grupperna. Dessa lönekvoter ligger 

klart under de faktiska. Diskrimineringskoefficienten har erhållits genom ett 
genomsnittligt värde av de estimerade lönekvoterna. 

Diskrimineringseffekten i tabellen ovan ligger på en något högre nivå jämfört med 
de tidigare beräkningarna (se tabell 4.5) med ett undantag. Med den senare 
beräkningsmetoden blir diskrimineringskoefficienten något mindre för hela 
kategorin ensamstående, 9 mot tidigare 13 procent. 

- Yrken -

I detta avsnitt analyseras löneskillnaderna mellan kvinnor och män som tillhör 
samma yrkesgrupp. Jag har valt ut fem olika yrkesgrupper där representationen av 
både kvinnor och män är relativt god. För dessa fem grupper har jag sedan 
beräknat medelvärden för kvinnors respektive mäns personegenskaper och 
kvalifikationer samt estimerat respektive grupps lönefunktion (se appendix 2). 
Därefter har jag estimerat löneskillnaden mellan kvinnor och män samt hur denna 
kan förklaras. Resultaten framgår av tabell 4.8. 

7 Formellt kan detta skrivas på följande sätt: D = (X - (X1 + X2) / 2) / X 
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Tabell 4.8 Estimation av löneskillnad mellan kvinnor och män i olika yrken 
samt dess orsaker. Alla beräkningar är gjorda utifrån männens 
lönefunktion. 

Yrkesgrupper3 

Estimerad 
löneskillnad 
W -W, m f 

(kr) 

Förklaras av 
skillnader i 
produktivitet 

(kr) 

lönefunktion 
(diskr.) 
(kr) 

( 0- 9) 14.38 3.37 11.01 
(10-11) 18.14 -3.64 21.78 
(20, 29) 13.19 -11.44 24.63 
(70 - 88) 7.46 -7.19 14.65 
(91 - 94) -2.55 -1.28 -1.27 

3 Yrkesgruppen 
( 0 - 9): Tekniskt, kemiskt, biologiskt, medicinskt, hälso- och 

sjukvårdsarbete,pedagogiskt, religiöst, juridiskt och litterärt arbete. 
(10 -11): Administrativt arbete i privata oc h offentliga företag. 
(20, 29): Bokförings- och kassaarbete, sekreterar- och övrigt kontorsarbete. 
(70 - 88): Manuellt arbete inom industri m m. 
(91 - 94): Hushålls- och seiveringsarbete, fastighetsskötsel, städning och övrigt 

servicearbete. 

Av tabellen framgår att den estimerade skillnaden mellan mäns och kvinnors 
timlön är störst bland de som arbetar med administrativt arbete i privata och 
offentliga företag. För de i yrkesgruppen 'hushållsarbete m m' är löneskillnaden 
negativ vilket innebär att kvinnor här erhåller en genomsnittligt högre lön än 
männen om de har samma lönefunktion. 

Hur kan då dessa löneskillnader förklaras? I endast en yrkesgrupp (0 - 9) förklaras 
löneskillnaden till en mindre del av att kvinnor och män är olika produktiva och till 
en större del av att de har skilda lönefunktioner. För tre yrkesgrupper, (70-88), 
(10-11) och (20,29), är estimaten negativa för produktivitetsskillnader vilket skulle 
tyda på att vid en jämförelse gjord på basis av att kvinnor och män har samma 
lönefunktion så skulle kvinnorna vara mer produktiva än vad männen är. För den 
sista gruppen, är den skattade löneskillnaden negativ dvs kvinnor skulle här ha 
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högre lön än vad män har. Halva skillnaden förklaras av att kvinnor är mer 
produktiva och halva av att män är diskriminerade. 

Relateras de estimerade löneskillnaderna till de faktiska så erhåller vi diskrimine
ringskoefficienternas storlek för de olika yrkesgrupperna. Resultaten framgår av 
tabellen nedan. För alla yrkesgrupper utom hushållsarbete (91 - 94) är koefficien
ten hög. Storleken varierar beroende på mätmetod vilket också framgår av tabel
len. 

Tabell 4.9 Estimerade effekter av diskriminering inom olika yrkesgrupper. 
Två beräkningssätt. 

YRKES 
GRUPPER 

DISKRIMINERINGS
KOEFFICIENT a 

% 

DISKRIMINERINGS-
KOEFFICIENT1' 

% 

( 0- 9) 17 21 
(10-11) 32 23 
(20 - 29) 39 33 
(70 - 88) 28 21 
(91 - 94) 7 4 

Se definition, avsnitt 4.5.4. Estimationen har gjorts utifrån männens lönefunktion. 
Här har diskrimineringskoefficienten beräknats utifrån ett framräknat genomsnittsvärde från 
både kvinnors och mäns lönefunktioner. (Se fotnot 8). 

Av de två beräkningssätten framgår att vid estimation av 
diskrimineringskoeffcienten utifrån ett genomsnittsvärde erhålls lägre värden 
jämfört med vad de blir om vi utgår från männens lönefunktion enbart. Detta 
gäller med undantag för yrkesgruppen (0-9).8 Differensen är störst för 

8 Metod b) har för samtliga grupper utom den första givit en mindre koefficient än de som 
beräknats på grundval av enbart männens lönefunktion. Orsaken till detta är att till skillnad från 
de resultat vi tidigare erhållit har vi i detta fall fått en mindre diskrimineringskoefficient när 
beräkningen gjorts utifrån kvinnors lönefunktion än när de gjorts utifrån männens. 
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yrkesgruppen administrativa yrken, 32 respektive 23 procent och minst för 
hushållsarbete m m, 7 respektive 4 procent. 

Diskrimineringskoefficienten är störst, oavsett beräkningssätt, för olika typer av 
kontorsarbete. I en situation utan diskriminering borde lönekvoten för denna 
yrkesgrupp vara mellan 33 och 39 procent högre än vad den faktiskt är. För 
kvinnliga administratörer borde lönekvoten vara mellan 23 och 32 procent högre 
och för kvinnor i manuellt industriarbete mellan 21 och 28 procent högre. 

4.5.6 Sammanfattning 

Analys med separata lönefunktioner för kvinnor och män som utgångspunkt har 
gett flera intressanta resultat. För det första visar det sig att såväl längre utbildning 
som längre arbetslivserfarenhet betalar sig sämre för kvinnor än för män. För det 
andra har det framgått att det föreligger endast marginella skillnader mellan 
kvinnor med olika civilstånd medan det bland männen är lönemässigt betydligt 
'förmånligare' att vara gift/sammanboende än icke-gift/ensamstående. För det 
tredje har förekomst av barn större negativ effekt för kvinnors lön än för mäns. 
För det fjärde tyder våra resultat på att uppgifter om yrke och näringsgren för 
kvinnor endast till ringa del ökar förklaringsgraden, R . Motsvarande uppgifter för 
männen höjde förklaringsgraden påtagligt. 

Resultaten från de separata lönefunktionerna har använts för att dekomponera 
löneskillnaden i en del som förklaras av skillnad i kvinnors och mäns produktivitet, 
mätt som skillnader i egenskaper och kvalifikationer, och en del som förklaras av 
diskriminering. Den faktiska och den estimerade lönekvoten har sedan utgjort 
utgångspunkten för att beräkna diskrimineringskoefficientens storlek. 

På den aggregerade nivån visar det sig att löneskillnaden till mycket ringa del kan 
förklaras av att kvinnor och män har olika produktivitet. Diskriminering är hela 
tiden den dominerande faktorn. Hur pass omfattande denna diskriminering är 
framgår av diskrimineringskoefficientens storlek. Kvoten mellan kvinnor och mäns 
löner skulle enligt analysen vara mellan 15 - 25 procent högre om lönediskrimine
ring inte förekom. 
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En disaggregering av materialet visar också på några intressanta resultat. För det 
första är den estimerade löneskillnaden störst mellan kvinnor och män som är 
gifta/sammanboende och minst bland ensamstående under 30 år. Även här är det 
skillnader i kvinnors och mäns lönefunktioner dvs diskriminering som förklarar 
större delen av skillnaden. Diskrimineringskoeffcienten för ensamstående under 
30 år är tre procent jämfört med tretton procent som avser hela gruppen ensam
stående. Den slutsats man kan dra av detta är att det bland de ensamstående kvin
norna är de äldre som diskrimineras. 

Uppdelning efter yrken visar att inom yrkesgruppen 'hushålls- och serverings
arbete, fastighetsskötsel m m' är den estimerade löneskillnaden negativ. Detta 
betyder att kvinnor har något högre lön än männen. För övriga yrkesgrupper gäller 
att de estimerade löneskillnaderna är positiva. Diskrimineringskoefficienterna för 
de olika yrkesgrupperna är stora. I administrativa yrken borde lönekvoten, förut
satt att ingen diskriminering förekom, vara mellan 23 och 32 procent högre än vad 
den faktiskt är och inom kontorsyrkena borde lönekvoten ligga mellan 33 och 39 
procent högre. 

Avslutningsvis måste påpekas att vi i detta kapitel konsekvent tolkat skillnader i 
lönefunktion som diskriminering. Det behöver inte vara så. Det är möjligt att det 
finns skillnader mellan kvinnor och män som till fullo inte återspeglas i de 
oberoende variablerna som använts i vår modell. Skillnader som möjligtvis kan ha 
betydelse för diskrimineringenskoefficientens storlek. 

Genom att skatta separata lönefunktioner har vi s ökt korrigera för det problem 
som finns när man skattar en gemensam lönefunktion. Emellertid är inte heller 
denna metod fri från problem. Jag har redan nämnt indexproblematiken. Ett 
annat och kanske allvarligare problem är däremot att man inte kan göra direkta 
observationer av individernas produktivitet utan att denna måste approximeras. 
Risken för mätfel är därför hela tiden närvarande något som naturligtvis kan inne
bära såväl över- som underskattning av diskrimineringens storlek. Delvis som svar 
på denna kritik har under 1980-talet utvecklats en ny analysmetod, omvänd regres
sion (reverse regression), som man hoppas skall ge mer tillförlitliga besked om 
orsakerna till löneskillnaderna mellan könen. Nästa kapitel ägnas helt åt denna 
ansats. 
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5 ANALYS AV LÖNEDISKRIMINERING MED 
OMVÄND REGRESSION 

5.1 Inledning 

Den diskrimineringsanalys vi hittills genomfört har skett med s k direkt regres
sionsanalys. De resultat som därvid erhållits pekar entydigt på att förvärvsar
betande kvinnor är lönediskriminerade. Resultaten överenstämmer väl med de re
sultat liknande studier på internationell nivå givit. Denna entydighet har dock givit 
upphov till en diskussion om resultatens tillförlitlighet. Ett problem som framför 
allt uppmärksammats är i vilken utsträckning kvalifikationer kan anses vara tillför
litliga mätare av individernas produktivitet. 

För att kontrollera stabiliteten i den statistiska analysen har därför några forskare 
lanserat metoden med den omvända regressionsanalysen (reverse regression). Vid 
direkt regression testades hypotesen om att kvinnor och män vid lika produktivitet 
hade olika lön. Vid omvänd regression testar man om kvinnor och män vid lika 
lön har olika produktivitet. Olika kvalifikationsvariabler såsom antal år i utbild-
ning, typ av utbildning, arbetslivserfarenhet m fl används i båda fallen som indi
katorer (proxys) för individernas produktivitet. Skillnaden mellan de två meto
derna består i att i det ena fallet är proxyvariabeln för produktivitet den oberoende 
variabeln (direkt regression) medan den i det andra fallet är den beroende varia
beln (omvänd regression). För att resultaten skall vara konsistenta med det vi fun
nit vid direkt regression bör omvänd regression visa att kvinnor har större produk
tivitet än män vid lika lön. 

Metoden kan enkelt beskrivas på följande sätt. Antag att vår första hypotes kan 
formuleras i ekvationen 

W = f (Q, K) (5.1) 
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där W är lika med lön, Q är en proxyvariabel för produktivitet och K är en 
dummyvariabel för kön. 

Vi testar nu vår hypotes med en skattning av ekvationen 

W = a0 + ajQ »2K + e (5.2) 

I en omvänd (reverse) regression skattar vi 

O = b0 + bjW + b2K + v (5.3) 

Om vi löser ut Q ur (5.2) får vi följande uttryck 

Q = - a0/aj + (l/a,)W - (a^a^K - e/a, (5.4) 

Givet nu att a^O så borde tecknet på estimatet för könsvariabeln i (5.2) och (5.3) 
vara olika. Har kvinnor lägre lön vid l ika produktivitet borde de ha högre produk
tivitet vid lika lön. (Observera dock att # â^/â, eftersom e # 0 i det allmänna 
fallet.) 

Ett problem med den omvända regressionen är att den till skillnad från den di
rekta saknar teori. Vilken variabel som skall vara den beroende respektive den 
oberoende i en regression är nämligen inte slumpmässigt betingat. Wold (1953) 
löste detta problem genom att införa kausalitet. Om x påverkar y så är y en funk
tion av x. Om vi överför detta resonemang till vårt område finner vi a tt vid direkt 
regression har vi ett kausalt samband av ovan nämnda typ. Produktiviteten på
verkar lönen och därför är lönen en funktion av produktiviteten. Vid omvänd 
regression går kausaliteten i motsatt riktning. Produktiviteten är en funktion av 



- 8 3 -

Kapitel 5 

lönen. Problemet här är att det inte finns någon teori som kan förklara varför en 
individs produktivitet skulle vara en funktion av lönen.1 

Det finns emellertid speciella fall då den omvända regressionen ger ett bättre mått 
på diskriminering än den direkta.2 Det avgörande i sammanhanget är den stoka-
stiska specifikationen av modellen. Låt W = lön, Q = kvalifikationer och K 
dummyvariabeln för kön (K=l kvinna). Låt vidare Q* vara lika med den sanna 
produktiviteten. Det sanna sambandet antar vi nu är av formen 

W = aQ* + ß K  (5.5) 

där a och ß är parametrar (a>0). Nu gäller emellertid att vi inte kan mäta Q* di
rekt utan vi använder Q som en approximation. Q är dessutom inte en determinis
tisk mätare på Q* utan vi har relationen 

Q* = Q + e (5.6) 

där e är en slumpterm med E(e) = 0. Om vi nu skattar relationen 

W = a'Q + ß*K + v (5.7) 

(y - felterm) kommer estimatet av a' att vara biased nedåt, på grund av mätfel i 
variabeln Q, dvs a' < a (se Goldberger s 300). Om vidare kvinnor i genomsnitt har 
lägre kvalifikationer än män, mätt t ex i arbetslivserfarenhet och tjänstgöringstid, 
kommer skattningen av ß att vara biased i negativ riktning, dvs (den eventuella) 
diskrimineringen av kvinnor kommer att överskattas på grund av att biåsen nedåt i 
a' fångas i j£'. S peciellt gäller att om ß = 0 (ingen diskriminering förekommer) 

1 Under 1980-talet har dock vissa tankegångar formulerats i d enna riktning. Tanken bakom den 
effektiva lönemodellen t ex är att det finns ett samband mellan lön och produktivitet som går i 
denna riktning dvs ökar lönen ökar också de anställdas produktivitet och vice versa. Se t ex 
Ackerlof (1984). 

2 För en utförligare beskrivning se Goldberger (1984) och Solon (1983). 
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kommer ß'<0, dvs den direkta regressionen ger till resultat att kvinnor diskrimine
r a s .  Ä v e n  o m  v e r k l i g h e t e n  ä r  s å d a n  a t t  m ä n  d i s k r i m i n e r a s  k a n  j § ' < 0  n ä m l i g e n  d å  ß  
är litet. 

I det speciella fall vi diskuterat ger den omvända regressionen ett korrekt estimât 
på diskriminering. Den sanna relationen blir, om vi löser ut Q ur (5.5), nämligen 

Q* = (l/a)W - ( ß / c t ) K  (5.8) 

och eftersom Q* = Q + e har vi att 

Q + e = (l/a)W - ( ß / a ) K (5.9) 

Q = (l/a)W - ( ß / a ) K + e' (5.10) 

(e' = -e) 

Modellspecifikationen är här korrekt och en OLS-skattning av sambandet 

Q = a"w + £"K + v (5.11) 

(y är felterm) ger a" och vilka är förväntningsriktiga skattningar av a" och ß". 

Det avgörandet i sammanhanget är naturligtvis om modellerna (5.5) och (5.6) ger 
en realistisk bild av förhållandena. Detta är knappast fallet. Även lönen innehåller 
mätfel så egentligen skulle relationen (5.5) skrivas 

W = aQ* + ß K  + /i (5.12) 
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och med detta tillägg gäller att även den omvända regressionen ger skeva resultat 
speciellt gäller att om e = 0 och p # 0 så ger den direkta regressionen korrekta 
och den omvända felaktiga estimât. 

Kritiken mot den omvända regressionen hävdar också att den inte ger sannare re
sultat än den direkta metoden (Goldberger (1984), Blau & Kahn (1984), Cain 
(1986)). Realistiska antaganden om felstrukturen leder enligt dessa inte till slutsat
sen att den omvända regressionen ur statistisk synpunkt skulle vara överlägsen den 
direkta. Då dessutom kausalsambanden går från produktivitet till lön förefaller 
den direkta metoden mest tillfredsställande. 

Kritiken till trots finns skäl att pröva metoden i en empirisk analys. Resultatet från 
omvänd regression utgör ett av de tyngre argumenten mot de resultat som diskri
mineringsstudierna uppvisat och metoden bör därför prövas även i en analys med 
svenska data. Dessutom gäller att det finns en stokastisk specifikation som gör att 
den omvända regressionen är överlägsen vid en empirisk analys av diskriminering. 
(Nämligen om två personer med samma sanna produktivitet får samma lön.) 

I nästa avsnitt kommer jag att presentera ett par studier där metoden tillämpats. 
Därefter kommer jag att testa två modeller på våra data. Slutligen presenteras en 
variant på en av dessa modeller, där kvalifikationsindex konstruerats med hjälp av 
principalkomponentanalys. 

5.2 Omvänd regression - två tidigare studier. 

I en studie från 1983 utgick Kamalich & Polacheck (1983) från tre olika kvalifika
tionsvariabler, utbildning (utb), total arbetslivserfarenhet (tae) samt tjänstgörings
tid (tj) hos nuvarande arbetsgivare. Dessa variabler fick sedan i tur och ordning 
utgöra de beroende i följande modeller: 
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utb = au.bo+ au.biy+ bu.bK 

tae = ataeO + a«aeiy + btaeK 

tj = a.jO + V + b.jK 

där y var lön och K en dummyvariabel för kön (K= 1 kvinna). Koefficienten fram
för kön, b, angav den kvalifikationsskillnad som förelåg mellan könen vid lika lön. 
De resultat som författarna erhöll visade att vid lika lön hade kvinnor ungefär ett 
och ett halvt år mer utbildning, cirka ett års kortare tjänstgöringstid i nu aktuellt 
företag och slutligen knappt tre år kortare arbetslivserfarenhet än vad männen 

hade.3 

Kamalich och Polacheck (K&P) ansåg att kvinnors längre utbildning än mäns vid 
lika lön inte tydde på diskriminering av kvinnor eftersom de samtidigt hade både 
kortare tjänstgöringstid och kortare arbetslivserfarenhet än vad männen hade. 
K&Ps uppfattning var att de olika resultaten tog ut varandra. K&P ansåg dess
utom att resultaten stod i god överenstämmelse med tidigare erhållna resultat vad 
avsåg orsakerna till kvinnornas lägre lön jämfört med männen, framförallt kvin
nornas kortare arbetslivserfarenhet orsakad av deras återkommande för
värvsavbrott. 

Kamalich & Polacheck analyserade också en något mer komplicerad modell: 

utb = au0 + W + au2yK + au3li + au4e + au5K 

tae = ae0 + aely + ae2yK + a^tj + ae4u + a^K 

= atjO + V + a,j2yK + atj3e + a«j4U + atj5K 

(e = tae, u = utb) 

3 Analysen genomfördes på ett tvärsnittsmaterial från 1976 omfattande cirka 5 000 familjer. 
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Till skillnad från den tidigare modellen ingick här både de tidigare kvalifika
tionsvariablerna (utb, tae, tj) och en variabel som beaktade interaktionen mellan 
kön och lön, (y • K). 

Resultaten i detta fall visade att vid lika lön hade kvinnorna längre utbildningstid 
än männen, drygt ett år, de hade också närmare tre månader längre tjänstgörings
tid men fortfarande något kortare arbetslivserfarenhet, cirka ett halvår. 

K&P:s villkor för att diskriminering skulle föreligga var att samtliga resultat skulle 
vara signifikanta och/eller att samtliga oberoende variablers tecken skulle vara 
lika. Eftersom inget av dessa villkor var uppfyllda ansåg författarna att de resultat 
som erhållits inte stödde resultaten från den direkta regressionen vilka entydigt 
pekade på att kvinnor var lönediskriminerade. 

En annat sätt att tillämpa den omvända regressionstekniken genomfördes av 
Conway & Roberts (1983). De valde att via den direkta regressionen skapa ett 
kvalifikationsindex som sedan fick utgöra den beroende variabeln i den omvända 
regressionen. Kön respektive lön var de två oberoende variablerna. Modellen hade 
följande utseende: 

Y = a0 + a1U? + a^g + a3U9 + a4tae + a5(tj)2 + a6(tae/åld) + a?K 

där Y var lön, U?, Ug och U9 olika utbildningsnivåer, tae var tidigare arbetslivser-
farenhet mätt i månader, (tj) tjänstgöringstid i kvadrat hos nuvarande arbetsgi
vare och tae/åld slutligen var en variabel som skapats för att ta hänsyn till in
teraktionen mellan arbetslivserfarenhet och ålder. (K var dummyvariabel för kön 
med kvinna = 1.) 

Den direkta regressionens resultat visade att kvinnor hade cirka 85 procent av den 
lön männen hade vid lika kvalifikationer.4 

4 Studiens resultat bygger på löne- och sysselsättningsdata för kvalificerade personer (pro
fessionals) anställda vid en stor bank i USA åren 1971-72. 
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Samtliga parameterestimat, förutom estimatet för könsvariabeln, kom att ingå i 
kvalifikationsindex, QUAL. Den modell som därefter skattades fick då följande 
enkla utseende: 

QUAL = b0 + bjY + b2K 

Resultaten tydde på att kvinnorna var något mer kvalificerade än män vid lika lön. 
Resultatet var dock icke signifikant, (t-värdet för b2-estimatet = 0.5). Den närmaste 
tolkningen av detta var således att diskrimineringen inte förekom, varken mot 
kvinnor eller mot män. 

5.2.1 Sammanfattning 

Om tillämpningarna av den direkta regressionen varit många i de olika studierna 
över löneskillnaderna mellan kvinnor och män så har användandet av den om
vända regressionen än så länge varit begränsat. Det är först under 1980-talet man 
börjat diskutera och tillämpa denna metod. Resultat från den direkta regression 
har genomgående pekat på betydande könsbundna löneskillnader. Resultaten från 
den omvända regression har inte visat samma entydighet. Resultaten från de få 
studier som hittills gjorts är ofta motstridande. Hersch & Stone (1985) fann att 
män hade högre kvalifikationer än kvinnor vid lika lön. Conway & Roberts (1983) 
fann däremot att kvinnor hade något högre kvalifikationer än män vid lika lön. Re
sultaten från Kamalich & Polacheck hamnade någonstans mittemellan: Vid lika 
lön hade kvinnor mera av vissa kvalifikationer och mindre av andra. 

Resultaten har gett upphov till en diskussion om resultaten från den direkta 
respektive den omvända regressionen tar ut varandra och att därmed diskrimine
ringen skulle vara försumbar. Kamalich & Polacheck är av denna uppfattning och 
tolkar resultaten så att den lägre lön kvinnor har relativt män (enligt den direkta 
regressionen) skulle vara mindre allvarlig i den utsträckning man finner att män
nen har högre kvalifikationer än kvinnorna vid lika lön. Conway & Roberts liksom 
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Hersch & Stone förkastar dock denna tolkning av resultaten och anser i stället att 
de måste ses var för sig och därmed också utgöra separata bidrag till analysen av 
könsdiskriminering på arbetsmarknaden. 

5.3 Analys av lönediskriminering med omvänd 
regression 

Som framgått av de redovisade studierna har man i den omvända regressionen an
vänt sig av något olika modellformuleringar. Kamalich & Polacheks modell kallas 
lämpligen variabelmodell och Conway & Roberts indexmodell. Vi kommer att 
testa båda dessa modeller och även en tredje statistiskt mer tillfredsställande 
variant av indexmodellen. 

Som en inledande illustration till den hypotes som jag avser att testa kan följande 
tabell tjäna. Tabell 5.1 visar dels kvinnors och mäns medianlön vid lika lång ut
bildningstid och dels deras utbildningstid (median) när de tillhör samma löneklass. 

Tabell 5.1 Genomsnittlig lön i förhållande till utbildningstid samt genom
snittlig utbildningstid i förhållande till lön, för kvinnor och män. 
HUS-data 1984. 

A. Medianlön i förhållande till utbildning 

- 7 år 
Antal utbildningsår 

8-9 år 10-12 år 13-15 år > 16 år 

Kvinnor 
Män 

37 kr 
44 kr 

38 kr 
42 kr 

39 kr 44 kr 
44 kr 52.50 kr 

51.50 kr 
58.50 kr 

B. Medianutbildning i förhållande till lön 

<30 kr 30-39 kr 
Lön per timme 

40-49 kr 50-59 kr 60-69 kr >70 kr 

Kvinnor 
Män 

10 år 
10 år 

9 år 
9 år 

11 år 
10 år 

13 år 14 år 
12 år 14 år 

13 år 
14 år 

Källa: HUS-data 1984. 
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Av tabellen framgår att vid varje utbildningsnivå är männens timlön högre än 
kvinnornas. En jämförelse utifrån att kvinnor och män befinner sig i samma löne
klass visar däremot att i två löneklasser har män färre antal utbildningsår än 
kvinnor. I tr e löneklasser är medianvärdet detsamma dvs kvinnor och män har lika 
många utbildningsår bakom sig och i endast ett fall, högsta löneklassen, har män 
(1er å r än kvinnor. Detta är endast en deskription och tar således ingen hänsyn till 
arbetstider, yrke, ålder osv. Vi skall nu göra detta statistiskt mer tillfredsställande i 
de kommande avsnitten. 

5.3.1 Variabelmodellen 

Vi börjar med att välja ut det antal centrala variabler som karaktäriserar individers 
kvalifikationer. Dessa får sedan var för sig utgöra den beroende variabeln medan 
antalet oberoende variabler får variera beroende på modellens komplexitet. 

Den första uppsättningen modeller jag kommer att skatta har följande utseende: 

(a) Utb = ao + ajW + a2K (5.13a-c) 

(b) Tae = bQ 4- bjW + b£K 

(c) Tj = co + c2W + C2K 

där Utb är antalet år i u tbildning, Tae är den totala arbetslivserfarenheten samt Tj 
är tjänstgöringstid i det företag de är anställda i vid undersökningstillfället. Samt
liga dessa variabler mäts i antal år. W är timlön och K ä r dummyvariabel för kön 
(kvinna = 1). 
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Den andra uppsättningen är följande: 

(5.14a-c) 

Utb = aQ+ ajW+ a^* a3Tae + a4Tj+ a5DUF+ a6DUS + a?DUH+ agH 

Tae = bQ+ bjW+ b2K+ b3Utb+ b4Tj + b5DUF+ b6DUS + b?DUH + bgH 

Tj = cQ"f CjW+ c2K+ c3Tce+ c4Utb+c5DUF+ c6DUS+ c?DUH+ cgH 

I dessa modeller har ett antal dummyvariabler medtagits som betecknar olika 
utbildningsnivåer, grundutbildning (DUF), studentexamen m m (DUS) och 
examen från universitet och högskola (DUH). Dessutom har en variabel som 
beaktar eventuell interaktion mellan ålder och arbetslivserfarenhet (H) också 
medtagits (H = ålder • tae). 

Innan jag presenterar resultaten av regressionsanalysen skall jag redovisa hur 
medelvärdena ser ut för de tre kvalifikationsvariabler som var för sig utgör den 
beroende variabeln i analysen. 

Tabell 5.2 Medelvärden, antal år. 

Kvalifikationsvariabel Kvinnor Män 

Utbildning (Utb) 10.77 11.31 
Arbetslivserfarenhet (Tae) 17.12 22.26 
Tjänstgöringstid (Tj) 10.17 12.73 

Källa: HUS-data, 1984. 

Kvinnor har således i genomsnitt mindre kvalifikationer, uttryckt på detta sätt, än 
männen för alla variabler. 
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Efter skattning av modellerna har följande resultat erhållits för hela gruppen. I 
tabellen redovisas endast värdet på könsvariabeln a^ b2, c2 i (5.13a-c) respektive 
(5.14a-c). 

Tabell 5.3 Omvänd linjär regression med olika beroende variabler. Hela 
gruppen. 

Modell3 Utbildning Erfarenhet Tjänstgöringstid 
(år) (år) (år) 

(5.13) -.083 -4.241*** 2.288*** 
(5.14) -.211** 1.370*** .494 

3 Modell (5.13-5.14) beskrivs i texte n. 
Signifikansnivåer: *** = 2%, **=5%, * = 10%. 

Resultaten från (5.13), där de förklarande variablerna endast är lön respektive 
kön, är varierande. Vid lika lön har kvinnorna något kortare utbildning, 0.083 år, 
och också kortare total arbetslivserfarenhet, 4.24 år, än vad männen har. Kvin
nors tjänstgöringstid i nuvarande företag är däremot längre än vad männens är 
vid lika lön, cirka 2.28 år. 

Modell (5.14) visar att vid lika lön och lika kvalifikationer för övrigt har kvinnor 
1.37 år längre arbetslivserfarenhet, 0.49 års längre tjänstgöringstid men något 
kortare utbildning, 0.21 år, än vad männen har. 

Den slutsats man kan dra av ovanstående resultat är att skillnaderna i 
kvalifikationer mellan könen vid l ika lön i de flesta fall är marginell. Endast de tre 
koefficienter som är signifikanta på två-procentnivån visar mer påtagliga skill
nader. Eftersom tecknen varierar är det svårt att utifrån detta säga något definitivt 
om diskrimineringens existens. 

En disaggregering av materialet visar sig inte heller ge några entydiga resultat. I 
nedanstående tabell har jag därför nöjt mig med att redovisa resultaten för olika 
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grupper som den enklaste modellen (5.13) genererat. (I appendix 3 återfinns också 
resultaten för (5.14).) 

Tabell 5.4 Omvänd linjär regression med olika beroende variabler samt lön 
respektive kön som oberoende variabler (5.13). Olika grupper.3 

BEROENDE VARIABLER 
GRUPPER UTBILDNING ERFARENHET TJÄNSTG.TID 

(år) (år) (år) 

Gifta/sambo u barn -.21 -7.61*** 4.42*** 
Gifta/sambo m barn .58 -4.29*** 2.04*** 
Ensamstående u barn .62 .03 -.28 
Ensamstående m barn -1.06 7.54*** -2.76 

Kontorsarbete -.70 -3.08 -.75 
Administr.arbete -.45 1.1 -1.92 
Tillverkningsarbete -.12 -2.04 -1.15 
Hushållsarbete ^4*** -7.94*** .27 

Heltidsarbete5 -3.13*** 1.39** 
Deltidsarbete0 -1.07*** -7.65*** 2.29** 

-30 år .32 -.45 -.17 
30 - 40 år -.58* -2.04*** .44 
40 - 50 år .68** -6.41*** 3.85*** 
50- -.13 -9.83*** 5.64*** 

a Yrkesgrupperna är de som presenteras under tabell 4.8 (ej 0-9). 
k > 35 timmar per vecka. 
C<35 timmar per vecka. 
Signifikansnivåer: *** = 2%, **=5%, * = 10%. 

Vid lika lön har ensamstående kvinnor med barn betydligt längre arbetslivs
erfarenhet, 7.54 år, än vad männen har. Å andra sidan har gifta/sammanboende 
kvinnor kortare arbetslivserfarenhet än motsvarande grupp män. De 
gifta/sammanboende kvinnorna har, oavsett de har barn eller ej, längre tjänst-
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göringstid vid det företag där de nu är anställda än vad männen har vid lika lön. 
Samtliga dessa resultat är signifikanta på två-procentnivån. 

För olika yrkesgrupper finner vi med två undantag enbart negativa koefficienter. 
De flesta resultaten är dock insignifikanta och koefficienterna är små. Enda 
undantaget är de som är hushållsarbetare. Kvinnorna i denna yrkesgrupp har vid 
lika lön nästan åtta års kortare arbetslivserfarenhet och drygt ett års kortare 
utbildning än männen i samma yrkesgrupp. 

Detta förklaras förmodligen dels av att männen i denna yrkesgrupp t ex som 
fastighetsskötare arbetat länge och dels av att de män som nyss sökt sig till ett yrke 
inom denna grupp har tidigare arbetslivserfarenhet som innebär att de totalt sett 
har genomsnittligt längre erfarenhet än kvinnorna. Dessutom och kanske den 
viktigaste förklaringen är att flertalet kvinnor som varit hemarbetande (oavlönade) 
under en längre period ofta söker sig till eller blir hänvisade till den typ av yrken 
som finns inom denna grupp, t ex som lokalvårdare. 

En disaggregering på arbetstider ger resultat som samtliga är signifikanta på minst 
fem-procentsnivån. För de som arbetar mer än 35 timmar i veckan tyder två av re
sultaten på att vid lika lön är kvinnor överkvalificerade i förhållande till män, både 
utbildning och tjänstgöringstid är längre bland kvinnor än bland män. Kvinnors ar
betslivserfarenhet är däremot drygt tre år kortare jämfört med männens. För de 
deltidsarbetande är det endast tjänstgöringstiden som är längre för kvinnor jäm
fört med män. 

Slutligen visar en indelning efter ålder att det framförallt är i de högre åldrarna 
som man kan finna tydliga skillnader mellan kvinnor och män. Arbetslivserfaren
heten är kortare och tjänstgöringstiden är längre för kvinnor jämfört med män i 
ålder över 30 år. Skillnader i utbildningens längd är däremot, oberoende av ålder, 
endast marginell. 

Resultaten i den ovan presenterade tabellen ger, enligt de villkor Kamalich och 
Polacheck ställer, inte mycket stöd för att diskriminering gentemot kvinnor skulle 
föreligga. Tecknen och graden av signifikans varierar hos de olika parameter-
estimaten. I vårt fall erhåller vi v isserligen något fler negativa än positiva estimât 
totalt sett (jämförelsen avser samtliga resultat från (5.13) och (5.14). Vid en be



- 9 5 -

Kapitel 5 

gränsning till endast de signifikanta resultaten (minst 10-procentsnivån) överväger 
dock de positiva estimaten. Den rimligaste slutsatsen man skulle kunna dra av 
detta är att analysen indikerar att ingen diskriminering (varken mot kvinnor eller 
män) förekommer. 

5.3.2 Indexmodellen 

För att kunna testa vår hypotes med denna modell måste man börja med att 
konstruera ett index för kvalifikationer.2 Detta gör vi genom att inledningsvis på 
normalt sätt (direkt regression) skatta följande modell: 

W = f (K, Uj, U2, u3, u4, Tae, Tj, Utb, (Tae)2, (Tj)2, H) (5.15) 

där W är lön per timme, K är dummyvariabel för kön, Uj-l^ är olika utbildnings
nivåer, Tae är total arbetslivserfarenhet, Tj är tjänstgöringstid i nuvarande företag 
och Utb är totala antalet år i skol- och yrkesutbildning. Utbildningsnivåerna är 
fyra; grundutbildning (Uj), realskola eller motsvarande (U2), gymnasium/student-
examen (U3) och examen från universitet och högskola (U4). Dessa variabler är 
dummyvariabler. Arbetslivserfarenhet samt anställningstiden ingår dessutom som 

2 i 
kvadrerade variabler, (Tae) respektive (Tj) . Slutligen tas hänsyn till inter-
aktionen mellan arbetslivserfarenhet och ålder genom att variabeln H (Tae • 
ålder) konstruerats. 

I tabell 5.5 presenteras de olika variablernas parameterestimat som erhållits vid 
direkt, linjär regression med timlön som beroende variabel. 

2 Observera att i denna regression ingår endast de variabler som kan tänkas ha betydelse för 
individernas kvalifikationer. Personliga egenskaper, regional hemvist m m ingår således inte 
här. 
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Tabell SJ Linjär regression med timlön som beroende variabel. 

Variabel Koefficent 

K5n(kv=l) - 6.632*** 
Grundutbildning -1.824 
Studentexamen 2.898* 
Högskoleexamen 9329*** 
Arbetslivserfarenhet 1.741*** 
(Arbetslivserfarenhet)2 -.018*** 
(Arbetslivserfarenhet • Ålder) -31.682* * * 
Utbildning (antal ir) 1.502*** 
Tjänstgöringstid .262 
(Tjänstgöringstid)2 -.003 

Konstant 20.018*** 
R2 .23 

Refeieaskategori: Realskola eller motsvarande. 
Sigpifikansnivfter: •••=2%, ••«5%, • = !(>%. 

Av tabellen ovan framgår alt vid direkt regression erhålls ett resultat som betyder 
att kvinnor har en timlön som i genomsnitt är 6.63 kronor lägre än männens vid 
lika kvalifikationer. Parameterestimaten i tabellen ovan (med undantag för 
könsvariabeln) multipliceras nu med respektive variabel varefter de summeras. 
Detta ger oss ett index, QVAL, som vi sedan använder i den nya regressionen på 
följande sätt: 

QVAL = bt + b2W + zK (5.16) 

QVAL är den beroende variabeln och W är timlön och K dummyvariabel för kön 
(K=l är kvinna). Resultatet framgår av tabell nedan. 
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Tabell 5.6 Linjär regression med kvalifikationsindex, QVAL, som beroende 
variabel och lön och kön som oberoende. 

Variabel Koefficient 

Kön (kv=l) -.874** 
190*** Lön 

Konstant 42.710*** 
.21 

Signifikansnivåer: ***=2%, **=5%, * = 10%. 

Resultaten visar att vid lika lön har kvinnor lägre kvalifikationer än vad männen 
har. Koefficienten är negativ och signifikant. Vi kan därmed konstatera att den 
direkta respektive den omvända regressionen givit två olika resultat. Den direkta 
regressionen visade att kvinnor har lägre lön vid lika kvalifikationer medan den 
senare visar att kvinnor har mindre kvalifikationer vid lika lön. 

Våra resultat har erhållits från ett förhållandevis heterogent och stort data
material. Det är möjligt att den aktuella aggregeringsnivån har betydelse för hur 
resultatet av den omvända regressionen blir. För att kontrollera för detta konstru
erade jag samma index för mer homogena grupper och genomförde regressions
analysen på en mer disaggregerad nivå. Resultatet av detta blev att vi erhöll 
ungefär lika många positiva som negativa resultat dvs den omvända regressionen 
utvisade lika många fall av diskriminering mot kvinnor som mot män. Den direkta 
regressionen däremot gav i samtliga fall negativa resultat dvs att kvinnor erhöll 
lägre lön vid lika kvalifikationer. Slutsatsen av analysen med indexmodellen är 
således ungefär densamma som vad beträffar variabelmodellen. 

5.3.3 Alternativ indexmodell 

Svagheten med indexmodellen är att index vikter bestäms i en regression där 
lönen är den beroende variabeln, samtidigt som index (i den omvända regres
sionen) används i en regression med lönen som oberoende. För att komma ifrån 
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dctta "rundgångsproblem" har vi konstruerat ett nytt index vars vikter skattats 
oberoende av lönen. Detta har skattats med s k principalkomponentanalys.6 

Detta är en form av multivariatanalys där syftet är att reducera antalet variabler så 
att endast de som ger ny information kommer med. Tillvägagångsättet är därvid 
att först identifiera det antal kvalifikationsvariabler som man anser bör ingå i ett 
kvalifikationsindex. I vårt fall låter vi p recis som tidigare antal år i utbildning (utb), 
total arbetslivserfarenhet (tae) samt tjänstgöringstid i företaget (tj) vara kvalifika
tionsvariablerna. Dessutom låter vi de två sista ingå som kvadrerade variabler. 

Därefter bildas för varje variabel 

X/ = (Xj - /i, )/a. i= 1, 2...5. 

Xj = tae, X2 = utb, X3 = tj, X4 = (tac)2, X5 = (tj)2 

där ß. = E (X.) och <7. =•] Var (X.) 

E (X/) = 0 och Var (X/) = 1 

Principalkomponenterna Yj, Y2„.Y5 har erhållits på följande sätt. 

1. Yj = ttj-X = «„Xj + a12X2 + + a15X5 

där cüj' är vald så att Yj får maximal varians. 

2. Y2 a2-X a21Xj + a22X2 + + a25X5 

6 För en utförligare beskrivning av principalkomponentanalys se t ex C hatfield & Collins (1980). 
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där a2' väljs så att Y2 får maximal varians givet att 

cov (Y^Y^ = 0, dvs Y2 skall vara oberoende av Yj och kommer på så sätt att ge 
helt ny information. 

3. Y3 api + <*32^2 + + a35^5 

där c*3' väljs så att Y3 får maximal varians givet att 

COV(Y1,Y3) = 0 och att cov(Y2,Y3) = 0 

Proceduren upprepades också för Y4 och Y5 men på grund av den låga variansen 
för dessa två konstruerades kvalifikationsindex (KVAL) enbart genom att Yr..Y3 

summerades. 

KVAL = Yx + Y2 + Y3 

I vår analys använde vi sedan både totalindex (KVAL) och index uppsplittrat på 
tre separata index (KVAL1 = Y1, KVAL2 = Y2, KVAL3 = Y3). För att i någon mån 
ta hänsyn till individernas kvalitativa utbildning (i index beaktas endast dess 
kvantitativa sida) grupperades individerna även i fyra olika utbildningsgrupper. 
Grundutbildning upp till nio år (DUF), realskola, yrkesskola m m (DUY), 
studentexamen m m (DUS) och slutligen examen vid universitet och högskola 
(DUH). 
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De modeller som skattas är följande: 

W = f (KVAL, Kön) (5.17) 

W = g (KVALr KVAL2, KVAL3, Kön) (5.18) 

KVAL = h (W, Kön) (5.19) 

(5.17) och (5.18) är de direkta regressionerna och (5.19) är den omvända. 

Resultaten sammanfattas i nedanstående tabell. Observera att det endast är 
koefficienten framför könsvariabeln (kvinna =1) som redovisas. 

Tabell 5.7 Skattningar av direkt och omvänd linjär regression. Olika utbild
ningsgrupper. 

Modell DUF DUY DUS DUH 

D (5.17) -4.594 -6.349 -6.923 -8.139 
I (-3.56) (-7.03) (-3.%) (-1.12) 
R 
E R2 .08 .17 .30 .11 
K 
T (5.18) -4.630 -5.472 -6.406 -5.02 

(-3.55) (-6.14) (-3.81) (-.70) 

R2 .08 .26 .39 .10 

O (5.19) -2.183 -.244 -.563 -1.299 
M (-6.89) (-1.11) (-1.40) (-3.06) 
V 

R2 .16 .17 .30 .11 

t-värden inom parentes 
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Den direkta regression (5.17) och (5.18) visar att vid lika kvalifikationer har 
kvinnor lägre lön än vad männen har. Samtliga estimât är signifikanta utom för 
högsta utbildningsgruppen. Detta är resultat som överenstämmer med vad vi 
erhållit tidigare. Den omvända regressionen (med kvalifikationsindex som 
beroende variabel) ger genomgående negativa koefficienter varav två är signifi
kanta och två insignifikanta. Med detta index har vi således erhållit mer kon
sekventa resultat i den meningen att tecknen är lika vilket inte var fallet tidigare. 
Den stora inkonsistensen kvarstår dock fortfarande. Resultaten pekar på diskrimi
nering gentemot kvinnor när vi använder direkt regression men inte då vi använder 
omvänd. 

En utvidgning av modellen med flera förklarande variabler ger i stort sett samma 
resultat som det som presenterats i tabellen ovan. (Se appendix 4.) 

5.4 Sammanfattning 

De resultat min tillämpning av den omvända regressionen givit är divergerande. På 
aggregerad nivå var kvinnors utbildning obetydligt kortare medan arbetslivs
erfarenheten var drygt fyra år kortare än männens vid lika lön. Tjänstgöringstiden 
i samma företag var däremot drygt två år längre än männens. I de mer komplice
rade modellerna var det endast utbildning som var något kortare än männens 
medan såväl erfarenhet som tjänstgöringstid bland kvinnor var något längre än 
bland män vid lika lön. 

På disaggregerad nivå framträder kanske de intressantaste resultaten för 
grupperna heltidsarbetande, personer över 40 år samt de i olika yrken. För de två 
första har resultaten visat en tendens till att kvinnorna skulle vara överkvalifice
rade vid lika lön. Det är t ex de äldre kvinnorna, de över 40 år, som har mera 
kvalifikationer, i år räknat, vid lika lön än vad männen har. De yngre kvinnorna, de 
under 40 år, däremot har något mindre kvalifikationer. Utifrån detta skulle man 
kanske kunna påstå att män är utsatta för kvalifikationsdiskriminering i sin tidiga 
"karriär" och kvinnorna utsatta för lönediskriminering i sin senare "karriär". 
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Det stora empiriska problemet är sjävfallet att direkt och omvänd regression leder 
till helt olika slutsatser beträffande existensen av diskriminering. Medan den 
direkta regressionen givit entydiga resultat återfinns entydigheten hos den 
omvända regressionen enbart vid den alternativa indexmodellen (där index 
konstruerats med hjälp av principalkomponentanalys). I övriga analyser varierar 
resultaten och pekar på diskriminering mot kvinnor i ungefär lika många fall som 
de uttrycker diskriminering mot män. På grundval av denna variation i resultat är 
det kanske mest rättvist att säga att den omvända regressionen antyder att ingen 
diskriminering existerar varken mot kvinnor eller män. 

Vilken modell, den direkta eller den omvända, som är den korrekta beror som 
påpekats inledningsvis på den stokastiska specifikationen av modellen. Det finns 
fall då den omvända regressionen är den korrekta, men som bland annat 
Goldberger (1984) påpekat är dessa mycket speciella och i hans analys dras slut
satsen att vid mer generella stokastiska specifikationer är den direkta metoden 
överlägsen. 

Sammanställer vi resultaten från de båda modellerna har vi alltså följande. Den 
direkta modellen är teoretiskt överlägsen eftersom den specificerar kausalsam-
banden korrekt. Statistiskt sett finns fall då den omvända är mer korrekt, men i 
generella fall är den direkta bättre. De empiriska resultaten från den direkta 
metoden är entydiga: kvinnor diskrimineras. Resultaten från den omvända 
analysen är varierande och pekar snarast på att diskriminering inte förekommer 
alls. Av allt detta ligger det närmare till hands att dra slutsatsen att kvinnor verk
ligen diskrimineras än att de inte skulle göra det. 
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6 LAGARS OCH AVTALS BETYDELSE FÖR 
LÖNEDISKRIMINERING AV KVINNLIG 
ARBETSKRAFT INOM SVENSK INDUSTRI 
Perioden 1950-1985 

6.1 Relativa löne- och sysselsättningsförändringar 
Bakgrund och syfte 

I föregående avsnitt analyserades lönediskriminering av kvinnor utifrån ett tvär-
snittsmaterial. Detta speglade situationen för kvinnor och män på hela arbets
marknaden vid en bestämd tidpunkt nämligen år 1984. I detta kapitel är syftet 
också att studera lönediskriminering men nu med tidsserieanalys. Perioden om
fattar 1950-1985 och den delarbetsmarknad som vi kommer att begränsa oss till är 
industrin.1 

Inledningsvis illustreras med hjälp av ett par figurer hur den relativa löneutveck
lingen2 och den relativa sysselsättningsutvecklingen har varit för kvinnor i industri
arbete. 

1 I detta kapitel är endast de kvinnor och män som tillhör kategorin arbetarpersonal föremål för 
vårt intresse. Med industri avses här gruvor och tillverkningsindustri, motsvarande SNI-kod 2 
och 3. 

2 Med relativ lön avses kvinnors genomsnittslön i industriarbete i förhållande till mäns. 
Timlönebegreppet innefattar förutom tidlön/ackordslön också övertids- och skifttillägg, 
semesterlön, sjuklön samt övriga förmåner (s k C-lön). 
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Figur 6.1 Relativ löneutveckling för kvinnor inom industrin 1950-1985. 
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Källa: Lönestatistisk årsbok. 

Av figuren framgår att den relativa löneutvecklingen kan indelas i tre faser: Den 
första omfattar perioden 1950-1960 då den relativa kvinnolönen minskade från 
cirka 70 till cirka 68 procent. Den andra fasen sträcker sig från början av 1960-talet 
till början av 1980-talet. Under denna period steg den relativa kvinnolönen från 
cirka 70 procent till cirka 90 procent. Den tredje fasen slutligen omfattar endast de 
tre-fyra senaste åren då tendensen förefaller vara stagnation och t o m en viss 
minskning av kvinnors relativa lön. 
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Den relativa sysselsättningen för kvinnor i industriarbete har också förändrats 
under perioden. Av figur 6.2 framgår att kvinnors sysselsättning relativt mäns, mätt 
i antal sysselsatta (Sf/Sm), minskade fram till slutet av 1950-talet. Därefter skedde 
en successiv ökning från cirka 22 till 31 procent år 1985.3 

Figur 6.2 Relativ sysselsättningsutveckling för kvinnor i industrin 1950-
1985. 
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Källa: SOS Industri, Lönestatistisk Årsbok, Nationalräkenskaper. 

För att kunna ta hänsyn till om det föreligger skillnader i antal sysselsatta och an
tal arbetstimmar har också den relativa sysselsättningen mätt i antal arbetstimmar, 
(Ef/Em), återgivits i figuren. Utvecklingen har i stort sett varit densamma bortsett 

3 Andelen kvinnor, har ökat från ca 19 procent år 1950 till ca 2 3 procent år 1985. 
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från att den senare ligger på en lägre nivå. Detta tyder på att kvinnor arbetar färre 
timmar vilket bland annat kan förklaras av att det förekommer deltidsarbeten 
också i industrin. 

De fluktuationer som förekommer i den redovisade utvecklingen sammanfaller 
med konjunkturvariationerna i ekonomin. 

De två figurerna visar tydligt att både relativ kvinnolön och relativ sysselsättning 
utvecklats på samma sätt under perioden. Det som kanske är mest intressant är att 
den från början av 1960-talet mycket gynnsamma relativa löneutvecklingen för 
kvinnor åtföljts av en samtidig ökning av kvinnors relativa sysselsättning. I produk
tionsteorin antas att ökade kostnader för arbetskraften medför en minskad efter
frågan och ett intensifierat sökande efter substitut. Ökade kostnader, relativt sett, 
borde alltså i detta fall ha medfört en lägre relativ sysselsättning för kvinnor. Sub
stitutionseffekten förefaller dock inte ha varit den dominerande i utvecklingen. En 
möjlig förklaring är att det förekommit andra förändringar t ex inom arbetsmark
nadsområdet som haft större betydelse än vad substitutionseffekten haft. 

Det vi är speciellt intresserade av är om förändringar i diskriminering kan förklara 
den utveckling som illustrerats av figurerna ovan. Det mer exakta syftet är att 
undersöka om förändringar av lagar och avtal i anti-diskriminerande riktning 
under perioden kan ha inneburit en minskad lönediskriminering av kvinnor i in
dustrin. För att testa detta kommer jag att använda en modell som utvecklats av 
Zabalza & Tzannatos (1985). 

Kapitlet är disponerat på följande vis. Allra först redovisas några tidigare studier 
från Storbritannien och Australien. I avsnittet därefter presenteras de lagar och 
avtal på svensk arbetsmarknad som speciellt berört kvinnor i industrin. I avsnitt 6.4 
presenteras den teori och den modell som bildar utgångspunkt för den statistiska 
analysen. I avsnitt 6.5 sammanfattas kapitlet. 
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6.2 Tidigare empiriska studier 

Det finns inga svenska studier där effekterna av olika lagar och avtal för kvinnors 
arbetsmarknadssituation i allmänhet eller för kvinnors situation på industriar
betsmarknaden i synnerhet har analyserats. I såväl Storbritannien som Australien 
har det dock genomförts flera studier vars avsikt varit att undersöka effekterna av 
lagstiftning alternativt avtal om likalönsprincipen för kvinnor och män.4 

I en studie från 1980 undersökte Chiplin m fl effekterna av den nya löneprincipen 
från 1970, förbudet mot könsdiskriminering från 1975 samt den förda inkomst
politiken på de relativa kvinnolönerna i Storbritannien. Deras metod var att esti
mera vad som skulle hänt utan lagstiftning varefter en jämförelse gjordes med det 
faktiska utfallet. Eftersom lagstiftningen berörde alla anställda och alla arbets
givare kunde man inte använda sig av metoden med kontrollgrupper. Istället an
vände man sig av tidsseriedata över relativ lön och utifrån detta predikterades en 
löneutveckling förutan lagstiftning. 

Resultaten visade entydigt att predikterad och faktisk relativ lön skiljde sig åt för 
perioden 1970-1975. År 1975 låg den faktiska (relativa) lönen cirka åtta procent 
högre än den predikterade. Detta tydde på att lagstiftningen haft en positiv effekt 
på kvinnolönerna. Författarna trodde dock att denna ökning inte enbart var ett re
sultat av lagarna utan också på den inkomstpolitik som bedrivits sedan år 1973. 

En jämförelse visade att av den totala ökningen på åtta procent skulle cirka sex 
procent bero på inkomstpolitik och endast två procent på lagstiftning. Trots att 
författarna ville tillskriva inkomstpolitiken en förhållandevis stor betydelse på
pekade de att det redan 1971/72, dvs före det att inkomstpolitiken introducerades, 
hade skett en förhållandevis kraftig ökning av relativa lönen för kvinnor. Förfat
tarna förhöll sig alltså skeptiska till att lagstiftning om lika lön samt mot köns-

4 I Storbritannien b eslöts att fr o m år 1970 skulle likalönsprincipen mellan könen tillämpas 
(Equal Pay Act). Principen lagfästes år 1975 samma år som lagen mot könsdiskriminering (Sex 
Discrimination Act) också antogs av parlamentet. År 1969 påbörjades i Au stralien avveckling av 
lönenormer som gällt för kvinnor sedan seklets början. Syftet var att lika lön för lika arbete 
skulle gälla f ör kvinnor och män samt att lön ediskriminering av kvinnor skulle upp höra. I USA 
infördes år 1963 lagen om lika lön (Equal Pay Act). Den förbjuder lönesättning baserad på k ön. 
År 1965 blev det i lag förbjudet att diskriminera kvinnor i arbetsl ivet (Title VII i Civil Right Act 
från 1964 och Equal Employment Opportunity Title från 1965). 
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diskriminering skulle ha resulterat i någon större minskning av de lönemässiga 
könsskillnaderna i Storbritannien på medellång sikt. 

I en annan studie, Joshi m fl (1985), analyserades också vad beslutet om att införa 
lika lön i Storbritannien betytt för kvinnors sysselsättning. Enligt författarna förut
spådde de flesta ekonomer en minskning av kvinnors relativa sysselsättning, åtmin
stone i den privata sektorn. Detta blev dock inte fallet. 

För att försöka förklara utvecklingen konstruerade Joshi m fl en enkel modell där 
relativ sysselsättning var den beroende variabeln. Förklarande variabler var ett in
dex vars syfte var att ta hänsyn till eventuella effekter av ändrade sysselsättnings-
mönster, ett vakansmått, tiden och slutligen relativ lön (Wf/Wm). Funktionen 
estimerades endast för den privata sektorn. Man antog att den offentliga sektorn 
är okänsligare för löneförändringar och därför mindre relevant för frågeställ
ningen. 

Efter att i modellen ha infört en dummyvariabel för lagen mot könsdiskriminering 
fann de att denna förklarade en stor del av kvinnors positiva löne- och sysselsätt
ningsutveckling. Förklaringen skulle vara att lagen kraftigt reducerat arbetsgivar
nas möjligheter att avskeda kvinnor trots att de blivit en relativ sett dyrare arbets
kraft. En alternativ tolkning var att arbetsgivarna insett det verkliga värdet av den 
kvinnliga arbetskraftens arbetsinsats. 

Ytterligare ett par britter som undersökt konsekvenserna av förändringarna från 
åren 1970 och 1975 är Zabalza & Tzannatos (1985). Även de har sökt mäta 
effekten av Storbritanniens lagstiftning om lika lön och mot könsdiskriminering. 
Deras resultat visar entydigt att lagstiftningen ökat den relativa lönen. Varken 
regeringens inkomstpolitik, strukturella förändringar av näringslivet eller för
ändringar av villkoren för arbetskraftsutbudet kan ensamma förklara den kraftiga 
ökningen i kvinnors relativ lön och sysselsättning som ägt rum under 1970-talet. 

Deras beräkningar visade att den relativa lönen ökade med cirka 19 procent under 
de fem första åren på 1970-talet. Denna ökning i relativ lön medförde också ett 
ökat kvinnligt arbetskraftsutbud. Slutresultatet blev därvid en ökning av kvinnors 
relativa lön med 15 procent och av kvinnors relativa sysselsättning med 17 procent, 
jämfört med före år 1970. 
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Lagstiftningen lyfte upp de brittiska kvinnornas löner till i genomsnitt två tredje
delar av männens. 

Likalönsprincipens införande i Australien analyseras av Gregory & Duncan 
(1981). Australiens arbetsmarknad kännetecknas, liksom de flesta andra länders, 
av att den är kraftigt könssegregerad. Uppskattningar har visat att denna segmen
tering endast minskat marginellt sedan seklets början. Idag beräknas drygt 80 pro
cent av alla kvinnor vara anställda i y rken där andelen kvinnor är större än deras 
genomsnitt i arbetskraften. Denna segregering har förstärkts av att lönerela
tionerna mellan kvinnor och män varit oförändrade under mycket lång tid. Från 
och med år 1969 påbörjades arbetet med att avskaffa lönediskriminering på grund 
av kön. I mitten av 1970-talet skulle principen om lika lön vara vara genomförd.5 

Eftersom könssegregeringen på arbetsmarknaden har haft betydelse för lönebe
stämningen anser författarna det vara av intresse att ta reda på vad som händer 
med kvinnors sysselsättning när kvinnors löner stiger. De studerar därvid de möj
ligheter till substitution som finns och låter dessa vara utgångspunkten för ana
lysen. Utöver lönerelationerna bestäms substitutionsmöjligheterna av dels för
ändringar i efterfrågan och utbud av produkter från olika företag, dels av kon
junkturcykelns variationer. Slutligen kan samma sociala krafter som ledde fram till 
beslut om lika lön också öka efterfrågan på kvinnlig arbetskraft. Genom att låta 
dessa förändringar i tur och ordning vara de beroende variablerna erhölls resultat 
som visade att beslutet om lika lön ökade kvinnors relativa lön med i genomsnitt 
30 procent. Eftersom kvinnors relativa sysselsättning ökat de flesta åren både före 
och efter beslutet (och eftersom arbetslösheten bland kvinnor inte ökat utan sna
rare minskat i förhållande till mäns) anser författarna att det inte förekommit nå
gon mer omfattande substitution. 

Förändringen i kvinnors relativa sysselsättning och relativa lön har också påverkat 
inkomstfördelningen. Mellan 1969 och 1976 ökade t ex kvinnornas andel av den 
totala lönesumman från 20 till 28 procent. Avslutningsvis påpekar författarna att 

5 I Au stralien bestäms lönerna för samtliga arbetarkategorier av ett komplext system av statliga 
och federala 'tribunals'. Bestämda principer, som las fast redan vid seklets böljan, om hur 
kvinnor och män skulle ersättas har gällt ända fram till slutet av 1960-talet. År 1969 
introducerade den federala tribunalen (The Conciliation and Arbitration Commission) lika lön 
för lika arbete. Denna princip omfattade till en böljan inte kvinnor i kvinn odom i ne rade sektorer 
på arbetsmarknaden. 
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det som fortfarande återstår att förklara är varför inte förändringarna i relativa lön 
påverkat yrkessegregationen. 

Sambandet mellan likalönsprincipen och den relativa sysselsättningen i Australien 
analyseras även av Bonell (1987). 

Australien är en nation med omfattande utrikeshandel. Större inhemska för
ändringar som påverkar den allmänna kostnadsnivån får därför olika konsekvenser 
för den konkurrensutsatta respektive den icke-konkurrensutsatta sektorn i e kono
min. Eftersom andelen kvinnor i de två sektorerna är olika kommer förändringar i 
sektorernas sammansättning att kunna påverka den totala sysselsättningens för
delning på kvinnor och män. 

Syftet med studien är att undersöka om industristrukturen i ekonomin förändrats 
som en konsekvens av att lika lön för kvinnor och män införts samt att studera om 
dessa strukturella förändringar resulterat i några förändringar av den relativa sys
selsättningen. 

Författaren använder en allmän jämviktsmodell för Australiens ekonomi.6 Denna 
modell gör det möjligt att simulera effekter av ett antal olika 'chocker' på ett stort 
antal endogena variabler inklusive produktion och sysselsättningsnivå.7 Den chock 
som uppträder här är kostnadsförändringarna till följd av beslutet om lika lön. Si
muleringen avser endast kort sikt (cirka två år) vilket innebär att kapitalstocken 
antas vara exogen och fix i varje bransch. 

Skattningar av modellen gav till resultat att arbetskraftskostnaderna steg med 
drygt fem procent och den totala sysselsättningen minskade med knappt sex pro
cent. Eftersom denna minskning var ungefär lika stor för alla företag hade inte 
införandet av lika lön mer än marginell påverkan på industristrukturen. Den pre-
dikterade sysselsättningsminskningen var ungefär lika stor för kvinnor och män, 
5.76 respektive 5.94 procent. Bonell menar att detta tyder på att den eventuella 

6 Modellens namn är ORANI. 
7 Till skillnad från den tidigare refererade studien av Duncan och Gregory används här en 

simuleringsmodell vilket innebär att de tvä artiklarnas resultat, trots att båda handlar om 
Australien, inte går att jämföra. 
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förändring som skett i industristrukturen till följd av lika lön inte speciellt skulle ha 
missgynnat de australiensiska kvinnornas sysselsättningsmöjligheter. 

6.2.1 Sammanfattning 

De studier som refererats här har kommit till resultatet att principen om lika lön 
ökat kvinnors relativa lön. Dessutom har man funnit att de ändrade lönerela
tionerna inte skulle missgynnat kvinnors sysselsättningen relativt männens. En 
viktig förklaring till detta anses anti-diskrimineringslagarna vara. Hur stor del av 
de positiva förändringarna som kan tillskrivas lagstiftningen och hur stor del som 
kan tillskrivas andra faktorer, t ex den förda inkomstpolitiken, diskuteras dock. 

6.3 Lagar och avtal på svensk arbetsmarknad som 
speciellt berört kvinnor i industriarbete 

I Sverige är det först år 1980 vi får en lag mot könsdiskriminering i arbetslivet som 
täcker hela arbetsmarknaden. I Sverige har det varit betydligt vanligare att via för
handlingar mellan arbetsmarknadens parter komma fram till avtal som reglerar 
olika förhållanden i arbetslivet än att lagstifta. Detta har inneburit att vi inte haft 
en enhetlig utveckling på alla områden. Ett exempel på detta är att man inom det 
statliga området införde likalönsprincipen mellan kvinnor och män redan i slutet 
av 1940-talet medan motsvarande princip inom LO-SAF området inte började til
lämpas förrän på 1960-talet. 

I avsnitten nedan presenteras ett antal förändringar inom arbetsmarknadsområdet 
som haft betydelse för kvinnor i industriarbete. 
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6.3.1 Lika lön för likvärdig arbetsinsats 

År 1948 tillsattes en för LO och SAF gemensam kommitteé vars uppgift var att ut-
reda frågan om kvinnoarbetet och kvinnolönerna i svensk industri. Resultatet av 
kommitténs arbete lades fram i februari 1951.9 Betänkandet godkändes vilket in
nebar att såväl LO som SAF accepterade den princip för löneavvägning mellan 
kvinnor och män som kom att kallas likalönsprincipen. Det var dock först i och 
med 1960 års centrala uppgörelse mellan LO och SAF som överenskommelser 
träffades om att rekommendera sina förbund att tillämpa denna princip.10 Mål
sättningen var att likalönsprincipen skulle vara genomförd inom hela avtalsområ

det år 1965. 

I samma avtal rekommenderades också förbunden att överge de särskilda löneta
rifferna för kvinnor och män och ersätta dessa med en gemensam tariff. Med sär
skilda lönetariffer för kvinnor hade man kunnat ta speciell hänsyn till de "kvinnliga 
handicap som innebar att de kvinnliga arbetsinsatsernas värde i genomsnitt blir lä
gre än de manliga."11 Det underströks dock i avtalet att införandet av gemensam 
löneplan innebar att förbunden borde ta särskild hänsyn till behovet av differentie
ring av lönerna. 

Inom det statliga området genomfördes principen om lika lön i samma befattning i 
juli 1947 men redan år 1925, då behörighetslagen antogs, hade beslut om gemen
sam löneplan för kvinnor och män fattats. Den gemensamma löneplanen (den för
utvarande manliga löneplanen) innebar dock att flera befattningar som dittills 
hade haft samma benämning oberoende av om det var en man eller kvinna som 
innehade den (t ex postexpeditör, kontorsskrivare) skildes nu åt genom att de gavs 
olika benämningar. På så sätt kunde de kvinnliga befattningarna inplaceras i de lä
gre lönegraderna.12 Risken för en liknande utveckling när den gemensamma löne
planen infördes inom LO-SAF området var naturligtvis stor. 

8 Utredningens tillkomst berodde inte enbart på kraven om att kvinnors löner borde höjas av 
rättviseskäl. Minst lika viktigt var troligen den risk som förelåg för en försämrad framtida 
arbetskraftsförsörjning. Ett sätt att förbättra denna vore att öka kvinnors förvärvsfrekvensen 
vilket möjligtvis kunde ske genom att höja deras värde som arbetskraft. 
Arbetsmarknadskommittens kvinnoutredning, 1951 s 93. 

9 Arbetsmarknadskommittens kvinnoutredning, 1951. 
10 1960 års centrala uppgörelse.'LO i Sverige ' s 21. 
II Arbetsmarknadskommittens kvinnoutredning, 1951 s 95. 
12 SOU 1953:18 s 47. 
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6.3.2 Nattarbetsförbud för kvinnor i industrin 

I arbetarskyddslagens paragraf 36 från år 1949 stadgades att 

"kvinna som används till hantverks- eller industriellt arbete, skall för 
nattvila beredas oavbruten ledighet från arbetet under minst elva 
timmar varje dygn. I denna ledighet skall ingå tiden mellan kl. 22 och 
kl. 5". 

Denna inskränkning i kvinnors möjligheter till nattarbete i industrin gjordes redan 
år 1911. Förbudet avsåg endast kvinnor i industri och hantverk. För städarbete, ar
bete på sjukhus, på resturanger m fl områden där nattarbete för kvinnor var van
ligt förelåg inga liknande tidsrestriktioner. Förbudet infördes dock icke utan mot
stånd. De som motsatte sig ett dylikt förbud hävdade bland annat att flera för 
kvinnor "lönsamma" arbetsuppgifter skulle göras otillgängliga för dem.13 

Nattarbetsförbudets betydelse som verkligt skydd för kvinnor diskuterades med 
jämna mellanrum, liksom dess diskriminerande effekt. En åsikt var att "Så länge 
kvinnorna ej vore organiserade och därför hade föga inflytande på sina arbetsför
hållanden, kunde man nog konstatera ett visst välgörande inflytande av denna 
nattarbetslag, särskilt inom de rent kvinnliga yrkena (t ex sömnadsindustrin)".14 

Trots att förbudet ifrågasattes med jämna mellanrum kom det inte att definitivt 
försvinna ur arbetarskyddslagstiftningen förrän år 1962. 

6.3.3 Solidarisk lönepolitik - låglönesatsningar 

Solidarisk lönepolitik var kanske den viktigaste delen i den modell som Rehn och 
Meidner formulerade i slutet av 1940- och början av 1950-talet. Löntagarna skulle, 
oberoende av företagens lönsamhet, erhålla samma lön vid likartade arbeten. Syf
tet var dels att det skulle ske en allmän löneutjämning i ekonomin och dels att 
principen om lika lön för lika arbetsinsats skulle gälla.15 

13 Kvinnliga typografer är ett exempel på en grupp som drabbades. Förutom att löneläget för 
kvinnliga typografer var bland de bästa var även många kvinnor sysselsatta som typografer. 
Eftersom arbetet ofta utfördes nattetid eller med tvåskift (t ex vid tidning$tryckerier) drabbade 
förbudet kvinnor speciellt hårt. 

14 SOU 1938:47 s 107. 
15 Axelsson m fl (1987) s 81. 
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Den solidariska lönepolitiken började rätt snart att tillämpas. Men det är först i 
mitten och slutet av 1960-talet som denna dels omfattar hela industrin och dels 
börjar ge utslag i form av löneutjämning. 

Den solidariska lönepolitiken tog sig bland annat uttryck i speciella satsningar på 
olika låglönegrupper. Perioden 1964-1970 kännetecknas av en mer låglöneinriktad 
utformning av avtalen. I 1964 års uppgörelse finns exempelvis ingen skrivning om 
någon generell förtjänstökning. Istället "ställs en kostnadsram till parternas för
fogande avsedd att företrädesvis tagas i anspråk för justering av låga förtjänst
lägen".16 Sådana hade visserligen skett redan under andra hälften av 1950-talet 
men det är först från och med 1964 som LO förordar en kraftigare och mer syste-

17 matisk satsning på låglönegrupperna. 

I 1969 års tvååriga uppgörelse lyckades LO få till stånd en omfattande höjning av 
-jo 

lönerna för arbetarna inom branscher med ett lågt löneläge. Fram till och med 
1974 skedde sedan förhållandevis kraftiga låglönesatsningar. Eftersom de industri-
arbetande kvinnorna i mycket stor utsträckning återfanns bland de lågavlönade är 
detta naturligtvis intressant i denna studie.19 Perioden 1969-1974 kommer därför 
att speciellt beaktas i den kommande analysen. 

6.3.4 Jämställdhetsavtal mellan LO/PTK och SAF 

I takt med att allt fler kvinnor kom ut i förvärvslivet intensifierades debatten om 
jämställdhet mellan kvinnor och män både i samhälle och i arbetsliv. Ojämlikheten 
i sysselsättning och löner blev allt tydligare och snart började en diskussion om 
införande av en anti-diskrimineringslag för hela arbetsmarknaden i stil med vad 
flera länder redan gjort. Emellertid var de politiska partierna inte eniga. Det kom 
därför att dröja till år 1980 innan man enats i riksdagen om att lagstiftningsvägen 

20 söka motverka könsdiskrimineringen i arbetslivet. 

16 1964 års centrala uppgörelse. 'LO i Sverige ' s 29. 
17 Ullenhag (1971) s 137. 
18 Räknat på lönesumman inom LO-SAF-området utgjorde värdet av låglönesatsningen 2.3 

procent. 'Lönepolitik- rapport till LO -kongressen' s 43. 
19 Se t ex Låginkomstutredningens rapport om de lågavlönade i S verige. (SOU 1970:34). 
20 Lagen trädde i kraft 1 juli 1980 och avser att främja kvinnors och mäns lika rätt ifråga o m arbete, 

arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet. Detta innefattar bl a förbud mot 
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Förmodligen under intryck av den debatt som pågick tecknade LO/PTK-SAF ett 
jämställdhetsavtal år 1977. Parternas gemensamma målsättning var att åtgärda den 
rådande bristen på jämställdhet mellan kvinnor och män inom deras gemensamma 
verksamhetsområden. 

Förutom att man ånyo understryker den löneprincip man redan tidigare varit 
överens om, lika lön för likvärdig arbetsinsats, skall generella skillnader i mäns och 
kvinnors löner motverkas. Dessutom skall kvinnor erbjudas likvärdiga anställnings-
och utbildningsmöjligheter som män och samma möjligheter till ansvars- och me
ningsfulla arbetsuppgifter. Vidare påpekas att både arbetsledning och arbetskam
rater har ett ansvar när det gäller att bryta traditionella könsbestämda yrkesrol-
1er.21 

6.3.5 Sammanfattning 

Visserligen diskuterades förändringar i kvinnans ställning i industrin relativt man
nens redan på 1940- och 1950-talen, inte minst lönemässigt, men det är först på 
1960-talet som dessa diskussioner får konkreta resultat i form av nya avtal och än
dringar i gällande lag. 

I Sverige har det funnits en tendens till att arbetsmarknadens parter har föredragit 
avtal hellre än att låta riksdagen lagstifta i olika frågor som rör deras område. 
Denna inställning förklaras förmodligen främst av den starka ställning som par
terna har i vår ekonomi. En skillnad mellan lag och avtal, som förmodligen är vik
tig i detta sammanhang, är att en part som inte efterlever en lag kan bestraffas, bli 
utsatt för sanktioner, medan detta sällan eller aldrig förekommer vid brott mot 
avtalsuppgörelser. 

könsdiskriminering samt aktiva åtgärder för jämställdhet. Arbetsgivare skall bedriva ett 
målinriktat arbete för att aktivt främja j ämställdhet i a rbetslivet. 

21 Bilaga till förhandlingsprotokoll 27/4 1977 mellan SAF-LO. 
22 Ett exempel på detta är att i sl utet av 1950-talet hotade LO med att kräva la gstiftning om inte 

SAF gick med på 'likalönsprincipen' frivilligt. Realismen i d etta hot är svår att avgöra men så 
småningom kom man överens utan att behöva ta till just lagstiftning (De Geer s 342) 
Jämställdhetsavtalet kan kanske också vara ett exempel där LO-SAF velat föregripa lagstiftning. 
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6.4 Analys av lagars och avtals effekt på 
lönediskriminering av kvinnor i ind ustrin 

6.4.1 Teori 

Den teoretiska utgångspunkten för denna analys är Beckers diskrimineringsteori. I 
appendix 1 visades hur det enskilda företagets diskrimineringskoefficient bestäm
des utifrån nyttofunktionen. Vi antar först att kvinnor och män är perfekta tek
niska substitut i produktionen. Detta betyder att om kvinnor och män är lika pro
duktiva (för en viss typ av arbete) så kommer ett icke-diskriminerande företag att 
enbart anställa kvinnor om Wr< W och enbart män om W < W-. Ett företag som t m mi ^ 
diskriminerar (kvinnor) har en nyttofunktion där antalet anställda kvinnor ingår 
som en negativ nytta vid sidan av (den positiva nyttan) vinsten. Vi antar nu att in
differenskurvorna har det utseende som illustreras i figuren nedan (U° och U1). 

Figur 6.3 Indifferenskurvor hos ett diskriminerande företag. OA svarar 
mot relativlönen W/VW 0 och OB mot W//W 0 

f ' m f ' m 

Antal 
kvinnor X, X 



-  117 -

Kapitel 6 

För att anställa fler kvinnor kräver företaget kompensation i form av högre vinst, 
och denna kompensation stiger med antalet kvinnor. De räta linjerna OA och OB 
anger den vinst som kan erhållas genom att variera antalet anställda kvinnor. Vi 

tänker oss här att männens lön är fixerad ( = \V °). OA svarar mot kvinnors lön v m 7 

Wf° och OB mot lönen Wj.1. Företagets nyttomaximering leder till att det antal 
kvinnor anställs som anges av tangeringspunkten mellan OA (OB) och indiffe
renskurvorna. 

Då indifferenskurvorna är konvexa kommer företagets efterfrågan på kvinnor att 
variera med den relativa lönen Wf/Wm. En aggregering av hela industrisektorn 
ger då följande efterfrågekurva: 

Figur 6.4 Aggregerad efterfrågekurva. 

Wf 

w I TTm 

Andel  
kvinnor 

Vi antar nu att industrisektorns storlek totalt sett är bestämd och oberoende av 
kvinnors relativa lön. Istället för antalet kvinnor kan vi då skriva relationen som 
mellan relativ lön och andelen kvinnor i i ndustrin. På så sätt kan vi de finera rela
tionen: 



Kapitel 6 

-118-

Ef/Em = g(Wf/Wm) (6.1) 

och tolka den som en efterfrågekurva för kvinnor. I föreliggande avsnitt kommer 
inversen till (6.1) 

- g ' (Et/£m) - !>' <E,/Em> <6-2> 

att bilda stommen till vår konstruktion av efterfrågesambanden. Vi kommer i 
detta avsnitt att använda beteckningen "relativ efterfrågekurva" om (6.2). 

Den relativa efterfrågekurvan (6.2) har naturligtvis inte bara den relativa syssel
sättningen som argument. Hittills har vi antagit att kvinnor och män är perfekta 
substitut i produktionen. Vid tidsserieanalys måste vi då till (6.2) lägga t ex ett ar
gument som beaktar förändringar i teknologin över tiden. Det centrala momentet 
är dock att t ex anti-diskrimineringslagar påverkar relationen (6.2). Om t ex 
diskriminering kan bestraffas (böter eller andra sanktioner) kommer företagets 
nyttomaximering att leda till en minskad diskriminering dvs en förskjutning av 
efterfrågekurvan (6.2) åt höger. (Se figur 6.5.) 

23 Anledningen till att vi formulerat utifrån inversen är att ändringar i lag o ch avtal direkt riktar in 
sig på den relativa lönen. Den modell jag utgått ifrån (Zabalza & Tzannatos (1985)) har också 
formulerat ef te rf rågesambandet utifrån inversen (6.2). 
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Figur 6.5 Illustration till effekter av lag- och avtalsförändringar i anti-
diskriminerande riktning. 

A 

/ 

- > E f / E n  

Med tillägg av argument som representerar relevanta lag- och avtalsförändringar, 
teknologisk förändring osv kan vi så skriva vår relativa efterfrågefunktion: 

wf/w™-ht(VEm^y) (6.3) 

där X är lag och avtal och y är andra efterfrågepåverkande faktorer. 

För kvinnors arbetskraftsutbud antar vi att följande gäller: 

EfU = f u (Wf, Zf) (6.4) 

där Zf är ett antal utbudsvariabler. Motsvarande relation för männens del kan 
skrivas: 
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EmU = gUOVm'Zm) <6-5> 

Om nu funktionerna f u (Wf, Zf) och gu(Wm, Zm) uppfyller inte alltför restriktiva 

villkor24 kan vi skriva en relativ utbudsfunktion 

E,"'/B.»- f»(W(/W„,Z,,ZJ (6.6) 

Tillsammans med (6.3) har vi då ett relativt efterfråge- och utbudssystem: 

"V*™ ' <6Ja> 

Ve,» -,k(W/W».Zt <67b> 

Detta system är naturligtvis endast en del av det totala systemet som bygger på en
skilda efterfråge- och utbudskurvor. Skälet till att vi reducerar systemet till dessa 
två ekvationer är att vi inte är intresserade av absoluta sysselsättnings- och löneni
våer utan endast de relativa. Förenklingen till detta system (6.7a-b) förutsätter 
dock vissa antaganden (t ex att den totala industrisysselsättningen bestäms exo
gent) men i gengäld erhålls en modell som koncentreras till just de variabler vi är 

intresserade av. 

24 I det ta fall antas bl a att kvinnor och män har samma utbudselasticitet. Vi antar empiriskt att 
Eu = a WaZboch E u = b W aZ bvarförEu/E u = (a/b )(W/W )az"z * f  O f f  m  0 m m  f ' m  O  0  v  r  m  f  m  
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6.4.2 Data och uppläggning 

Analysen i detta kapitel bygger på statistiska uppgifter hämtade från officiella 
källor t ex SOS Industri och SOS Löner. De uppgifter som används är bland andra 
genomsnittlig timlön (s k C-lön) för vuxna industriarbetare och genomsnittligt an
tal arbetstimmar utförda av arbetarpersonal i industrin. I appendix fem ges en 
utförlig beskrivning av dessa och övriga data som ingår i den statistiska analysen. 

I avsnitt 6.4.3 kommer vi att skatta systemet (6.7a-b) för att på så sätt kunna pre
cisera lag- och avtalseffekter via estimationer av den relativa efterfrågefunktionen. 

Tre olika skattningar görs: Först skattas modellen med tvåstegs minsta kvadrat
metoden (2SLS). Därefter skattas en förenklad variant där den relativa sysselsätt
ningen uteslutits ur efterfrågefunktionen som därvid erhållit utseendet: 

Denna modell baseras på ett antagande om konstant diskriminering inom och 
mellan företag. 

Slutligen skattas modellen (6.7a-b) i den reducerade formen 

Wf/Wm = he(x,y) (6.8) 

Wf/Wm =HW(x,y,Zf,Zm) (6.9) 

Ef/Em =hE(x,y,Zf,Zm) (6.10) 

Med denna skattning kan vi inte identifiera de (relativa) utbuds- och efter-
frågekurvorna men däremot den totala effekten av lag- och avtalsförändringar på 
relativ lön och relativ sysselsättning. 
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6.4.3 En empirisk modell 

Efterfrågefunktionen 

I förra avsnittet formulerades en relativ efterfråge- och utbudsekvation, (6.7a) och 
(6.7b), i allmänna termer. I detta avsnitt skall vi precisera dessa närmare genom 
att presentera de variabler som kommer att ingå modellen. 

Vi börjar med modellen för relativ efterfrågan: 

Wf/Wm = he(Ef/Em, I, V, LO, T, D) (6.11) 

Den relativa lönevariabeln, Wf/Wm, defineras som relativ genomsnittlig timlön 
(inklusive övertid, skifttillägg, semesterersättning m m) för arbetare i industrin. 
Den relativa sysselsättningsvariabeln, Ef/Em, avser genomsnittligt antal arbets
timmar för kvinnor och män i industriellt arbete. Denna är liksom relativ lön en 
endogen variabel. 

Efterfrågefunktionen påverkas av strukturella förändringar i ekonomin. Ändrade 
preferenser i inhemsk och/eller utländsk efterfrågan på det som produceras är ett 
exempel, teknologisk utveckling är ett annat på faktorer som bidrar till struktur
förändringar. En expansion av industribranscher med t ex hög relativ kvinnolön 
kommer att medföra en höjning av den genomsnittliga relativa lönen i industrin 
totalt sett (och vice versa). Genom ett lämpligt konstruerat industriindex kan vi 
konstanthålla för denna effekt. 

Det industriindex (It) som ingår i modellen har beräknats på följande sätt: 

It = £ Kj(Mj(/Mt) 
i = l 

25 Grundmönstret till modellen är hämtat från Zabalza & Tzannatos (1985). 
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där Mit är antalet manliga arbetare i industri i år t. Mt är total manlig industrisys
selsättning år t. K är vikter som är tidsoberoende och erhålls som ett genomsnitt 
av totala lönekostnader för kvinnor i förhållande till männens i de olika industri
branscherna. (I appendix 6 redovisas hur dessa vikter beräknats.) Antalet bran
scher är n. 

En tredje faktor som har betydelse för relativ lön är de konjunkturell variatio
nerna i ekonomin. En högkonjunktur med ökad efterfrågan på arbetskraft som 
följd kan förväntas utöva en press uppåt på lönerna. Flera nyanställningar t ex av 
kvinnor som tidigare icke förvärvsarbetat kan å andra sidan medföra en reducering 
av genomsnittslönen för kvinnor. Utifrån detta kan det vara svårt att a priori säga 
något definitivt om vilken effekt konjunkturen får i detta fall. Som mått på kon
junkturläge har valts vakanserna. Eftersom vårt intresse är fokuserat på industrin 
har en vakanskvot beräknats där antalet industrivakanser relaterats till totala an
talet vakanser på arbetsmarknaden. 

I modellen har också medtagits graden av facklig organisering bland kvinnor i för
hållande till männen (LO). Andelen fackligt anslutna kvinnor i LO (exkl kom-

J f r  

munalarbetarförbundet och handelsanställdas förbund) var från 1950 till början 
av 1970-talet i det närmaste konstant. Därefter har en succesiv ökning skett fram 
till 1980-talets början. Vad man borde kunna förvänta sig av en högre facklig 
aktivitet bland kvinnor är ett större engagemang från de fackliga företrädarnas 
sida för kvinnornas sak. Kvinnors relativa lönesituation borde således ha påverkats 
i positiv riktning. 

Tiden (T) ingår i modellen för att den kanske är den bästa mätaren av utbild
ningens betydelse för den relativa löneutvecklingen. Avsaknaden av jämförbar och 
relevant utbildningsstatistik för perioden gör denna inte helt självklara approxima
tion nödvändig. De aktuella utbildningarna, de som riktar sig mot industrin, har 
ändrat namn, utseende och/eller omfattning kontinuerligt under hela perioden. 

26 Jag har exkluderat de LO-anslutna som tillhör Kommunalarbetarförbundet och 
Handelsanställdas förbund, eftersom dessa två, icke industriförbund inom LO, är de som 
organiserar majoriteten kvinnor. 

27 Är 1950 var relativa andelen 18.6 %, 1960 20 %, 1970 21.9 %, 1980 29.5 % och 1985 31 % (Källa: 
Statistisk Årsbok). 

28 Mycket grova skattningar visar att inom yrkesutbildningar som riktar sig mot industri och 
hantverk steg relationen antal kvinnor antal män från drygt sex procent år 1950 till drygt 13 
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Med tiden fångas naturligtvis också andra förändringar in t ex teknologisk för
nyelse, ändringar i attityder och fördomar m m. Då dessa förändringar sker konti
nuerligt och utan större dramatik torde tiden vara ett lämpligt index. 

Med hjälp av dummyvariabler (D) skall effekterna av de avtal och ändringar i lag 
som tidigare presenterats analyseras. Utgångspunkten för denna analys är att 
dessa påverkat den relativa efterfrågan på kvinnlig arbetskraft genom att minska 
diskrimineringen. Den första dummyvariabeln (NAF) står för nattarbetsförbudets 
upphävande år 1962. Den antar värdet 0 fram till och med 1962 och därefter vär
det 1. Effekterna av likalönsprincipens införande och gemensamma lönetariffer för 
kvinnor och män från och med år 1960 mäts av LÖN-variabeln. Eftersom beslutet 
tillkom för att förbättra kvinnornas relativa löneposition, minskad diskriminering, 
bör denna princip medverkat till en ökad relativ lön för kvinnor. Rekommenda
tionen om lika lön skulle vara genomförd år 1965. Variabeln antar därför värdet 0 
till och med år 1965 och därefter värdet 1. Dummyvariabeln SOL beaktar de låg
lönesatsningar som var speciellt påtagliga perioden 1969-1974. Variabeln antar 
värdet 1 under denna period (inklusive 1969 och 1974) i övrigt har den värdet 0. 
Den sista dummyvariabeln (JÀM) avser det jämställdhetsavtal LO/PTK och SAF 
tecknade år 1977.29 Variabeln antar värdet 0 fram till och med 1977 och därefter 1. 

Ställer vi nu samman samtliga i modellen ingående variabler kommer efterfråge-
funktionen att få följande utseende: 

ln(wj./wm) = a0 + ailn(Ef/EJ + ^(I) + a3V + a4LO + (6.12) 

a5T + a6NAF + ayLÖN + a^SOL + a^JÄM 

där aQ - a9 är de parametrar som skall skattas och ln anger att det är en logarit-
misk funktion. 

procent år 1965. Därefter skedde en reducering till sju-åtta procent under resten av 1960-talet 
och hela 1970-talet. Först 1982 sker en ökning igen och nu ligger den relativa siffran ånyo kring 
13 procent. (Källor Statistisk Årsbok, Skolöverstyrelsens statistik, SCB.Utbildningsstatistik.) 

29 Ett nytt jämställdhetsavtal träffades mellan LO, PTK och SAF i mars 1983. 
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Utbudsfunktionen 

I den modell över det relativa arbetskraftsutbudet som vi kommer att skatta har 
endast ett begränsat antal variabler medtagits. Dessa har i flera utbudsstudier visat 
sig ha relativt stor betydelse för det kvinnliga arbetskraftsutbudet. I modellen ingår 
fyra exogena variabler förutom relativ lön (Wf/Wm). Den första är fertilitetsindex 
(Fl).30 Denna variabel skall ta hänsyn till hur förekomst av barn påverkar kvinnors 
arbetskraftsutbud. 

En annan variabel som har visst inflytande på utbudet är arbetslöshetens (U) 
storlek. En hög arbetslöshet kan antingen avhålla kvinnor från att gå ut i arbetsli
vet (s k discouraged worker effect) eller så kan det 'uppmuntra/tvinga' kvinnor att 
börja förvärvsarbeta eller arbeta mer än vad de redan gör (s k added worker 
effect) för att täcka ett inkomstbortfall som uppstått om t ex maken blivit arbets
lös. För en exakt uppskattning av detta vore det allra bäst att ha uppgift om storle
ken på männens arbetslöshet. Tyvärr föreligger inte sådana uppgifter för hela pe
rioden 1950-1985 varför vi får nöja oss med den totala arbetslösheten. 

En tredje faktor som kan tänkas ha påverkat det kvinnliga arbetskraftsutbudet till 
industrin är den offentliga sektorns expansion (OFF). Denna expansion kan ha 
haft två effekter dels kan utbudet till industrin ha minskat genom att konkurrensen 
om arbetskraften tilltagit. Dels kan utbudet ha ökat genom att viktiga s k förvärvs
hinder för kvinnor helt eller delvis försvunnit. Utbyggnaden av barn- och äldreom
sorgen, kommunikationerna samt förbättrade utbildningsmöjligheter (Komvux, 
AMU m m) är exempel på förvärvshinder som helt eller delvis försvunnit. Varia
belns storlek motsvarar offentliga investeringar och offentlig konsumtions andel av 
BNPm (löpande priser). 

Slutligen har också en lagändring beaktats. Det är införandet av obligatorisk sär-
beskattning år 1971. Fram till 1971 antar denna dummyvariabel, D?1, värdet 0 och 
därefter värdet 1. 

30 Detta index anger antal födda barn per 1 000 kvinnor. 
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Sammanfattningsvis får vi följande uttryck för relativa arbetskraftsutbudet: 

ln(Ef/EJ = b0 + b1ln(Wf/Wm) + b2FI + b3U + b4OFF + b5D?1 (6.13) 

6.4.3.1 Resultat - 2SLS 

Av tabell 6.1 framgår resultaten för efterfrågefunktionen (6.12). I den första skatt
ningen (kolumn 1) har endast en dummyvariabel (SOL) medtagits. Resultaten är 
inte speciellt tillfredsställande bl a är värdet på Durbin-Watson-statistikan mycket 
låg. Betydligt bättre anpassning får vi däremot när vi låter samtliga dummy-
variabler ingå vilket framgår av kolumn två, tre och fyra. 

Koefficienten framför industriindex, ln(I), är signifikant negativ. Detta tyder på att 
industrins strukturella förändring under perioden 1950-1985 har haft en negativ 
effekt på kvinnors lön relativt männens. En tänkbar förklaring till att så kan vara 
fallet är att den enda kvinnodominerade industrin, textilindustrin, kraftigt minskat 
i betydelse under perioden. Detta har inneburit att den bransch som kan antas ha 
varit minst diskriminerande gentemot kvinnor förlorat i relativ betydelse. 

Estimatet framför tidsvariabeln (T) är också signifikant negativ när samtliga 
dummyvariabler ingår i den skattade funktionen. Variabeln avsåg att spegla ut
bildningens roll för relativ efterfrågan men också teknologisk förändring samt än
dringar i attityder, fördomar m m. Resultatet tyder på att tiden bidragit till en 
lägre relativ efterfrågan på kvinnlig arbetskraft till industrin. Det är möjligt att den 
kraftiga expansion som skett inom såväl utbildningsområdet som på arbetsmark
naden i sin helhet under perioden har relativt sett inneburit ett minskat intresse 
för t ex utbildningar riktade mot industrin. Det som stöder en sådan tolkning är 
de medvetna satsningarna under hela 1980-talet på att få flera flickor att söka sig 
till dessa utbildningar. 

31 För en beskrivning av unga kvinnors utbildningsval se Person-Tanimura (1983). 
32 Kampanjer typ 'Fler kvinnor till industrin' från böljan av 1980-talet är ett exempel. De s k 'Bryt-

försöken' ett annat. Man försöker aktivt bryta invanda utbildningsmönster framförallt hos 
flickor. Försök med speciella teknikklasser för enbart flickor har också gjorts m m. 
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Konjunkturindikatorn (V) har erhållit ett negativt och icke signifikant estimât 
(kolumn 2 och 4). Efterfrågan på kvinnlig arbetskraft kan visserligen ha stigit men 
att de kvinnor som anställts är så nya på arbetsmarknaden att de hamnat i lönelä
gen som ligger under genomsnittet. För den relativa genomsnittslönen blir då följ
den en minskning totalt sett. Eftersom estimatet är insignifikant är den naturliga 
tolkningen att konjunkturläget överhuvudtaget inte påverkat den relativ efterfrå
gan. 

Kvinnors relativa organisering i LO har negativt (kolumn 1) och positivt estimât 
(kolumn 2) i båda fallen insignifikanta. Det finns i detta fall således inga entydiga 
svar på om en ökad facklig organisationsgrad gagnat kvinnors relativa löneutveck
ling eller ej. Eftersom variabeln inte var signifikant togs den bort ur modellen 
vilket medförde en klart bättre signifikans för alla övriga variabler med undantag 
för vakanserna vars signifikans blev sämre än tidigare (kolumn 3 och 4). 

Eftersom de två variablerna LO och V visat sig vara de minst stabila (skiftat 
tecken och/eller låg signifikansnivå) i våra skattningar redovisar jag i kolumn fyra 
till sist den skattning där båda två utgått ur modellen. Detta gav klart signifikanta 
resultat för samtliga estimât och ingen teckenändring. 
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Tabell 6.1 Resultat av 2SLS-skattningar genomförda på en efterfrågcfunk-
tion för industrin. 1950-1985. Beroende variabel ln(Wf/W ). 

Oberoende variabel kolumn 1 kolumn 2 kolumn 3 kolumn 4 

ln(Ef/Em) 1.1186 
(2.388) 

0.2758 
(1.14) 

0.5097 
(5.962) 

0.5294 
(10.219) 

ln(I) -.2065 
(-1.223) 

-.2541 
(-1.974) 

-.3666 
(-4.013) 

-.4054 
(-3.653) 

T .0082 
(2.097) 

-.0030 
(-1.43) 

-.0035 
(-2.289) 

-.0041 
(-2.128) 

V .1689 
(.544) 

-.2084 
(-1.54) 

-.0162 
(-.151) 

-

LO -2.2128 
(-1.944) 

.2745 
(.367) 

- -

NAF - .048 
(5.711) 

.0474 
(6.768) 

.0478 
(5.698) 

LÖN - .0395 
(2.30) 

.0295 
(3.831) 

.0287 
(3.066) 

JÄM - .0288 
(1.962) 

.0410 
(4.455) 

.0437 
(4.428) 

SOL -.0112 
(-.470) 

.0153 
(1.791) 

.0111 
(2.045) 

.0105 
(1.653) 

Konstant 1.0239 
(1.479) 

-.1145 
(-.366) 

.0977 
(1.181) 

.0967 
(1.122) 

R2 

DW 
.96 
.40 

.99 
2.22 

.99 
2.19 

.99 
1.88 

Siffrorna inom parentes är t-värden. För beräkning av (Hf/Em) har följande variabler också ingått i 
ekvationen: fertilitetsindex, arbetslöshet, offentliga sektorns utgifter samt en dummyvariabel för 
obligatorisk särbeskattning. 

Samtliga dummyvariabler (kolumn 2-4) har förväntade tecken. De är positiva och 
dessutom klart signifikanta. Enligt resultaten blev effekten allra störst av att 
nattarbetsförbudet för kvinnor i industrin upphörde. Detta innebar en ökning i 
kvinnors relativa lön med närmare fem procent vid konstant sysselsättning. 
Resultatet av den nya principen för lönesättning som introducerades år 1960 och 
som skulle vara genomförd år 1965 blev en ökning i relativ lön med fyra procent 
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(kolumn 2). Eftersom dessa två förändringar sammanfaller i tiden kan det svårt 
att exakt få en uppfattning om den separata betydelsen av de två förändringarna. 

Jämställdhetsavtalet tillkom så sent som år 1977 och har enligt våra skattningar 
haft positiv effekt på kvinnors relativa lön med mellan tre till drygt fyra 
procentenheter. Den solidariska lönepolitik i form av speciella låglönesatsningar 
som bedrevs i slutet av 1960- och början av 1970-talen har enligt våra resultat ökat 
kvinnors relativa lön med drygt en procentenhet. 

Den samlade effekten på kvinnors relativlön av de lag- och avtalsförändringar som 
ingått i den statistiska analysen uppgår till ungefär tolv procent. Eftersom den 
solidariska lönepolitiken i form av låglönesatsningar endast var temporär inklu
deras den inte i den sammanlagda effekten som redovisats ovan. 

Som framgår av tabellen erhåller vi e tt positivt tecken för relativ sysselsättning i 
efterfrågefunktionen. Eftersom detta inte är vad man teoretiskt skall förvänta sig 
genomförs i följande avsnitt två alternativa skattningar för att kontrollera 
resultaten. 

6.4.4 En modell med konstant diskriminering. 

Problemet med våra resultat är att vi erhållit ett positivt samband mellan relativ 
lön och relativ sysselsättning i den relativa efterfrågefunktionen. Detta strider mot 
teorin vilken predikterar negativ relation eller inget samband alls. Förklaringen till 
detta är troligen att den negativa diskrimineringseffekten är liten speciellt i 
förhållande till det positiva samband som finns mellan relativ lön och relativ 
sysselsättning på utbudssidan. Detta gör att det kan vara statistiskt svårt att 
fastställa det negativa efterfrågesambandet utan att det positiva från utbudssidan 
slår igenom på efterfrågefunktionen. Att denna positiva relation slår igenom från 
utbudssidan kan bero på att efterfrågekurvan förskjutits mycket mer än vad 
utbudskurvan gjort (detta bekräftas också av figur 6.6 nedan). Om utbudskurvan 

33 Merparten av denna ökning skedde i slutet av perioden. Jag har genomfört beräkningar där 
dummyvariabler för alla åren 1960, 1961, 1962, 1964 och 1965 ingått. Det viktigaste resultatet var 
att de första åren skedde ingen påtaglig förändring av relativ lönen. 
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ligger still och endast efterfrågekurvan förskjuts är det statistiskt sett omöjligt att 
identifiera efterfrågekurvans lutning. 

Ett sätt att lösa detta problem är att helt enkelt anta att efterfrågekurvan inte 
lutar alls dvs vi antar att relativ lön är oberoende av andelen kvinnor. Detta tolkas 
i teoretiska termer som att skillnaden i diskriminering mellan de olika arbets
givarna och inom företaget är noll eller näst intill. Detta förefaller vara ett inte 
alltför orealistiskt antagande. För det första studerar vi h är endast en förhållande
vis liten delarbetsmarknad, industrin. För det andra domineras svensk industri av 
stora företag vilket kan bidra till små skillnader i beteenden m m. För det tredje 
torde inslaget av centrala förhandlingar på svensk arbetsmarknad ha betytt 
mycket för ett skapa och upprätthålla ett likartat uppträdande hos arbetsgivarna 
gentemot arbetstagarna.^ Att det inte finns några skillnader inom företaget bety
der att indifferenskurvorna (se figur 6.3) är i det närmaste räta linjer dvs före
tagets preferens för diskriminering är konstant och oberoende av antalet kvinnor. 

Ett antagande om konstant diskriminering inom industrin innebär att den relativa 
efterfrågan i m odellen får följande utseende: 

ln(Wf/WJ = a0 + a1ln(I) + a2V + a3LO + a4T + a5NAF + (6.14) 

a. LÖN + a7SOL + aQJÄM 6 7 8 

Den enda skillnaden mellan denna och den tidigare modellen (6.12) är att relativ 
sysselsättning, ln(Ef/Em), uteslutits. 

Skattningar med minsta kvadrat-metoden (OLS) av efterfrågefunktionen gav 
följande resultat: 

34 I d e internationella studier som refererats ovan uppstod inte detta problem troligen beroende på 
att dessa studier avsåg hela arbetsmarknaden och dessutom berörde stora länder. 
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Tabell 6.2 OLS-skattning av efterfrågefunktion. 
Beroende variabel ln(Wf/Wm). 

Variabel Koefficient t-värde 

In (I) -.155 -1.623 
T -.004 -2.116 
V -.330 -3.935 
LO 1.077 4.279 
NAF .050 6.098 
LÖN .056 6.264 
SOL .022 3.532 
JÄM .016 1.680 
Konstant -.458 -5.495 

R2 = .99 
D-W = 2.26 

Förklaringsgraden är mycket hög och värdet på Durbin-Watson-statistikan är bra. 
Samtliga estimât är signifikanta.Dessa resultat skiljer sig inte mycket från de som 
redovisats i tabell 6.1 (kolumn 2) med ett undantag. Här får vi ett signifikant 
positivt värde för LO-variabeln vilket indikerar ett positivt samband mellan facklig 
organisering och kvinnors lön. Att ta bort variabeln relativ sysselsättning har 
således inte inneburit någon större förändring. Vi konstaterar också att de positiva 
effekterna på relativ lön av lag- och avtalsförändringarna är ungefär lika stora som 
tidigare ca tolv procent. 

Skattningar med tvåstegs minsta kvadrat-metoden (2SLS) av utbudssidan i 
modellen 

ln(Ef/Em) = In (W/WJ + U + Fl + OFF + D?1 (6.15) 

gav följande resultat: 
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Tabcll 6.3 2SLS-skattning av utbudsfunktionen. 
Beroende variabel: ln(Ef/Em) 

Variabel Koefficient t-värde 

ln(Wf/WJ 
U 

.634 

.010 
-.123 
-.010 
.056 

-.876 

4.641 
1.090 

-2.578 
-3.423 
2.395 

-5.406 

FI 
OFF 

Konstant 

R2 = .92 
D-W = 1.29 

U: total arbetslöshet, FI: fcrtilitetsindex, OFF: offentlig konsumtion och investeringars andel av BNP, 
D^: dumniyvariabel för obligatorisk särbeskattning. 

Anpassningen är inte fullt lika bra här men samtliga parameterestimat är signifi
kanta och har förväntat tecken. Så t ex minskar det kvinnliga arbetskraftsutbudet 
till industrin av ett ökat barnafödande. En ökning av de offentliga utgifterna (kon
sumtion plus investeringar) minskar också utbudet av kvinnor till industrin. Det 
kan tänka sig att offentliga sektorns expansion i d etta fall betytt mer som skapare 
av sysselsättningstillfällen för kvinnor än som den sektor som underlättar för kvin
nor att förvärvsarbeta, därav det negativa utbudet till just industrin. 

En ökning av den totala arbetslösheten skall enligt våra resultat ha ökat kvinnors 
utbud till industrin, ett resultat som kan tyda på en s k added worker effekt. Vid 
högre arbetslöshet måste fler kvinnor söka sig ut på arbetsmarknaden eller öka sin 
arbetstid för att kompensera ett inkomstbortfall (i de fall någon annan i hushållet 
blivit arbetslös). Ett faktum som också kan innebära ett ökat utbud av kvinnor till 
industrin. Resultatet är dock inte signifikant. Införandet av särbeskattning har 
däremot haft en signifikant positiv effekt på utbudet. 

Utifrån de ovan redovisade skattningarna (tabell 6.2 och 6.3) kan utbuds- och 
efterfrågekurvor konstrueras. Insättning av värden för det första och det sista året 
på de olika variablerna ger följande ekvationer: 
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1950 

Relativ efterfrågan: Wf/Wm = 0-699 

Relativt utbud: Ef/Em = 0.266 • (Wf/WJ0 634 

1985 

Relativ efterfrågan: ^f/Wm = 0.912 

Relativt utbud: Ef/Em = 0.270 • (Wf/Wm)°634 

Vi kan även i gr afisk form illustrera det kombinerade utbuds- och efterfrågesam-
bandet. 
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Figur 6.6 Relativa efterfråge- och utbudskurvor for industrin. Aren WN) 
och 1985. 

ANDEL 

1950 1985 
0.9- 1985 

0 . 8 -

0.7 - 1950 

0 . 6  -

20 21 22 23 24 25 26 PROCENT 

Av figuren framgår att den horisontella efterfrågekurvan ändrat läge mellan de två 
tidpunkterna. Detta uttrycker en ökning av kvinnors lön i förhållande till männens, 
från knappt 70 procent år 1950 till cirka 90 procent år 1985. För den positivt 
lutande utbudskurvan kan vi konstatera att det skett en förskjutning dock betydligt 
mindre än för efterfrågan. Denna förskjutning (åt höger) betyder att det relativa 
utbudet ökat under samma tid. 

De predikterade värdena för relativ lön och relativ sysselsättning för de två år som 
visas i figuren ligger mycket nära de faktiska. 

I nedanstående figur kan man avläsa den betydelse som borttagandet av 
nattarbetsförbudet, införandet av likalönsprincipen och jämställdhetsavtalet haft 
för kvinnors relativa lön och relativa syselsättning i industrin. 
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Figur 6.7 Relativa efterfråge- och utbudskurvor för industrin. År 1985. 

m.f. = inkl förändringar 
u.f. = exkl förändringar 

ANDEL 

1985 

1985 m.f. 0.9-

0 . 8 -

0.7-

0 . 6 -

> E f / E m  

PROCENT 26 27 28 22 23 24 25 20 21 

I figuren visas den horisontella efterfrågekurvan för år 1985 samt utbudskurvan för 
samma år. Enligt skattningar som redovisats i tabell 6.2 skulle efterfrågekurvan, 
om ändringarna i lag och avtal inte genomförts, år 1985 motsvarat den streckade 
linjen. Figuren kan på så sätt ge en uppfattning om effekten av vidtagna lag- och 
avtalsförändringar. Utan dessa förändringar skulle kvinnors relativa lön varit tio 
procentenheter lägre och deras relativa sysselsättning två procentenheter lägre. 

Om vi slutligen antar att faktisk lika lön mellan könen förelåg år 1985, dvs 
(Wf/Wm = 1) då skulle kvinnors relativa sysselsättning i industrin ökat med cirka 
två procent till drygt 27 procent och, naturligtvis, den relativa lönen öka med tio 
procentenheter. 
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6.4.5 Skattning med den reducerade modellen 

Slutligen har som nämnts också den reducerade formen skattats. 

Ekvationerna 
(6.15) 

ln(Wf/Wm) = f ( T, V, LO, ln(I), LÖN, NAF, SOL, JÄM, FI, U ,OFF, D71) 

ln(Ef/Em) = f ( T , V, LO, ln(I), LÖN, NAF, SOL, JÄM, FI, U, OFF, D71) 

(6.16) 

har skattats med minsta kvadrat-metoden (OLS). 

I detta fall blir tolkningarna av parametervärdena annorlunda. Tidigare visade 
parametrarna hur (de relativa) efterfråge- och utbudskurvorna försköts. Nu utvisas 
den sammanlagda effekten respektive variabel har, dvs på totalförändringen från 
jämviktsläge till jämviktsläge. 

Resultaten framgår av nedanstående tabell. 
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Tabell 6.4 OLS-skattningar av reducerad form. 

Oberoende variabler Beroende variabler 
'"W,/W„, toE/E, 

ln(I) -.001 (-.06) .272 (1.64) 
T -.000 (-.02) -.003 (-1.09) 
V -.294 (-3.84) -.409 (-4.09) 
LO .270 (.83) 2.786 (7.26) 
LÖN .040 (4.33) .043 (3.57) 
NAF .060 (5.%) .025 (2.10) 
SOL .015 (2.07) .016 (1.97) 
JÄM .019 (2.09) -.056 (-5.37) 
Fl -.047 (-1.85) -.077 (-2.58) 
U -.005 (-1.12) .000 (.05) 
OFF -.047 (-1.85) -.005 (-3.26) 
DTI .027 (2.69) -.014 (-1.19) 
Konstant -.143 (-.98) -1.097 (-6.34) 

R2 .99 .99 
DW 2.56 2.37 

t-värden inom parentes 

Såväl förklaringsgraden R som Durbin-Watson-statistikan är bra för båda 
skattningarna. Ser vi först till löneekvationen kan vi konstatera att i stort sett är 
värdena de som tidigare erhållits. Likalönsprincipens effekt på relativ kvinnolön är 
fyra procent, avskaffande av nattarbetsförbudet sex procent och avtal om 
jämställdhet 1.9 procentenhet. Totalt ger dessa tillsammans en effekt på lönen 
motsvarande cirka 12 procent. De speciella låglönesatsningarna gav dessutom 1.5 
procentenhet. 

Ser vi till sysselsättningsförändringarna är resultaten i stort sett som de tidigare 
med ett betydelsefullt undantag, jämställdhetsavtalet från 1977. Här erhålls ett 
inkonsistent resultat, eftersom det samtidigt höjer relativ lön och sänker relativ 
sysselsättning. Tolkat i termer av förskjutningar av den relativa efterfrågekurvan 
betyder den första effekten en förskjutning uppåt av kurvan och den senare en 
förskjutning nedåt. Dessa resultat innebär således en viss osäkerhet om effekten av 
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jämställdhetsavtalet från 1977. Beträffande de övriga så går resultaten i samma 
riktning som tidigare. 

6.5 Sammanfattning 

I början av 1960-talet skedde ett dramatiskt trendbrott i d en relativa löneutveck
lingen för kvinnor i industriellt arbete. Kvinnors genomsnittslön i förhållande till 
männens steg från knappt 70 procent till 90 procent fram till början av 1980-talet. 
Dessförinnan hade kvinnors relativa lön legat stabilt mellan 60 och 70 procent 
sedan 1920-talets början. Den positiva löneutvecklingen innebar ingen reducering 
av kvinnors relativa sysselsättning i industrin utan denna förändrades också 
positivt. 

En ökad relativ produktivitet bland kvinnor kan knappast vara hela förklaringen 
till det dramatiska händelseförloppet. Teknologisk utveckling, ökad utbildning 
m m kan förklara en del men detta är förändringar som skett kontinuerligt och 
knappast så dramatiskt att de ensamma skulle kunna förklara trendbrottet mellan 
1950- och 1960-talet. 

Avsikten med detta kapitel har varit att se i vilken utsträckning en minskad 
diskriminering av kvinnor skulle kunna förklara det skedda. Tillvägagångsättet har 
därvid varit att analysera i vilke n omfattning vissa lagar och avtal har verkat i an ti-
diskriminerande riktning och vars konkreta resultat blivit ökad relativlön för kvin
nor. 

Studien begränsades till industrin och de lagar och avtal som speciellt berör kvin
nor i industriellt arbete. Industrin ingår i den privata sektorn vars lönekänslighet 
förutsätts vara större än den inom offentlig sektor. 

Med hjälp av dummyvariabler analyserades effekterna av aktuella lagar och avtal. 
Resultaten pekar på att de studerade förändringarna inom arbetsmarknadsområ
det som ingår i vår analys har haft positiv effekt på kvinnors relativa lön. Störst 
betydelse har upphävandet av nattarbetsförbudet och införandet av likalönsprinci-
pen haft. Den solidariska lönepoltiken har också haft positiv effekt dock i något 
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mindre grad än de två tidgare. Effekten av jämställdhetsavtalet är dock oklar 
eftersom vi erhållit motstridande resultat. Den sammanlagda effekten visar att 
ungefär hälften av den totala ökningen från 70 till 90 procent i r elativ lön kan till
skrivas dessa ändringar i lag och avtal. 

Självfallet har det funnits yttre drivkrafter till de förändringar som vi analyserat 
här. Vilka dessa är undersöks dock inte här men tänkbara är bland andra följande: 
En allmän attitydförändring gentemot kvinnor som vill förvärvsarbeta, en ökad 
medvetenhet hos de fackliga organisationerna om kvinnors arbetsvillkor samt 
kvinnors ökade aktivitet för rättvisa löne- och arbetsvillkor. Dessutom är det tro
ligt att en ökning av den allmänna arbetskraftsefterfrågan haft betydelse för att 
vissa av förändringarna på arbetsmarknaden gått i anti-diskrimerande riktning 
under 1960- och 1970-talet. 

En slutsats av detta är att de förhållanden som tidigare rått i industrin varit 
diskriminerande gentemot kvinnor men att de förändringar som här analyserats 
bidragit till att den ekonomiska diskrimineringen av kvinnor minskat i omfattning. 
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7 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

I denna studie har löneskillnader mellan kvinnor och män på svensk arbetsmark
nad analyserats. Den statistiska analysen har bekräftat att denna skillnad till viss 
del kan förklaras av att kvinnor är diskriminerade. 

Vid direkt regressionsanalys och med gemensam lönefunktion för kvinnor och 
män, där vi konstanthöll för skillnader i kvalifikationer, personegenskaper samt 
yrkes- och näringsgrenstillhörighet, har kvinnor ungefär nio kronor lägre timlön än 
vad männen har. Efter att i modellen ha exkluderat yrkes- och näringsgrenstill
hörighet blev skillnaden knappt tio kronor. Yrke och näringsgren har tydligen 
endast marginell betydelse som förklaring till löneskillnader mellan könen. 

Även separata lönefunktioner skattades vilka bland annat visade att avkastning av 
utbildning och arbetslivserfarenhet är lägre för kvinnor än för män. Förekomst av 
barn har vidare större negativ effekt på kvinnors lön än på mäns. Civilståndet har 
stor betydelse för män medan detta inte påverkar kvinnors lön. 

De separata lönefunktionerna för kvinnor och män möjliggjorde även en predik-
tion av lönens storlek i en tänkt situation utan diskriminering. Denna kunde sedan 
relateras till den faktiska lönen varvid diskrimineringskoefficienten beräknades. 
Enligt våra skattningar är denna av storleksordningen 16-25 procent beroende på 
den lönefunktion som är jämförelsenorm vid beräkningen. Vi har vidare dekom-
ponerat den estimerade löneskillnaden i dels den del som förklaras av att kvinnor 
och män har olika produktivitet och dels den del som förklaras av skillnader i 
lönefunktionen den senare tolkas som diskriminering. På den aggregerade nivån 
framkom att av en löneskillnad på cirka åtta kronor förklarades endast 11 procent 
av skillnader i produktivitet medan 89 procent förklarades av att kvinnor diskrimi
nerades. 

I t eorin antas att lönen är en funktion av produktiviteten. Denna variabel är emel
lertid inte direkt mätbar utan mäts i vårt fall med individernas kvalifikationer och 
personegenskaper. Detta har givit upphov till diskussioner om resultatens tillför
litlighet och också till förslag på alternativa sätt att mäta diskriminering. Ett alter-
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nativ som utvecklats under 1980-talet och som rönt viss uppmärksamhet är den 
omvända regressionsanalysen. 

Vid omvänd regression modelleras produktiviteten som en funktion av lönen. 
Denna metod visar dock inte samma entydighet i resultaten som den direkta reg-
ressionen. Här erhålls så divergerande resultat att huvudintrycket blir att ingen 
diskriminering (vare sig mot kvinnor eller män) föreligger. Det finns dock flera 
problem med denna metod varav det inkorrekta kausalsambandct är ett. Ett annat 
är att den omvända regressionen kräver, för att vara statistiskt korrekt, en mycket 
restriktiv stokastisk specifikation. Till detta kan dessutom läggas att flera av den 
direkta regressioncns resultat har en intuitiv trovärdighet t ex resultatet att diskri
minering främst drabbar äldre kvinnor. Utifrån dessa överväganden blir därför 
slutsatsen i denna studie att den direkta metoden ger tillförlitligare resultat än vad 
den omvända metoden ger. 

Resultat av den direkta regressionen på en mer disaggregcrad nivå visar att löne
skillnaden efter standardisering är störst mellan kvinnor och män som är 
gifta/sammanboende och minst bland ensamstående under 30 år. Detta är också 
vad man borde förvänta sig. I en situation utan diskriminering bör kvinnors lön 
relativt mäns vara cirka 20 procent högre för den tidigare gruppen och 6 procent 
högre för den senare. Inom gruppen ensamstående är löneskillnaden störst mellan 
kvinnor och män över 30 år. Diskrimineringseffekten är också störst för denna 
grupp. Detta kan tolkas på två sätt. Det kan dels vara så att diskriminering före
kom tidigare, på 1950- och 1960-talen, och att det vi observerar nu är kvardröjande 
effekter av denna diskriminering. Med denna tolkning skulle lönediskriminering 
idag för de grupper som träder ut på arbetsmarknaden vara ingen eller obetydlig. 
Den andra tolkningen är att lönediskriminering är något som framförallt drabbar 
äldre kvinnor. Med denna tolkning kan man inte säga någonting om könsdiskrimi
neringen ökat eller minskat över tiden. 

Svagheten i den empiriska tvärsnittsanalysen gäller som nämnts främst det antagna 
sambandet mellan kvalifikationer och produktivitet. Huruvida detta samband gäl
ler kan avgöras först efter ytterligare detaljerde mikrostudier. Det bör dock påpe
kas att det antagna sambandet är allmänt vedertaget i studier liknande denna. 
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Förutom tvärsnittsanalysen har också en tidsserieanalys genomförts. Avsikten med 
denna var att analysera effekter av lagar och avtal i a nti-diskriminerande riktning 
på kvinnors relativa löneutveckling i in dustrin under perioden 1950-1985. Efter en 
mycket lång period (sedan sekelskiftet) av endast måttfulla relativa löneföränd
ringar skedde plötsligt, från början av 1960-talet och fram till början av 1980-talet, 
ett kraftigt uppsving i kvinnors relativa lön. 

Kvinnliga industriarbetares relativa lön steg i genomsnitt från cirka 70 till cirka 90 
procent. Analysen visar att lagar och avtal i riktning mot en minskad diskrimine
ring har påverkat kvinnors relativa lön positivt utan att medföra några negativa 
konsekvenser för kvinnors sysselsättning. Införandet av likalönsprincipen för kvin
nor och män samt avskaffandet av de speciella lönetarifferna för kvinnor i indust
rin ökade kvinnors lön relativt männens. Nattarbetsförbudet för kvinnor i industrin 
som upphörde år 1962 hade också positiv effekt på kvinnors lön liksom låglöne
satsningarna i slutet av 1960-talet. Om effekten av jämställdhetsavtalet mellan LO 
och SAF från år 1977 råder dock viss osäkerhet. 

Den slutsats man skulle kunna dra av detta är att både kvantitativa forändringar, 
typ införande av lika lön eller olika låglönesatsningar, och kvalitativa föränd
ringar, typ nattarbetsförbudets avskaffande eller avtal om jämställdhet i arbets
livet, har haft positiv effekt på kvinnors relativa lön och på deras relativa syssel
sättning. Här tolkas förändringarna som att lönediskrimineringen gentemot kvin
nor i industrin har avtagit. 

De metoder som använts i denna studie går inte fria från invändningar. Jag har i 
de olika avsnitten pekat på flera av de brister som finns. Detta innebär naturligtvis 
att behovet av ytterligare forskning inte minst metodologiskt är stort. Det är till 
exempel angeläget att den inkonsistens som föreligger mellan direkt och omvänd 
regression utreds närmare. Förutom att statistiskt och metodologiskt mer tillfreds
ställande lösningar på detta problem bör utredas finns det också mer övergripande 
problemområden att forska vidare kring. 

De flesta metoder som tillämpats här har utarbetats utifrån amerikanska förhål
landen. En viktig fråga är om dessa är de mest lämpliga för att analysera svenska 
förhållanden. Förutom att flertalet metoder utarbetats på grundval av rasdiskrimi
nering finns det andra skillnader. Det finns exempelvis stora skillnader i lagstift-
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ning inom arbetsmarknadsområdet, i facklig organisationsgrad, förvärvsfrekvens 
och relativ löneutveckling mellan USA och Sverige. Behovet av forskning för att 
formulera teorier och modeller som har sin utgångspunkt i den verklighet som 
svenska och europeiska kvinnor befinner sig i är därför stort. 

Vår diskrimineringsanalys har byggt på förvärvsarbetande kvinnors och mäns 
observerade löneskillnader. En också viktig fråga är om den höga andelen kvinn
liga deltidsarbetande är ett uttryck för diskriminering. Ett sätt att analysera detta 
vore helt enkelt att undersöka vid vilka löneerbjudanden som de deltidsarbetande 
kvinnorna skulle vilja förvärvsarbeta mera. De erhållna resultaten skulle kunna in
dikera en eventuell lönediskriminering av kvinnor. 

En annan aspekt är den eventuella övervärderingen av mäns arbeten och under
värderingen av kvinnors. Bakgrunden till detta är dels det hemarbete som kvinnor 
fortfarande till största delen utför och som indirekt bidrar till att män erhåller 
högre lön medan kvinnor får lägre lön. Våra liksom andras resultat har ju också 
visat äktenskapets "negativa effekt" för kvinnors lön och positiva effekt för mäns 
lön. Dels den över- respektive undervärdering som kommer sig av att arbetsmark
naden är könssegregerad och att arbetsvärderingen ser olika ut på kvinnors res
pektive mäns arbetsmarknad. 

Vad som helt saknas i denna studie är en analys av vilka de faktiska orsakerna är 
till att kvinnor överhuvudtaget lönediskrimineras på arbetsmarknaden. Sett i ett 
historiskt perspektiv har det inte varit svårt att hitta klart formulerade motiv till att 
kvinnor skulle ha lägre lön än männen. Idag när förhållande är annorlunda är det 
svårare att peka på bestämda motiv. De teorier och hypoteser som hittills formule
rats om ekonomisk diskriminering har också visat på detta. Det finns dessutom en 
del som tyder på att andra faktorer än individernas direkta produktivitet, kommer 
att få ökad betydelse vid lönebestämning i framtiden. Sker detta kan det skapa 
förutsättningar för såväl ökad som minskad lönediskriminering gentemot kvinnor 
(och andra grupper) på arbetsmarknaden. Detta understryker också behovet av 
fortsatt kartläggning av de bakomliggande orsakerna till löneskillnaderna på ar
betsmarknaden. 
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ENGLISH SUMMARY 

The title of this thesis is "Discrimination in the Swedish Labour Market - An 
Anaös 

lysis of Wage Differences Between Women and Men". The aim of the study is to 
examine whether, and to what extent, the differences in wages between women 
and men can be explained by discrimination against women in the labour market. 

The study commences with a short historical overview of the development of 
women's wages and a description of the present situation. Prior to the 1960s, the 
average pay for a woman was never more than two-thirds of a man's. Thus the 
early established wage conditions were maintained over a very long period. It was 
above all young and unmarried women who participated in the workforce during 
the first decades of the 20th century, and it was not until 1939 that employers were 
prohibited from dismissing women who got married or became pregnant. From 
the 1960s onwards there has been a successive improvement in women's wages in 
relation to men's. In the case of female industrial workers this has meant that, on 
average, their relative pay has risen from 70 percent of men's pay in 1960 to 90 
percent in 1980. However, the situation is less favourable for female clerical staff 
employed within industry. Their relative wage is still comparatively low, barely 75 
percent of that received by male employees. 

Chapter Three contains a survey of the existing theories and hypotheses on wage 
differences between the sexes. Of these, Becker's discrimination theory is 
considered in some depth as it forms the starting point for this study. The 
remaining theories are outlined more briefly. 

The first part of the analysis is a cross-sectional analysis which is presented in 
Chapters Four and Five (the data base is the Swedish Panelstudy Household 
Market and Nonmarket Activities, 1984). The analysis is carried out in three 
stages. Firstly, a model is estimated with wages as the dependent variable and with 
sex, individuals' qualifications, personal characteristics, occupation and the branch 
of industry in which they are employed as the independent variables. This is a very 
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simple model in which no account is taken of, for example, whether women and 
men obtain different returns from education, work experience and so forth. The 
results of this regression show that where men and women have the same 
qualifications, personal characteristics etc., the hourly wage for a woman is about 
nine SEK lower than for a man. If occupation and the branch of industry are 
excluded, the difference is nearer ten SEK, which indicates that occupation and 
branch of industry do not explain particularly much. 

The second stage of the analysis, which consists of estimating the wage functions 
for women and men separately, also shows that the variables included in the model 
(which is the same as in stage 1) obtain different estimates depending upon which 
function is used. The results show that women receive a lower return both from 
their investment in education and from their previous work experience. In 
addition, the advent of children has a greater negative effect on women's wages 
than on men's. Marital status has no effect at all on a woman's pay, whereas it is of 
considerable significance for a man. 

The calculation of separate wage functions makes it possible to breakdown the 
difference in pay into two components. One which is explained by differences in 
women's and men's level of productivity and one which is explained by the fact 
that men and women have different wage functions. The latter is interpreted as 
discrimination. At the aggregate level the breakdown shows that almost all of the 
difference in women's and men's pay, amounting to about eight SEK, is explained 
by discrimination against women. Only eleven percent is explained by differences 
in productivity. At the dissaggregated level, where individuals are grouped 
according to their mantal status, age and occupation, women are shown in many 
cases to have a higher level of productivity than men and should, with a correct 
setting of wages, receive more pay than the men. All these comparisons are based 
on the assumption that women have the same wage function as men. This is one of 
the problems with this method. In the case in question, I have assumed that it is 
more realistic to presume that the men's wage function is the best reflection of 
women's and men's productivity levels. 

The size of the discrimination coefficient has also been calculated. At the 
aggregate level this lies between 16 and 25 percent. The lower figure applies to a 
comparison with the men's wage function and the higher to one with the women's 
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wage function. In addition the discrimination coefficient was determined for 
various groups. This revealed, not unexpectedly, that it is greatest when married 
women and men are compared and lowest in the case of single people under 30. 

One of the more central problems highlighted by this type of analysis is, to what 
extent can qualifications and personal characteristics be seen as reliable 
measurements of women's and men's level of productivity. 

In order to check the stability of the statistical analysis a number of researchers 
(Kamalich & Polachek (1983) Conway & Roberts (1983)) have introduced the 
reverse regression method. Accordingly, the cross-sectional analysis is concluded 
with this effort. 

Using direct regression, the hypothesis was tested that women and men with the 
same level of productivity received different wages. Reverse regression was used to 
test whether men and women receiving equal pay had different levels of 
productivity. Various qualification variables, such as the number of years spent in 
education, type of education, work experience and so forth, were used in both 
cases as indicators (proxies) for the individuals' level of productivity. The 
difference between the two methods is that in one case (direct regression) the 
proxy variable for productivity is the independent variable, whereas in the other 
instance (reverse regression) it is the dependent variable. In order for the results 
to be consistent with the findings using direct regression, reverse regression should 
show that women have a higher level of productivity than men earning the same 
amount. 

The results produced by the reverse regression are divergent. At the aggregated 
level, the length of women's education was insignificantly shorter than for men 
earning the same wage, whereas the length of their work experience was slightly 
more than four years shorter than for men. On the other hand, women had been 
employed in the same firm over two years longer than men. In the more 
complicated models, it was only the length of their education which was slightly 
shorter than the men's. The length of both work experience and employment in 
the same firm were somewhat longer amongst women than amongst men earning 
the same wages. 
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Obviously, the major empirical problem is that direct and reverse regression lead 
to completely different conclusions with regard to the existence of discrimination. 

Whilst the direct regression produced unambiguous results, such clarity is only 
found in the reverse regression when a qualifications index is constructed using 
principal component analysis. In other analyses the results vary and point to 
discrimination against women in roughly as many cases as they indicate the 
reverse. On the basis of this variation in the findings, it is perhaps only fair to say 
that the reverse regression suggest that discrimination does not exist neither with 
regard to women nor men. 

Which of these models, the direct or the reverse, is correct depends on the 
stocastic specification of the model. There are cases in which the reverse 
regression is the correct method to use. However, as Goldberger (1984) points out 
these are very special ones and, in his analysis, he draws the conclusion that, in the 
case of more general stocastical specifications, the direct method is superior. 

If the results from both of the models are put together, the following is obtained: 
The direct model is theoretically superior as it correctly specifies the causual 
relationship. Statistically there are cases in which the reverse method is more 
correct, but in general cases the direct model is better. The empirical results 
produced by the direct method are unambiguous: women are subject to 
discrimination. The findings from the reverse analysis are varying and suggest 
instead that discrimination does not occur at all. However, taking all in all, it 
seems more reasonable to draw the conclusion that women are discriminated 
against rather than the opposite. 

In the final chapter of the thesis, the effects different laws and agreements have 
had on the development of women's and men's wages and employment in industry 
are analyzed with the help of time-series data. The study is limited to industrial 
workers. Those laws and agreements aimed at combating discrimination 
considered in this study and included in the analysis are as follows: Firstly the 
agreement, dating from 1960, that the principle of equal pay for women and men 
should be applied to those employed in industry. This new wage principle was to 
be implemented by 1965. Secondly, the ban on women in industry working nights 
was lifted in 1962. This prohibition was introduced in 1911 and only applied to 
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women employed in industry.Thirdly, the wage solidarity policy, which meant 
particular concentration on the law paid to raise the minimum wage level, pursued 
between 1968-1974. Fourthly, and finally, the agreement entered into by the 
Swedish Trades Union Confederation (LO) and the Swedish Employers' 
Confederation (SAF) on equal opportunities for women and men employed in 
industry. All these changes are assumed to have moved in an anti-discrimination 
direction and to have influenced relative demand (for women workers) through 
positive changes in relative wages for women. 

The results of the analysis confirm this assumption and an estimation of the 
separate importance of the various changes shows that the introduction of the 
principle of equal pay and the removal of the ban on night work have had the 
greatest effect. The wage solidarity policy has also had a positive outcome, 
whereas the effect of the equal opportunities agreement is more unclear. 

The conclusion of this study is that, despite conflicting results, the direct regression 
analysis provides the most reliable findings. This means that the statistical analysis 
confirms that the difference in wages between women and men can partly be 
explained by discrimination against women in the labour market. However, the 
time series analysis shows that such changes as have taken place within industry in 
an anti-discrimination direction, have meant that the leveling out of differences in 
pay between the sexes has been greater than would otherwise have been the case. 
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APPENDIX 1 

En formell framställning av en arbetsgivares lönediskriminering gentemot 
kvinnor (eller annan) kan dels visas i grafisk och dels i m atematisk form. Jag skall 
nedan presentera båda sätten och börjar med den grafiska. (Framställningen följer 
Joli m fl, 1983.) 

Grafisk framställning: 

Ett företag som inte vill ha kvinnliga anställda, eller ha så få som möjligt, kommer 
att ha en nyttofunktion som har andra argument utöver vinsten. 1 det ta fall på hur 
många kvinnor som finns anställda i företaget. 

Företagets nyttofunktion kan formuleras på följande sätt: 

U = U(TT, Lf), = dU/d7r>0, UP<0, UFF>0 (A.L) 

där Lp är antalet kvinnor i arbetskraften (vid given produktionsnivå) och 7r är 
vinsten. 

Eftersom det finns två argument i nyttofunktionen kan den också visas i grafisk 
form. 
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Figur Al:l Illustration av olika indifferenskurvor för ett enskilt företag. 
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Eftersom marginalnyttan av att anställa ytterligare en kvinna är negativ, UF<0, får 
indifferenskurvorna ovan beskrivna utseende. Lutningen på kurvan mäter den 
ökning av vinsten företaget kräver för att anställa ytterligare en kvinna. Detta är 
detsamma som företagets marginella substitutionskvot (MRS). Denna kallas i 
detta sammanhang också för diskrimineringskoefficient, Dp. Storleken på Dp 

mäter arbetsgivarens diskrimineringsintensitet. Indifferenskurvorna i figuren blir 
brantare ju längre ut till höger vi kommer. Detta återspeglar att ju högre andel 
kvinnor som redan finns i företaget desto högre kompensation kräver företaget (i 
form av högre vinst) för att anställa ytterligare en kvinna (Upp>0). 

Företagets målsättning antas vara att nå den högsta möjliga indifferenskurvan 
under den restriktion företaget har i form av aktuella efterfråge- och produk
tionsfunktioner. 

Vi antar nu att varupriset är lika med P* samt att den producerade mängden är Q1  

(fixed) samt att kvinnor (Lp) och män (LM) är perfekta substitut i produktionen. 
På kort sikt har produktionsfunktionen följande utseende: 

Q - Q(L) = Q (Lp + Lm) (A.2) 
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och vinstuttrycket blir: 

TT = P*Q(Lp + LM) - WJ. LP - WMLM (A3) 

där Wp (kvinnors lön) och WM (mäns lön) är konstanta och exogent bestämda. 
Om företaget endast anställer män blir företagets vinst: 

P'Q| - WMLM = <A'4> 

där Lm = L1 (totala arbetskraften vid C^Q1) 

Om företaget endast anställer kvinnor blir vinsten: 

P*Q1 - WfLf = TTf (A.5) 

De två vinstnivåer som ges av (A.4) och (A.5) kan sedan användas för att definiera 
det vinstintervall företaget kommer att befinna sig inom vid olika kombinationer 
av arbetskraftens sammansättning. Figurerna Al:2 och Al:3 visar detta. 

Om Wp = WM blir vinstlinjen horisontell (MN) eftersom ttm1= ^p1 (Se figur 
Al:2.) Om Wp < WM blir vinstlinjen lika med MN1 dvs vinsten blir högre ju fler 
kvinnor som anställs beroende på att de är den billigare arbetskraften. (Se figur 
Al:3.) Om vi kombinerar vinstlinjen med företagets indifferenskurvor får vi 
figurerna fullständiga. 
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Figur Al:2 

WF = WM 

o 100% 

Ss = SYSSELSATTA KVINNO R 

> S s  

Figur Al:3 

WE < W.. F M 

> Ss 

I figur Al:2 optimcrar företaget genom att endast anställa män, vi har en s k 
hörnlösning. I figur Al:3 optimerar företaget där indifferenskurvorna tangerar 
vinstlinjen. Detta sker i punkten X. I denna punkt uppgår andelen anställda 
kvinnor till F1 procent. 

Sammanfattningsvis illustrerar detta den allmänna principen att en vinstmaxime-
rande jämviktslösning innebär likhet mellan lutningen på indifferenskurvan och 
vinstlinjen, n = TTm + (WM - WF)Lp dvs mellan diskrimineringskoefficienten, Dp 

,och (WM-WF). 
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För varje output, Q1, kommer man att få ett unikt värde på V och ett optimalt 
värde på vart och ett under samma jämviktsvillkor. Företaget kommer att välja 
den kvantitet, O*, och den arbetskraft, L*, och det antal kvinnor, Lp* som möjlig
gör att företaget hamnar på den högsta möjliga indifferenskurva givet P*. 

Matematisk framställning: 

Företaget skall maximera nyttofunktionen 

U = U( TT, LF) (A.6) 

detta kan skrivas om genom att använda ekvation (A.3) 

U = U [ (P*Q(L,,+ LM) - WPLP - WMLM),LF) ] (A.7) 

differentiering av (A.7) ger: 

dU/dLp = (P* Q' - WF) + UF (A.8a) 

där Q' = Qj.= dQ/dLp 

dU/dLM = U,r(P*Q'-WM) (A.8b) 

där Q'= Qm = dQ/dLM 

där Q' = MPl = dQ/dLp =dQ/dLM 

För att maximera nyttan måste första ordningens derivator vara lika med noll. 
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IV (P* Q' - WF) + UF = IV (P*Q' - WM) = 0 (A.9) 

MPl = Q' = WP/P* - Up/P*UT = WM/P 

Eftersom diskrimineringskoefficienten, Dp är densamma som lutningen på indif
ferenskurvan mäts den av (- Up/U^) (den är positiv eftersom Up<0) vilket ger 
oss: 

Företaget kommer således att anställa män upp till en punkt LM* där MPm = WM 

och anställa kvinnor upp till en punkt Lp* där MPp= (Wp + Dp). Arbetsgivaren 
handlar därmed som om kvinnorna kostar mer än vad som motsvarar företagets 
direkta lönekostnad för kvinnorna. Denna extra kostnad mäts av diskriminerings
koefficienten, Dp. Den optimala produktionsnivån blir därmed Q* = Q (Lp* + 
Lm*) för det företag som lönediskriminerar kvinnor. 

Wp/P* + Dp/P* = WM/P* (A. 10) 

och 

WM = Wp + Dp = P*Q' (A.11) 
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Vid nedanstående beräkningar har vi u tgått från kvinnors och mäns medelvärden 
för de egenskaper och de kvalifikationer som är aktuella. Dessa har sedan använts 
för att beräkna en medellön för kvinnor och män. 

Tabell A2.1 SEPARATA LÖNEFUNKTIONER FÖR KVINNOR OCH 
MÄN I OLIKA YRKESGRUPPER. 

I regressionen 
ingående variabler 

Yrkesgrupp 0-9 
Kvinnor Män 

Yrkesgrupp 10,11 
Kvinnor Män 

Region (Sthlm = 1) 5.78** -.51 8.73* 1.91 
Yrkes/realskola -5.82 -1.62 33.25* .85 
Studentexamen -7.12 .72 46.48*** 4.84 
Högskola -2.10 4.30 49.00*** 40.77 
Skiftarbete ( = 1) 3.25 -3.59 -7.01 23.57 
Antal utbildn.år 2.50*** 1.61*** .12 5.54* 
ArbetslivserfTant.år) 
(Arb.livserf) 

1.61*** 
-.03*** 

1.43*** 
-.01 

1.62 
-.01 

3.01 
-.02 

Arbetstimmar -.66*** - 61*** .55** -1.76*** 
Antal barn -2.95** 127 5.48* -1.72 
Konstant 24.65*** 36.24*** -44.03* 1.47 

R2 .19 .22 .82 .42 
N 335 221 23 57 

Timlön, kr (medelvärde) 45.26 57.86 51.58 72.22 

Referenskategori: Utbildning: grundutbildning < 9 år. 
Skiftarbete = 1 för arbetstid annan än normal dagtid måndag-fredag. Region: Stockholmsområdet=1, 
övriga Sverige = 0. Yrkesgruppen (0-9)=Tekniskt, kemiskt, pedagogiskt, medicinskt osv arbete. 
(10-11) = Administrativt arbete. (20,29) = Kontorsarbete. (70-88) = Industriarbete. (91-94) = 
Hushållsarbete m m. 

Signifikansnivåer: ***=2%, * * = 5 % ,  * = 10% 
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TabellA2.1 forts. 

I regressionen Yrkesgrupp 20,29 Yrkesgrupp 70 •88 
ingående variabler Kvinnor Män Kvinnor Män 

Region (Sthlm = 1) 2.44 6.36 -1.04 3.72*** 
Yrkes/realskola 9.23*** -9.97 -5.41** 1.07 
Studentexamen 14.04*** 2.39 -3.66 2.01 
Högskola 1533** 3.65 -10.35 5.06 
Skiftarbete( = l) -5.28** 9.78 5.55*** 3.31*** 
Antal utbildningsår -.22 2.21 1.70** .86** 
Arbetslivserf(ant.år) 
(Arb.livserf.) 

7^*** AßT** .63* .76*** Arbetslivserf(ant.år) 
(Arb.livserf.) -.01 -.08*** -.01 - 01*** 
Arbetstimmar - 37*** -1.69*** .07 -1.05*** 
Antal barn -.94 -4.34 .76 1.06 
Konstant 35.89*** 49.11 12.52 64.06*** 

R2 .27 .45 .23 .34 
N 176 36 69 265 

Timlön, kr (medellön) 41.11 55.35 36.33 43.65 

Signifikansnivåer: *** = 2%, **=5%, * = 10% 

Tabell A2.1 forts. 

I regressionen Yrkesgrupp 91-94 
ingående variabler Kvinnor Män 

Region (Sthlm = 1) -.35 -.14 
Yrkes-/realskola 1.70 -2.76 
Studentexamen 2.09 -3.82 
Högskola 7.09 -

Skiftarbete ( = 1) .97 -1.46 
Antal utbildningsår .14 .85 
Arbetslivserfarenhetfantal år) 
(Arb.livserfarenhet) 

70*** 
- 01*** 

100*** 
-.02*** 

Arbetstimmar -'o5 -.12 
Antal barn -.22 .65 
Konstant 30.14*** 25 71*** 

R2 .14 .36 
N 125 38 

Timlön,kr (medellön) 36.83 38.20 

Signifikansnivåer: * * * = 2 % ,  **=5%, * = 10% 
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Tabellerna nedan redovisar samtliga resultat från de två modeller som presente
rades i avsnitt 5.3.1. Parameterestimatet framför könsvariabeln (kvinna = 1) redo
visas i tabellerna nedan. 

Tabell A4:1 Omvänd linjär regression med olika beroende variabler. 
Civilstånd och antal barn. 

Gifta/sambo Gifta/sambo Ensamst. Ensamst. 
utan barn med barn utan barn med barn 

UTBILDNING 
modell (5.13) -.211 .578 .623 -1.057 
modell (5.14) -.236 -.273* -.127 .549 
ERFARENHET 
modell (5.13) -7.614*** -4.287*** .034 7.542*** 
modell (5.14) 1.811*** .501*** 2.193*** -.995 
TJÄNSTGÖRING 
modell (5.13) 4.421*** 2.044*** -.284 -2.759 
modell (5.14) 1.295 .157 -.489 -.874 

Signifikansnivåer: ***=2%, **=5%, * = 10% 

Tabell A4:2 Omvänd linjär regression med olika beroende variabler. 
Yrkesgrupper. 

Kontors Administr. Tillv. Hushålls
arbete arbete arbete arbete 
(20,29) (10-11) (70-88) (91-94) 

UTBILDNING 
modell (5.13) -.70 -.45 -.12 -114*** 
modell (5.14) -.77** .40 -.26 -35 
ERFARENHET 
modell (5.13) -3.08 1.1 -2.04 -7 94*** 
modell (5.14) .17 1.77 1.63*** .52 
TJÄNSTGÖRING 
modell (5.13) -.75 -1.92 -1.15 .27 
modell (5.14) -2.19 -2.59 .39 -1.96 

Signifikansnivåer: ***=2%, **=5%, * = 10% 
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Tabell A4:3 Omvänd linjär regression med olika beroende variabler. 
Arbetstider. 

Heltidsarbete Deltidsarbete 
> 35 tim/vecka < 35 tim/vecka 

UTBILDNING 
modell (5.13) 93*** -1.07*** 
modell (5.14) .03 
ERFARENHET 
modell (5.13) -3.13*** - 7.65*** 
modell (5.14) 1.79*** - 2.81*** 
TJÄNSTGÖRING 
modell (5.13) 1.39** 2.29** 
modell (5.14) .10 - .62 

Signifikansnivåer: *** = 2%, **=5%, * = 10% 

Tabell A:4:4 Omvänd linjär regression med olika beroende variabler. 
Olika åldersgrupper. 

-30 år 30-40 år 40-50 år >50 år 

UTBILDNING 
modell (5.13) 
modell (5.14) 
ERFARENHET 
modell (5.13) 
modell (5.14) 
TJÄNSTGÖRING 
modell (5.13) 
modell (5.14) 

.321 -.584* .677** -.132 
-.05 -.505*** -.206 .005 

-.449 -2.044*** -6.413*** -9.826' 
-.031 .183* .177 .821; 

-.165 .435 3.847*** 5.643! 

-.457 -.41 1.78* 2.805' 
* * * 

* 

Signifikansnivåer: *** = 2%, ** = 5%, * = 10% 
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Modellerna (A5.1)-(A5.6) är en utvidgning av modellerna (5.17)-(5.19). Här ingår 
förutom kön, lön och kvalifikationsindex också variabler som beaktar individernas 
skilda personegenskaper samt yrkes- och näringsgrenstillhörighet. 

W = f1 (K, KVAL, CIV, REG, SK, B, TIM) (A5.1) 

W = f2 (K, KVAL, CIV, REG, SK, B, TIM, YRKE, NG) (A5.2) 

W = f3 (K, KVAL1,KVAL2,KVAL3, CIV, REG, SK, B, TIM) (A5.3) 

W = f 4 (K, KVALj,KVAL2,KVAL3, CIV, REG, SK, B, TIM, (A5.4) 

YRKE, NG) 

KVAL= f5 (K, W, CIV, REG, SK, B, TIM) (A5.5) 

KVAL = f 6 (K, W, CIV, REG, SK, B, TIM, YRKE, NG) (A5.6) 

där W är timlön (kronor), KVAL är kvalifikationsindex och KVALp KVAL2 och 
KVAL3 är detta index uppdelat. K är kön (K=l kvinna, K = 0 man). B är antal 
barn, TIM är antalet arbetstimmar per vecka. CIV är civilstånd och REG är geo
grafisk region. SK anger skiftarbete. YRKE och NG anger yrke respektive 
näringsgren (se fotnot under tabell 4.1). 
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Rcsultaten framgår av nedanstående tabell. 

Tabell A5.1 Skattningar av direkt och omvänd linjär regression. Olika utbild
ningsgrupper3. Koefficienter för könsvariabeln (K) redovisas. 

Modell DUF DUY DUS DUH 

D (A5.1) -7.132 -9.03 -5.96 -21.332 
(-4.73) (-9.16) (-3.12) (-2.87) 

I R2 .12 .26 .34 .17 

R (A5.2) -6.286 -9.282 -5.147 -14.936 
(-3.23) (-8.04) (-2.39) (-1.88) 

E R2 .15 .33 .41 .20 

K (A5.3) -7.015 -8.106 -6.007 -20.40 
(-4.54) (-8.26) (-3.27) (-2.78) 

T R2 .12 .29 .39 .23 

(A5.4) -6.126 -7.974 -4.953 -14.887 
(-3.09) (-6.81) (-2.36) (-1.90) 

R2 .15 .34 .45 .24 

O (A5.5) -1.93 -.124 -.658 -.685 
M (-5.17) (-.51) (-1.52) (-1.44) 
V R2 .23 .21 .30 .13 
Ä 
N (A5.6) -1.799 -.755 -.918 -.578 
D (-3.76) (-2.66) (-1.87) (-1.18) 

R2 .27 .28 .36 .19 

a Utbildningsgrupperna är: DUF grundutbildning upp till nio år, DUY avser realskola, yrkesskola 
m m, DUS avser de med studentexamen m m och DUH examen från universitet och högskola (t-
värden inom parentes). 



- 1 6 5 -

APPENDIX 5 

KOMMENTARER TILL VISSA DATA SOM ANVÄNDS I KAPITEL 6. 

Datauppgifterna har inhämtats från offentlig statistisk främst SOS Industri och 
SOS Löner (tidigare Lönestatistisk Årsbok). Tillförlitligheten av denna statistik är 
tyvärr inte fullständig. Under hela 1950-talet betonas t ex i varje utgåva av Löne
statistisk Årsbok och SOS Löner att företagsregistret inte kan hållas aktuellt trots 
regelbundna kompletteringar. Statistiken bygger på inhämtade uppgifter från 
företagen. Det är frivilligt för företagen att lämna dessa. Detta innebär bl a en risk 
för oregelbundenhet i inlämnandet vilket i sin tur äventyrar jämförbarheten. Vis
serligen har statistiken blivit bättre men fortfarande kvarstår brister bland annat 
vad gäller de små företagen. På grund av dessa skevheter i materialet bör viss för
siktighet vad gäller tolkningen av resultat iakttagas. (Se t ex SOS Löner 1953/54:2 
och Ullenhag (1971) s 116). 

Perioden omfattar åren 1950 t o m 1985. Eftersom branschindelningen ändrats 
under perioden har jag haft som utgångspunkt att låta den sedan slutet av 1960-
talet SNI-indelningen (Svensk Näringsgrenslndelning) gälla. Anpassningen till SNI 
har inneburit att uppgifter om arbetarnas branschindelning fram tom 1968 (för 
arbetar per sonalen och för löner t o m 1971) har omräknats för att passa detta nya 
system. 

ANTAL VUXNA ARBETARE I INDUSTRIN 

Uppgifter om antal arbetare har hämtats från SOS Industri och avser arbetarper-
sonal. Uppgifterna avser medelantalet under verksamhetstiden sysselsatta ar
betare. 

För att en anpassning till SNI skall kunna ske har för perioden 1950-1967 följande 
beräkningar genomförts: Perioden 1950-1967 redovisas all arbetarpersonal i in-
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dustrin (motsvarande SNI-kod 2 + 3) exklusive de i e l-, gas- och värmeverk. Dess
utom har branscherna 'livsmedelsindustri' och 'dryckes- och tobaksindustri m m' 
summerats (skall motsvara SNI 31). Vidare har till 'textil- och bekläd
nadsindustrin' lagts 'läder-, hår- och gummiindustrin' exklusive 'gummiindustri' 
m m (skall motsvara SNI 32). 'Gummiindustrin' har i sin tur summerats ihop med 
'kemisk industri' (motsvarande SNI 35). 

'Massa och pappersindustri' har summerats ihop med 'grafisk industri' (skall mot
svara SNI 34). Slutligen har omfattningen av arbetarpersonalen i 'verkstadsin
dustrin' (motsvarande SNI 38) erhållits genom att 'järn-, stål- och metallverken' 
exkluderats. Denna senare branch har nummer 37 enligt SNI-koden. Slutligen har 
gjorts en separat beräkning för 'tillverkningsindustri' (SNI 3) och för gruvindustrin 
(SNI 2). 

'Trävaruindustrin' (SNI 34) samt 'jord- och stenindustri' (SNI 36) var de enda som 
inte påverkades av övergången till SNI-koden. 

Allmänt kan sägas att övergången till SNI har inneburit att vissa aktiviteter ute
slutits ur industristatistiken och införlivats med andra branscher. Ett exempel be
lyser betydelsen av detta. År 1968 övergick ca 38 000 arbetare till andra sektorer. 
Av dessa var endast en bråkdel kvinnor (ca 500). De branscher som framför allt 
berördes av detta var 'reparation av hushållsvaror och fordon' som införlivades i 
tjänsteproduktionen (SNI 9) och i byggnadshantverk. 

ANTAL ARBETSTIMMAR UTFÖRDA AV VUXNA ARBETARE I INDUSTRIN 

Uppgifter om arbetstimmar har hämtats ur SOS Löner tabell: "Genomsnittlig 
timförtjänst för vuxna arbetare inom egentlig industri". Uppgifterna avser således 
arbetstimmar (1 000-tal) utförda av vuxna kvinnliga och manliga arbetare i in
dustrin. 

Fram tom 1970 är branschindelningen den gamla (se ovan för en beskrivning av 
hur arbetstimmarna summerats), fr o m 1971 avser arbetstimmarna den nya 
näringsgrensindelningen. Som nämnts ovan kom införandet av SNI att bl a ute
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sluta vissa aktiviteter t ex 'reparation av hushållsvaror och fordon' vilket medförde 
en reducering av arbetstimmarna i 'verkstadsindustrin'. 

Fr o m 1976 har mätperioden ändrats och avser nu antalet arbetstimmar andra 
kvartalet respektive år i stället för helt kalenderår. För att erhålla jämförbarhet 
över hela perioden 1950-1985 har jag därför multiplicerat den från och med 1976 
uppgivna kvartalssiffran med fyra. Ett alternativt tillvägagångsätt hade varit att di
videra arbetstimmarna som uppgivits respektive år för perioden 1950-1970 med 
fyra. Det föreföll dock naturligare att välja det första alternativet. 

Avslutningsvis bör det påpekas att det föreligger en viss asymmetri vad beträffar 
uppgifter om kvinnors deltagande i 'järn-, stål- och metallverk' (SNI 37). För pe
rioden 1950-1954 finns det inte uppgivet att kvinnor utfört några arbetstimmar alls. 
Jämför man detta med uppgifter om antalet kvinnliga arbetare samma år finner vi 
dock att där faktiskt fanns kvinnliga arbetare, om än få (knappt 1 000). 

GENOMSNITTLIG TIMFÖRTJÄNST, VUXNA INDUSTRIARBETARE. C-LÛN. 

Uppgifterna om lön är hämtade ur SOS Löner (tidigare Lönestatistisk årsbok). 
Med C-lön avses tidslön och/eller ackordsarbete inklusive övertid, skifttillägg, 
helgdagslön, semesterlön och andra förmåner. 

Genomsnittlig timförtjänst har erhållits genom att lönesummorna för de olika 
grupperna av arbeten dividerats med till detta svarande antal arbetstimmar. 

Fram tom 1970 följer redovisningen den gamla branschindelningen. För perioden 
1950-1970 gäller därför speciella förhållanden. För det första saknas uppgift om 
genomsnittlig timförtjänst för tillverkningsindustrin i sin helhet (SNI 3). För det 
andra är löneuppgifterna för den sammanslagna livsmedels-, dryckes- och tobaks
industrin hämtade från livsmedelsindustrin enbart. Löneuppgift för den samman
slagna textil-, beklädnads- läder- och hårindustrin är hämtade från textil- och be
klädnadsindustrin enbart. För massa-, pappers- och grafisk industri är löneuppgift 
hämtad från massa- och pappersindustri. Lön för kemisk industri har inte beaktat 
att där också ingår gummiindustri. Löneuppgift för verkstadsindustrin slutligen av
ser lön inkl järn-,stål- och metallverk. 
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Jag har således inte gjort någon speciell löneberäkning när jag anpassat den gamla 
branschindelningen till SNI. Min uppfattning är att avvikelsen inte är så stor att 
den påtagligt skulle förrycka lönens storlek i de olika branscherna. 

En annan faktor som möjligen kan minska betydelsen av den bristande över-
enstämmelsen mellan olika tidsperioder samt mellan uppgiven lön för bransch och 
uppgivna arbetstimmar respektive arbetarantal är följande. Det är inte den 
absoluta lönens storlek som är central i min studie utan den relativa lönen (kvin
nors lön relativt mäns lön). Eftersom man måste anta att över- respektive 
underskattningar av lönens storlek slår lika mycket (alternativt lika litet) för både 
kvinnor och män kan man på goda grunder anta att det relativa löneläget lämnas i 
stort sett opåverkat. Trots detta kan man naturligtvis inte bortse från att viss 
osäkerhet i lönens storlek föreligger. En osäkerhet som dock främst rör perioden 
före 1970. 

Den genomsnittliga timförtjänsten 1962-1967 för hela industrigruppen (2 + 3) har 
exkluderat 'tidningstryckerierna' dessa år. 

Från och med 1976 avser löneuppgiften endast andra kvartalet respektive år. 
Denna får dock anses utgöra ett tillförlitligt medelvärde sett över hela kalender
året varför denna ingår obearbetad i vårt tidsseriematerial. 

Avslutningsvis kan påpekas att precis som det saknas uppgift om arbetstimmar 
utförda av kvinnor i järn-, stål- och metallverk. 1950-1954 så saknas också löne
uppgift för kvinnor dessa år. 

ÖVRIGA VARIABLER 

V: Registrerade vakanser hos arbetsförmedlingen. Totalt och för industrin. 

OFF: Offentlig konsumtion och bruttoinvesteringars andel av BNP, 
(Co + IQB)/BNPm (löpande priser). Uppgifterna har hämtats ur Statistisk 
Årsbok Försörjningsbalans, fr o m år 1965 börjar man särredovisa in
vesteringar i permanenta bostäder. Man summerar därvid både privata 
och offentliga bostadsinvesteringar. Detta påverkar naturligtvis jämför
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barheten men p g a ett begränsat offentligt bostadsbyggande före 1965 
tror jag inte det har så stor betydelse. 

U: Total arbetslöshet enligt fackföreningsstatistiken. 

LO: Uppgifterna är hämtade ur Statistisk Årsbok och avser antalet LO-an-
slutna kvinnor i förhållande antalet män (exkl de i kommunalarbetarför
bundet och de i handelsanställdas förbund). Trots denna reduktion ingår i 
denna variabel LO-anslutna kvinnor och män som inte arbetar i industrin. 
Min bedömning är dock att de två förbund som exkluderats räcker för att 
få en tillräckligt god uppskattning av kvinnors relativa organisationsut
veckling i industrin. 
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Om man har för avsikt att förklara efterfrågan på arbetskraft måste man ta hänsyn 
till de förändringar i efterfrågan som beror på ändringar i sysselsättningsmönster 
t ex mellan mer eller mindre kvinnointensiva branscher. Eftersom i vår modell re
lativ lön uttrycker den relativa arbetskraftsefterfrågan måste man söka konstant-
hålla för den förändring i relativ lön som beror på ändrade relationer höglöne-
låglönebranscher och således inte kan kan tillskrivas en minskad diskriminering. 

Detta gör man genom att konstruera ett index. Ett sådant kan se lite olika ut men i 
princip handlar det om att sysselsättningskvoten mellan kvinnor och män i respek
tive industri, som antas vara konstant, viktas med andelen män i den industrin. Det 
index som ingår i vår modell är detsamma som använts av Zabalza och Tzannatos 
(1985) och kan härledas på följande vis: 

Antag att produktionsfunktionen i sektor i är 

där Q är produktion, M är manliga arbetskraften, F är den kvinnliga arbetskraften 
och R övriga produktionsfaktorer, a och b är parametrar. Antag vidare att fak
torerna erhåller lön (W) i enlighet med sin marginalproduktivitet (MP) dvs 

Q. = R Mai F.bi (A6.1) 

fiQ/dF. 
W./W 

f' 1 (A6.2) 

SQj/dMj 

Nu gäller att 

5Q./dF. = b.Q./F. r  i  i i '  i  (A6.3) 
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och 

SQj/dMj = ajOj/M. (A6.4) 

Således gäller att 

Wf/Wm = bjMj/ajE (A6.5) 

K. = bj/aj ger 

Fi = Wm/Wf (KiMi> (A6-6> 

Summering över alla industrier ger 

E F = Wm/Wf (E KMj) (A6.7) 

Division med M ger 

F/M = Wm/Wf (E K.M./M ) (A6.8) 

Arrangerar vi om termerna erhålls 

Wf/Wm = M/F (E KjMJ/M ) (A6.9) 

Av detta uttryck framgår att relativ lön inte bara är beroende av relativ sysselsätt
ning (M/F) utan även av industristrukturen som den mäts i parentesen ovan. 
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Ur (A6.5) ovan framgår att 

K, = (Wf. F|)/(Wm* M.) 

d v s  k v i n n o r n a s  l ö n e a n d e l  i  b r a n s c h  i .  V i  a n t a r  n u  a t t  d e n n a  ä r  k o n s t a n t  o c h  l i k a  
med genomsnittet för perioden 1950-1985. Vårt index blir då: 

I, = £ Kj(M it/Mt) 
i = i 
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