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FORORD

Lenesattningen paverkar dels resursferdelningen i samhallet, dels in
komstferdelningen. Loneskillnader styr arbetskraften till olika yrken
och till olika verksamhetstyper och sektorer av ekonomin, alltefter
ferskjutningar i efterfragan pa arbetskraft. I enlighet med den s.k.
human-kapitalteorin kan leneskillnaden mellan grupper med ol{ka utbild
ningslangd ses sam en avkastning pa investering i utbildning. Lone
sattningen inverkar darfer ocksa pa incitamentet att skaffa sig utbild
ning av varierande langd, yare sig den sker inom utbildningssektorn
eller pa arbetet. Dar;genom avspeglar loneskillnaden del vis den sam
hallsekonomiska och privatekonamiska lonsamheten av investeringar ;
utbildning och far ett inflytande pa hur stora resurser som satsats pa
utbildning.

Den statliga sektorn har sv~rat for en stor del av de~ totala
sysselsattningsokningen i samhallet de sista tio aren. Med hansyn till
detta och till att det rader ett nara samspel mellan lonesattningen i
statlig och privat sektor har Industriens Utredningsinstitut ansett det
angelaget att studera lonestrukturen for tjansteman inom denna sektor.

Initiativet tillforeliggande utredning av lonestrukturen inom
den statliga sektorn togs ursprungligen av fil.dr Rudolf/Meidner, som
formedlade ett anslag fran Riksbanksfonden. Projektet ansags passa
val in i institutets forskningsprogram, eftersom detta redan upptog en
studie av lonestrukturen bland privatanstallda tjansteman med hogre ut
bildning, som utfordes av docent Anders Klevrnarken. Denne har funge
rat sam handledare fer proj~ktet.

Utredningen har huvudsakligen inriktats pa en analys av livs
loneutvecklingen for tjansteman. med olika utbildningslangd med utgangs
punkt fran human-kapitalteorin. Forfattaren soker·.·ocksa· forklara lone
skillnaden mellan man och kvinnor. Vidare diskuteras lijnestrukturens
forandring i r~lation till lonepolitiska mal och hur marknadskrafterna
paverkar denna. Lonestrukturen inom.den statliga sektorn jamfors med
lonestrukturen inom den privata sektorn. Vidare kartlaggs loneskillna
den med avseende pa verksamhetsomraden och regioner.
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Undersokningen har utforts av civilekonom Siv Gustafsson. En

rAdgivande grupp med·representanter for Svenska Arbetsgivareforeningen s

statens avtalsverk, Statsanstalldas Forbund, Statstjanstemannaforbundet
och SACO/SR har foljt arbetet med utredningen och lamnat synpunkter pa
det.

Olika versioner av utredningen har diskuterats vid det hogre na
tionalekonomiska seminariet vid Handelshogskolan under ledning av pro
fessor Karl G. Jungenfelt och professor Erik Dahmen. Institutet tackar
dem for deras vardefulla bidrag och intre.sse och det aktiva stodsan
kommit forfattaren till del.

Studien har utforts genom en bearbetning av primarmateria1et till
statistiska centralbyrans statstjanstemannastatistik. For undersok
ningen av privatanstallda tjanstemans loner har inom SAF framstallda
bearbetningar av SAF-statistiken utnyttjats.

Stockholm i januari 1976

Laras WohZin
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KAPITEL 1

STUDIENS UPPLAGGNING OCH VIKTIGASTE RESULTAT

1.1 VARFOR EN STUDIE AV DEN STATLIGA LONESTRUKTUREN?

Inkomstfdrdelningen i samhallet agnas stor uppmarksamhet i den poli

tiska och ekonomiska debatten. Eftersom lonerna utgor en stor,del av

befolkningens inkomster ar lonestrukturen av stor vikt for inkomstfor

delningen. En allt storre del av den svenska arbetskraften har under

sena re ar funni t sy·sse1sattni ng i den offentl i ga sektorn. Ju storre

andel av sysselsattningen'·7·o~s.ker i ,.offentlig reg;, desto storre be

tydelse for inkomstfdrdelning'en':h~rlonestrukturen inom den statli.-g·a

sektorn. Men lonestruktur·en,·.inO,m ,~en statl i g~ sekto~n kan ocksa rPa. f,le

ra olika vagal" paverka1one'struktu,ren, inom andra sektorer av santhal1et.

Lonerna och 'loneski11naaerna~no~ den statliga' sektorn, ar val kan

da eftersom sta tl i ga .tj anste-r.s lonegradsp1aceri,ng fi nns angi ven, i of

fentliga publikationer. 'Man<"kan al~tsa mycket latt ta",reda pa lonen

for t.ex. en adjunkt, en byr~d;:rektor e11e,r· en professor. Daremot ,ar

det inte lika 1att att ta're'da p~' hurstora loneskillna'derna ar'i ge-
l' '\'

nomsnitt mellan SACO:s och,'~F~.S. medlemm~r~ me11an manliga och kvi·nn-

liga tjansteman eller,mella-~':9tat.1igt och 'privat ansta11da tjansteman~

Det ar fragor avseende denna ,typo a'v 'lo'tie~~i~lnader sam vi har skall for

soka besvara.
Syftet med denna undersokn,;:ng, ..a'r saledes' att beskriva ach fork1ara

lonestrukturen, dvs. loneski"i'n~oermel1an tjansteman. Det ar darvid

nodvand i gt att ha nagra kri teri er enl,i g.t vi 1ka i ntressanta 1oneskill na

der kan utva1jas for studium. Sadana.kriterier kan 1ampligen sokas i

ans1utning till fragan: Varfor fi,nns det .loneskillnader? For att fa

svar pa denna frAga maste man bilda sig en uppfattning om hur lonebi1d

ningen gar till.

1.2 DET STATISTISKA MATERIALET

.Den svenska arbetskraften omfattade 1971 3,96' miljoner mann;skor. 1

1 Arbetskraftsundersokningen,arsmede1tal 1971, utgiven av 8CB, 1972.
2-764347 GustBfsson 17



Alla dessa var dock inte anstallda i foretag och myndigheter. I siff
ran ingar egna foretagare, anstallda i jordbruket och arbetslosa. En
stor del av de anstallda har deltidsanstallning medan endast de hel
tidsanstallda medtagits i denna studie for att undvika att skillnader
i arbetstidens langd skall paverka resultaten. Antalet personer med
heltidsanstallning inom statliga och kommunala myndigheter eller en
skilda foretag uppgick till 2,22 miljoner, nar man med heltidsanstall
ning menar en arbetstid pa minst 35 timmar per vecka.

Den statliga sektorn definieras i denna studie sa att den omfat
tar loneplansplacerade tjansteman i statliga myndigheter, affarsverk

och skolor. Larare ar visserligen anstallda av kommunerna men deras
loner betalas av 'staten och de raknas darfor till den statliga sektorn.
Kallmaterialet till studien utgors av den lonestatistik for den stat
liga sektorn som publiceras av SeB. Den stat1iga sektorn ar darfor de
finierad av statstjanstemannastatistikens omfattning. Antalet stats
tjansteman uppgick 1971 enligt denna till 345 000 personer, vilket ut

gar 15 %av al1a heltidsansta1lda.
Lonestrukturen inom den statliga sektorn jamfors ocksa med lone

strukturen inom den privata sektorn. For denna jamfdrelse anvands
Svenska Arbetsgivareforeningens (SAF) lonestatistik, som omfattar hel
tidsanstallda tjansteman i till SAF anslutna foretag. 1 Denna statistik

omfattade 1971 282 700 personer och tacker darmed omkring 13 %av samt
liga heltidsanstal1da. Majoriteten av de 2,22 miljonerna heltidsan
stallda ar alltsa tnte med i denna studie, eftersom bl.a. industriarbe

tarnas loner inte studerats.
Pa grundval av SCB:s primarmaterial har statstjanstemannen samman

forts i grupper med hansyn till utbildning, alder, kon, statlig myndig
het och region. Pa detta satt har statstjanstemannen indelats i 25 ut
bildningsgrupper, 30 grupper av myndigheter, nio aldersgrupper, fyra re
gioner och de tva konen. Lonernas medelvarden och standardavvikelser
har beraknats for tjansteman som har samma karakteristika i dessa avse
enden. Standardiseringsberakningar av olika slag har utforts, bl.a.

rned hja1p av regressionsanalys.
SAF:s tjanstemannastatistik har omgrupperats sa att alders- och

utbildningsgrupperade medelloner beraknats for man och kvinnor separate

1 SAF, Loner for tjansteman, gemensam for SAF, SIF, SALF Deh RTF; arlig.
SAF = Svenska Arbetsgivareforeningen, SIF = Svenska industritjanste
mannaforbundet, SALF = Svenska Arbetsledareforbundet oeh RTF = Randels
tjanst~mannaforbundet.
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1.3 LUNEBILDNINGEN

Inom studiet av lonebildningen kan man urskilja tva ansatser som leder
till olika forklaringar av loneskillnader. Enligt den forsta ar lone
strukturen i forsta hand bestamd av marknadskrafterna. Med denna an
sats staller man upp en modell for jamvikt pa arbetsmarknaden oeh un
dersoker om de loneskillnader som modellen implieerar overensstammer
med dem som kan observeras i verkligheten. De avvikelser fran model
len som kan konstateras tol~as som ett resultat av att marknadskraf
terna inte tillatits fritt spelrum. Ett sadant IIhinder" for marknads
krafternas fria spel ar t.ex. forekomsten av avtalsforhandlingar.

Enligt den andra ansatsen bestams lonestrukturen i fdrsta hand
av avtalsforhandlingarna. Forhandlarna antas strava efter att hoja
den egna medlemsgruppens loner sa myeket som mojligt eller atminstone
verka for att det relativa lone1aget inte fdrsamras. For att testa
denna teori har man en forhandlingsmodell dar parternas relativa styrka
avgor forhandlingsresultatet. De skillnader som kan observeras mellan
rnodel1ens forutsagelser oen verkligheten tolkas som resultat av mark
nadskrafter, over vilka forhandlarna inte har nagon kontroll. 1

I denna studie gors ett forsok att ta hansyn till bAda dessa
slag av inf1ytanden. Avtalsforhandlingarna bestammer vilka loner olika
tjansteman skall erhAlla, eftersom man i forhandlingar kommer overens
om i vilken lonegrad varje tjanst ska1l plaeeras~ Daremot forhandlar
man inte om vilka, egenskaper en tjansteman skall ha for att erha11a en
viss tjanst. Individernas konkurrens om tjansterna oeh arbetsgivarnas
konkurrens om arbetskraften kommer att avgora vilka krav i fraga om ut
bildning, yrkeserfarenhet m.m. som kommer att stallas for olika befatt
ningar. Utbudet av personer med olika slags kunskaper paverkar darfor
lonebildningen. Analysen av marknadsbetingade bestamningsfaktorer till
lonestrukturen genomfors utifran overvaganden om vilka faktorer som be
stammer individernas val av utbildning och yrke.

Den andra ansatsen forutsatter att man skaffar sig en uppfattning
om vilka mal som ar drivkraften for forhandlarna. Det ar for enkelt
att saga att ma1et ar att hoja den egna medlemsgruppens loner, efter
som organisationerna har medlemmar med sa skiftande bakgrund. Darfor
gor organisationerna prioriteringar av olika slag. Analysen av hur or-

1 Fo1jande eitat ur "TCO oeh lonepo1itiken" [1970] (s. 49) kan i11ustre
ra detta tankande: "LPK framholl att en lonesattning sam i huvudsak be
tingas av rnarknadskrafterna inte kan aeeepteras."
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ganisationerna genom sitt agerande paverkar lonestrukturen gors genom
en bedomning av deras lonepolitik med stod av lonepolitiska skrifter
och utta1anden.

1.4 DET STATLIGA LONESYSTEMET

Inom den statliga sektorn till~mpas ett bundet lonesystem, vilket inne
bar att lonerna ar satta for de olika tjansterna och inte for enskilda
tjansteman. Inom den privata sektorn ar daremot lonesattningen fri,
vilket innebar att lonerna bestams individuellt for varje tjansteman.
I den statliga sektorn ar vidare lonerna faststallda enligt ett ~ystem

med lonegrader och loneklasser. Detta system paverkar lonestrukturen
pa olika satt.

En effekt av det statliga lonesystemet ar att forandringar i ar
betsmarknadslaget inte medfor fdrandringar i lonerna for de olika tjans
terna. Om det t.ex. ar svart att rekrytera byradirektorer, kan inte
lonen for byradirektorstjansten hojas av arbetsgivaren. Detta betyder
dock inte att marknadsforandringar inte kan paverka lonestrukturen.
Nar det ar brist pa akademiker anstalls dessa formodligen i tjanster
placerade i hogre lonegrader an nar det ar overskott pa akademiker.
De har kanske ocksa lattare att avancera till hogre tjanster i en brist
situation an i en overskottssituation.

Det statliga lonesystemet begransar ocksa arbetstagarorganisatio
nernas majligheter att agera i avtalsforhandlingar. En lontagarorgani
sation ar i al1manhet bunden till att begara uppflyttning en hel lone
grad for en grupp vars lonelage man vill forpattra. Om utrymmet' for
lonehojningar ar begransat kan kanske t.ex. ·inte alla lokf6rare flyt
tas upp en lonegrad, utan man tvingas va1ja, ut soml iga lokforare sam
far denna lonehojning. Om det inte funnits ett system med lonegrader '
skulle alla lokf6rare kunnat fa en ,hojning som va'r mindre an en lone
grad.

Det ar forstas mojligt att forhandla om:hur stort avstandet mel
lan lonegraderna skal1 vara. Sadana forandringar innebar dock utarbe~

tande av nya loneplaner och har inte anvants sa ofta .. Om forfarandet
anvandes oftare skulle det medf6ra att olika lonepJaner til1ampades
pa olika sektorer av statsf6rvaltningen. De fordelar som en gemen~am

1onep1an ansetts i nnebara skull e darmed for'svi nna.
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Bestammelser i lonesystemet avseende loneklassuppflyttningar och
befordri ngsganga r har di rekta effekter pa lonestrukturen·. Eftersom
tjansteman erhaller loneklassuppflytt~ingarefter tjanstetid kommer
aldre tjansteman i allmanhet att ha hogre loner an yngre. Effekten
av befordringsgangarna, som innebar att en tjansteman flyttas upp i
hogre lonegrad efter viss tjanstetid utan att behova seka ny befatt
ning, ar densamma. Lenerna kommer darfor att oka med Aldern pa grund
av dessa bestamme1ser.

1.5 MARKNADSKRAFTERNAS INFLYTANDE PA LUNESTRUKTUREN

Den teori for marknadskrafternas inf1ytande pa lonestrukturen som an
vands baserar sig pa teorin for investeringar i kunskapskapital. l Ett
viktigt antagande som gars en1igt denna teori ar att he1a livsinkomsten
och inte bara begynnelselenen spe1ar roll nar individerna valjer ut
bildning och,yrke.' Om den fO.rvantade 1ivsinkomsten efter en viss ut
bildning. ar hogre an den efter annan utbi1dning, kommer f1er att valja

:utbildningen med deri hegre .livsinkomsten tills utbudet har okat sA
my~·ket att lonerna press~s ned och 1ivsinkomsterna blir desamma vilken
utbi ldni ng man an ·valjer.

Om nuvardet'aV livsinkomsteri ar detsamma for all utbildning inne-
. bar det att personer med langre utbildning har hogre len an personer

med kortare utbildning. Under.tiden man utbildar sig avstar man ju
,fran forvarvsinkomster i hopp om att den lon man far nar man kommer ut
; 'forvarvslivetskall vara sa hog att den racker till att betala de
skul der man drar pa si 9 for att fi nansi era si na studi er. Arbetsg,i va r
na'skulle emellertid inte ha nagon anledning att betala hogre len till
en person med langre utbi1dning, Olli inte denna utbildning okade produk
tiviteten. Ett viktigt antagande som.gors_ar darfer att utbildning ho
jer produktiviteten. Pa detta satt kan utbildning betraktas sam en in
vestering.

Individernas moj1igheter att gora investeringar i kunskapskapital
ar emel1ertid inte uttomda vtd avslutad skolning. Val sA viktig ar den
inl~rning som sker i yrkeslivet. I teofin a~tas att det normala ar att
alla yrkesarbetande fortsatter att gora nagon form av investeringar som

1 Teorin bar utveek1ats av amerikanska ekonomer; se t.ex. Becker [1964]
oeh Mincer [1970] oeb [1974]. Svenska ekonomer som arbetat med denna
teori ar t.ex. Magnusson & Tyebsen [1972] Deh Stahl [1974].
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hojer produktiviteten. Detta medfor att lonerna norma1t kommer att
stiga med okat anta1 ar i yrkesarbete, och lonerna kommer darfor att
oka med a1dern sa att a1 dre tjans ternan i all luanhet ha r hogre lon an
yngre. De a1dre tjanstemannen har genom dessa investeringar kvalifi
cerat sig for hogre tjanster.

Lonen kommer att oka i olika snabb takt med aldern for olika per
soner beroende pa ; fdrsta hand tva faktorer. Den ena ar storleken av
kunskapsokningen i yrkeslivet och den andra ar arten av denna kunskaps
okning. Om det man lart sig ar speciellt anpassat for just det fore
tag eller den myndighet dar man ar anstalld, kommer inlarningen inte
att leda till sa snabba loneokningar som den skulle gora om kunskaper
na yore mera allmanna. Arbetsgivaren behover namligen inte lopa nagon
stor risk att andra arbetsgivare kORer over anstallda med specifika
kunskaper, och darfor kommer inte hela produktivitetsokningen den an
stallde tillgodo ; form av hogre lone

Inom teor;n betonas individernas valfrihet. Utbildni~gsvalet an
tas ske efter ekonomiska overvaganden. Men manga personer gar kanske
sitt utbildningsval efter vad traditionen i familjen bjuder eller dar
for att det ar roligt att studera. Studier kan rymma en stor del kon
sumtion vid sidan av investeringsaspekten. PA samma satt kan individen
vi d yrkesva1et ta hansyn ti 11 andra faktorer:· an den med yrket forkni p
pade lonen. Teoretiskt sett vAllar detta inget problem. En utbild
ning med ett stort matt av konsumtion antas locka fler studenter. Det
stora utbudet medfor da att de loner de erbjuds efter avslutade studier
blir lagre an efter en utbildning som inte rymmer sa stor andel konsum
tion. Ett trivsamt yrke skulle ocksa i farhalla~de till mindre attrak
tiva yrken medfora lagre loner sa att de som valjer ett sadant yrke
ocksa betalar for "trivseln" genom de lagre lenerna.

Enligt teorin antas ocksa att individerna efter intradet pa ar

betsmarknaden kan aka sin produktivitet genom medvetna anstrangningar.
Vissa faktorer~ som bestammer vi~ken produktivitet man uppnar i arbets
livet, sasom den medfadda begavningen t formagan att samarbeta och kom
municera osv. ~ kan man kanske inte pAverka genom medvetna anstrang
ningar.

Manga faktorer som bestammer skillnader i karriarutveck1ing och
loner mellan individer kan darfor inte mata5 genom de testbara hypote
ser som teorin genererar. Det ar darfer naturligt att vanta 5ig att
en stor del av loneskillnaderna mellan individer forblir oferklarade.
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1.6 LONTAGARORGANISATIONERNAS LONEPOLITIK

De tre stora lontagarorganisationerna LO, TCO och SACO/SR har medlem
mar bland de 345 000 statstjanstemannen. De LO-ans1utna statstjanste
mannen ar organiserade i Statsansta1ldas Forbund, som 1971 hade 95 000
loneplansplacerade medlemmar. TCO:s statstjanstemannasektion hade
184 000 medlemmar. Bland SACO:s medlemmar fanns 48 000 statligt an
stallda, och Statstjanstemannens Riksf6rbund som numera fusionerats
med SACO hade 19 000 medlemmar.

De olika organisationernas lonepo1itik bedoms har med stod av de
ras lonepolitiska skrifter och uttalanden. Nagra av de mal som anges
kan tolkas som onskemal om minskade loneskillnader me11an olika grup
per av tjansteman och kan darfor jamforas med den faktiska utvecklingen.

~ven om det visar sig att den faktiska utvecklingen gatt i den
onskade riktningen eller att de loneskillnader man sager sig vilja be
kampa praktiskt taget har forsvunnit, kan man emellertid inte dra slut
satsen att det ar de lonepolitiska insatserna som har fatt denna effekt.
Organisationerna har flera mal som ibland strider mot varandra, och det
finns inte bara del vis motsatta mal for arbetsgivare och arbetstagare,
utan de olika lontagarorganisationernas mal star ofta f motsats till
varandra.

For att undersoka vad som ar effekten av lontagaror'gani sati oner
nas politik skulle man darfor behova kanna til' de olika organisatio
nernas forhandlingsstyrka dels i forhallande till varandra, dels i for
hallande till arbetsgivarparten. Men aven om man kande till detta,
skulle man inte kunna dra slutsatsen att de observerade forandringarna
ar resultatet av nagon parts agerande. Det kan mycket val vara sa att
marknadskrafterna har medfort de observerade forandringarna, och att
detta kommit att innebara att en lontagarorganisation har seglat i med
vind medan en annan seglat i motvind. Lontagarna aremellertid intres
serade av att uppna sina mal oavsett om det sker genom marknadskrafter
na eller genom en organisations direkta agerande. Det ar darfor in
tressant att undersoka om utvecklingen narmat eller fjarmat dem fran
dessa mal.

1.7 UTBILDNING OCH LON

En av fdrutsagelserna fran teorin for investeringar i kunskapskapital
ar att lonerna okar med utbildningstidens langd. Denna hypotes under
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soks for manliga statstjansteman i olika aldersgrupper. Det visar
sig att lonen okar med ungefar 8 % for varje ar av skolutbildning ut
over grundskolan. Medel10nerna for a11a utbildningsgrupp~r 1igger
dock inte pa en sadan niva att de motsvarar den lon som antalet skol
ar forutsager. Sa t.ex. har socionomerna en lon som motsvarar ett ar
kartare utbi1dning an den faktiska, medan 1akarnas lon motsvarar nara
fern ars utbi1dning utover den faktiska. Detta resultat kan talkas sa
att det inte ar jamvikt i loneski11naderna me11an vissa utbi1dnings
grupper. Det finns t.ex. farre som har lakarutbildning an vad som
skulle kravas for att jamviktslonerna skulle uppnas som ett resultat
av efterfragan och utbud pa lakare, medan det finns fler sacianomer
an vad sam sku11e kravas. Eftersom det finns sparrar till den hogre
utbi1dningen kan :den hogre lonen for l[k~re delvis ses sam en ranta
pa den storre studieb~gavningen.

'En annan av teorins forutsage1ser ar att lonen okar med aldern.
Genom att vara ute i yrkes1ivet kvalificerar man sig for hogre tjanster
och erha11er darmed hogre lon. For genomsnittet av de manliga stats
tjanstemannen ar lonen 63 %hogre i den hogsta aldersgruppen an i den
lagsta. Det stat1iga lonesystemet medfor loneklassuppf1yttningar tre
ganger med omkring 5 %varje gang, varfor det mesta av loneokningen pa
63 % beror pa befordran' ti 11 hogre tjanster.

'. En person som har lang ska1utbi1dning skulle en1igt teorin lat
ta re ti 11 agna si 9 produkti vi tetsht5jande kunskaper i yrkes1i vet. "Man
har 1art sig att lara. 1I Detta sku1le medfora att lonerna okade snab
bare med aldern for personer med langre sko1utbildning an for personer
med kortare'sko1utbildning. Sambandet mellan alder och lon ett visst
ar utgor en s.k. alderslonekurva. Det visar sig ocksa att alderslone
kurvan for akademiker ar brantare an den' for personer med medellAng ut
bi1dning (kortare an akademisk men 1angre an grundsko1eutbi·ldning). Den
senare ar i sin tur brantare an a1ders1onekurvan for personer med en
bart grundsko1a e1ler folkskola. Befordringsgangarna i det statliga
lonesystemet, som medfor lonegradsuppflyttning utan att man erhall~r

en hogre tjanst, galler framst de lagre karriarerna. Detta starker sl'ut
satsen att 1Angtidsutbildad~befordras till hogre tjanster i storre ut
strackning an korttidsutbildade ..

Den individue11a spri'dningen kring de genomsnitt1iga alders1one
kurvorna ar stor, och den ar storre ;- hO'gre a1drar an i 1agre dar man

befinner sig i borjan av karriaren. For a1dre tjansteman fdrklaras
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ltineskillna~erna d~rf~r mindre av skolutbildningen och mera av vad man
lart sig under yrkeslivet. Manga statstjansteman med medellang utbild
n;ng uppnar l~ner som kan betraktas som typiska akademikerloner. Vid
slutet av karriaren ar det sa mycket som 29 %av dem med medellang ut
bildning som har l~ner i niva med akademiker i motsvarande alder. Men
39 %av dem med medellang utbildning har inte uppnatt hogre loner an
vad de flesta tjansteman med grundskola eller folkskola har uppnatt.

1.8 LONESKILLNADER MELLAN ~N OCH KVINNOR

Sedan lang tid galler ftirbud mot k~nsdiskriminering vid anstallning
och befordran inom den statliga sektorn. Trots detta uppgick kvinnor
nas medell~n 1971 till endast 83 %av mannens.

Det sta'tl i ga 1tinesystemet ger mycket, sma moj 1i ghet.er att beta1a
olika ltin till personer i samma befattning. Den konstaterade ltine
skillnaden beror darftir pa att kvinnorna inte har erhallit lika val
betalda befattningar som mannen i genomsnitt. Det ar darf6r natur1igt
att stalla fragan: Varfor har kvinnorna lagre befattningar an mannen?

Enligt teorin for investeringar ikunskapskapital kan loneski11
naderna mellan individer ftirklaras av olikheter ifrAga om utbildning
eller inlarning under yrkeslivet. Om kvinnorna har kortare utbildning
e11er ett mindre antal ar i yrkes1ivet ar detta en av ftirklaringarna
till ltineskil1naderna.

Det visar sig att det finns betydande skillnader ifraga om ut
bildningsniva och genomsnittsalder mel1an man och kvinnor ansta11da vid
de olika stat1iga myndigheterna. Dessa skillnader ar darf~r en av or
sakerna till l~neskillnaderna. Men aven nar man jamftir lonerna for man
och kvinnor sam ~r lika gamla~ har samma utbildning och arbetar vid
samma statliga myndighet~ ar kvinnornas l~n lagre. Sadana alders- och
utbildningsstandardiserade loneskillnader ar olika stora inam olika
statliga myndigheter, men inte vid nagon av de studerade myndigheterna
skulle loneskillnaden mellan k~nen forsvinna om kvinnorna i genomsnitt
yore lika gamla och hade samma utbildning sam mannen. Vid postverket
uppgar denna skillnad till 8,3 %, medan den vid riksfdrsakrtngsverket
uppgar till 24~4 %.

Begynnelselonen for man och kvinnor med samma utbildning tycks

vara densamma, men darefter stiger lonen med aldern i mycket snabbare
takt f~r mannen an for kvinnorna, sa att l~neskillnaderna mellan kanen
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okar med okad Alder. Dessa skillnader i alderslonekurvornas lutning
kan observeras, vilken utbildningsgrupp och vilken statlig myndighet
man an studerar. Kvinnorna uppnar saledes inte hogre b~fattningar

med okad alder i samma utstrackning som mannen, aven om de har samma
utbildning.

En fdrklaring till att kvinnorna inte uppnar hogre befattningar
i samma utstrackning ar att de vid samma alder inte har lika manga
yrkesaktiva ar bakom sig som mannen. MAnga kvinnor gar avbrott i yr
kesverksamheten under nAgra ar for att skota barn och hem. Genomsnitt
liga data for statstjanstemannen visar att fordelningen pa anstallnings
tid skiljer sig mer an fdrdelningen pa alder nar man jamfor man och
kvinnor. Individuella data over det totala antalet ar i yrkesverksam
het har dock inte varit mojliga att erhAlla. Troligen skulle sadana
data kunna forklara ytterligare en del av loneskillnaden, liksom de vi
sat sig gora i en amerikansk studie dar sAdana data varit tillgangliga.
Denna studie visar att aven vid samma antal ar i yrkesverksamhet finns
det loneskillnader mellan konen. 1

Andra forklaringar till loneskillnader mellan individer kan, som
antytts ovan, vara olikheter ifrAga om medfodda egenskaper, sasom be
gavning, samarbetsformAga och farmaga att anpassa sig till forandring
ar'. Men varfor skulle medfodda egenskaper vara olika for man och kvin
nor? Det ar mer sannolikt att forvarvade egenskaper skiljer sig at,
om t.ex. benagenheten att genom medvetna anstrangningar aka sin produk
tivitet i genomsnitt ar mindre hos kvinnor an hos man. Kvinnorna ar
kanske inte lika villiga som mannen att saka hagre tjanster, aven om
farutsattningarna ifraga om utbildning och anstallningstid ar desamma.
Sadana val ar dock inte fristaende fran de karriarutsikter man kan rak
na med. Om man bedomer utsikterna att erhalla hagre tjanster som sma,
lockas man kanske inte att soka sadana.

1.9 LONEPOLITIK OCH LONESTRUKTUR

For att kunna genomfora en analys av i vilken man lonestrukturen Qver
ensstammer med de av organisationerna uppstallda mAlen har ett forenk
lande antagande gjorts. Alla SACO:s medlemmar antas ha akademisk exa
men. SF:s medlemmar antas ha enbart grundskola eller folkskola, medan

1 Malkie1 & Ma1kiel [1973].
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TCO:s m~d1emmar. antas ha medel1ang utbildning, dvs. langre utbildning
an SF:s medlemmar men kortare an SACO:s.

I vissa avseenden overensstammer organisationernas mal. Ett sa
dant mal ar att regionala loneski11nader inte skal1 finnas. Den stat

liga verksamheten ar representerad i a1la lane I Stockho1ms 1an ar
betade 1971 29 %av statstjanstemannen, medan de ovriga arbetade
andra de1ar av 1andet. Tjanstemannen i Stockholms 1an hade inte lang
re utbi1dning an tjanstemannen i andra delar av landet, och utbild
ningsfdrdelningen var densamma i de olika regionerna. De regionala
loneskillnaderna var sa sma att lonesummans regionala fordelning over
ensstamde nastan exakt med tjanstemannens. Till tjansteman anstallda
i Stockholms lan utbetalades salunda 29,8 %av lonesumman.

Ett annat mal som de tre organisationerna har ar att lones' "11
naderna mellan man och kvinnor bor minskas. En sadan minskning har
ocksa kommit till stand under perioden 1966 till 1971. Kvinnorna hade
1966 i genomsnitt 17 %1agre lon an man i samma alder oavsett inom vil
ken av organisationerna SACO, TCO e1ler SF man gjorde jamforelsen.
Dessa ski11nader hade 1971 minskat till mel1an 11 och 13 %.

Nar det galler loneutjamningen mellan hogre och lagre tjanster,
star SF:s mal i strid mot SACO:s. SF onskar en loneutjamning, sa att
loneskillnaderna i forhallande till de andra tva organisattonerna mins
kar. SACO har daremot med stod av livsloneresonemang och jamforelser
med akademikerlonerna i andra lander argumenterat for i stort sett bi
behallna re1ativloner for akademiker. Utvecklingen mellan 1966 och
1971 har medfort en avsevard loneutjamning. Medellonen for akademiker
var 1966 72 % hogre an medellonen for personer med enbart fo1kskola el
ler grundskola, medan differensen 1971 krympt till 61 %. Re1ativlonen
for SF:s medlemmar har okat aven i fdrhal1ande till genomsnittet for
TCO-kol1ektivet.

Eftersom SF ar den organisation som starkast betonat onskvard

heten av en loneutjamning skulle man kunna vanta sig att lonesprid
ningen inom SF-ko11ektivet sku11e vara mindre an lonespridningen bland

akademikerna och bland TCO:s medlemmar. Detta ar ocksa fa11et. Sprid
ningen kring mede1lonerna har emellertid minskat avsevart inom alla
grupper av statstjansteman. 1971 var darfor skillnaderna mel1an orga

nisationerna ifraga om lonespridning bland de egna med1emmarna mycket
mindre an 1966, dA lonespridningen bland SF:s medlemmar var k1art mind

re an lonespridningen inom TCO och SACO.
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1.10 J~MFORELSE MED DEN PRIVATA SEKTORN

Individer kan valja inte bara mellan olika utbildning och olika yrken
utan ocksa mellan anstallning i statlig och i privat sektor. DarTor
bor i jamvikt nuvardet av livslonen ocksA vara detsamma inom arbets
marknadens bAda sektorer. Sta tl i ga myndi gheter maste konkurrera' med
privata foretag om arbetskraften. am de statliga lonerna skulle vara
lagre an de loner som betalades till personer med motsvarande utbild
ning, anstallda inom den privata sektorn, skulle staten fa svart att
konkurrera om de mest kvalificerade personerna. Andra anstallnings
villkor an lonen (semester, trygghet i anstallningen, arbetsuppgifter
nas art etc.) spelar dock ocksa roll vid valet mellan statlig och pri
vat sektor.

Medellonerha inomalla utbildningsgrupper ar for man h~gre inom
den privata sektorn an inom den statliga. Sarskilt stora a~ loneskill~

naderna mellan manliga akademiker i ,statlig och i pri"vat sektor .. Be~·
gynnelselonerna skiljer sig inte sa mycket at, men. lonerna stiger mycket
snabba~e med aldern i privat an i statlig sektor. Det fijrefaller sA-·

. .

ledes ~om om state~ inte kan erbjuda manliga akademiker lener som kan
konkurrera med den privat~ sektorns. Statens· attraktianskraft ~kar

emellertid av att semestern Tor de flesta tjansteman ar langre inom .den
statliga sektorn an inom den privata.

For kvinnor ar skillnaden i len mellan priv~t och.statlig sek-· ~

tor mindre an for man, och i flera utbildningsgrupper ar lenerna hegre
i statlig tjanst an i private Meda.n mannen alltsa h.ar hegr~ lon'om
de ar anstallda inom den privata sektorn, har kvinnorna lika· hog eller
lagre len om de arbetar i privatfdretag an om de arbetar" hos statliga
myndigheter. Leneskillnaderna mellan man och kvinnor sam har samma
utbildning och ar lika gamla ar darfer sterre i den privata sektorn
an i den statliga.

Den fria lenesattning som tillampas inom den privata sektorn ger
arbetsgivarna sterre mojligheter att vid lenesattningen ta hansyn till
inbillade eller faktiska produktivitetsskillnader mellan individer.
En tankbar ferklaring till de observerade olikheterna skulle darfer
kunna vara att kvinnor har lagre produktivitet an man i yrkeslivet be
roende pa t.ex. en mycket sterre. arbetsberda i hemmet. En annan fer
klaring kan vara att arbetsgivarna tror att kvinnor har lagre produk-
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tivitet aven om de faktiskt inte har det. Effekten av konkurrensen
mellan statlig och privat sektor borde bli att flera av de dugligaste

kvinnorna soker sig till den statliga sektorn, medan flera av de dug
ligaste mannen saker sig till den privata sektorn. En sadan utveck

ling skulle permanenta de skillnader som har observerats, sa att lone
skillnaderna mel1an konen minskar mer inom den statliga sektorn an inom
den pri va ta.

Loneskil1naderna mellan lang- och korttidsutbildade ar ocksa
storre inom den privata sektorn an inom den stat1iga. En tankbar for
k1aring till detta ar att lonepolitiken hos arbetsgivarparten skiljer
sig at me1lan statlig och privat sektor. Medan SAF betonat att lone
ski11nader behovs for att man skall kunna fa kvalificerade manniskor
till a11a befattningar, har avtalsverket betonat att det ligger i den
statliga arbetsgivarens intresse att verka for en loneutjamning mel
lan o1ika 1ontagargrupper. Lontagarorganisationernas mal ski1jer sig
daremot inte for de bAda sektorerna.

1.11 VAD HAR H~NT MED LONESTRUKTUREN,EFTER 1971?

Den kart1aggning av 10nestrukturen som' gjortsfor 1966 och 1971 har
inte i nom ramen for denna utredni ng kunnat upprepas for ett senare
are Man kan dock anta att nagrarav de forandringar' sam observerats
me11an 1966 och 1971 kommer att fortsatta i sa-mma'riktning.

En sAdan fdrandring ar minskningen av loneskil1naderna me11an
,man 'och, kvi nnor. Kvi nnornas mede11 on i fdrha 11 ande till mannens okade

inom den statliga sektorn fran 76 %1966 till 83 %197"1. En del av
denna forandring fork1aras av att kvinnorna i storre utstrackning an
tidigare valt, langre utbildning och aV,att de stannat kvar i yrkesverk

samh.et i hogre a1drar." Om~vinnorna i fortsattningen faster storre
vikt vid ,utbi1dning och yrkesval och gor farre och kortare avbrott frar

yrkesverksamhet~ finns det' all an1edning att vanta sig att loneski11na
derna gentemot, mannen ~ornmer att ~ortsatta att mi nska. I sa fa 11 kom
mer kvinnorna att utnyttja en storre del av sin kapacitet i yrkesverk

samhet" varfor de loneski1lnader som orsakas av ski11nader i produkti
vitet och karriarintresse kommer att minska.

En viktig del av fdrklaringen till att loneskillnaderna mellan
kanen kunnat minskas har varit att avtalsforhandlingarna har medfort
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storre lonehojningar i de 1agst betalda befattningarna, vi1ka ofta do
mineras av kvinnor. Men sannolikt har f1era kvinnor va1t en utbi1d
ning som 1eder till befattningar som tidigare dominerats av man. Kvin
norna har borjat gora sig gal1ande inom den stat1iga forvaltningen.

Inom den privata sektorn ar kvinnornas utbildnings- och a1ders
forde1ning mycket mer ski1d fran mannens an inom den stat1iga sektorn.
Under den studerade femarsperioden har inte he11er sa stora forandring
ar i detta avseende intraffat. Det okade utbudet av 1angtidsutbildade
kvinnor har tyd1igen i storre utstrackning sokt sig till den stat1iga
sektorn ~n till den privata. Kvinnornas mede1lon utgjorde 1966 endast
54 % av mannens medellon i den privata sektorn, och 1971 uppgick den
till 58 %. Vid en jamforelse for samma utbildnings- och aldersgrupper
utgjorde kvinnornas medellon 69 %av mannens 1966 och 74 %1971. Mot
svarande siffror inom den statliga sektorn var 84 %respektive 89 %.
Skall framtiden fora med sig en uppde1ning av arbetsmarknaden sa att
de 1angtidsutbildade mannen valjer ansta11ning i privat tjanst, medan
de 1angtidsutbildade kvinnorna va1jer anstal1ning i stat1i'g tjanst?

En annan forandring som intraffat me1lan 1966 och 1971 ar lone
utjamningen me1lan langtidsutbi1dade och korttidsutbildade. Relativ
lonen for manliga akademiker i forha11ande till en jamforelsegrupp med
kortare utbildning har inom den privata sektorn andrats fran index 188
till 170 under perioden 1966 till 1971. Inom den statliga sektorn ar
motsvarande jamfdre1seta1 176 respektive 164. De 1angtidsutbildades
re1ativ1oner har a11tsa minskat inom bada sektorerna. Kan man vanta
sig att dessa loneskil1nader fortsatter att minska?

Av de utbildningsgrupper som studerats var det egent1igen endast
1akarna som hade en lon som markant oversteg vad som kan motiveras med
hansyn till den langre studietiden. Nar utbudet av 1akare okar kom
mer deras re1ativ1on med stor sanno1ikhet att minska. For andra grup
per av akademiker har re1ativlonerna redan 1971 atminstone inom den
stat1iga sektorn pressats ned till en niva som ungefar motsvarar vad
den langre utbi1dningstiden kan motivera. Den under slutet av 60-talet
stora utbudsokningen av langtidsutbildade ar sannolikt en av de vikti

gaste fork1aringarna till de minska~e relativlonerna. Under 70-talets
forsta ar har i stallet antalet nyinskrivna vid universitet och hagsko
lor ~inskat, sannolikt som en reaktion pa bl.a. de farsamrade arbets
marknadsutsikterna for nyexaminerade akademiker. Detta kan medf6ra

att relativlonerna inte kommer att minska mer utan kanske till och med
kommer att aka for vissa langtidsutbildade grupper.
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KAPITEL 2

STATSTJANSTEMANNENS LONESYSTEM OCH AVTALSFORHANDLINGAR

2.1 INLEDNING

Lonesystemet samt den lagstiftning och de avtal som reglerar forhand
lingarna inom den statliga sektorn begransar marknadskrafternas infly
tande pA lonestrukturen. ~ven lonepolitikens utformning pAverkas av
dessa forhAllanden. I diskussionen om lonebildningens bestamningsfak
torer bor man darfor ta hansyn till institutionella forhAllanden.

Den forsta delen av detta kapitel behandlar det statliga lone
systemet i huvudsak sAdant det var utformat 1971. 1 Det statliga lone
systemet ar reg1erat i avta1 mel1an arbetsmarknadens parter. De be
stamme1ser som redogors for nedan ar faststallda i IIA11mant avlonings
avtal for stat1iga och vissa andra )Jjansteman ll (AST), samt i IIA11mant
tjansteforteckningsavtal ll (ATF). Eftersom lonestrukturen 1971 aven
paverkades av forha11andena tidigare ar, finns det an1edning att helt
kort berora hur systemet har avvikit fran vad som ga11de detta are
De forandringar som intraffat efter 1971 berors ocksa nagot.

En kort redogorelse for nagra av de viktigaste bestammelserna
i avta1 och lagar som regl~rar forhandlingsverksamheten inom den stat
1iga sektorn ges i den andra de1en av detta kapite1.

2.2 STATSTJ~NSTEM~NNENS LONESYSTEM

2.2.1 Loneplaner, 10negrader, 10nek1asser och ansta11ningsform

De flesta statstjansteman fa~ 10n en1igt ett system'med loneplaner, 10
negrader ach 10nek1asser (AST §§ 1-17). petta ga11er samt1iga tjanste
man sam amfattas av denna undersokning. Av tabe11 2:1 framgar att 345525
personer, 97,8 %av samt1iga he1tidsansta11da tjansteman, var lonep1ans
p1acerade 1971. Resterande 2,2 %av de he1tidsansta1lda tjanstemannen
var inte loneplansplacerade och omfattas 'darfor inte av denna studie.
Utover de i tabell 2:1 angivna statsanstallda fanns ca 30 000 personer
med statlig arbetaranstal1ning. Dessa ingar inte i undersokningens po
pulation, da de fick tjanstemannastatus forst fr.o.m. januari 1972.

1 For en detaljerad redogorelse se Nasholm [1971].
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Tabe11 2:1. Forde1ningen pa lonep1aner av heltidsansta11da tjanste
man inom stat1ig och statsunderstodd verksamhet 1971.

Loneplan Antal %

A 242 512 68,7
B 3 527 1,0
C 2 730 0,8
U (1-22) 94 446 26,7
U (26- ) 1 448 0,4
SKB 61 0,0
0 301 0,1
E 500 0,1

Summa loneplansplacerade
tjansteman 345 525 97,8
Ej lonep1ansplacerade
tjansteman 7 733 2,2

Samtliga 353 258 100,0

Kalla: SAV, Lonestatistik' 1971.

Den van1igast fdrekammande lonep1anen var sam framgar av tabel1
2:1 lonep1an A,. en1igt vi.1ken omkring 2/3 av de heltidsansta11da tjanst.e
m~nnen uppbar lon 1971. Darnast; omfattning kam lonepla~ U, sam in
fordes 1967 bch ar en speciel1 loneplan for undervisningsamradet. Mer
an 1/4 av samtliga heltidsanstal1da statstjansteman till horde lone-
plan U. Loneplanerna Bach C var de s.t. chefslonep1anerna och amkring
1 %av statstjanstemann~n var placeradepa vardera av dessa lonep1aner.
Darutover fanns de. tre spec; e11 a Jonep1 anerna SKB, sam ti 11 ampades for
a1dre distriktsveterinar.er, sa~t D.och E for vissa meniga inom forsva
ret.

Inam varje lonep1an fl.nns· ett ant~J...::~onegrader. For he1a lone
plan A ach for loneplan U'; :'lone·.graderfi~~..).'-22 gal1er att i varje lone
grad finn~fyraloneklasser.,Li:ineplan~~~aB och C samt den ovre del en

av lonep1an U har endast en ·.lon'ekla·ss· per lonegrad.
For tjansteman i lonegrader'med f1era loneklasser beror p1ace

ringen i loneklass pa den anstal1des tjanstgoringstid. Nar en tjanst

tilltrads forsta gangen p1aceras tjanstemannen i lonegradens lagsta
loneklass. Den lagsta lonek1assen for en tjanst i lonegrad A 11 ar
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saledes A11/11. Lonek1assuppflyttning sker automatiskt efter tre ars
tjanstetid till A 11/12, efter ytter1igare tre ars tjanstetid till
A 11/13. Slutloneklassen,som saledes uppnas efter nio ars tjanstetid,
ar A 11/14. Slutlonek1assen i lonegrad A11 ar saledes densamma som
begynnelselonek1assen i lonegrad A14.

I tabe11 2:2 ges en oversikt over' lonep1aner och lonek1asser.
Det framgar darav att loneplanerna kan sammansta1las till en enda
loneplan med 42 loneklasser. Lonen var identisk for de loneklasser
i olika lonep1aner som angivits pa samma rad i tabe1l 2:2. 1 Lonepla
nerna A, B, C och U forholl sig saledes till varandra enligt ett sam
manhangade system, sa att lonen enligt loneklass A 9 var identisk med
den lon som utgick enligt loneklass U 1, medan lonen enligt loneklass
A 29 var densamma som lonen enligt loneklass U 21. Loneplan B med 10
negraderna B 1 till B 7 var nagot fasforskjuten i forhallande till ov
riga loneplaner, sa att lonen enligt B 1 var nagot lagre an lonen en
ligt U 21 och B 7 nagot lagre an U 27.

Lonegradsplaceringen ar knuten till tjansten och inte till ~anste

mannen, vilket utgor den vasentliga skillnaden jamfort med det lone
system som tillampas inom den privata sektorn. Det statliga lonesyste
met ar darfor ett tarifflonesystem eller ett "bundet" lonesystem till
skillnad fran den privata sektorns "fria" lonesattning. Ett undantag
fran principen att lonen ar bestamd for tjansten finns for det fatal
huvudsakligen hogre tjanster, for vilka bestammelser om hogstlonegrad
tillampas. Vilken lonegrad den enskilde tjanstemann~n erhAller inom
ett angivet lonegradsintervall beror da pa hans meriter.

Vid loneklassplaceringen da man tilltrader en ny tjanst tas han
syn till om man tidigare haft statlig anstal1ning. Det far dock inte
ha forf1utit mer an 6 ar sedan tjanstemannen hade minst ha1vtid i stats
tjanst for att hansyn skall tas till den tidigare tjansten. Detta inne
bar att de statistiska uppgifter om tjanstgoringstidens langd som in
samlas av avtalsverket inte omfattar all tjanstgoringstid, om ett av
brott varat mer an 6 are Det galler att vid befordran till hogre tjanst
al1tid vinna atminstone en loneklass. Vid overgang til.l en tjanst i

1 1974 slopades 1onep1anerna A, B, C oeb U oeb ersattes med lonep1a
nerna T oeb F, dar T motsvarar 1onek1asser upp t.o.m. 1onek1ass A 16
respektive U 8 oeh 1onek1ass F 1 borjar pa en niva motsvarande A 13,14.
Lonep1an F har 31 10neklasser oeh straeker sig upp till den niva som
motsvarar C 8 (se tabe11 2: 2).
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Tabe11 2:2. Lonep1aner och lonek1asser 1971 och 1974.

Lonep1aner 1971 Loneplaner 1974

Lopnummer A U B C T F

1 A 1
2 A 2
3 A 3
4 A 4
5 A 5 T 1
6 A 6 T 2
7 A 7 T 3
8 A 8 T 4
9 A 9 U 1 T 5

10 A 10 U 2 T 6
11 A 11 U 3 T 7
-12 A 12 U 4 T 8
13 A 13 U 5 T 9 F 1
14 A 14 U 6
15 A 15 U 7 T 10 F 2
16 A 16 U 8 T 11 F 3
17 A 17 U 9 F 4
18 A 18 U 10 F 5
19 A 19 U 11 F 6
20 A 20 U 12 F 7
21 A 21 U 13 F 8
22 A 22 U 14 F 9
23 A 23 U 15 F 10
24 A 24 U 16 F 11
25 A 25 U 17 F 12
26 A 26 U 18 F 13
27 A 27 U 19 F 14
28 A 28 U 20

B 1
F 15

29 A 29 U 21 F 16
30 A 30 U 22 B 2 F 17
31 A 31 U 23 B 3 F 18
32 A 32 U 24 B 4 F 19
33 A 33 U 25 B 5

F 20
34 U 26 B 6 F 21

B 7 F
~335 U 27 C 1 F

36 U 28 C 2 F 24
F 25

37 U 29 C 3 F 26
38 U 30 C 4 F 27
39 U 31 C 5 F 28
40 C 6 Ii' 29
41 C 7 F 30
42 C 8 F 31
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samma lonegrad skall man fa oforandrad loneklassplacering. Om man
overgar till en lagre tjanst blir man parallellforflyttad nedat lika
manga loneklasser som lonegrader.

Vid berakningen av tjanstetid for uppflyttning i hogre loneklass
far man ocksa tillgodogora sig tjanstetid i den gamla tjansten. Denna
fordel ar dock begransad till tre ar.

St~t1iga tjanster kan vara antingen ordinarie eller icke ordi
narie. For de ordinarie statstjanstemannen galler en mycket stor an
stallningstrygghet, eftersom de inte kan avskedas om de inte gjort
sig sky1diga till tjanstefel och av allman domstol domts for detta.
Daremot kan aven ordinarie tjansteman forflyttas till annan stat1ig
tjanst som til1satts med samma ansta11ningsform. For de icke ordina
rie tjanstemannen ga11er inga sarskilda bestamme1ser om ansta11nings
trygghet en1igt statstjanstemanna1agen, utan for dem gal1er de upp
sagningstider som parterna forhand1at sig till.

Ande1en statstjansteman med ordinarie anstal1ningar har som
framgar av tabe11 2:3 minskat me1lan 1966 och 1971. 1971 var endast
23,4% av samt1 iga statstjansteman ordinarie. Det betyder att majori
teten av statstjanstemannen hade ungefar samma anstallningstrygghet

Tabe11 2:3. Statstjanstemannens forde1ning efter ansta11ningsform

1966 och 1971 ..

1966 1971
Antal % Antal %

Ordinarie tjansteman

Ful1makt el1er konstitutoria1
(Ao, Bo, Co) 124 543 36,9 81 266 22,0

Forordnande for bestamd tid
(Ap, Bp, Cp) 3 004 0,9 3 548 1,0
Forordnande till vidare
(Ar, Br, Cr) 1 191 0,4 1 459 0,4

Icke ordinarie tjansteman

Extra ordinarie (Ae, Be, Ce) 130 214 38,6 i81 035 48,9

Extra (Ag, Bg, Cg) 72 315 21,5 93 140 25,2

Arvode 5 648 1,7 9 400 2,5

Summa 336 9'15 100,0 369 848 100,0

Ka11or: SAV, Lonestatistik statstjansteman" 1971 samt SOS, Tjansteman
inom stat1ig oeh statsunderstodd verksamhet 1966. ASr-§ 3.
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som tjanstemannagrupperna pa den privata sidan, medan en liten andel
hade en anstallningstrygghet som var exceptionellt star i jamforelse
med andra grupper pa .arbetsmarknaden.

2.2.2 Befordringsgangar

Utover de loneklassuppflyttningar som presenterats ovan finns bestam
melser om s.k. befordringsgangar, vilka innebar automatiska lonegrads
uppflyttningar efter viss tjanstetid. En befordringsgang innebar att
en tjansteman vanligen blir uppflyttad en eller tva lonegrader efter
viss tjanstgoringstid, som kan variera mellan ett och tre are Bade
for loneklassuppflyttningar och for befordringsgangar galler att ar
betsgivaren kan medge en hogre placering an vad som ga11er en1igt hu
vudrege1n. Detta ar saledes en av de mycket fa moj1igheter som den
statl,ige arbetsgivaren har att hoja lonen for en sarskild tjansteman.

Befordringsgang gal1er t.ex. for polismanjpo1iskonstapel, kanslist/
utrikeskanslist, inom postassistentkarriaren och jarnvagsassistent
karriaren. Vissa tjanster inom sjukvarden ar p1acerade i befordrings
gang, t.ex. skotare, 1aboratorieassistent. I en bilaga till ATF anges
a11a de befattningar som ar placerade i befordringsgang. 1971 uppgick
deras anta1 till 157.

Befordringsgangarna omfattade 1971 nara en tredjede1 av stats
tjanstemannen. Antalet personer ; de olika befordringsgangarna ar 1971
anges i tabe11 2: 4. Eftersom befo"rdri ngsganga rna har sadan omfa ttni ng
har forandringarna idem ofta anvants som lonepo1itiska mede1 for att
forbattra lonerna for nagon grupp. Sa t.ex. har man diskuterat ski11
naderna me11an den "man liga" befordringsgangen 1 C och den "kvinn1iga"
befordringsgangen 1 A. I

2.2.3 Ortsgrupper

Hela lonep1an A och lonegraderna 1-22 pa loneplan U ar ortsgruppsinde
lade, vilket innebar att 10nen utgar med olika belopp, beroende pa orts
gruppsti11horigheten for den ort dar arbetsp1atsen ar belagen. 1947
var riket indelat i 5 ortsgrupper men under Arens lopp har ortsgrupper-

1 Befordringsgangarna 1 A oeh 1 C gjordes 1ikvardiga i oeh med 1974
ars avtal, da den nya T-planen infordes.
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Tabe11 2:4. Statstjansteman i befordringsgangar 1971 och 1973.

Befordringsgang
Antal
1973

Uppskattat anta1 1971

Man Kvinnor Tota1t

1 A kontorsbitrade, kontorist
m. fl.

5 A po1iskonstape1 m.f1.
9 A postkassor m.f1.
12 A amanuens m.f1.
Ovriga avde1n. A 4, 7, 8,
10, 11 samt 13-17

1 B skotare
2 B sjukskoterska m.f1.

1 C posti1jon, reparator m.f1.

3 C institutionstekniker m.f1.

Avd. 0 vardtjanster m.fl.
Avd. E forsvaret

Summa befordringsgangar
Darutover ej namngivna
befordringsgangar

23 757

3 209
4 487
2 212

3 925

98
2 361

51 852

465

5 520
10 170

108 056

15 395

1 055

7 042
301

1 184

2 654

30
158

36 824

2 946
8 252

60 446

24 409

213
4 220

334

8 904

54
554

3 845

436

45 069

25 464

7 255
4 521
1 518

11 558

84
812

40 669

4 382
8 252

105 515

Anm.: Auta1et tjansteman i befordringsgangar 1973 ar det faktiska an
ta1et en1igt statens avta1sverk. For 1971 har uppskattningen gjorts
genom att anta1et tjansteman en1igt "SAV, loner 1971" adderats for de
i ATF uppraknade tjanstebenamningarna for varje befordringsgang.

na 1-3 slopats sa att 1971 endast ortsgrupperna 4 och 5 aterstar. 1

Till ortsgrupp 5 hor Storstockho1m och vissa de1ar av Norr1and. A11a
ovriga kommuner ti11hor ortsgrupp 4. Ortsgrupp 3 slopades 1971, var
for det 1966 fanns de tre ortsgrupperna 3, 4 och 5.

A11a kommuner i sodra och mel1ersta Sverige utoro Storstockho1m
ooh Storgoteborg ti11horde 1966 ortsgrupp 3, varfor a11a statstjanste
man som var sysse1satta inom dessa kommuner fick sin lon hojd 1971 pa
grund av att ortsgrupp 3 slopades och kommunerna f1yttades upp till

ortsgrupp 4.

1 Ortsgruppsindelningen bibeho11s for 10neplan Tach for loneplan F
t.o.m. 10neklass 20 men avstandet me1lan de bada ortsgrupperna krymptes
med 25 % genom 1974 ars avta1. Ortsgruppssystemet har fr.o.m. 1976
s10pats helt. .
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Tjanstemannens forde1ning pa ortsgrupper 1966 och 1971 framgar
av tabe11 2:5. Andelen tjansteman inom ortsgrupp 5 har okat nagot
1971 i forha11ande till 1966, vilket delvis oeror pa att nagra orter
klassats om. l De tjansteman som har ortsgruppsindelade loner uppgar
till 95,4 %av totala anta1et tjansteman.

2.2.4 Loneti1lagg

Tjanstemannens p1acering i lonegrad, l~neklass och ortsgrupp bestammer
loneplanslonen. Utover l~neplanslonen atnjuter statstjanstemannen 10
netil1agg av olika slag. (AST §§ 22-23.)

L~netillaggen indelas i fasta l~netillagg och ovriga lonetillagg.
De fasta lonetillaggen utgar med samma belopp varje manad sa lange
tjanstemannen innehar tjansten i fraga, medan ovriga lonetillagg kan
variera pa grund av sarski1da forhallanden fran manad till manad. De
fasta loneti1laggen til1sammans med 10nep1ans1~nen utg~r den fasta 10
nen. En mangfa1d av olika ti11agg forekommer. Anta1et fasta ti1lagg
av olika slag uppgick till 41 enligt en kodforteckning utarbetad i sam
arbete mel1an statens avtalsverk och statistiska centralbyran, medan
~vriga tillagg var 69 ar 1971.

E~~!~_!21!~99

De fasta tillagg som ar mest omfattande, matt; antal personer som at
njuter respektive tillagg samt matt i den l~nesumma som utbetalas

Tabell 2:5. Tjanstemannens ortsgruppsf~rdeln;ng 1966 och 1971.

1966 1971
Loneplan A samt loneplan

Loneplan A U (1-22)
antal antal

Ortsgrupp tjansteman % tjansteman %

3 177 386 53,7
4 49 236 14,9 222 894 66,1
5 104 011 31,4 114 064 33,9
Summa 330 633 100,0 336 958 100,0

Ka11or: SOS Tjansteman inom stat1ig oeh statsunderstodd verksamhet
1966 samt SAV,Lonestatistik 1971.

1 Kommunerna Botkyrka, Ekero, Tyreso, Vaxho1m oeh Haninge ingiek 1971
i Storstoekho1m men var placerade i ortsgrupp 4 ar 1966.
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form av respektive ti11agg anges i tabel1 2:6.
En van1ig typo av fast ti11agg ar kallortstillagget, vi1ket en

1igt tabel1en utbetalades till ca 31 000 personer. Kallortstil1agget

infordes ursprungligen for att kompensera for hogre levnadsomkostnader
i vissa orter i Norrland och utgick da med ett fast belopp per anstalld.
Senare har man overgatt till att berakna kallortstillagget som procent
av loneplanslonen. Det finns fyra olika kallortsklasser, A, B, C och
0, som medfor kallortstillagg med 1,2,4 respektive 8 %av loneplans
lonen. 1

Pa undervisningsomrAdet finns en rad fasta til1agg, varav de vik
tigaste ar huvudlarartillagg, arvode for tillaggstimmar och institu
tionsforestandareti1lagg. Darutover forekommer t.ex. tillagg for bib
liotekarie, instruktor, prefekt, prefekt vid universitetsfilial, bi
tradande rektor, deltidstjanstgorande rektor, rektor som ar forste
rektor eller tillika skolchef, samordnare vid universitetsfilial, stu
dierektor, til1synslarare. Sadana til1agg ar, sasom framgar av tit
larna, forknippade med sarskilda uppgifter for de larare som erhaller
ti1laggen.

Tabe11 2:6. Fasta lonetil1agg for he1- och de1tidsansta11da statstjansteman 1971.

Antal he1 tids- Loneti 11a{g i Lonesurmla for
ansta11 da genomsni t per he1- och de 1-
tjansteman som mAnad for he1- ti dsansta11 datidsansta11dAtnjuti t resp. som Atnjuti t per mAnad,

Ti 11agg tillagg resp. t, 11 agg mi1j .kr

Arvode for tillaggstimmar 36 285 432 15,7

Ka 11 ortsti 11 agg 31 237 100 3,0

Huvud1 ararti 11 agg 16 577 314 5,2

Avl ani ngsforstarkni ng 4 275 1 056 4,5

Ti 11 syns 1araret i 11 agg 3 968 211 0,8

Flygtillagg, ospecificerat 1 629 1 244 2,0

Insti tuti onsforestAndare-
ti 11 agg 1 277 331 0,4

Gottgorelse for sarskild
arbetstid 1 077 1 562 1,6

Ovri ga fa sta ti 11 agg 8 608 4,3

SUrmla fasta ti 11 agg 104 933 37,5

Obs. Sununan av anta1et tjansteman som atnjuter respektive tillagg ar en maximisiffra,
eftersom moj ligheten finns a tt som1iga tj ansteman atnjuter mer an ett loneti 11agg och
darigenom dubbe1raknats. I den andra ko1umnen har SAV beraknat tillaggets storlel< i
genomsnitt for he1tidsanstallda. Denna uppgift ar darfor inte tillganglig for rest
posten och summan.

Kalla: SAV, Lonestatistik 1971, tabell 10.

1 De kommuner sam tillhor kallortsklass D ar Arjeplog vaster am od
lingsgransen, Gallivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Sorsele vaster am
odlingsgransen, Tarna forsamling i Storuman samt Overkalix och Over
tornea.
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Det fasta lonetillagg som gar under benamningen lJ av l on ingsfor
starkning ll har ide flesta fall inforts av rekryteringsskal. Syftet
med tillagget anges vara att man inte har velat hoja lonegradsplace
ringen for tjansterna men anda velat ha mojlighet att betala en hogre
lone Det ar huvudsakligen lakare som atnjuter detta tillagg.

gYri9~_!ill~99

Bland ovriga tillagg, dvs. tillagg som varierar fran manad till manad
pa grund av sarskilda forhallanden, kan' namnas overtidstillagg. Fran
och med 1971 utgar overtidsersattning for beordrad overtid till tjanste
man i hogst lonegrad A 25. Tjanstemannen far sjalv valja om han vill
ha gottgorelsen i form av kompensations1edighet eller i form av ersatt
ning. Man ski1jer mellan enke1 overtid och kvalificerad overtid. Kva
lificerad overtid avser tid efter klockan 18 dag fore son- och helgdag,
all overtid pa son- och helgdag, paskafton, midsommarafton eller jul
afton samt all overtidstjanstgoring i ovrigt mel1an klockan 22 och 06.
For kvalificerad overtid utgar kompensationsledighet med 2'ganger den
overarbetade tiden och for enkel overtid med 1 1/2 gang.

Andra ovriga tillagg ar t.ex. extra kal1ortstil1agg, vikariats
tillagg, obekvamtidstillagg, fyllnadstidstillagg, tidsforskjutnings
til1agg, bere~skapstillagg och tjanstledighetsti11agg. Nagra sarskilda
ti1lagg for SJ ar lokledartillagg, loktjansttillagg, tagklarerartill
1agg och tagledartillagg.

2.2.5 Andra avloningsbestammelser

Av betydelse vid jamforelsen med den privata sektorns loner ar ocksa
de bestammelser som galler for avdrag pa lonen vid tjanstledighet av
olika orsaker samt bestammelserna om semester. Dessa bestammelser ger
statstjanstemannen formaner som inte har nagon motsvarighet inom den
privata sektorn. For dessa slag av bestammelser indelas statstjanste
mannen ; formansgrupperna A och B. Till formansgrupp B hanfors alla
nyanstallda tjansteman med kortare anstalln;ngstid an 6 manader. Alla
ovriga statstjansteman hanfors till formansgrupp A.

Antalet semesterdagar ar differentierat med hansyn till lonegrad
och alder. Lagstadgad semester pa 4 veckor har dels tjansteman place
rad ; nagon av lonegraderna A 1 - A 9 fram till det ar han fyller 29 ar,
dels tjansteman i s.k. formansgrupp B. De flesta ovriga statstjanste-
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man har mer forman1ig semester an vad 1agen stadgar. Det finns tre
a1dersgrupper vid berakning av semester, nam1igen t.o.m. 29 ar, over
30 ar och over 40 are Forutom att anta1et semesterdagar okar med

A1dern, okar det ocksa med lonegraden enligt tre,k1asser, sa att A 1 
A9 utgor en klass, A 10 - A 20 nasta k1ass och A 21 e11er hogre en
k1ass som ger den 1angsta semestern. Den som ar over 40 ar och har
tjanst en1igt lonegrad A 21 e1ler hogre har 40 semesterdagar (se ta-

be 11 2: 7) .

Semesterdagarna ink1uderar me1lan1iggande lordagar sa att 24 se
mesterdagar i fd1jd ar 1iktydigt med fyra veckors semester. Pa grund
av att bestamme1sen ar utformad sa att vissa tjanstgoringsfria dagar
skal1 inraknas i semestern behovs en rad specia1reg1er betraffande
vi1ka dagar som ska11 inga i semestern. (AST § 40.)

Tabell 2:7. Semesterbestammelser for tjansteman.

Lon i Antal semesterdagarLone- december, 1973,
grad ortsgrupp 5 -29 ar -39 ar 40- ar

Stat1ig tjanst

Al1a tjansteman med A 1-9 1 437- 2 135 24 27 30
mer an 6 mAnaders A1O-20 2 245- 3 385 .27 30 33anstallningstid

A21- 3 545- 33 36 40

Privat tjanst

En1igt SIF-avta1et - 4 989 24 24 24
gall a_nde peri aden 4 990- 7 689 27 27 271.4.1970-31.3.1975

7 690-10 579 30 30 30

Enligt semesterlagen
ga1lande for hela
arbetsmarknaden 4 veckor

Anm.: Mellanliggande lordagar inraknas i statstjanstemannens semester,
i privat tjanst r'aknas antalet arbetsdagar. For den statliga semestern
galler dessutom att semestern for aret skall forlangas med en dag om
minst 1/3 av arssemestern forlaggs till annan tid an april-september.
Som semesterdagar raknas inte sondagar, helgdagar, pask-, midsomrnar
och julafton, som infaller under semesterperiod.
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· I tabel1 2:7 jamfors de stat1iga semesterbestamme1serna med mot
svarande i privat tjanst en1igt SIF-avta1et. Av denna jamfore1se fram
gar att de flesta statstjansteman har langre semester an 1agen stadgar,
eftersom de flesta ar a1dre an 29 ar och manga har hogre lonegrad an

A 9. Den differentiering av semestern som beror pa lonens storlek bor
jar vid en mycket 1agre loneniva i statlig tjanst an vad som ga11er en
1igt SIF-avta1et. De flesta statstjanstemannen har langre semester an
de f1esta privatansta1lda tjanstemannen, men detta ga11er inte topp
tjanstemannen. Det bar dock observeras att jamforelsen endast avser
SIF-avtalet, som fran arbetstagarsidan undertecknats av Svenska In
dustritjanstemannaforbundet, Sveriges Arbets1edareforbund och Sveriges
Civilingenjorsforbund. SIF-avtalet ar normgivande for ansta11ningsfor
hal1andena for en star del av den privata sektorns tjansteman, men det
kan finnas avta1 me11an andra parter pa den privata sektorn som medfor
1angre semester an lagen stadgar.

En annan forman som statstjanstemannen har ar att endast en del
av lonen dras av vid vissa former av tjanst1edighet. Dessa bestamme1
ser ar utfarmade sa att de anger vilket avdrag pa lonen som ska11 med
ges om arbetsgivaren beviljar tjanst1edighet. Det ar sA1edes arbets
givaren som avgor om tjanstledighet ska11 bevi1jas (AST §§ 18-21).

Loneavdragen bestar av A-, B- och C-avdrag. Dessa avdrags stor
lek bestams med utgangspunkt fran lonep1ans1onen. A-avdragets stor1ek
uppgar till 8-11 %av lonep1ans1onen. B-avdraget ar stipule-rat till
att vara tre ganger sa stort sam A-avdraget, medan C-avdraget innebar
att hela lonen dras avo

A-avdrag som a11tsa innebar att man far behalla 89 a 92 %av 10-
~

nen tillampas t.ex. vid offentligt uppdrag utan lon, sjukdom utom yrkes-
skada samt barnsbord. En statligt anstalld far sa1edes nastan hela 10
nen vid sjuk1edighet. En forutsattning for detta system ar att staten
til1ampar arbetsgivarintrade for utfa1lande sjukforsakringsbe1opp, sa
att sjukkassan beta1ar dessa belopp till statsverket.

B-avdrag medfor att tjanstemannen far behalla omkring 70 ~ av 10
nen. Tjanst1edighet med B-avdrag bevi1jas bland annat vid mi1itar
tjanstgoring, vissa former av studier och viss barnavard. En stats
tjansteman har maj1ighet att hogst 15 dagar under ett kalenderar stanna

hemma for att varda ett barn som plots1igt insjuknat. 1

1 Genom en ny lag har fr.o.m. 1974 fora1drar pa he1a arbetsmarknaden
ratt att stanna hemma med ersattning fran sjukkassan samman1agt 10 da
gar under ett kalenderar for vard av sjukt barn. Skillnaden me11an
statstjanstemannens och andra gruppers forman har saledes minskat i
detta avseende.
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Dessutom finns bestammelser for statligt anstallda om kostnads
ersattningar (AST §§ 34-38). Detta galler t.ex. flyttningskostnader
och i vissa fall ratt till fri lakarvard samt i andra fall ersattning
med 3/4 av kostnaden.

2.2.6 Lonebegrepp i den officiella statistiken for statstjansteman

Det stat1iga lonesystemets uppbyggnad medfor att man kan sarskilja tre
olika lonebegrepp, nam1igen loneplans10n, fast lon och utbetald lone

Med loneplanslon avses den lon som bestams av lonegrad; loneklass
och ortsgrupp. Fast lon ar loneplanslonen plus fasta tillagg. Med ut
betald lon avses lonep1anslonen, fasta loneti11agg samt ovrig lonetill
1agg med avdrag for forekommande A-, B- och C-avdrag en1igtova Dar
emot inbegrips inte kostnadsersattningar och overtidsersattning . detta
begrepp.

Statistik over loneplanslonen har insam1ats och redovisats i sta
tistiska centra1byrans publikationsserie IISOS Statstjansteman ll sedan
1954. Statistikproduktionen inom detta omrade skots sedan 1969 av sta
tens avta1sverk och statistiska centralbyran i samarbete. Fran och med
detta ar insamlas uppgifter om bade fast lon och loneplanslon. Forst
fr.o.m. 1972 insamlas och bearbetas dessutom statistik over utbetald
lone

Av avtalsverkets statistik for 1972 framgar att lonep1ans1onen ut
gjorde 94,4 % av hela lonesumman, medan de fasta til1aggen utgjorde 3,1 ~

och de ovriga tillaggen 2,5 %. Det finns ingen an1edning att tro att
dessa relationer andrats vasent1igt mel1an olika are

Den fasta lonen ar det lonebegrepp som narmast motsvarar det som
anvands i SAF:s lonestatistik for tjansteman. l For jamfore1ser med den
privata sektorns loner anvands darfor i denna undersokning den fasta 10
nen. Daremot anvands uppgifter om lonep1ans1onen vid jamfore1ser me1
1an statstjanstemannens loner 1966 och 1971, eftersom'endast loneplans
lonen ar til1gang1ig for 1966.

I avtalssammanhang talar man om lonehojningar pa grund av gene
re11t ti1lagg, B-1istan och C-listan. Det generel1a tillagget innebar
att loneplanslonerna generellt hojs med visst belopp beraknat antingen

1 Statistik over loner for tjansteman som arbetar i SAF-anslutna fore
tag. Statistiken ar gemensam for SAF, SIF, SALF samt RTF oeh utges ar-
ligen. .
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som en procentuell htijning eller som en kronta1sh~jning. B-1istan inne
bar att~olika tjansters lonegradsp1aceringar hojs. C-listan innebar
forbattringar av andra anstallningsformaner och paverkar $a1edes olika
lonetillagg samt vi11koreri ftir overtidsersattning och andra kostnads
ersattn;ngar, semesterbestammelser m.m.

2.3 STATSTJ~NSTEM~NNENS FORHANDLINGS~TT

2.3.1 Kort historik

Full forhand1ingsratt for statstjansteman infordes forst fran och med
1966. 1 Denna ratt innebar b1.a. att parter~a ska11 ha ratt att till
gripa stridsatgarder i form av strejk och lockout. En princip i lagen
om forenings- och forhand1ingsratt som fran och med 1936 tillampats
for privatansta11da ar att parterna vid forhandlingar betraktas som lik
vardiga och att de avtal som uppnas ar bindande vid forhandlingstil1
fal1et. Enligt kungorelsen av 1937, som ti1lampades fram till 1966,
hade statstjanstemannen ratt att fram1agga sina synpunkter vid forhand
lingar, men arbetsgivaren fattade ensidigt bes1utet. De anstal1das or
nanisationer hade saledes petitionsratt. Denna ratt motsvarades av en
de1givningssky1dighet for de stat1iga myndigheterna.

Sedan civildepartementet inrattats 1950 fordes de viktigaste for
handlingarna centralt me11an statstjanstemannens huvudorganisationer
och civildepartementet. I 1957 ars lonep1ansrevision intogs en bestam
melse om att andring av lonerna inte sku11e ske utan att en forhand
lingsoverenskomme1se hade traffats. Men de forhandlingsresultat som
uppnaddes var inte bindande for arbetsgivarsidan utan maste f~rst god
kannas av riksdagen.

De skal som aberopades f~r att inte utstracka forhandlingsratten
till den statliga sektorn var bl.a. att varje konflikt pa den statliga
sektorn var samhallsfarlig. Men utover detta fanns sarskilda lagbe
stammelser for statstjansteman som ansags omojliggora varje strejk el
ler lockout. I brottsbalken finns bestammelser om statstjanstemans am
betsansvar, innebarande att en tjansteman kan straffas for tjanstefel
om han av forsummelse, oforstAnd eller oskicklighet asidosatter vad som
Aligger honom enligt lag, instruktion eller annan f~rfattning. Denna

1 For en utfor1ig redogore1se se Tobisson [1973] e11er Jagerskio1d [1971].
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bestammelse i brottsbalken aberopades som hinder mot att utstracka
strejkratten till den statliga sektorn. En motsvarande bestammelse
som ansags omojliggora lockout i den statliga sektorn ar bestammelsen
om ordinarie statstjanstemans oavsattlighet. En ordinarie statstjanste
man kan inte avsattas utan rannsakan och dome

Innan statstjanstemannen fick strejkratt tillgrep de vid nagra
tillfallen massuppsagningar som stridsvapen. Men vissa tjansteman
hade inte heller denna mojlighet, eftersom de inte hade ratt att sluta
sin anstallning innan de fatt bifall till en ansokan om entledigande.
Denna bestammelse gick under beteckningen tjansteplikt.

Bestammelserna om oavsattlighet och ambetsansvar avskaffades inte
nar forhandlingsratt pa den statliga sektorn infordes. Losningen blev
i stallet att medge tjanstledighet med C-avdrag i handelse av strejk
e1ler lockout. Anstallningsforhallandet bryts darigenom inte pa grund
av stridsatgarderna.

2.3.2 Huvudavtalet och statstjanstemanna1agen

De nya bestamme1serna om full forhandlingsratt for statstjansteman
tradde i kraft 1966. De 1agar som forut radde for den privata sektorn,
namligen 1936 ars lag om forenings- och forhandlingsratt, 1920 ars' lag
om med1ing i arbetstvister, 1928 ars lag om kollektivavtal samt 1928
ars lag om arbetsdomstol, ga1ler fr.o.m. 1966 aven for statstjansteman
nen. 1 Dessutom tradde en ny statstjanstemanna1ag och ett huvudavtal
mellan statstjanstemannens huvudorganisationer och staten, IIS1 ottsbacks
avtalet ll

, i kraft. Samtidigt med att full forhand1ingsratt infordes
for statstjanstemannen inrattades en sarskild myndighet som skulle fora
arbetsgivarens ta1an vid forhand1ingar, namligen statens avta1sverk.
Avtalsverket fick emel1ertid inte full arbetsgivarmakt utan regeringen
forbeholl sig ratten att ingripa i forhandlingarna.

Tanken att alla konflikter pa den statliga sektorn ar samhalls
farliga overgavs. For att ha mojlighet att begransa verkningarna av
konflikter inrattades ett provningsforfarande efter monster fran den
privata sektorn.

For den privata sektorn stadgas i Saltsjobadsavtalet av 1938,
vilket ar den privata sektorns huvudavta1 och fdrebild till Slottsbacks-

1 En sammansta11ning av gallande 1agar oeb avtal finns i Fredriksson
[1972].
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avtalet pa den statliga sektorn, att fragan huruvida konflikter ar

samhallsfarliga skall provas av en sarskild namnd, arbetsmarknads
namnden. am arbetsmarknadsnamnden finner att en konflikt ar samhalls
farlig, aligger det saval SAF som La att verka for att konflikten for
hindras.

Genom Slottsbacksavtalet inrattades en sarskild namnd for prov
ning av konflikternas samha11sfarlighet pa den statliga sektorn, stats
tjanstenamnden. Statstjanstenamnden bestar av 8 ledamoter, av vilka
staten utser 4 och varje huvudorganisation en. am namnden finner att
konflikten ar samhallsfarlig skall namnden hemstalla till parterna att
undvika, begransa eller hava konflikten. Namnden har emel1ertid ingen
majlighet att med bindande verkan avgora tvisten.

Genom 1965 ars bestammelser om forhandlingsratt for statstjanste
man betraktas parterna i avtalsforhand1ingarna som likvardiga, och bin
dande avtalsuppgorelser traffas vid forhandlingstil1fal1et. For att·
detta skall vara majligt samtidigt som riksdagens inflytande over stats
tjanstemannens loner ska11 behallas inrattades 1965 riksdagens lone
delegation. Lonedelegationen ska11 a riksdagens vagnar godkanna for
handlingsuppgorelsen samt vara radgivare at den statsradsmed1em som an
svarar for de anstalldas lone- och anstallningsvi'llkor.

I Statstjanstemannalageri av 1965, § 3 stadgas nagra undantag fran
forhandlingsratten. Paragrafens forsta stycke undantar fran forhand
lingsratten fragor om inrattande eller indragning av tjanst samt om
tjansteorganisationens utformning i ovrigt~ Det andra styckets ursprung
1iga lydelse undantog fragor om myndighets arbetsuppgifter, -ledningen
och forde1ningen av arbetet inom myndigheten, arbetstidens forlaggning
e11er ratt till annan ledighet an semester. Dessa bestammelser har en
motsvarighet inom den privata sektorn i § 32 i SAF:s stadgar, vilken
sager att arbetsgivaren har ratt att fritt anstalla och avskeda arbe
tare, att leda och fordela arbetet samt att anvanda arbetare, oavsett
om de ar organiserade.

Fran och med 1974 ar lydelsen i statstjanstemannalagens § 3 and
rad sa att det andra stycket endast undantar "myndighets verksamhet".
Darmed har forhandlingsratten utstrackts bl.a. till fragor om arbets
ledningen, fordelningen av arbetstiden och ratt till annan ledighet an
semester. Detta innebar att statstjanstemannen kan forhandla om fragor

sam den privata sektorns anstallda pa grund av § 32 inte kan forhandla

om. I den statliga arbetsrattskommittens utredning "Demokrati pa ar-
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betsplatsen (SOU 1975:1), sam papulart kallas § 32-utredningen, fore

slas dack en lagstiftning sam syftar till att utoka forhandlingsratten
pa hela arbetsmarknaden.

Det tredje stycket i statstjanstemannalagen, § 3 stadgar att av
tal inte far traffas om anstallnings- eller arbetsvillkor som regleras
i denna lag eller tillhor Konungens, riksdagens eller myndighets be
slutsratt.

Avtalsforhandlingarna pa den statliga sektorn fors centralt mel
lan a ena sidan statens avtalsverk som foretrader arbetsgivaren och a
andra sidan de anstalldas huvudorganisationer, SACO/SR, TCO-S och SF.

Forhandlingssystemet inom den statliga sektorn har under de lone
rorelser det existerat varit utsatt for starka pafrestningar som slu
tade med att SACO sade upp huvudavtalet i juni 1971. 1 Darmed upphorde
det att galla for samtliga organisationer.

Ett nytt huvudavtal slots me11an avta1sverket ach de fyra huvud
organisationerna i april 1973, alltsa nastan 2_ar efter det att det
tidigare huvudavta1et upphort att galla. En skillnad mot det tidigare
huvudavtalet ar att det nya avtalet :inte kan sagas upp annat an av en

organisation som foretrader minst halften av statstjanstemannen eller
av organisationer som gemensamt foretrader minst halften av statstjanste
mannen. Bestamme1sen att en uppsagning ga11er samtliga organisationer
ar kvar.

Den svaraste fragan att losa innan ett nytt huvudavta1 kunde slu
tas var hur verkningarna av konflikter inom den statliga sektorn skul1e
kunna begransas. Arbetsgivarparten ville ha bort strejkratten fran

stora omraden av den stat1iga sektorn, dar dess verkningar ansags drab
ba samha1let sarski1t hart. Men avtalet stannade vid rekammendationer
om att undvika konflikter som beror rikets sakerhet, upprattha1lande av
lag och ordning och utbeta1ningar for enskildas ekonomiska trygghet,
stridsatgarder som medfor a1lvarliga rubbningar i samhallsekonomin samt
stridsAtgarder som ar stotande av humanitara skal. Dessutom har enligt
1973 ars huvudavtal ca 8 000 topptjansteman frantagits strejkratten,
darfer att de anses foretrada arbetsgivaren.

1 For en utfor1igare redogore1se se Nycander [1972]. En ka1endarisk
framsta11ning av for1oppet finns i SACO:s verksamhetsberattelse ar 1971.
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KAPITEL 3

EN TEORI FOR LONEBILDNINGEN

3.1 INLEDNING

Inom den statliga sektorn finns fyra typer av agerande. For det forsta

finns de anstallningssokande individerna~ vilkas malsattningar for sitt
yrkesliv antagligen inte skiljer sig at om de har en statlig befattning
eller om de ar anstallda i privat tjanst. For det andra agerar enskil
da myndigheter som fattar anstal1ningsbes1ut och i detta avseende mot
svarar enskilda foretag inom den privata sektorn. For det tredje finns
lontagarorganisationerna som med sina malsattningar kommer att paverka
lonestrukturen och for det fjarde agerar stat~n genom avtalsverket som
en central arbetsgivarpart i forhandlingarna. I detta kapitel skal1
en teori for lonebildningen med utgangspunkt fran enskilda individers
och arbetsgivares beslut diskuteras. Organisationernas agerande disku
teras i kapitel 4.

Vi skall undersoka hur loneskil1nader mellan individer med olika
utbildning och·alder~ me11an man och kvinnor och mellan statligt och
privat ansta11da kan uppsta. Analysen baseras pa teorin for "human
capital ll

, som pa svenska kan ka11as teorin for investeringar i kunskaps
kapital. l

Analysen f6rutsatter att lonerna inom den statliga sektorn an
passas till marknadsbetingade forandringar. Det ar darfor nodvandigt
att undersoka hur detta ar majligt nar ett fast lonesystem ti11ampas.

3.2 MARKNADSLONEBILDNING OCH DEI STATLIGA LONESYSTEMET

3.2.1 Ansta11ningsmyndighetens moj1ighet att paverka lonerna

For att den enskilda myndigheten ska11 kunna anstalla och behAlla ar
betskraft till alla de arbetsuppgifter som finns inom myndigheten maste

1 Jag har valt att anvanda ordet kunskapskapital som en oversattning av
"human capital", trots att detta inte ar hel~ adekvat, eftersom "human
capital" aven omfattar investeringar i forbattrad fysisk och psykisk
halsa forutom investeringar i forbattrade kunskaper. Termer som mansk
ligt kapital eller humankapital later otympliga, medan ordet kunskaps
kapital direkt for tanken till den viktigaste orsaken till lonediffe
rentiering.
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den ha mojlighet att anpassa rekryteringslonerna sa att nyanstall

ningar kan goras och hoja lonerna for redan ansta1lda for att mot
verka att de slutar sin anstallning. Det stat1iga systemet begran
sar myndighetens aktionsmoj1igheter i bada dessa avseenden.

Antag att myndigheten onskar ansta1la en nyexaminerad civi1ingen
jar till en tjanst som ar inrattad i lonegrad F 11 men finner att inga
nyexaminerade civi1ingenjorer saker tjansten. Myndigheten sku11e i
sa fall vilja hoja tjanstens lonegradsplacering till t.ex. F 13. Om
arbetsmarknadslaget ar sadant att F 11 medfor ett mycket stort antal
anstallningssokande kan myndigheten dra slutsatsen att F 9 hade varit
en tillrackligt hog lonegrad for att kunna besatta tjansten.

Detta problem med det statliga lonesystemet har uppmarksammats
av staten och vissa mojligheter att anpassa rekryteringslonen till ar
betsmarknadslaget har inforts. Vissa tjanster utannonseras med en be
stammelse om hogstlonegrad~ vilket innebar att lon utgar enligt kvali
fikationer inom ett interval1. En byradirektorstjanst kan utannonse
ras med hogst lonegrad F 17. Myndigheten kan da bete sig pa samma
satt som ett enski1t f6retag och satta begynnelse10nen i en1ighet med
marknads1aget. Om tjansten daremot ar utannonserad i en fast lonegrad~

kan myndigheten i stallet anpassa kunskapskraven. Om det inte gar att
ansta11a en civilingenjor till den faststallda lonen~ kan man i sta1let
ansta1la en gymnasieingenjor eller krava nagon tids kvalificerad yrkes
erfa renhet.

Vad kan den statliga myndigheten gora for att behalla sina an
stallda~ om de erbjudits hogre lon pa annat hall och darfor vill sluta
sin ansta1lning? Om det skulle finnas en vakans i en hogre lonegrad,
kan personen soka och erhal1a den tjansten och pa detta satt erhal1a en
lonehojning. Det finns~ sam visats i kapitel 2, olika slag av lone
tillagg som yore tankbara att utnyttja. Ett sadant ti1lagg ar "avlonings
forstarkning"~ som inforts just for att kunna erbjuda en hogre lon an
lonegradslonen till en enskild person utan att genere1lt hoja lonegrads
placeringen for tjansten. Men denna moj1i~het har endast anvants i ett
fa ta1 fa 11 .

Ett enskilt f6retag kan inratta en helt ny tjanst for en ansta11d
som man vil1 beha1la. Detta kan daremot en myndighet inte gora utan att

ga via petitaforfarande och hoppas pa att dess forslag til' inrattande
av tjanster i hogre lonegrader skall godkannas av riksdagen. Petita

forfarandet kan darfor inte anvandas for att motverka att en viss

4-764347 Gustafsson 49



tjansteman slutar sin anstallning. Lonegradsplaceringen for enskilda
tjansteman kan hojas efter forhandlingar med lontagarorganisationerna,
men det ar givetvis osakert om resultatet av dessa forhandlingar kom
mer att tillgodose myndighetens onskemal om konkurrenskraftiga loner
for sarskilda personer.

Myndigheternas petitor om inrattande av tjanster bor dock av
spegla marknadslaget for personer med olika utbildning. Om man saker
civilingenjorer och dessa inte har kunnat anstallas till de loner som
for narvarande ar radande, kommer man att i petitaskrivandet faresla
att nya tjanster inrattas i en hogre lonegrad.

Det ar viktigt att komma ihag att en anpassning till marknads
betingade forandringar kan ske aven om myndigheten inte alls skulle
kunna paverka antalet tjanster och dessas lonegradsplacering. Antag
att det har blivit gott om akademiker och att lonen for en byradirektor
ar helt oforandrad. Genomsnittslonerna for akademiker kan anda sankas
genom att manga akademiker anstalls i tjanster med lagre lonegrader,
dar man tidigare inte alls anstallt akademiker. En mindre andel av
akademikerna kommer att uppna hagre tjanster an vad som ar fallet i ett
lage dar det ar brist pa akademiker.

3.2.2 Konkurrensen om arbetskraften mellan statlig och privat sektor

Ovan visades att lonestrukturen inom den statliga sektorn kan anpassa
sig till marknadsmassigt betingade forandringar. Det aterstar att visa
att det finns en mekanism som ocksa leder till att lonestrukturen inom
den statliga sektorn anpassar sig mot jamvikt, fastan statliga myndig
heter inte saljer sina tjanster pa marknaden.

Om man accepterar tanken att den privata sektorns loner paverkas
av marknadskrafterna, kommer de statliga lonerna ocksa att gora det pa
grund av konkurrensen mellan statlig och privat sektor. De statliga
myndigheterna maste konkurrera med privata arbetsgivare om arbetskraf
ten. Lanestrukturen inom den statliga sektorn kommer darfor inte att
avvika sa mycket fran la~estrukturen inom den privata sektorn.

De statliga lonernas foljsamhet till den privata sektorns loner
och vice versa beror pa i vilken grad de enskilda tjanstemannen ar spe
c;aliserade pa verksamhet inom statlig eller privat sektor. For grup

per som ar faga specialiserade blir lonerna mer likartade mellan sekto
rerna, eftersom det finns direkt alternativa sysselsattn;ngar ;nom den
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andra sektorn .. Anstallningsbyten mellan statlig och privat tjanst kom
mer att vara vanliga for dessa grupper.

For grupper av statstjansteman som inte har direkta sysselsatt
ningsalternativ inom den privata sektorn kan lonerna kortsiktigt av
vika fran den privata sektorns loner, och de kan darfor under en viss
tid vara lagre i den statliga sektorn an i den privata. Men i ett
langre perspektiv kommer det att uppsta rekryteringssvarigheter till
utbildning och yrken som leder till statlig verksamhet. Detta kommer
att framtvinga en anpassning uppat av lonerna.

3.3 LONESKILLNADER SOM EN EFFEKT AV OMFORDELNING AV LONEINKOMSTER
UNDER LIVSTIDEN

3.3.1 Det allmanna jamviktsvillkoret

Vi skall undersoka hur loneskillnader mellan individer kan forklaras
som en effekt av omfordelning av loneinkomster under livstiden. Under
vissa restriktiva antaganden kommer loneskillnaderna helt att forkla
ras av sadana omfordelningar.

Efterfragan pa arbetskraft bestams av negativt lutande efter
fragekurvor for olika delarbetsmarknader. Personer sam tillhorolika
arbetsmarknader har samma kunskaper i vid mening. Liksom varumarkna
der kan definieras genom att varor til1horande samma marknad utgor sub
stitut, kan delarbetsmarknader avgransas genom att personer som tillhor
samma delarbetsmarknad kan utfora varandras arbeten. Efterfragekurvor
na antas vara oforandrade fran period till period, varfor analysen for
utsatter att produktionen ute i arbetslivet sker med oforandrad teknik
och insatser av fysiskt kapital.

Individerna avsatter sin tid fran vuxen alder och fram till pen
s;onsaldern antingen till investeringar i kunskapskapital eller till
yrkesarbete. Utbildningsvalet gors pA grundval av kanda livs10ner for

olika typer av utbildning. Man kan lAna till gallande marknadsranta
for att finansiera studier. Valet av yrke och arbetsgivare efter av
avs1utad utbildning fattas ocksa pa grundval av den forvantade livs-
loneutvecklingen. Andra faktorer som kan pAverka utbildnings- och
yrkesval, sAsom trivsel, ortsbundenhet, status osv., bortses ifran.

Resultaten i den foljande analysen galler for individer med sam

rna begavning. Om dessa antaganden galler kommer en flerperiodisk jam-
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vikt att etableras, dar det inte lonar sig for nagon individ att byta
yrke eller anstallning. denna situation galler:

T Y -X T Z-X
L _t_t_ = L _t__t = 0,

t=O (l+r)t t=O (l+r)t

dar Xt , Y
t

och Zt ar lonen ar t i olika yrkesaktiviteter
r = diskonteringsrantan
t a ar det ar da individen slutar grundskolan
t = T ar det ar dA individen uppnar pensionsAldern.

I (3: 1)

Nuvardet av livslonen ar saledes detsamma oavsett hur individen
valjer att fordela sin tid mellan kunskapsinvesteringar och yrkesakti
vitet och oavsett om man valjer anstallning i statlig eller privat sek
tor osv. Den ranta (r) till vilken livsinkomsten diskonteras ar i jam
vikt lika med lanerantan i samhallet. Detta villkor ar forenligt med
att inga loneinkomster forekommer i vissa perioder nar individen agnar
sig pa heltid at kunskapsinvesteringar genom att befinna sig i utbild
ningssystemet. Det ar ocksa forenligt med att vissa yrkeskarriarer
har en lag begynnelselon men en snabbt stigande loneutveckling senare
under yrkeslivet, medan andra har en relativt hog begynnelselon och
langsamt stigande loneutveckling under yrkeslivet. Loneskillnader mel
lan individer ar i denna formulering helt och hallet orsakade av indi
viduella olikheter i kunskapsinvesteringar.

Vi skall nu undersoka vilka loneskillnader mellan individer som
•

kan fOrkl aras i nom ramen for denna mode 11 .

3.3.2 Loneskillnader mellan personer med olika lang utbildning
i jamvikt

am man betraktar utbildningskostnader som investeringar foljer att en
individ blir villig att gara,dessa investeringar endast under farut
sattning att han far en viss avkastning pa demo Intakterna av utbild
ningsinvesteringen utgars av skillnaden mellan den lon som personen er
haller efter genomgangen utbildning och den lon som han eller hon skulle
ha fAtt utan denna utbildning. Den storsta kostnaden for utbildnings
investeringen utgors av den len man avstar ifran under utbildningstiden,
a1ternativlonen. ~ven andra kostnader, sasom backer och studiematerial,
inraknas i studiekostnaderna men de ar i jamfdrelse med alternativlonen
mycket sma. Det ferutsatts att det normala ar att man maste lana till
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gallande marknadsranta for att finansiera sina studier.

Jamvikt i systemet av loneskillnader mellan personer med olika

lang skolutbildning kommer att/uppnas nar nuvardet av livslonen for

de olika typerna av utbildning ar lika stort. Nar detta lage har upp

natts kommer de kostnader som ar forknippade med utbildningen att bli

a~erbetalda genom den hogre lon som man kan erhAlla efter att ha utbil
dat sig. Loneskillnaden kommer att tacka kostnaden exakt. Det kom

mer darfor inte att lona sig for ytterligare en person att skaffa si9

en langre utbildning. Denna ytterligare persons tillskott till vardet

av produktionen kommer att vara mindre an den foregaendes. Lenen kom

mer darfer att bli lagre och' loneskillnaden mellan vad den sist utbil
dade skulle ha fatt utan att utbilda sig och den lon han erhaller efter

utbildningen kommer inte att tacka utbildningskostnaden.

Investeringar i kunskapskapital sker bade genom sko1utbildning

och genom investeringar i okade kunskaper under yrkesarbetet (lion the

job training ll
). Vi skall nu underseka hur mycket sko1utbi1dningen dif

ferentierar lonerna. For att kunna gora detta infdrs begreppet poten

tiell begynne1selon. Den potentie1la begynne1selonen ar den len man

skul1e erhal1a om man inte gjorde nagra investeringar i kunskapskapital
under yrkesarbetet. am man inte gjorde det skulle man inte o:(a sin pro

duktivitet och man skulle darfor erhAlla samma len varje period under

he1a yrkeslivet. Livslonekurvan sku1le darfer beskriva en horisontell
linje.

Eftersom skolutbi1dning ekar fertjanstkapaciteten (" earn ings ca

pacity"), ligger den potentiella begynnelselonen pa en hogre nivA for

en person med langre utbildning an for en person med kortare utbildning.

Den som utbildar sig kan inte erhal1a sin potentie11a begynnelselen

forran utbi1dningen ar avslutad, medan den som inte utbildar sig kan

erhAlla den tidigare. Resonemanget illustreras i figur 3:1.
am jamvikt rader galler att nuvardet av den potentiella begynnel

selonen for en person med s ars skolutbildning ar lika med nuvardet av

den potentiella begynnelselonen for en person med s-d ars skolutbi1d
ning. Vi definierar n som ett fixerat antal ar i yrkesarbete som ar

lika for alla individer. l DA galler:

1 Detta avsnitt foljer Mincer [1974]~ s.ll. Harledningen by~ger ~a an
tagandet att alIa individer ar ute pa arbetsmarknaden lika manga art I
verkligbeten ar det mer realistiskt att anta att alIa individer bar sam
ma pensionsalder oeb att de langtidsutbildade som intrader pa arbetsmark-
naden vid en senare tidpunkt darfor bar en kortare yrkesaktiv tid an de
korttidsutbildade. Men antagandet om lika lang yrkesverksam tid paver
kar resultatet myeket litet, eftersom den Ion man tjanar under t.ex. de
5 sista aren av en yrkesverksam tid pa 45 ar far en mycket liten vikt i
nuvardesberakningen. 53



Figur 3:1. Potentiel1 begynne1selon med och utan utbi1dning.

Lon, kr

--------------------- ys

t--------,r---------------------- Yo

s

Ys = potentiell begynnelselon efter utbildning

YO = potentiell begynnelselon utan utbildning
s = antalet skolar

n+s Y
Vs = Ys f e-rt dt =~ e-rs (l_e-rn),

s

Alder

(3:2)

dar Vs ar nuvardet av den potentlella begynnelselonen for en person med

s ars skolutbildning, r har samma innebord som i (3:1) och e ar den na
tur1iga basen.

For en person med s-d ars sko1utbi1dning gal1er:

n+s-d Y
V = Y f e-rt dt = s-d e-r(s-d)(l_e-rn ).
s-d s-d s-d r

Nar Vs = Vs- d' vilket galler jamvikt, ar

Y e-r(s-d)
erd .s

Ys-d e-rs

Detta kan sk.ri va s:

Y Ys-d erd .s
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LAt oss satta utbildningstiden for den kortare utbildningen lika

med noll. Den kortare utbildningen kan vara lika med fullbordad ob

ligatorisk skolgang (grundskola). Uttrycket (3:5) omformuleras dA till

Y :: Y • ers
s 0

(3:6)

och i logaritmisk form

lnY
s

:: lnYo + rs. (3:7)

Uttrycket (3:7) illustreras i figur 3:2. Logaritmen av lonen ut

gar en ratlinjig funktion av antalet ar i skolutbildning. For varje at
av utbildning utover grundskolan okar lonen i jamvikt med en pracent
sats sam ar lika med kostnadsrantan for att finansiera studier. De ut-

Figur 3:2. Sambandet mel1an utbildningens 1angd och lonen,

o

o
o

9 10 118765432

___.........._--A-_----a.__~_--A- ___'__ ___'___ An ta 1

skolar

s = antal skolar

lnYs = logaritmen av den potentiella begynnelselonen for en person
med s ars skolutbildning

lnYO= logaritmen av den potentiella begynnelselonen for en person
utan utbildning

r = rantan pa utbildningsinvesteringen

x = punkter som ligger pa jamviktslinjen

o = punkter som ligger utanfor jamviktslinjen
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bildningsgrupper for vilka den logaritmerade lonen ligger pa linjen
har jamviktsloner. For de grupper sam ligger ovanfor linjen ar lonen
hogre an vad som motsvarar utbildningstidens langd och for de grupper
som ligger under linjen ar lonen lagre an vad som motsvarar utbildnings
tidens langd. I den empiriska analysen i kapitel 6 skattas sambandet
(3:7).

Av resonemanget om hur anpassningen till jamvikt sker faljer att
jamviktslosninyen ar beroende av lAnerantan. Ju billigare det blir att
utbilda sig, desto lagre blir det yarde pa r som innebar jamvikt. Lut
ningen pa linjen i figur 3:2 kommer darfar att minska om rantan minskar
och jamviktslosningen kommer att innebara mindre laneskillnader mellan
personer med olika lang utbildning .. Jamviktslosningen,behover av denna
anledning inte vara konstant over tiden.

3.3.3 Inlarning under yrkeslivet

Genom att hAlla pA med ett arbete skaffar man sig erfarenhet som gar
att man gradvis akar sin produktivitet. Denna okade produktivitet re
sulterar i att man erhAller hogre lone Man kan betrakta denna produk
tivitetshojande inlarning under yrkeslivet som en~investering analogt
med investeringar i skolutbildning. 1

For att man skall kunna tala om investering maste man forutsatta
att individerna har mojligheter att valja om de vill gora en viss in
vestering eller inte. En invandning som kan resas mot detta resone
mang ar att den anstallde inte har frihet att valja hur stor del av sin
arbetstid som han eller hon vill avsatta for produktivitetshojande in
larning. Men aven om utvecklingsmojligheterna ar givna inom ett yrke
kan man tala om ett val. Valet av hur stora investeringar i kunskaps
kapital en indiyid vill gora sker da i stallet redan i samband med yr
kesvalet. Man kan valja mellan ett yrke med hog begynnelselon och sma
utvecklingsmajligheter och ett med lAg begynnelselon men med storre
mojligheter till karriarutveckling. ~ven om utvecklingsmojligheterna
ar givna for yrken kan arbetstagare gora investeringar genom att vidare
utbilda sig pA sin fritid. 2

1 Inlarning under yrkeslivet tacker bade begreppet "on the job training"
och "learning by doing".

2 Se Bowman [1973], samt Klevmarken m. fl. [1974], s .86, dar detta
problem diskuteras.
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Vi antar saledes att en arbetstagare kan avsatta en del av sin
-tid till att forkovra sig och att det ar forknippat med kostnader att
gora sadana investeringar. Vi skall nu undersoka hur lonen paverkas
av investeringar i kunskapskapital under yrkeslivet enligt Mincer [1974].

I det foljande resonemanget behover vi skilja mellan tre olika
lonebegrepp, namligen potentiell begynnelselon, Y , potentiell lon med

s
inlarning, E.,och faktisk lon, Y..

J J

1. Vs har definierats ova~ som den lon, lika hog i varje period, som
en individ skulle erhAlla om inga investeringar i kunskapskapital
foretogs under yrkeslivet.

2. Ej ar den potentiella lonen nar inlarning f~rekommer i tidpunkten
t=j ("gross earnings ll eller "earnings capacity"). Detta begrepp
star for den lon som skulle erhallas i varje period om man slutade
att investera. I"den forsta perioden ar Eo = Y. Nar investeringars ,
forekommer okar E. med avkastningen pa de investeringar sam gjorts.

J

3. Yj ar den faktiska lonen i perioden t=j. Den erhalls genom att man
fran Ej drar den lopande investeringskostnaden Cj .

Sambandet mellan dessa tre lonebegrepp kan skrivas:

j-l
Y. = Y + r L: C - c. (3:8)

J s
t=O

t J

och

j-l
E. = Y + r L: C

t
,

J s
t==Q

dar r avkastni ngen pa kuns kaps i nveste'ri ngar, samma for varj e utbi 1d
ning och for alla individer

Cj nettoi nvesteri ngskastnad i peri aden t=j; netto·i den men; ngen
att kunskapsinvesteringar sam har karaktaren av aterinveste
ringar dragits av, eftersam dessa ;nte okar utan endast vid
makthaller lI earnings capacityll.

Sambandet (3:8) illustreras i figur 3:3. Inneborden av detta re
sonemang ar att lonen okar med antalet ar i yrkesarbete, nar investe~

ringar i kunskapskapital forekommer. Om dessutom galler att C. > 0
J

och

f1 Y. Y. - Y. 1 rC. 1 - (C. -C. 1) > 0,J J J- J- J J-
(3:9)
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Figur 3:3. Livsl~neprofiler.

Lon

yS f---~---+----+-------

o 3. j p
Antal ar yrkesarbete

Yp = hogsta faktiska Ion

Ys = potentiell begynnelselon

:0 = faktisk Ion vid tidpunkten t=O

j = tidpunkt for "overtaking"

Ej = potentiell Ion med inlarning vid tidpunkten j

Cj = kunskapsinvestering vid tidpunkten j

Yj = faktisk Ion vid tidpunkten j

kan den punkt pa livsloneprofilen, dar den faktiska lonen ar lika med
den potentiella begynnelselonen (llovertaking point") beraknas ur sam
bandet (3:8). Detta har betydelse eftersom man med kannedom am denna
punkt kan skatta lithe simple schooling model" (3:7) pa grundval av fak
tiska loner.

y~

J
Y + r

s
y ,

s
(3:10)

(y,; faktisk lon vid "overtaking point ll
)

J
j-l

nar r L
t=O

C = C.•
t J

Om C
t

= Co for t = 0, ... ,3 galler att
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r3c. c.
J J

och
~ 1
J = y:o (3: 11 )

Om C < C 1 samtidigt som C~ < C < C
t

- 1 < Co for t = O,ooo,j, blir
t t- J t

1
j < y:o (3 :12)

Det se~are antagandet att kunskapsinvesteringarna avt~r med okad
alder ar mer realistiskt. Skalet till detta diskuteras nedan. B:grep
pet "overtaking point ll anvands for att i den empiriska analysen. Itta
lithe simple schooling model II. Som framgatt ovan intraffar "overtaking

point" efter ett visst antal ar i yrkesarbete,bestamt av storleken pa
avkastningen pa kunskapsinvesteringar. Denna punkt antas intraffa ef
ter lika manga ar i yrkesarbete for samtliga individero Om r ar lika
och C

t
fordelas lika over livstiden for alla individer foljer att "over

taking point" ocksa intraffar efter lika manga ar i yrkesarbete for
alla individer.

3.3.4 Kunskapsinvesteringarnas fdrdelning under livstiden

Individernas val av hur stora investeringar i kunskapskapital de kommer
att foreta under olika skeden av livet bygger pa en teori for optimal
allokering av kunskapsinvesteringar. Rationell allokering kraver att
det mesta av investeringarna foretas i ungdomen. Skolutbildning som
ar en heltidsaktivitet foregar investeringar i kunskapskapital under
yrkeslivet som ar en deltidsaktivitet och minskar i hogre aldrar samt
slutar helt fore pensioneringen.

Det finns en tendens att byta fran inlarning till produktion i
yrkeslivet sa snart som mojligt. Eftersom livstiden ar begransad ger
senare investeringar avkastning under en kortare period, varfor de to
tala int~kterna.av investeringen blir mindre. Senare erhallna intakter
far ocksa mindre ~~kt i nuvardesberakningen. En persons tid ingar som
en viktig produktionsfaktor for att producera kunskapskapital och kon
sekvensen av att kunskapskapital har ackumulerats ar att tidens yarde
okar.. '. Investeringar i senare perioder av 1ivet ar mer kostsamma, efter-
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som alternativlonen ar hogre. Detta galler inte i de speciella eller

temporara fall dar produktiviteten i inlarning ar hogre an produkti
viteten av att delta i yrkeslivet, dvs. under skoltiden.

Borde inte allt onskat kunskapskapital ackumuleras ;nnan indivi
derna borjar sitt yrkesliv? Teorin for investeringar i kunskapskapital
svarar: nej pA denna frAga av tvA skal. Investeringarna ar utspri~da

over livstiden for det forsta darfor att marginalkostnadskurvan f~r kun
skapsihvesteringar gar uppAt och for det andra darfdr att intakterna av
en giv~n kunskapsinvestering blir mindre ju senare investeringen-sker.

Enligt Ben-Porath [1967] kan man tanka sig att individer produce
rar tillskott (Q) till sin stock av kunskapskapital (H) genom att kom
binera- sitt kunskapskapital med sin egen tid (T) och andra marknads
resurs~r (R) i en produktionsfunktion

Q = f(H,T,R). (3:13)

Forsok: att oka investeringarna Q inom en given period medfor avtagande
avkastni ng. Darfor- sti ger kostnaderna ju storre i nvesteri ng man for
soker gora inom en given period (se figur 3:4). Margina1intakten som

Figur 3:4. En individs val av investeringsbe10pp i en given period.

Kronor:

t1C

...----'----------+-- t1R 1

..----------rl----.---- t1R2

o Q

Me = marginalkostnaden for en kunskapsinvestering

MR = marginalintakten av en kunskapsinvestering

MR1 = marginalintakten vid t.ex. 20 ars alder

MR2 = marginalintakten vid t.ex. 30 ars alder

Q = ~unskapsinvesteringens storlek
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man erhaller genom att lagga till en enhet av investering till kUD

skapskapitalet ar det disk6nterade fltidet av framtida ~kningar i den
potentiella ltinen (earnings capacity). Ju aldre individen ar desto

mindre ar marginalintakten och darftir blir ocksa investeringarna av
mindre omfattning. Minskningen f~rstarks om marginalkostnadskurvan
skiftar at htiger nar man blir aldre, vilket kommer att intraffa om
det blir svarare att lara nytt i hogre aldrar.

Det resone~ang som f~rts i detta avsnit~ och som bygger pA Ben
Porath [1967] och Mincers [1974] sammanfattning av Ben-Porath galler
beteendet ftir bruttoinvesteringar~ dvs. ut~n hansyn till att en d~l

av investeringarna sker for att vidmakthalla kunskapen. I foregaende
avsnitt diskuterades hur nettolnvesteringarna, C

t
, paverkar lonen~

Om bruttoinvesteringarna avtar med okad alder foljer dock att netto
investeringarna ocksa kan antas gtira det, eftersom de utgor en frak

tion av bruttoinvesteringarna och deprecieringen av kunskapskapitalet

vanligen antas oka med okad alder.

Mot slutet av yrkeslivet kanske kunskapsinvesteringarna int~ ens
ar tillrackligt stora for att vidmakthalla det redan ackumulerade. kun

skapskapitaJet. Nettoinvesteringarna blir i sa fall negativa och'livs
lonekurvan kommer.att visa en nedatbojning fore pensionsaldern.

3.3.5 Specifik och al1ma~ inlarning under yrkesarbetet

I ftiregaende avsnitt·antogs att arbetstagaren stod for kostnaden for
kunskapsinvesteringen genom att.i yarje period uppbara en 10n som var

lika med vardet av hans faktiska produktionstillskott. Det finns eme1
lertid anledning att anta att arbetsgivaren i vissa fall star for: kost
naden helt eller de1vi'~ gen~m att betala en hogre lon an vad som mot
svarar detta Yarde.

Man kan skilja mellan sadan kunskapstikning unde'r yrkes1ivet: som
ar av yarde pa manga arbetsplatser och sadan kunskapsokning som endast
ar av yarde pa en specie~l arbetsplats. 1 Specifik utbildning ar t.ex.
introduktionskurser till en viss arbetsplats och kurser om det speciella

foretagets eller myndighetens rutiner. Det som man 1ar sig under: yrkes
livet ar sannolikt en blandning av sadant som ar specifikt for en~ en
skild arbetsp1ats och sadant sam kan tillampas pa flera arbetsplatser.

1 Dessa tankegangar har utvecklats av Becker [1964].
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En utbildning sam ar av helt allman karaktar skul1e hoja vardet
av den enskildes produktionstillskott lika mycket i andra foretag sam
i det egna. Arbetsgivaren kan inte sta for kostnaden for sAdan ut
bildning, eftersom risken att den anstallde byter arbete ar store Ett

annat foretag kan betala den utbildade en lon sam matsvarar det fulla
vardet av dennes tillskott till produktionen. En arbetsgivare maste
darfor kalkylera med denna risk.

Om utbi1dningen hojer den anstalldes produktivitet endast i det
foretag som ger utbi1dningen, kan foretaget sta for hela kostnaden,
eftersom det kan rakna med att fa hela avkastningen av utbi1dningen.
Den anstal1de far lonen Ys i figur 3:3 medan hans produktivitet ut
veck1as enligt Yj .

En arbetsgivare som har bekostat specifik utbildning har ett
starkt intresse av att den utbildade stannar kvar i foretaget. For
att motverka att den anstallde lamnar foretaget ar det sannalikt att
arbetsgivaren betalar en del av skillnaden Y.-Y. Om sa ar fallet farJ S

en person med specifik utbildning inte en helt horisontell 1ivslone-
kurva. I jamforelse med en person med allman utbildning kommer den
specifikt utbildade att erhAlla en livslonekurva som visar ett flacka
re forlopp. Det foljer av jamviktsvil1koret (3:1) att begynnelselo
nerna ar hogre for specifikt utbildade an for personer med allman ut
bildning.

3.4 LONESKILLNADER PA GRUND AV AVVIKELSER FRAN MODELLENS
FORUTS~TTNINGAR

3.4.1 Faktorer som ar forenliga med jamvikt

En av forutsattningarna for slutsatsen att loneskillnader orsakas av
en omfdrdelning av loneinkamster under 1ivstiden var att individerna
enbart tog hansyn till lonen vid sitt utbildnings- och yrkesval. Det
ar realistiskt att rakna med att andra faktorer an lonen paverkar ut
bildnings- och yrkesval.

En orsak till att avkastningen pa en viss utbildning kan under
skrida marknadsrantan kan darfor vara att vissa slag av utbildning le
der till IItrevligare" yrken. Jamviktslosningen innebar da att en del

av avkastningen ges i annan form an lone Storre anstallningstrygghet,

storre mOjligheter till tjanstledighet och langre semestrar ar andra
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exempel pA avkastning i annan form an 10n. 1

En annan orsak ar att utbildning omfattar ett visst matt av kon
sumtion. Man upplever det som ett yarde i sig, att studera. Viss typ
av utbildning kan inriehAlla konsumtion i storre utstrackning an andra
typer av utbildning. Detta galler kanske t.ex. studier i kulturhisto
ria. Antalet personer med sadan utbildning tenderar da att averstiga
efterfragan~ vilket medfor tendenser till sankta relativloner.

Om forutsattningen att den tillgangliga tiden anvands antingen
till investeringar i kunskapskapital'eller till arbete pa markn~den

inte ar uppfylld~ kommer laneskillnader att uppsta. For personer som
anvander en del av sin tid till hemarbete kommer jamvikts1asningen att
innebara lagre livsloner an for personer som anvander all sin tid an

tingen till arbete pa marknaden eller till kunskapsinvesteringar som
okar produktiviteten pa arbetsmarknaden. Om man jamfor livslonekurvan
for en kvinna som varit hemmafru i fern ar~ t.ex. mellan 25 och 30 ars
alder! med den for en person som arbetat kontinuerligt! kan man vanta'
sig att den ,senares livslanekurva stiger brantare an den farras. O~

man ar borta fran arbetsmarknaden blir man handikappad i tva bemarkel
sere For det forsta minskar kunskapskapitalets Yarde, genom att kun
skaper faller i glamska eller faraldras nar de inte anvands. For· det
andra har man inte mojlighet att aka sitt kunskapskapital genom·inlar
ning under yrkesarbetet. 2

Personer som drabbas av arbetsloshet eller sjukdom kommer av den-
na anledning inte att uppna en lika hog livslon som perso~er med kon
tinuerlig yrkeserfarenhet.

De orsaker till loneskillnader som diskuterats i detta avsnitt
kan inkluderas i den modell som har redovisats i avsnitt 3.3. Det ar
narmast en fraga om att k.unna mata alla de intakter o~'h kostnader som
foljer med ett visst utbildnirigs- eller yrkesval.

3.4.2 Begavningsskillnader

Man kan betrakta begavning som en faktor som vid sidan av utbildning
hojer individens produktivitet. I sa fall skull~ hogt begavade per-

1 Valet mellan pekuniara oeh ickepekuniara formaner av en ansta11ning
diskuteras av Lindstrom [1974]. .

2 Se Mincer & Polachek [1974].
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soner kunna kompensera bristen pa hogre utbildning med sin storre be
gavning~ Detta sker sakerligen ocksa i manga fall da personer med kart
utbildning uppnar hoga och valbetalda befattningar. BegAvningsskill
nader innebar dA att avkastningen pa utbildning kammer att skilja sig
at mellan individer sa att hogre begavade erhAller ett storre yarde pa
r i uttryck (3:7).

Begavningsskillnader paverkar ocksa produktiviteten indirekt via
utbildningsvalet. Eftersom individen stravar att hoja sin produktivi
tet till sa sma kostnader som mojligt, ar det rationellt for mer bega
vade att valja langre utbildning. En mer begavad person kan med mindre
anstrangning tillgodogora sig en utbildning. Man kan da vanta sig en
positiv samvariation mellan begavning och utbildning. undersokningar
dar man forsokt mata begavningen via TQ-test har det ocksa visat sig
att personer med hogre 1Q ocksa har hogre utbildning. 1 Om det ar pa
detta satt skulle avkastningen pa utbildning omfatta en avkastning pa
den hogre begavningen utover en kostnadsersattning for de investeringar
som vidtagits.

Begavningen kan ocksa antas paverka viljan och formagan att vi
dareutbilda sig. Om de begavade investerar mycket och de mindre be
gavade litet under hela y~keslivet, skulle spridningen kring medellonen
for personer med samma utbildning aka med akad alder. Om man jamfar
lanerna for personer med samma utbildning kan man vanta sig att den mer
begavade har en hogre potentiell begynnelselon an. den mindre begavade.

;

Men den faktiska lonen kan till en borjan vara lagre for den mer be-
gavade, eftersom man kan vanta sig att begavade personer tenderar att
valja yrken med stora utvecklingsmOjligheter och darfdr gor stora in

vesteringar i kunskapskapital i borjan av livscykeln.
PA detta satt kommer begavningsskillnader att medfora en sprid

ning kring genomsnittliga loner. Modellen kan tillampas om begavnings
skillnader kan hAllas konstanta. Ett satt att gara detta ar att studera
genomsnittliga loneskillnader mellan aggregat av tjansteman.

I Fagerlind [1975] visade att begavningsskillnader i IO-arsaldern kunde
fork1ara olikheter ifraga om utbi1dningens langd. Men begavningsski11
nader i vuxen alder visade ingen effekt pa loneski1lnaderna, om utbild
ningsnivan halls konstant. Detta fenomen har Hause [1975] undersokt
genom att pavisa interaktion me1lan utbildningsniva oeh inte1ligens.
En hog intelligens medfor hogbeta1da arbeten endast i kombination med
en hogre utbildning.
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3.4.3 ~~neskillnader pA grund av att j~m~ikt ihte uppnAs 1

Utbildningsvalet antas ske pa grundval av forvantade livslonekurvor.
Eftersam livslonekurvarna inte kan vara kanda pa forhand kan man anta
att individerna gar sina val med utgAngspunkt frAn de loneskillnader
sam rAder n~r de skall p§borja en utbildning. Om relativlonerna for
akademiker ar hoga vid en viss tidpunkt kommer detta att leda till en
star tillstromning till akademiska studier. Detta resulterar i ett
okat utbud av akademiker efter 4 a 5 ar, vilket tenderar att sanka re
lativlanerna for akademiker. Antalet personer sam valjer akademisk
utbildning bestams vid de~ senare tidpunkten av dessa lagre relativ
loner, vilket efter 4 a 5 Ar medfor efterfrageov~rskott och tendenser
till hojda relativlaner. PA detta satt kan marknaden fo~ akademiker
uppvi sa drag av en II svincyke1" . 2

Efterfragekurvorna pS de olika delarbetsmarknaderna ar troligen
inte oforandrade under en sa lang tid som en hel livscykel for en in
divide De skiftar pa grund av forandringar i.teknologin och okad kapi
talinsats. Efterfragan pa programmerare har t.ex. okat pA grund av
den okande anvandningen av datorer. Teknologiska forandringar medfor
sannolikt att utbudet inte hinner anpassa sig till ~fterfragan, efter
som standiga forandringar-av detta slag i~traffar.

Om intagningen till viss utbildning ar sparrad kan inte alla som
vill skaffa sig utbildningen gora det och utbudet blir mindre an vad
som ar forenligt med jamvikt. De som Atnj~tit utbildningen far dA en
"sparranta" pa sin investeri"ng. 3 .

Villkoren for att erhalla studielAn kommer att pAverka utbudet av
lAngtidsutbildade. Om studier overhuvudtaget inte skulle kunna finan
sieras genom lan, skulle utbudet av personer med langre'utbildning bli
for litet for att jamviktslosningen skulle kunna uppnas. Varje inskrank
ning i mojligheterna att lana till gallande marknaqsranta reducerar an
talet personer som utbildar sig. PA motsvarande, satt galler att nar
studiefinansieringen gars billigare okar utbudet av personer med langre
utbildning.

1 Med jamvikt avses 1angsiktig jamvikt. Om det i en viss period varken
forekommer efterfrage- eller utbudsoverskott, kan man tala am temporar
jamvikt.. .

2 Se Freeman [1975] sam visar att marknaden for jurister i USA uppvisar
typiska drag av en "svincykel".

3 Stahl [1974], s. 88 anfor att lakarlonerna kan antas inkludera en
"sparranta".
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En annan orsak till att utbudet av personer med langre utbild

ning okar ar att utbildningssystemet i viss man kan antas ha en sor
teringseffekt. Att ha klarat av en hogre utbildning ar ~tt satt att
informera presumptiva arbetsgivare om att man har hog begavning. 1

Invandningarna ; detta avsnitt innebar att lonerna for olika ut
bildningsgrupper kommer att variera med typen av utbildning och inte
endast med langden pa utbildningen, samt att jamviktslosningen kommer
att innebara olika avkastning pa utbildning vid olika tidpunkter.

3.5 TV~RSNITTSKURVOR OCH KOHORTKURVOR

Kurvor som visar lonens stegring med aldern kan vara av tva slag. Om
man fo1jer loneutvecklingen over tiden for en individ eller grupp av
individer, som t.ex. ar fodda. samma ar el1er som intrader i forvarvs
livet vid samma tidpunkt, erhal1s en kohortkurva. Om man studerar hur
lonerna 'vid en viss tidpunkt varierar med individernas alder, erha11er
man en tvarsnittskurva. En sadan visar loneskil1nader mellan aldre

och yngre tjansteman vid en viss tidpunkt. Analysen av lonestrukturen
kommer i det foljande att utforas pa basis av tvarsnittskurvor.

Ski11naderna mel1an tvarsnittskurvor och kohortkurvor halls inte
a11tid isar. De flesta undersokningar har gjorts pa tvarsnittsdata
utan narmare diskussion om denna ski11nad. I K1evmarken [1972] och
[1974] analyseras skillnaden me11an tvarsnitts- och kohortkurvor mera
utforligt. I figur 3:5 visas sambandet mellan tvarsnittskurvor vid
olika tidpunkter samt kohortkurvor.

Individens faktiska livslonekurva representeras givetvis battre
av en kohortkurva an av en tvarsnittskurva. Men den faktiska kohort
kurvan overensstammer inte med den teoretiska livslonekurvan som dis
kuterats ovan. For det forsta skulle en kohortkurva inneha1la lone
forandringar pa grund av forandringar i penningvardet. Men aven om
man raknade om lonerna i fasta priser sku1le man inte erhalla den teo
retiska livslonekurvan. Under en sa lang period som en manniskas hela
forvarvstid ar det namligen orealistiskt att rakna med att teknologin
ar oforandrad och att insatserna av ovriga produktionsfaktorer ar ofor
andrade. Genom forbattrad teknologi och okningar av kapita1intensiteten
har den totala produktiviteten i samhallet kunnat okas, vilket har re-

1 Se Stahl [1974].
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Figur 3:5. Sambandet mellan tvarsnittskurvor och kohortkurvor.
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sulterat i allmanna reallonestegringar. EfterfrAgan har darfor okat
snabbare for vissa arbetstagarkategorier an for andra. SAdana forand

ringar har ocksa berort verksamheten vid statliga myndighe~er. Som
exempel kan namnas den okning i efterfragan pA programmerare och system
man som skett pa grund av teknologiska forandringar.

En kohortkurva kommer att vis~ betydligt storre loneokningar med
aldern an en tvarsnittskurva. Man kan urskilja tre forklaringsfaktorer
for en lndivids loneokning over tiden. For det forsta penningvarde
forsamringen, for det andra den allmanna reallonestegringen och for det
tredje att individen blir mer produktiv genom att lara sig mer och dar
med uppnar hogre befattningar med aldern. Alla dessa faktorer paver
kar kohortkurvans utseende, medan tvarsnittskurvan paverkas endast av
den sistnamnda faktorn. Det ar det tredje slaget av loneokningar med

Aldern som vi vi'l forsoka forklara med den teori som diskuterats i
detta kapitel.
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Om den procentuella loneokningen med tiden skulle vara densamma
for alla statstjansteman oavsett alder och utbildning, skulle skil1na
den mellan olika tvarsnittskurvor besta av allman reallo~eokning och
inflationsbetingade loneokningar. For att berakna avkastningen pa ut
bildning under livscykeln skulle dA till den internranta sam beraknas

fran en tvarsnittskurva enligt uttrycket (3:1) den arliga a1lmanna
reallonestegringen laggas. Den sa erhAllna avkastningen pa utbildning
skulle vara lika med lanerantan i samhallet. Tvarsnittskurvor for
olika ar blir da parallella nar man ser till den procentuella forand
ringen. Klevmarken [1972] har visat att tvarsnittskurvor vid olika
tidpunkter for industritjansteman med hogre utbildning i stort sett
uppvisar sadan parallellitet. Skiftet mel1an olika tvarsnittskurvar
kan dA tolkas sam okningar i begynnelselonen.

For att lutningen pa tvarsnittskurvan skall saga nAgot am fore
komsten av investeringar i kunskapskapital under yrkeslivet ar det
tillrackligt att tvarsnittskurvar for tjansteman med samma utbildning
vid olika tidpunkter ar parallella, dvs. att loneokningen over tiden
ar densamma oavsett alder. Om denna forutsattning foreligger kan lut
ningen pa tvarsnittskurvan tolkas i termer av kunskapsinvesteringar.

For denna tolkning kravs vidare att aldern ar ett bra matt pa
antalet ar i yrkesarbete. Om 1anga perioder av franvaro fran yrkesar
bete forekom skul1e tvarsnittskurvan sankas genom att personer med ,
kortare yrkeserfarenhet ingick i samma a1dersgrupp sam personer med

langre yrkeserfarenhet. Nar man studerar manliga tjanstemans loner

ar detta problem inte sa a11varligt men det bar uppmarksammas vid stu

diet av kvinnornas loner.
En tredje forutsattning ar att den studerade kurvan avser en

grupp individer som intratt pa arbetsmarknaden vid samma alder. Om
i den grupp vars lon tvarsnittskurvan illustrerar ingar personer som
intratt i forvarvslivet vid hogre alder och med en langre utbildning,
kommer kurvan att dras upp av dessa personers hagre begynnelselaner.

De intakter som en person far av en langre utbildning utgors av
lonen efter skatt. Detta innebar att individerna borde gara sina in
vesteringskalkyler pa loner efter skatt. Livslonerna fore och efter
skatt kommer att skilja sig At eftersom vi har ett progressivt skatte
system. Men de loner som ar relativt hoga fore skatt ar ocksA relativt
hoga efter skatt.
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Nar man tar hansyn till skatten uppstar en rad problem, vars ef
fekter skulle kr~va en ingaende belysning. I denna studie unders~k~'

lonen f~re skatt, och skatternas effekter berors endast pa nagra punkter
d~r det ~r s~rskilt betydelsefullt att ta h~nsyn till dem.

3.6 LUNESKILLNADER I ETT TV~RSNITT

3.6.1 Utbildningens och alderns effekt pa lonen

Manliga tjansteman kan i det n~rmaste antas uppfylla forutsattningen
att ha agnat sitt liv at antingen kunskapsinvesteringar eller yrkes
arbete pa marknaden. Aldern ~r darfor ett bra matt pa antalet ar i
yrkesarbete nar Aldern vid skolutbildningens slut dras ifran. L~ne

skillnader mellan manliga tjansteman kan darfor antas vara orsakade av
olika stora kunskapsinvesteringar och de resonemang som forts i avsnitt
3.3 kan testas pa de manliga tjanstemannens loner.

Vi kan darfor undersoka pastaendetat~ de procentuella loneskill
naderna mellan tjansteman med o11ka-slag av utbildning beror pa utbild
ningstidens langd. Kan t.€x. lakarlonerna forklaras av att blivande
lakare befinner sig i utbildningssystemet omkring 11 ar utover avslu
tad grundskoleutbildning?

Skillnader i alderslonekurvornas lutning kan tolkas som effekter
av antingen olika stora investeringar i kunskapskapita1 eller effekter
av att en del av investeringarna ar av specifik nature Genom att under
soka alderslonekurvornas lutning kan man t.ex. belysa pastaendet att
lAngtidsutbildade ocksa gor storre investeringar i kunskapskapital. En
effekt av en lang utbi1dning kan sagas vara att man genom denna har
II 1art si gatt 1ara II •

Det fi nns fl era skal att vanta si 9 att det ~_ska11·' fi nnas en spri d
ning kring den genomsnittliga alderslonekurvan for en utbi1dningsgrupp.
Begavningsskillnader me11an personer, olikheter i m~ngden av kunskaps
investeringar under yrkes1ivet samt slumpfaktorer medverkar till sadana
skillnader. Darfor kan mycket val vissa personer med lang utbi1dning
ha 1agre 10n ~n vissa personer med kort utbi1dning. Sadana ski11nader
s~ger nAgonting om i hur hog grad utbildningen styr den senare loneut
veck1ingen. I vilken utstrackning uppnar grundskoleutbi1dade ett lone
1age som de f1esta med gymnasiala och liknande utbildningar har? I
vi1ken utstrackning uppnar gymnasieutbi1dade typiska akademikerloner?
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3.6.2 Loneskillnader mellan man och kvinnor

De stora loneskillnader sam i olika statist:ska material har visats

mel1an man och kvinnor har i debatten tolkats sam ett utslag av dis
kriminering gentemot kvinnor. Om kvinnor betalas lagre lon an man for

samma befattningar ar det en uppenbar form av diskriminerinq. Men hur
skall man forklara att kvinnorna inte har lika hoga befattningar som
man?

Den teori som redogjorts for i detta kapitel har pekat pa olik
heter i frAga om kunskapsinvesteringar som en forklaring till lone
skillnader mellan individer. Huvudhypotesen i den empiriska undersok
ningen av loneskillnaderna mella~ manliga och kvinnliga statstjanste
man ar att de forklaras av att kvinnor i genomsnitt inte har gjort lika
stora investeringar i kunskapskapital som man.

De tva viktigaste forklaringsfaktorerna till loneskillnader mel
lan man och kvinnor kan darfor sokas i att kvinnor har kortare utbild
ningstid och en kortare tids yrkeserfarenhet. Den empiriska undersok
ningen av loneskillnaderna mellan man och kvinnor ar inriktad pa dels
att kartlagga hur stora dessa skillnader ar, dels att undersaka i vil
ken utstrackning de kan forklaras av olikheter i fraga om utbildning
och antal yrkesverksamma are

3.6.3 Loneskillnader mellan statlig och privat sektor

I jamviktssituationen da det inte ~lonar sig for nagon individ att byta
yrke eller anstallning ar nuvardet av livslonen detsamma i statlig och
privat sektor. Detta skulle galla for all slags utbildning. Man bar
darfor forvanta sig att personer med samma utbildning skulle fa samma
avkastning pa utbildningsinvesteringen, yare sig de ar anstallda inom
s~atlig eller privat sektor.

En situation med snabbare stigande Alderslanekurva i privat an i
statlig tjanst kan emellertid vara forenlig med jamvikt, eftersom indi
viderna enligt teorin inte bryr sig am under vilken period av yrkes
livet sam lonerna ar hogst. I detta fall skulle begynnelselonen ligga
hogre i statlig tjanst an i privat for att kompensera for den lAngsam
mare loneutvecklingen under senare skeden i statlig tjanst.

En sadan situation ar emellertid forenlig med jamvikt endast om

den yrkestraning som paverkar loneutvecklingen under senare perioder av

yrkeslivet ar av specifik karaktar sa att man inte kan utnyttja de kun-
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skaper man inhamtat i statlig tjanst i en senare privat anstallning.

Om yrkestraningen ar av allman karaktar kan inte livslonekurvornas

form i j amv i kt ssit uat ionen ski 1j a si gsa myeke tat me 1.1 an stat1i 9 0ch
privat sektor. I sa fall skulle en individ kunna valja att forst in
trada i statlig tjanst och dra nytta av de- hogre begynnelselonerna
for att darefter overga till privat tjanst och tillgodogora sig den
snabbare lonestegringen dar. Detta skulle innebara att staten beta
lade for yrkestraning som sedan gay avkastning inom den privata sek

torn.
Specialiseringsgraden beror pa utbildningen och pa i vilken man

den yrkestraning som erhallits ar specifik for den statliga verksam
heten. Vissa typer av utbildning kan leda till tjanst inom saval stat

lig som privat sektor. Detta galler grundskoleutbildning, men ocksa

en del langre utbildning, sasom till ekonom eller ingenjor. Andra exa
mina, sasom sjukskoterskeexamen, smaskollararexamen och folkskollarar

examen, ar daremot direkt inriktade pa ett arbete inom den offentliga

sektorn.
For en grupp som genom bade sin utbildning och sin yrkestraning

ar foga specialiserad for statlig tjanst bor livslonekurvorna inte

skilja sig at sa mycket mellan statlig och privat sektor. Civilingen
jorer ar i storre utstrackning anvandbara inom bada sektorerna an t.ex.
poliser. Visserligen kan man rakna med att den statligt anstallde ci
vilingenjoren specialiserar sig pa sitt arbete sa att han ar mer pro
duktiv i detta an i ett alternativt arbete i den privata sektorn, men
om loneskillnaden blir stor blir det anda attraktivt for honom att byta
anstallning. Antagligen skulle han vid ett arbetsbyte erbjudas en lagre
lon an sina kamrater som efter examen gatt direkt till den privata sek
torn. Dessa har hunnit specialisera sig pa si~t arbete och darmed hun
nit bli vardefulla for foretaget. Vissa skillnader i aldersloneutveck
lingen mellan statlig och privat tjanst kan darfor besta. Men om den
len som erbjuds en 30-arig civilingenjer vid overgang till ett privat

foretag ar storre an den han har i statl i 9 tjanst kommer han att over
ga till privat tjanst.

Individerna tar i sitt yrkesval ocksa hansyn till andra intakter
av utbildningsinvesteringen an lonen. Detta modifierar likheten i nu

vardet av livslonen. Att semestern for de flesta tjansteman ar langre

statlig an i privat tjanst ar en faktor som kan behova kompenseras
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med hogre lon i den pri vata sektorn. ~ven andra ansta11 ni ngsfi)'rha 1
landen, sAsom mojligheter att erhAlla tjanstledighet utan stera av
drag pa lonen~ ar formanligare i statlig tjanst an i privat.

Om livslonen skulle vara hogre ; privat tjanst an i statlig, aven
sedan man tagit hansyn till dessa andra fakterer an lonen, skulle sta
ten inte kunna konkurrera am begavningarna. De hogre begavade skulle
hellre valja anstallningar inom den privata sektorn an inom den stat
1iga. Anpassningen mot jamvikt skulle da ske genom att kvaliteten pa
arbetskraften utgjorde den jamviktsskapande faktorn.
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KAPITFL 4

LONEPOLITIK

4.1 INLEDNING

Enski1da individer, foretag och myndigheter paverkar genom sitt age

rande lonestrukturen, men individerna ar ocksa sammans1utna i lontagar

organisationer sam bedriver avtalsfo~handlingar med en central arbets
givarmotpart. Lontagarorganisationerna har vissa mal for sitt forhand
lingsarbete. Nagra av dessa mal kan to1kas som onskema1 am att vissa

loneski11nader ska11 minskas e11er forsvinna. De k~n darf~r preciseras

pa ett sadant satt att det ar mojligt att undersoka i vilken man for
andringarna i lonestrukturen mel1an 1966 och 1971 gatt i den onskade

riktningen och i hur hog grad lonestrukturen 1971 avviker fran den
onskade.

For att undersoka vilka ma1en ar for lontagarorganisationernas
po1itik har ett antal lonepolitiska skrifter studerats. Nagra viktiga

kal10r har varit "Lonepolitik, rapport till LO-kongressen 1971", "TCO

och lonepo1itiken" [1970] samt SACO:s skrift "Inkomstpolitiska fakta

och r i kt 1i nj e r" [1970]. 0r 9ani sati onern as tidskr i f t er harocksagi vi t
information om deras lonepolitik.

Lontagarorganisationerna kan ha flera syften ~d att gora lone

politiska uttalanden. Ett syfte kan vara att varva medlemmar, ett an

nat att motverka att missnojda grupper lamnar organisationen. Det kan

vara svart att veta om den uttalade lonepolitiken ocksa ar den sam fak
tiskt har bedrivits. Ett hjalpmedel for att tolka de lonepolitiska ut
talandena ar emellertid att kanna till vilka lontagargrupper sam orga

niseras av de olika arganisationerna.
De viktigaste lonepolitiska kallorna ar alla publicerade i bor

jan av 70-ta1et medan den empiriska informationen om loneutvecklingen
avser perioden 1966-1971. Man kan darfor invanda att de lonepo1itiska

utta1anden sam skulle 1iqga till grund for analysen borde datera sig
fran borjan av 60-ta1et. Det ar dock sannolikt att lonepo1itiken har

stotts och b10tts inom organisationerna under en langre tid innan den

formulerats i lonepolitiska rapporter. 60-talets lonepo1itik skiljer
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sig darfor troligen inte sa mycket fran 70-talets. ~ven om det skulle

finnas vasentliga-ski--11nader ar det inte ointressant att undersoka om

utvecklingen under andra halften av 60-talet star i samklang med de

lonepolitiska stravandena vid 70-talets borjan.

De tre lontagarorganisationerna har medlemmar inom bade privat

och statlig- sektor, och deras ··lonepolitiska mal skiljer sig inte mel

lan de bada sektorerna. Lonepolitikens framgang ar emellertid ocksa

beroende av arbetsgivarpartens lon~politiska filosofi. Det finns dar

for skal att undersoka vilken lonepolitik sam staten vill bedriva och
vilken politik SAF onskar genomfora.

4.2 PRINCIPER FOR LONEPOLITIKEN

4.2.1 Lonepolitiska fragor

Organisationernas politik omfattar, forutom rena lonefragor, aven andra

fragor, sasom graden av samverkan mellan olika lontagarorganisationer,
och fragan om forhandlingarna skall foras lokalt eller centralt. And

ra anstallningsforhallanden an sjalva lonen, sasom semester, arbets

tidsfragor, pensioner och pensionsalder, ar ocksa foremal for organi

sationernas intresse. Dessa fragor kommer dock inte att diskuteras

har, utan framstallningen kommer helt att koncentreras pa rena lone
fragor.

Lonepolitiken har tva huvudsakliga aspekter. Den avser att be

stamma for det forsta pa vilka grunder lonerna bar differentieras mel

lan olika befattningshavare och for det andra pa vilka grunder man bar
bestamma loneforandringen mellan olika are Hur organisationerna ser
pa lonedifferentieringen ar naturligtvis den viktigaste informationen

nar det galler att komma fram till pastaenden om loneskillnader som

kan testas mot det empiriska materialet. Men principerna for bestam

ningen av de arliga loneokningarna kan ocksa ha effekter pa lonestruk

turen.
En fraga som diskuterats i den lonepolitiska debatten ar huru-

vida s.k. loneglidning skall anses inga i loneokningen eller inte.

Med loneglidning avses den genomsnittliga lonehojningen under en pe
riod minus den avtalade lonehojningen under samma period. En arbets

tagarasikt har varit att loneglidningen inte skall inga, eftersom ar

betsgivarna inte ar skyldiga att betala mer an vad avtalet stadgar och
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darfor ar ensamma ansvariga om de betalar mer an avtalet. Fran ar
betsgivarsidan har man anfort att leneglidn-ingen-sa-val sam de avta

lade lonehojningarna hojer feretagens kostnader och darfer bar raknas

av i kommande avtal. Arbetstagareorganisationer, vars medlemsgrupper
sjalva har en mycket liten loneglidning, anser att lone-Q]_idningen·--bor
inga i leneekningen ach att den un~~r en period intraffade loneglid
ningen bar raknas av fran den; nasta period bestamda avtalsmassiga

laneokningen.
En annan fraga som debatterats ar huruvida loneokningarna skall

beraknas i kronor e'ler i procent. Ett lika start procentuellt paslag
fer alla motiveras med att lantagarnas reallaner skall skydda c • En
loneokning med ett lika stort krantalsbelopp for alla leder till en
mer utjamnad lonestruktur.

En lanepolitik som har till syfte att bevara medlemmarnas kop

kraft tar ocksa med i berakningen att skattesystemets progressivitet
medfor att av varje loneokning kommer en allt starre del att ga till
skatt, eftersom de flesta lontagare har hogre marginalskatt an medel
skatt. Staten har forsakt bidra till att losa detta problem genom att

de statliga skatterna minskats infor de senaste avtalsrorelserna.
Problemet om man skall ta hansyn till skatterna i sina lonekrav eller

ej var vid 1970-71 ars avtalsrorelse en stor stridsfraga. 1

4.2.2 Lonedifferentiering

Man kan urskilja tva olika principer for vilka loneskillnader sam kan
accepteras som rattvisa. Enligt den forsta principen skall lonerna
differentieras med hansyn till vad var och en presterar. Enligt den
andra principen skall lonerna sattas efter arbetstagarnas behove Vi
kan kalla den forsta differentieringsgrunden for prestationsloneprin
cipen och den senare for behovsloneprincipen.

Enligt prestationsloneprincipen bar lonen bestammas av arbetets
svatighet samt den anstalldes prestation och duglighet. Loneskillnader
som beror pa att olika arbeten ar olika svAra ar rattvisa. Det ar latt
att se kapplingen till den teari for lonebildning sam utvecklades i ka

pitel 3~ enligt vilken loneskillnader huvudsakligen arsakas av olikhe
ter i kunskapskraven mellan befattningar. Ett mer kunskapskravande ar

bete upplevs antagligen sam svArare.

1 Se Nycander [1972].
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Prestationsloneprincipen har lett till stora anstrangningar att

direkt.mata arbetets svarighetsgrad via arbetsvarderingssystem. Det
mest omfattande arbetsvarderingssystem som har utarbetats pa den
svenska arbetsmarknaden ar "Befattningsnomenklatur tjansteman ll

• Denna
befattningsnomenklatur utarbetades ursprungligen av SIF, SAF och SALF
i samarbete. Senare har aven HTF anslutits. Till grund for befatt
ningsbeskrivningarna lag ursprungligen forhallandena inom metal lin
dustrin. 1

Nomenklaturen har varit i bruk sedan 1956~ men omfattande revi
dering~r har gjorts bl.a. pa grund av att ti11ampningsomradet har ut
strackts. Forutom att mata arbetets svarighetsgrad enligt en sjugra

dig skala delar nomenklaturen in tjanstemannen i olika typer av be
fattningar. Dessa benamns befattningsfamiljer och utgor 60 stycken
en 1i gt. 1968 ars upp 1aga av "Befattni ngsnomenk1atur tj ansteman II. No

menklaturtexten till en av dessa befattningsfami1jer aterges i tabe1l
4:1. Av tabellen framgar att denna befattningsfamilj innehaller 5 be
fattningsnivaer eller svarighetsgrader. En del befattningsfami1jer
innehal1er aven nivaerna 7 och 8. I januari 1975 har en ny upp1aga av

befatt~ingsnomenklaturen utgivits som dock i stort sett overensstammer
'ned den ti di ga re.

Man kan saga att det statliga lonesystemet pa satt och vis ocksa

innehaller en arbetsvarderingsprincip. Olika statliga tjanstebe
namnin~ar medfor olika loner beroende pa arbetets svarighetsgrad. Ett
exempel pa statliga tjanstebenamningar aterges i tabell 4:2. Exemplet
avser poliser~ dar tjanstebenamningarna ar angivna efter stigande lone
grad.. De statliga tjanstebenamningarna innehaller emellertid inte na
gon niyaindelning~ som gor det mejligt att jamfora arbetets svarighets
grad, t.ex. for en polis och en kontorist. Befattningsnomenklaturen
inom den privata sektorn mOjliggor i princip en sadan jamforelse~ men
den bar enligt nomenklaturtexten begransas till jamforelser inom sam
rna befattningsfamilj.

for nagra ar sedan gjordes forsok att inplacera aven statstjanste
mannen.i samma nomenklatur sam de privatanstallda tjanstemannen. Detta

arbete;har resulterat i att en del statistik for statstjansteman har

utarbetats pa basis av nomenklaturen. Eftersom manga statstjanstemans

1 Se L9nepolitik, rapport fran lonepolitiska kommitten, SAP-SIF, Stock
holm 1968.
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Tabell 4:1. Utdrag ur "Befattningsnomenklatur tjansteman~

110 Ledning av produktions-~ underhalls-~ transport- och
reparationsarbete.

1102 PRODUKTIONSCHEF
Svarar f~r produkti~n inom enhet, som vid maskinell e1ler
manuell bearbetning~ montering, transport etc. omfattar
ca 250-1250 arbetare.

1103 PRODUKTIONSLEDARE
Svarar for produktion inom enhet, som vid maskinell eller
manuel1 bearbetning, montering, transport etc. omfattar
ca 125-250 arbetare.

1104 FORSTE PRODUKTIONSINGENJOR
Svarar for produktion inom enhet, som vid maskinell eller
manuell bearbetning, montering, transport etc. omfattar
ca 65-125 arbetare.

1105 PRODUKTIONSINGENJOR
Svarar for produktion inom enhet, som vid maskinel1 e1ler
manuel 1 bearbetning, montering, transport etc. omfattar
ca 15-65 arbetare.

1106 FORSTE PRODUKTIONSTEKNIKER
Bitrader ~verordnad befattningshavare inom 110 i en e1ler f1era
av dennes arbetsuppgifter. Utfar ofta i samband harmed enklare
utredningsarbete.
Svarar alternativt f~r produktion inom enhet, som vid maskinell
e11er manue11 bearbetning, montering, transport etc. omfattar
h~gst ca 15 arbetare '

Tabel1 4:2. Exempe1 pA befattningsbenamningar for statstjansteman o

Befattningsbenamningar
for po1isman

_Medianlonegrad
1966 1971

Po1isaspirant
Po1iskonstapel
Forste poliskonstape1
Po1isassistent
Forste polisassistent
Bitradande po1iskommissarie
Po1iskommissarie

A 7

A 11
A 13
A 15
A17
A 21
A 23

A 13
A 15
A 17
A 17

A 21
A 23

Kallor: Statens avtalsverks lonestatistik. Medianlonegrader har 'be
raknats utifran den av SAV publicerade statistiken.
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arbete ar vasensskilt fran privatanstallda tjanstemans arbete har det
emellertid varit svart att placera t.ex. lararna i denna nomenklatur.

Det kan tyckas som om ett arbetsvarderingssystem som omfattar
hela arbetsmarknaden skulle vara en bra metod att astadkomma en ratt
vis lonedifferentiering.

Det finns emellertid stora problem forknippade med att gora en
rattvis arbetsvardering av olika arbeten. Avsikten med nomenklaturen
ar att enbart definitionen i befattningsbeskrivningen skall avgora
till vilken befattning en tjansteman skall hanforas. Men det finns
en stor risk att det blir tjanstemannens faktiska lon som avgor vil
ken kod befattningen asatts. Inplaceringen i koden avgors i samrad
mellan de lokala tjanstemannaklubbarna och foretagsledningen. Detta
kan leda till att inplaceringen i koden blir en forhandlingsfraga. I
inledningen till befattningsnomenklaturen star uttryckligen: IIDet ar
synnerligen viktigt att inplaceringen sker pa objektiva och sakliga
grunder. Parterna ar helt overens om att samrad inte far ta formen av
forhandlingar." 1

Prestationsloneprincipen innebar ocksa att tjanstemannens satt
att uppfylla de med arbetet forknippade kraven skall paverka lonesatt
ningen. Det finns troligen exempel pa meritvarderingssystem ute i fore
tagen dar man forsoker gora tjanstemannens prestation i forhAllande
till arbetets krav matbara. Nagot allmant spritt meritvarderingssystem
finns dock inte.

Den andra principen for lonedifferentiering, behovsloneprincipen,
har tidigare anvants for att diskriminera mellan olika typer av arbets
tagare i lonehanseende. Enligt denna princip hade gifta kvinnor inte
behov av lika hog lon som man, eftersom de anda kunde forsorjas av sina
man. Samma argumentering anvandes for att satta mycket laga loner for
ungdomar som tradde ut i fdrvarvslivet for forsta gAngen. For en aka
demisk karriar inom den statliga sektorn var t.ex. begynnelselonerna
i bOrjan av seklet sa lAga att de forutsatte att foraldrarna bidrog till
ungdomarnas forsorjning.

Behovsloneprincipen anvands numera i rakt motsatt syfte. Tanken
att varje vuxen manniska anses behova en sA hog" lon att hon kan for
sorja sig sjalv har blivit en mer spridd vardering. Det ar fortfarande
kvinnor och ungdomar som har de lagsta lonerna,2 men behovsloneprincipen

1 Dessa problem diskuteras i Lonepo1itik. Rapport fran lonepo1itiska
kommitte~ SAF-SIF, Stockholm 1968.

2 Se t.ex. SOU 1970:34: Svenska fo1kets inkomster, samt den empiriska
analysen i kapit1en 5-9 nedan.
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anvands numera i syfte att hQja d~ lagsta lonerna och for att motivera
s.k. laglonesatsningar. Foretradare for lag151,-elIDH--tiken anser att
det ar arbetsgivarens skyldighet att se till att de anstallda inte har
en sa lag lon att de hamnar i ekonomisk misar.

Med en rattvis lonedifferentiering menar man ofta att man via
laglonepolitiken skall se till att det finns en minimilon dar presta
tionsprincipen inte skall ha nagot inflytande, --meGa-n lonerna ovanfor
denna grans skall faststallas enligt arbetets svarighetsgrad och den
anstalldes prestation och duglighet.

4.3 STATSTJ~NSTEM~NNENS ORGANISATIONSTILLHURIGHET

Antalet medlemmar inom de olika organisationerna 1971 visas i tabell
4:3. Det framgar att TCO-S var den storsta organisationen, foljd av
det LO-anslutna Statsanstalldas Forbund. Den minsta huvudorganisatio
nen var Statstjanstemannens Riksforbund som fr.o.m. 1975 ar sammansla
get med SACO. De storsta forbunden inom respektive huvudorganisation
har angivits i tabellen. Darav fram9ar bl.a. att Statsanstalldas For
bund huvudsakligen organiserar anstallda inom affarsverken.

Medlemmar tillhorande de olika organisationerna skiljer sig at i
fraga om vilken utbildning de hare Salunda ar de flesta av SACO:s med
lemmar akademiker, medan de flesta av 5F:s medlemmar har den obligato
riska skolan som enda formella utbildning. Det vanligaste bland TCO:s
medlemmar ar att deras utbildning omfattar nagon utbildning utover
grundskolan men kortare an akademisk.

Anstallda inom forsvaret utgor stora grupper bade inom SF, TCO-S
och SR. Fordelningen ar sadan att huvudsakligen hogre militar personal
ar ansluten till SR, dar Svenska Officersforbundet utgor det storsta
medlemsforbu~det. Inom TCO-S ~r huvudsakligen lagre militar personal
organiserad och inom SF civilanstallda inom forsvaret. Civilanstallda
inom forsvaret finns ocksa organiserade i TCO-S och SACO, medan reserv
officerarna ar anslutna till SACO.

For lararna forekommer ocksa en "organisationssplittring" mellan
TCO-5 och SACO. De akademiskt utbildade lararna ar huvudsakligen med
lemmar i det SACO-anslutna Lararnas Riksforbund, medan de som har folk
skollararexamen som grund ar medlemmar i TCO-forbundet Sveriges Larar
fdrbund. Inom TCO finns ocksa Sveriges Facklararforbund. Tidigare
tjanstgjorde akademiskt utbildade larare i laroverken medan ovriga la-
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Tabe11 4:3. Statstjanstemannens organisationsti11horighet 1971~

Antal
med1emmar

Antal
medlem

SR, Statstjanstemannens Riksforbund TCO-S

Posttj ansteman
SRAT (med b1.a. utrikesfdr
va1tningen, personalforen. 
vid AMS, televerkets SR
forening)

Statens jarnvagars befal
Svenska officersforbundet
Tull tjansteman
Ovriga forbund

Totala antalet med1emmar

5 400

1 700
2 000
7 000
1 000
2 100

19 200

Sveriges Lararforbund
Statstjanstemannaforbundet
Po1iser
Tu11man
Underbefa1
Underofficerare
Ovri ga fdrbund

Tota1a antalet medlemmar

43 200
72 000
14 300

3 200
8 600
5 600

37 60C

184 SOC

SF, Statsansta11das Forbund l SACO, statsansta11da

Jarnvagsman 39 100 Jurist- och samhal1s-
Forsvarsanstallda 34 400 vetarforbundet 5 00(

Postforbundet 29 200 Lararnas Riksforbund 18 OOC

Teleforbundet 26 500 Reservofficerarnas centra1-
organisation 6 000

Vagarbeten och kraftverk 10 600 Civi1ingenjorsforbundet 4 000
Ovri ga forbund 8 800 Lakare 1 300
Totala anta1et med1emmar 148 600 Universitetsamanuenser 1 400

darav lonep1ans- Universitets1arare 1 700
anstal1da 95 000 Ovriga forbund 10 700

Totala anta1et stats-
anstal1da medlemmar 48 100

1 Statsanstalldas Forbund utgor numera ett enda forbund.

Kalla: Organisationernas forteckningar over medlemsforbund.
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rare tjanstgjorde i fo1ksko1an. loch med inforandet av grundskolan
har dock granserna me11an rekryteringsomradena for Lararnas Riksfor
bund och Sveriges Lararforbund suddats ute Nu finns det bade akade
miskt utbi1dade och icke akademiskt utbi1dade larare i grundskolan.
Dessutom har manga 1arare med folksko11ararexamen som grund byggt pa
sin utbi1dning med akademiska betyg.

4.4 LUNTAGARORGANISATIONERNAS POLITIK

4.4.1 Kvinno1onefragan

PA LO-SAF-omradet uppnAddes 1ika 10n for 1ika arbete for man och kvin
nor vid 1960 ars avta1srore1se genom att de dittills i kollektivavta1en
angivna speciel1a lonesatserna for kvinnor utgick. I kol1ektivavtalen
ti11ampas alltsa fr.o.m. 1960 samma lonesatser for kvinn1iga som for
manliga arbetare. ~ven tidloner och ackord beraknas efter samma grun
der for kvinn1iga och man1iga arbetare. l LO konstaterar att trots att
samma 10n for samma arbete ti11ampas ar 10neski11naderna me11an kanen
fortfarande stora. Detta beror pa att kvinnorna i stort sett valjer
traditionella kvinnoyrken och "nar al1t fler kvinnor valjer att for
varvsarbeta medfor detta ett standigt utbudsoverskott pA de kvinn1iga
de1arna av arbetsmarknaden. lIl LO anser att detta forhallande inte kan
pAverkas genom lonepolitiska atgarder, utan f6randringarna maste ske
genom att lI arbetsmarknads-, utbildnings- och familjepo1itiken utformas
efter ett medvetet syfte att narma mans- och kvinnorol1erna till var
andra." 2 Denna insta11ning skul1e rOOj1igen kunna resu1tera i att kvin
no10nefragor inte ges sarski1d uppmarksamhet i forhand1ingarna ..

TCO har emel1ertid en annan formu1ering i kvinno10nefragan. "Be
greppet 1ika lon kan ges olika innebord. En1igt en snav definition
to1kas det sA att for samma arbete och arbetsprestation skal1 1ika 10n
betalas, oavsett kon. En vidare definition innebar att kvinnor ska11
ges samma ree11a maj1igheter att avancera. Om begreppet gavs denna tva
sidiga innebord och i praktiken ti1lampades, skulle 1tinespannvidden me1
1an man och kvinnor upphora." 3

1 Lonepolitik, rapport till LO-kongressen 1971, s.34.

2 Lonepolitik, rapport till LO-kongressen 1~7l, s~35.

3 Teo oeh lonepolitiken, 1970, s.35.
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Dessa formuleringar antyder att TCO anser att kvinnorna sjalva
inte kan paverka sin situation.

SACO sager inte mycket om kvinnolonefragan i sin skrift. 1 Man
visar pa de loneskillnader mellan man och kvinnor som laginkomstutred
ningen funnit. En stor del av dessa loneskillnader forklaras av att·
kvinnor deltidsarbetar i storre utstrackning an man. IIFor helars- och
heltidsarbete ar laginkomstproblemet nastan uteslutande ett kvinno
problem. 11

2 Detta skulle mojligen kunna tolkas sa att SACO anser att
kvinnolonefragan ar ett storre problem inom de andra organisationerna
an inom den egna organisationen. SACO anser i likhet med LO att kvinno
lanefragan bar angripas genom utbildnings- och familjepolitik.

4.4.2 Regionala laneskillnader

TCO tycker sig ha funnit att de regionala loneskillnader som finns star
i strid med malsattningen om lika lon for lika arbete. Men samtidigt
kan TCO acceptera vissa regionala loneskillnader, namligen sadana "som
kan motiveras av verkliga prisskillnader mellan olika orter eller pa
visbara skillnader i klimat- och miljabetonade olagenheter. 1I3

LO:s installning till regionala skillnader ar likartad TCO:s. I

Eftersom det enligt LO har visat sig att prisskillnaderna mellan olika
orter har krym~t bar slutsatsen bli lI att fackforeningsrorelsen pa sikt
bar strava efter ett avskaffande av avta1ens dyrorts- eller loneregion
indelningar. 1I4 Dessutom fd1jer av den solidariska 10nepo1itiken, som
syftar till loneutjamning mellan faretag, branscher och individer, att
inte heller regionala laneskillnader kan accepteras.

SACO diskuterar inte regionala laneskillnader. Detta beror tro
ligen pa att de hogutbi1dade i starre utstrackning betraktar hela 1an
det som sin arbetsmarknad.

4.4.3 Laglonefragan och loneskillnader me1lan tjansteman tillhorande
de olika organisationerna

Statsanstalldas Forbund gjorde infor sin kongress 1973 fd1jande utta
lande: ... Om inte de 1Agavlonade skall hamna pa efterkalken maste de

1 Inkomstpo1itiska fakta oeb rikt1injer, SACO 1971.
2 Inkomstpo1itiska fakta oeb rikt1injer, SACO 1971, s.28.
3 TCO ocb lonepo1itiken, 1970, s.37.
4 Lonepo1itik, rapport till LO-kongressen 1971, s.118.
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samordnade avtalsforhandlingarna omfatta alla huvudorganisationer pA
arbetsmarknaden. Den solidariska lonepolitiken maste saledes om
fatta inte enbart LO-fdrbunden utan hela den svenska arbetsmarknaden...
En av 70-talets stora fragor blir att fa de verkligt hogavlonade att
acceptera den solidariska lonepolitiken. 1I1 Samma tankegang aterfinns
i LO:s lonepolitiska rapport: IIEtt nyttdrag ar att jamforelser mellan
olika grupper inte sam under tidigare decennier begransar sig till en
bart LO-omradet. En betydande del av diskussionerna om vilka lone
okningar som skall vara rim1iga for hog- respektive l~gavlonade fors
me1lan de olika arbetstagarorganisationerna. 1I2 .

Denna installning till laglonefragan delas in~e av SACO som i
1970-71 ars avtalsrorelse framforde som sin uppfattning att varje lon
tagarorganisation hade att varna om sina medlemmars lonelage. Laglone
fragan innebar for SACO:s del att de lagav10nade SACO-med1emmarnas si
tuation sku1le uppmarksammas av SACO. 3 Denna organisation anser att
man inte kan hjalpa de lagavlonade genom att hojaderas loner. II Den
metoden kan endast fungera nar individens arbetsinsats i utgangslaget
ar for lagt varderad. Arbetsgivaren kan inte vantas betala en lon
som mera patagligt overstiger vad han anser produktionsinsatsen vara
vard. 1I4 SACO fores1ar att lag1oneproblemet i stal1et angrips med and
ra medel. IIVill man effektivt angripa lAgloneproblemet maste detta
ske genom selektiva atgarder. For personer i yrkesverksam alder kla
ras akuta svarigheter b~st med riktade socialpolitiska insatser. For
den mera langsiktiga hjalpen galler det att .inse att det har ror sig
om ett produktionsproblem. Det galler att satta individen i stand att
gora en i produktionslivet hogre varderad insats an tidigare. De at
garder som dA ar mest effektiva s~aratt finna inom utbildningspoliti
ken, arbetsmarknadspolitiken och narin~spolitiken.II.4

SACO har ocksa motiverat det hogre lonelaget for sin organisa
tions medlemmar med livsloneresonemang liknande dem som fors i kapi
tel 3. Det kan latt visas att loneskillnaderna mellan t.ex. en metall
arbetare och en adjunkt inte ar sa stora om man betraktar hela livs-

1 Utta1anden av styre1sen fer Statsansta11das Ferbund infer kongressen
1973, atergivet i DN 14.4.73.

2 Lenepo1itik, rapport till LO-kongressen 1971, s.36.

3 Nycander [1972].

4 Inkomstpo1itiska fakta oeh rikt1injer, SACO 1971, s.220.
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lanen. Om man gor en berakning pa reallon efter skatt blir loneskill

naderna anda mindre.
TCO har i laglonefragan en annan installning an LQ. I TCO:s

skrift betonas att lagloneresonemanget maste vara knutet till en vuxen
inkomsttagare. Eftersom ett inte obetydligt matt av utbildning ingar
i en tjanstemans anstallning kan lagre loner mycket val motiveras for
ungdomar. Men "den lon som utgar till en vuxen arbetstagare for en
full arbetsinsats maste vara sadan att den kan ge en rimlig levnads
niva. lIl TCO tycker saledes att lonesattningen skall ta hansyn till ut
bildning och att skillnaderna i lon bor vara sadana att de verkar ar
bets- och utbildningsstimulerande. Ett svart arbete, som kraver en
langre utbildning, bor medfora en hogre lon, men tva personer som ut
far samma arbete skall ha samma lon aven om den ene har en langre ut
bildning. Utbildningen skall inte ha ett egenvarde i sig vid lonesatt
ningen, vilket TCO tycker sig ha funnit att den har? En undersokning
fran Industriens Utredningsinstitut har visat att det faktiskt finns
sadana skillnader. 3

4.4.4 Loneskillnader bland de egna medlemmarna

LO:s installning till lonedifferentiering har blivit alltmer negativ:
"Ett nyare inslag ar ocksa att 'behovs'-kannetecknet har fatt allt
starre betydelse for avgorandet av vad som skall forstas med lag lone
Den loneutjamning som efterstravades ; tidigare formuleringar forsags
med en vasentlig begransning: de laneskillnader som motiverades av
arbetsuppgifternas olika krav ifraga om yrkesutbildning, skicklighet,
arbetets hardhet osv. ansags vara inte bara acceptabla utan ocksa varde
fulla. PA senare tid har denna begransning inte lika ofta framforts
inom LO-omradet vid diskussioner av hur stora de speciella lAglonepa
slagen bor vara. Avtalen har inte heller medgett nagot undantag for
arbetsuppgifter som kunde anses stalla lagre prestationskrav i nagot
avseende.,,4

1 TCO oeh lonepolitiken, 1970, s.57.
2 TCO oeh lonepo1itiken, 1970, s.32.
3 Se K1evmarken m.f1. [1974], s.75: "Loneskillnaden mellan civilingen
jorer oeh institutsingenjorer som ar 1ika gamla, arbetar i samma in
dustribranseh, pa samma dyrort oeh i samma befattning, uppgick 1968
till 18 %."

4 Lonepo1itik, rapport till LO-kongressen 1971, s.36.
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TCO tar avstand fran behavsloneprincipen men med det avan namnda
undantaget att varje vuxen lontagare skall ha en len sam kan ge en rim
1ig 1evnadsniva. 1 TCO feresprakar en lenedifferentiering utifran ar
betsuppgi fternas art. "Tjanstemannens 1onepa1agg kan i nte vara 1i ka
for alla. Arbetsuppgifterna andras, liksom de enski1da prestationer
nat Detta maste avspegla sig i lonesattningen." 2

TCO faster stor vikt vid att lonesattningen skall vara sadan att
den ger karriarmaj1igheter. Detta aterspeg1as ocksa i TCO:s remiss
svar till U 68, dar man vill fororda att universitetsvasendet far en
lagre antagningskapacitet an enligt U68:s fbrslag. 3 U68:s b~hovs

prognoser bygger pa antagandet att personer med langre utbildning i
storre utstrackning an hitti1ls kommer att vara verksamma i lagre be
fattningsskikt pa tj~nster som tidigare utgjort befordringstjanster
for personer med kortare utbildning. En sadan utveckling sku1le en
ligt TCO innebara en kraftig begransning av mojligheterna till rorlig
het och befordran for redan yrkesverksamma. 3

SACO:s synpunkt pa lonedifferentieringen ar att loneskillnaderna
ar orsakade av skillnader i formagan att gora en-produktiv insats.
"Nu finns det naturligtvis ett samband mellan utbildning och produk
tionsformaga. Ratt upplagd maste den ferra verka hejande pa den sena
ret Annars yore ju utbildning bortkastad fran samhallsekonomisk syn
punkt. Vi vet att den i stallet ar en av de mest produktivitetshojande
faktorer som finns. Vi~ produktionsformagan kan man alltsa pavisa en
anknytning mellan utbildning och inkomst."4 Man skulle kunna tro att
SACO med denna formulering avskaffar lontagarorganisationens existens
berattigande. Men SACO:s synpunkt ar att "a'rbetsgivaren aldrig satter
en len som ar hogre an vad man anser att produktionsinsatsen ar Yard,
men daremot garna en l~gre. Darfdr ar det organisatio~en~ uppgift att
standigt forsoka hoja lonerna for dem som betalas mindre lon an vad
produktionsinsatsen ar vard." 4

1 TCO oeb lonepolitiken, 1970, s.57.

2 TCO oeb lonepolitiken, 1970, s.39.

3 TCO:s syn pa den bogre utbi1dningen. En bogskola i samhallet. 1974,
s.16.

4 Inkomstpolitiska fakta oeh riktlinjer, SACO 1971, s.225~
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4.4.5 I vilken utstrackning ar lonepolitiken forenlig med
marknadslonebildning?

Den lonestruktur som de olika organisationernas politik. skulle leda
till kan jamforas med den som skulle etableras i jamvikt vid marknads
lonebildning. (Se kapitel 3.)

LO:s lonepolitik kan narmast sammanfattas sa att den syftar till
att minska alla loneskillnader. I LO:s skrifter kan man inte spara
nagot annat forsvar for loneskillnader an att sadana kan motiveras om
ett arbete ar fysiskt slitsamt. Ett hart arbete skall enligt teorin
medfora en hogre lon, eftersom alla kostnader och intakter av att valja
ett visst yrke skall tas med i kalkylen. Men en jamviktssituation maste
ocksa innebara att investeringar i kunskapskapital skall lona sig. Dar
for kan inte en politik som syftar till att skapa en helt enhetlig lone
struktur vara forenlig med marknadslonebildning. Om man vill utjamna
lonestrukturen bor man paverka kostnaderna for att utbilda sig under
bade skoltiden och yrkeslivet. Hogre utbildade skulle kunna ha lagre
lon an for narvarande, om man t.ex. via skattemedel tackte inte bara
som for narvarande de direkta studiekostnaderna i form av undervisnings-

.lokaler, materiel och larare utan ocksa levnadsomkostnaderna for stu
denterna. Men en sadan politik medfor 'naturligtvis problem, eftersom
utbildning ocksa kan antas omfatta ett stort matt av konsumtion. Lag
avlonade skulle dA via skatter finansiera studenternas konsumtion. De
loneskillnader som skapar incitament for enskilda individer att for
kovra sig pa arbetsplatsen kan inte tas bart utan att det paverkar man
niskars vilja att oka sin produktivitet i arbetslivet.

TCO anser att lonestrukturen skall vara sAdan att loneskillnader
na verkar utbildningsstimulerande. Denna tanke ar forenlig med teorin
for investeringar i kunskapskapital. Ungdomar kan enligt TCO mycket
val ha lagre loner an aldre personer med yrkeserfarenhet, eftersom man
darigenom tar hansyn till ~tt befattningarna innehAller ett visst matt
av upplarning. Pa detta satt kommer den av TCO forardade lonestruktu
ren ocksa att ge incitament till inlarning under yrkesl;vet.

SACO har farmulerat si9 i termer liknande dem som tear;n for in
vesteringar i kunskapskapital anvisar. Men man kan inte sam SACO mo
tivera bibehAllna loneskillnader mellan akademiker och ovriga tjanste
man pA basis av livsloneresanemang. Den produktivitetshojande e'ffek
ten av langre utbildning ar inte av given starlek. Eftersam alla ty
per av arbetskraft efterfragas enligt en negativt lutande efterfrage-

86



kurva, beror produktivitetsokningen pa efterfrageoverskottets storlek.
I princip kan alltsa langtidsutbildade ge ett mindre tillskott till
produktionen an korttidsutbildade, men utbudet av langtidsutbildade
kan pa grund av att det ar ~ostnader forknippade med utbildningen
inte bli sa stort att detta lage uppkommer.

4.5 .ARBETSGIVARNAS LtJNEPOLITIK

Innan statstjanstemannens strejkratt infQ~des bedrevs avtalsforhand
lingar inom den statliga sektorn med civil~epartementet som arbets
givarpart. Statens lonepolitik var pa den tiden att statstjanste
mannen i efterhand skulle tillerkannas lonehojningar som motsvarade
det lonelyft som industriarbetarna fAtt, nollstallningsprincipen. Lon
tagarorganisationerna var inte nojda med denna princip, eftersom de
drabbades av efterslapningsforluster. loch med att strejkratten in
fordes och statens avtalsverk bildades overgavs ocksa nollstallnings
principen och statens lonepolitik har fAtt en mer aktiv pragel ..

Den lonepolitik som avtalsverket forfaktar skiljer sig markant
fran den som SAF bekanner sig till. De uttalanden som talesman for
SAF respektive avtalsverket presenterat i anslutning till en artikel
om loner i Veckans Affarer belyser denna skillnad i installning. 1

Lonestatistiken kommenteras av Bert.il Drougge i avtalsverket:
"De statsanstallda som kollektivhar samma loneutveckling som anstall
da inom den privata industrin. Sedan hanger det pa hur man fordelar
kakan enligt den statliga lonepolitiken. Medan Arbetsgivareforeningen
(SAF) arbetar for en okad lonedifferentieririg gar vi den motsatta va
gen med en loneutjamning - vilket vi ocksa kan klara genom vart fasta
lonesystem. 1I Att SAF inte onskar en lika star loneutjamning som av
talsverket belyses av direktor Sture Eskilssons kommentar till samma
lonestatistik: IIUppenbarligen har den lonepolitik som LO och regeringen
dikterat fatt det resultat man onskat. Laglonesatsningarna fortsatter
men spelar en allt mindre roll - det har redan markts i arets for
handlingar. Det behovs en lonedifferentiering for att man ska kunna
fa kompetenta manni skor dar de behovs i arbetsl i vet. II

SAF:s politik ;nnebar att loneskillnaderna skall vara arbets
och utbildningsstimulerande och vara sadana att brist pa arbetskraft

1 Veckans Affarer, nr 15,1975.
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av ett vis~t slag undanr~js genom att man kan s~tta h~gre l~ner i
bristyrken och darmed locka fler personer att utbilda sig till sadana
yrken. I korthet inneb~r politi ken att man skall gora sa fa ingrepp
som ~jligt i de l~nerelationer som bestams av marknadskrafterna. SAF
refererar ofta i sina uttalanden till den fria marknadens funktions
s~tt. Denna lonepolitik kommer uppenbarligen i konflikt med manga av
l~ntagarorganisationernas yrkanden.

Hur komm~r det sig att avtalsverket inte har en liknande l~ne

politik? Staten har ju ocksa intresse som arbetsgivare av att det
skall vara majligt att rekrytera personal till alla arbetsuppgifter
inom den ~tatliga sektorn. En f~rklaring ~r att det finns en viktig
skillnad i konsekvenserna f~r staten och privata arbetsgivare av att
tillm~tesga krav pa l~neutj~mning. Den socialdemokratiska regeringen
f~rs~ker uppna sina politiska mal genom att paverka avtalsverkets l~ne

politik. Om staten inte tillmotesgar kraven pa loneutjamning, kan den
socialdemokratiska regeringen forlora roster i nasta val. Denna ef
fekt maste staten som arbetsgivare vaga mot svarigheterna att rekry
tera personal till vissa arbeten. SAF kan pa motsvarande s~tt vara
tvungen att ta h~nsyn till opinionen hos ledningen i de anslutna med
lemsforetagen, och rekryteringsargumentet yager dar formodligen tungt.

Effekterna av en laglonesatsning skiljer sig ocksa mellan stat
lig och privat sektor. En laglonesatsning hojer lonesummorna kraftigt
bade inom statlig och privat sektor. Konsekvenserna for enskilda fore
tag kan bli att de gar i konkurs, men statliga myndigheter kan inte ga
i konkurs, eftersom deras intakter erhalls genom skatter och inte ge
nom forsaljning av varor och tjanster. Staten har darfor att vaga den
politiska effekten av hoga skatter mot den politiska effekten av att
inte ga med pa lagl~nesatsningen. Den senare kan bli mycket kostsam,
eftersom strejker inom den statliga sektorn n~stan undantagslost drab
bar allmanheten. Om staten genom sin lonepolitik skulle bidra till
att framkalla svara st~rningar i samhallet skulle det f~rmodligen leda
till ett utbrett missnoje med regeringens politik.

4.6 FRAGOR ATT UNDERSOKA EMPIRISKT

De tre arbetstagarorganisationerna ar ense om att regionala loneskil1
nader inte kan accepteras. Detta foranleder fragan om det finns re
gionala loneskillnader inom den statliga sektorn.
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Lonelaget bor enligt de tre organisationerna inte vara lagre
for kvinnor an for man. Denna tes ger anledning att undersoka inom
vilken organisation loneskillnaderna mellan konen ar minst. ~r lone
skillnaden mellan man och kvinnor mindre for akademiker an for andra
tjanstemannagrupper? Hur har loneskillnaden mellan konen forandrats
inom de tre 1ontagarkollektiven?

LO:s laglonepolitik innebar bl.a. att loneskillnaderna mellan
SF:s medlemmar och andra tjanstemannagrupper bor minskas, medan SACO:s
politik i stort innebar att de bor bevaras. Hur stor ar loneskillna
den mellan SACO- och SF-kollektiven i genomsnitt? Har loneskillnaden
minskat? Har loneskillnaden mellan TCo-och SACO-kollektiven och mel
lan SF och TCO minskat?

Eftersom La foresprakar en langtgaende loneutjamning baserad pa
behovsprincipen, medan TCO faster storre vikt vid prestationsprinci
pen, borde man kunna vanta sig en mindre lonespridning inom SF. ~r

den individuella lonespridni~gen mindre bland SF:s medlemmar an bland
TCO:s? Har lonespridningen minskat mer bland SF:s medlemm~~ an bland
TCO:s och SACO:s? ~r loneskillnaderna vid olika statliga myndigheter
mindre mellan SF-medlemmar an mellan TCO-medlemmar? Hur stora ar dessa
loneskillnader i jamforelse med loneskillnader mellan akademiker syssel
satta inom olika statliga myndigheter?

Avtalsverkets lonepolitik syftar till en storre loneutjamning
an SAF:s. ~r loneskillnaderna mellan akademiker och'andra tjansteman
darfor storre inom den privata sektorn an inom den statliga sektorn?
~r den individuella lonespridningen storre i privat sektor an i stat
lig sektor?
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KAPITEL 5

MATERIAL, METODER OCH OVERSIKT OVER LONESTRUKTUREN INOM
DEN STATLIGA SEKTORN

5.1 INLEDNING

Det statistiska ka11materia1et utgors av den s.k. statstjanstemanna
statistiken~ som produceras av statistiska centra1byran och statens
avta1sverk i samarbete. Loneuppgifter har bearbetats for samtliga
statstjansteman som var he1tidsanstal1da och loneplansp1acerade aren
1966 (312 000 st) och 1971 (345 000 st).

For att det skall vara majligt att prova de hypoteser som ka

pitlen 3 och 4 utmynnade i maste forutom lonen en del andra uppgifter
om tjanstemannen anvandas. MOjligheterna att utforma de teoretiskt
relevanta variablerna uti fran det foreliggande statistiska materialet
diskuteras nedan. Pa grundval av de overvaganden sam darvid gars har
statstjanstemannen indelats i grupper efter utbildning, alder, kon,
arbetsgivarmyndighet samt region.

Nar man vill undersoka en faktors inf1ytande pa lonen vill man
kunna gora det under forutsattningen att ovriga faktorer halls kon
stanta, varfor nagon form av standardiseringsforfarande kravs. Det
enklaste ar att gora korstabeller, vilket ocksa skett. Med manga in
de1ningsgrunder blir emellertid korstabellerna svaroverskadliga och
for att oka overskadligheten kan det ibland vara motiverat att gora
vissa forenklande antaganden om sambandet me11an olika faktorer och
lonen. I detta syfte har 1injara regressionsmode1ler med dummyvariab
ler anvants for vissa lonejamfore1ser.

I det dubb1a syftet att illustrera metoderna och ge en oversikt
1ig presentation av lonestrukturen inom den stat1iga sektorn redovi
sas i detta kapitel nagra av de i statistiken mest framtradande lone
skillnaderna, som sedan kommer att analyseras mer utforligt i kapitlen

6-9.
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5.2 POPULATIONENS AVGR~NSNING

Undersokningspopu1ationen bestAr av loneplansplacerade heltidsan
sta11da statstjansteman. Av tabe11 5:1, som ar en jamfore1se me11an
arbetskraftsundersokningen (AKU) och statstjanstemannastatistiken
1971, framgar att i statlig, kommuna1 och enskild tjanst fanns 1971
2,9 miljoner sysse1 satta, varav 2,2 mi1joner arbetade he1tid. De
345 000 statstjanstemannen utgjorde sa1edes 15,5 %av -de heltidssyssel
satta inom de tre sektorerna. Kommuna1t ansta11da tjansteman som
erhA11er lon fran staten, statsunderstodd sektor, ingar i statstjanste
mannastatistiken men raknas till den kommunala sektorn enligt AKU.
Den statsunderstodda sektorn utgors huvudsak1igen av lararna. (Se ta
be 11 5: 1. )

En1igt avtalsverkets statistik fanns 1971, utover de 345 000

loneplansplacerade heltidsanstallda tjanstemannen, 56 000 deltids
anstallda tjansteman samt 8 000 tjansteman som ej var loneplansa~

sta1lda utan hade lon enligt arvode. Dessa ingar inte i denna studie
(setabe 11 2: 1) .

I de de1ar av undersokningen sam syftar till att jamfora lone
strukturen 1966 och 1971 (men enbart i dessa) ar det nodvandigt att
gora vissa justeringar av populationerna. (Se tabe11 5.:2.) Post
verkets personal ingick inte ar 1966 i SCB:s pa ~agnetband 1agrade
primarrnateria1 och maste darfor ute1amnas. l PA dessa band for 1966
fiDns dessutomett mindre anta1 tjansteman vi1ka saknar myndighets~

klassificering och dessa har ocksa utes1utits ur jamfore1sen. Me11an
1966 och 1971 har ett anta1 sj~khus overfort~ fran den statliga sek
torn till 1andstingen, varfor aven deras personal maste' ute1a~nas.

Anta1et tjansteman'; de jamforbara populationerna uppgick efter
dessa justeringar till 294 000 personer 1966 oc~ 318 000 personer 1971.

1 Postverket var 1966 en "bandmyndighet", vilket innebar att det sta
tistiska materialet lagrades oeh bearbetades av verket sjalvt, som se
dan over1amnade resultaten till 5CB.
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Tabe11 5:1. Den studerade sektorn av arbetsmarknaden 1971.

Anta1et sysse1sa t ta en1igt AKU
darav i arbete mer an

Samt1iga 35 timmar/vecka
Arbetsmarknadssektor (exkl. jordbruk) man kvinnor

Statlig tjanst 314 000 186 500 73 000
Kommuna1 tj ans t 563 100 130 100 209 800
Enski1d tjanst 2 001 300 219 400 399 100

Summa 2 878 400 536 000 681 900

darav:
LJ nde rv i 5ni n9 210 000 47 600 50 200

darav:
Stat1ig tjanst 33 300
Kommuna 1 tj ans t 156 000'

Enskild tjanst 20 700

He1tidsanstal1da statstjansteman

Enligt En1igt statstjanstemanna-
AKU statistiken
Man + Man +
kvinnor kvinnor Man Kv i nnor

Undervisning 97 800 1 107 060 47 215 59 845

Ovriga statstjansteman 244 000 1 238 088 168 130 69 958

Summa 341 800 345 148 215 345 129 803

1 ArbetskraftsundersBkningen ger ingen fBrdelning av de heltidsan
stallda inom undervisningssektorn pa statlig, kommunal oeh enskild
sektor. Enligt statstjanstemannastatistiken betraktas samtliga an
stallda inom undervisningssektorn som statstjansteman. FBr de tre
sektorerna tillsammans anges att antalet heltidsanstallda inom under
visningssektorn utgjorde 97 800 personer (se tabellen). Om vi antar
att de heltidsanstalldas andel utgBr samma andel av samtliga anstallda
fBr dem som har staten som huvudman som fBr samtliga inom undervis
ningssektorn, kan denna andel beraknas till 97 800/210 000 = 46,6 %,
vilket ger 46,6 % · 33 300 = 15 500 heltidsanstallda i undervisnings
sektorn med staten som arbetsgivare. Ovriga heltidsanstallda i stat
lig sektor enligt AKU ar da antalet tjansteman sysselsatta mer an
35 timmar/vecka (se tabellen) med avdrag for det beraknade antalet
heltidssysselsattainom undervisningssektorn med staten som arbets
givare, dvs. 186 500 + 73 000 - 15 500 = 244 000. Vissa skillnader
finns saledes mellan AKU oeh statstjanstemannastatistiken. En del
av fBrklaringen kan ligga i olika definitioner av heltid i de bada
statistiska materialen.
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Tabell 5:2. Antalet statstjansteman denna undersokning.

1966 1971

Heltidsanstallda loneplansplacerade
tjansteman enligt statstjanstemanna
statistiken

Avgar:
postverkets loneplansplacerade personal
Persona1 pa sjukhus overforda ti·l1
landstingen
Statstjansteman, ej klassificerade
pa myndigheter

Kvarstar:
De jamforda populationerna

5.3 STUDERADE VARIABLER

5.3. 1 Lon

311 986

17 444

263

294 279

345 148

26 839

318 319

De loneskil1nader mel1an individer som beror pa olika stor arbetsin
sats kan inte betraktas som orsakade av olika stora investeringar i
kunskapskapital. Jamforelsen bar darfor avse 10n for samma arbets
tid. Den bor ocksa avse den normala lonen for denna arbetstid, efter
som avkastningen pa kunskapsinvesteringar ar vad som normalt erhal1s
for en given kunskapsinvestering .. Detta innebar att den registrerade
lonen inte skall vara onormalt hog eller lag pa grundav t.ex. Qver
tidsarbete, sjukdom eller tjanstledighet. Statstjanstemannastatisti
ken redovisar overenskommen manads10n under oktober manad utan avdrag
for tjanstledighet e11er sjukdom. Kravet att lonen ar re1aterad till
en tidsenhet ar saledes uppfyllt. En manad kan dock innebara olika
lang arbetstid for olika personer, om arbetstiden per dag och vecka
varierar. Ett satt att minska denna variation ar att sam har lata
enbart he1tidsansta11da inga i studien. Genom detta forfarande kom
mer vi dock inte at de variationer i arbetstid sam beror pa att he1
tid kan ;nnebara olika lang arbetstid ;nom olika yrken.

Matten pa de olika variablerna bar medge jamforelser mellan
1966 och 1971 och jamforelser med lonestatistik for privatansta11da
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tjansteman. Detta galler saledes ocksa lonebegreppet. I SAF-stati
stiken definieras lonen som den "totala manadslonen dvs. summan av
fast kontant manadslon samt per manad utgaende naturaformaner, provi
sion, tantiem, premielon etc. Fristaende skifttillagg ingar inte i
den totala manadslonen. Berakningsunderlaget utgors av loneuppgifter
for he1tidsanstallda tjansteman. Deltidsanstalldas loner ingar inte
i redovisningen. 1I1 Det lonebegrepp for statstjansteman som kommer
narmast SAF-statistikens definition ar fast lon (se kapitel 2).

Den fasta lonen fyller eme1lertid inte kravet att mojliggora
jamforelse mellan 1966 och 1971 pa grund av att uppgifter om de fasta
tillaggen till loneplanslonen borjade insam1as forst 1969. Jamfore1
ser me1lan 1966 och 1971 maste darfor grundas pa begreppet loneplans
lone

Utover de fasta tillaggen erhaller vissa statstjansteman s.k.
lIovr iga til1agg ll for overtid, obekvam arbetstid m.m. Dessa kan va
riera fran manad till manad pa grund av sarskilda omstandigheter. En
del av dessa tillagg kan sagas utgora normala delar av manadslonen.
Da uppgifter om IIde ovriga til1aggens ll storlek har insamlats forst
fr.o.m. 1972 har det emellertid inte varit mojligt att beakta dessa.
(Se dock avsnitt 5.6.1.)

5.3.2 Utbildning och utbildningstid

De viktigaste forklaringarna till 1oneskillnader"me1lan individer ar
enligt teorin for investeringar i kunskapskapital olikheter ifraga om
utbi1dningstidens langd och mojligheterna till inlarning under yrkes
1ivet. En nodvandig forutsattning for var analys av lonestrukturen
ar darfor att man kan mata utbi1dningstidens 1angd.

Utbildningstidens langd kan ocksa anvandas for att definiera de
grupper fran vilka de tre stora lontagarkol1ektiven SACO, TCO och SF
huvudsakligen rekryterar sina medlemmar. Detta har betyde1se for ana
lysen av i vilken utstrackning lonestrukturen skiljer sig fran de av
organisationerna uppstal1da lonepolitiska malen.

SCB:s primarmaterial har olika utbildningsnomenklaturer for 1966
och 1971. For 1966 anges utbildningen efter den examen som avlagts,

1 Se Loner for tjansteman, del I, regioner, 1971; gemensam for SAF,
SIF, SALF, RTF; s.13.
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varvid 160 utbi1dningar sarski1js. For 1971 har utbildningskoden ut
vidgats avsevart genom att Svensk Utbildningsnomenk1atur (SUN) an

vants. 1

SUN anger utbildningstidens 1angd pa atta nivaer fran mindre an
nioarig grundskola till doktorsexamen. En direkt ti11ampning av denna
nomenk1atur sku11e med hansyn till den loneteori som diskuterats i ka
pite1 3 ha varit mojlig, men SUN fanns inte 1966 och en jamforelse mel

lan de bAda Aren kan darfor inte baseras pa SUN.
Den losning som valts ar att klassificera tjanstemannen efter

den examen de av1agt. Man kan da anvanda den normala studietiden for
olika slag av utbildning som matt pa utbildningstidens langd. Det
blir pa detta satt ocksa majligt att undersoka om det finns loneski1l
nader mel1an grupper som har olika utbildning men lika lang utbild
ningstid, dvs. om typen av utbildning kan bidra till att forklara

loneskillnader mellan individer.
Den valda utbildningsklassificeringen skiljer pa 25 koder, vilka

kan aggregeras till tre grupper, omfattande for det forsta akademiker,
for det andra personer med langre utbildning an den obligatoriska sko
lan men kortare an akademisk utbildning (medellang utbildning), och for
det tredje personer med enbart grundskola eller folkskola. Den fullstan
diga utbildningsklassificeringen aterge~ i bilaga till detta kapitel.

5.3.3 Alder och ansta11ningstid

Den samlade kunskapsmangd man inhamtat genom ·inlarning under yrkesli

vet antas enligt teorin variera med antalet ar i yrkesarbete. Den
ideala information som skulle fanga upp olikheter i kunskapsinveste
ringar under yrkeslivet skulle darfor vara ett matt pa den tid som
individen varit yrkesverksam.

I primarmaterialet till statstjanstemannastatistiken finns upp
gifter om antalet ar i statlig tjanst. Dessa uppgifter utgor emeller
tid inte den onskade informationen, eftersom de inte innefattar den
tid som individen eventuellt tidigare varit anstalld i privat tjanst.
I den man ett avbrott fran den statliga tjansten varat mer an sex ar
medtas inte ·hel'er anstallningstid i statlig tjanst fore detta av-

1 Se Svensk Utbildningsnomenk1atur (SUN), utdrag pa 3-sifferniva, in
formation frAn statistiska centra1byran, broscbyrserie nr 18, 1969.
Statstjanstemannastatistiken bar annu inte redovisats enligt SUN-koden
i SCB:s pub1ikation SOS Statstjansteman, vars senaste nu (1976) ti11
gang1iga publikation avser 1973 ~rs loner.



brott. For vissa statstjansteman, omkring 40 %av de kvinnliga och
20 %av de manliga (bl.a. hela skolsektorn), finns inte heller uppgif
ter om den statliga anstallningstiden definierad pa detta satt. Dar
emot finns uppgifter om varje tjanstemans alder. For personer som
inte gjort avbrott fran yrkeslivet ar aldern ett matt pA den yrkes
verksamma tiden, nar aldern vid den normala utbildningstidens slut
dras ifran. Detta matt har i brist pa information om faktisk yrkes
verksam tid anvants i denna studie. MAttet ar tro1igen betydligt batt

re for man an for kvinnor, av vilka manga gar avbrott i yrkeslivet for
att varda barn och hem, medan detta hitti1ls inte varit vanligt for
mannens del. Bl.a. av detta ska1 har tjanstemannen i vara analyser
fordelats efter kon.

I undersokningar baserade pa teorin for investeringar i kunskaps
kapital betraktas van1igen aldern som en kontinuerlig variabel. Har
har i stallet va1ts att indela tjanstemannen i nio aldersgrupper om
fern ars interval1. Genom detta forfarande behover man inte gora spe
cie1la antaganden om sambandet mellan alder och lon, utan man kan i
stallet undersoka detta.

5.3.4 Befattningsniva

Klevmarkens [1972] och [1974] undersokningar av lonestrukturen bland
privatanstallda industritjansteman med hogre utbildning visar att be
fattningsnivan ar den faktor som fork1arar det a11ra mesta av lone
skillnaderna me1lan individer, nar faktorerna utbi1dning, alder, dyr
ortsgrupp och industribransch konstanthAlls. Trots detta har i denna
undersokning inte nagot forsok att mata befattningsnivan gjorts, efte~

som ski1lnader i befattningsnivA enligt vAr teori ar ett resultat av
olikheter i kunskapsinvesteringar liksom olikheter i lonen ar det.

Inom den statliga sektorn kan tjanstemannen grupperas enligt be
fattningsbenamningar sa att't.ex. byradirektorer, adjunkter eller po
liskonstaplar utgor sarskilda grupper. Men sjalva det statliga lone
systemet innebar en mycket fast knytning mellan tjanstebenamning och
lon, och den statliga tjanstebenamningen ar darfor ett alternativt
satt att mata lonen.

Loneskillnader mellan individer kan emellertid finnas aven om
man jamfor individer som uppnAtt befattningar som kraver lika stora
kunskapsinvesteringar. En orsak till sadana loneskillnader kan vara
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att befattningarna skiljer sig at ifraga om andra forma,ner an lonen.
En annan orsak kan vara diskriminering mellan individer i samma be
fattning. Ett bra matt pa arbetsuppgifternas svarighetsgrad och art
skulle kunna belysa dessa fragor.

5.3.5 Arbetsgivarmyndighet

Arbetsuppgiftens art kan saledes tankas ha en sjalvstandig lonediffe
rentierande effekt. En indelning efter statliga tjanstebenamningar
skulle kunna ge omkring 5 000 grupper, men yissa tjanstebenamningar,
t.ex. byra.direktor, sager ingenting om arbetsuppgifternas art. Denna
kan man dock fa en viss uppfattning om nar man vet vid vilken statlig

myndighet som tjanstemannen ar anstallda. Det ar sannolikt att tva
personer med samma utbildning utfor arbeten som ar mer likartade om de

arbetar inom samma statliga myndighet an om de arbetar vid olika myn-

digheter.
Primarmateria1et innehaller uppgifter om inom vilken myndighet

varje tjansteman ar anstalld. 1966 specificerades pa detta satt 365
myndigheter, medan 1971 353 myndigheter sarredovisades. Dessa myn
digheter har for studiens syfte sammanforts till omrAden av statsfor
valtningen. Kriteriet for att tillhora samma omrade ar att de arbets
uppgifter som utfors i stort sett skall vara mera likartade inom ett
omrade an mellan omraden av statsforvaltningen.

I SOS Statstjansteman aggregerar SCB myndigheter efter de 11
huvudtitlarna, dvs. departementstillhorigheten. I na.gon man overens
stammer huvudtitlarna med det uppsatta syftet att avgransa enligt verk
samhetens art. Utbildningsdepartementet omfattar t.ex. hela undervis
ningsomradet. Huvudtitelindelningen medger eme11ertid inte jamforbar
het over tiden, eftersorn de enskilda myndigheternas departementstill
horighet har andrat~) ItiJngJ gan~er pa grund av departementsreformer.

En indelning,som battre fyller kravet att sammanfora myndigheter
med 1ikartad verksamhet och som gor det mojligt med jamforelser over
tiden, ar den s.k. andamalsinde1ning som utarbetats av riksrevis;ons
verket. Tnde1ningen, som ej innefattar affarsverken, omfattar 9 hu
vudgrupper. 1 I huvudbetankandet till 1angtidsutredningen 1970 ges en

1 1. Utbildning och forskning; 2. Halso- och sjukvard; 3. Socialvard;
4. Forsvar; 5. Rattsvasende; 6. Allman forvaltning; 7. Ekonomiska
tjanster; 8. Religios verksamhet; 9. Kulturell verksamhet.
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redogorelse for vilka myndigheter som ingAr i de olika grupperna en
ligt "andamAlsindelningen". 1

De statliga myndigheterna har i denna undersokning forts samman
i dessa 9 grupper; dessutom har en tionde gr~pp for affarsverken bil
dats. Men for att kunna studera loneskillnader inom enskilda myndig
heter har inom varje "andamAlsgrupp" en eller flera enskilda myndig
heter skilts ute (Se bilaga till detta kapitel.)

5.3.6 Region

Lontagarorganisationerna vill inte acceptera regionala loneskillnader.
En regional indelning av tjanstemannen gor det mojligt att undersoka
om det finns sAdana skillnader. En orsak till regionala loneskil1na
der kan vara olikheter i arbetsmarknads1aget. I arbetsmarknadsver~ets

statistik sarskils storstadslan, skogslan och ovriga lan just darfor
att arbetsmarknadslaget i dessa regioner ar olikartat. Inom statsfor
valtningen skulle dessutom lone1aget kunna tankas vara hogre i Stock
holms lan an i andra delar av landet, eftersom de centrala overordnade
myndigheterna till stor del ar lokaliserade till Stockholm. Stock
holms lan har darfor i denna undersokning fAtt utgora en sarskild
region. De fyra regioner som sarredovisas ar for det forsta Stock
holms lan, for det andra Goteborgs och Bohus samt Malmohus lan, for
det tredje skogslanen och for det fjarde a11a ovriga lan (se bilaga
till detta kapitel).

5.3.7 NAgra variabler som undersokts i andra lonestudier

I manga lonestudier har utover konet aven civil stand och antal barn
tagits med som forklaringsfaktorer och ofta visat sig kunna forklara
en del av loneskillnaderna. 2 Salunda har man funnit att gifta kvinnor
och kvinnor med manga barn har lagre loner an ogifta kvinnor och kvin
nor utan barn. Skalet hartill ar att det finns samband mellan dessa
variabler och det totala deltagandet i yrkeslivet. Hellre an att soka
information om sadana variabler borde man darfor soka forbattra infor
mationen om ;ndividernas deltagande i arbetslivet over livscykeln.

I den teoretiska analysen antogs att begavningsskillnader ar en
faktor som vid sidan av olikheten i kunskapsinvesteringar kan medfora

1 SOU 1970:71.

2 Se t.ex. Oaxaca [1973].
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loneskillnader. Atminstone borde detta bli fallet om man mater kunskaps
investeringarna med antalet ar i yrkesarbete. I andra lonestudier har
faderns yrke och socialgruppstillhorighet antagits forklara loneskill
nader. I denna studie har det inte varit mojligt att undersoka sada-
na faktorer, varfor det kan vara av intresse att redovisa den slutsats
som Fagerlind [1975] dragit av sin undersokning av dessa faktorers in
flytande pa lonen. Hans slutsats ar: IINo direct effects on earnings
were found from any of the family background factors tested. The in
direct effects are transmitted through educational attainment and oc
cupation, while no significant effects are mediated by cognitive abil
ity at maturity, at least when only level of education is in the model.
When length of education is in the model, cognitive ability is found
to be a mediator at age 35 and 43. 111

5.4 STATISTISK MODELL OCH METOD

5.4.1 Gruppering av data

Individerna i pr~marmaterialet har sammanforts till grupper sam ar
homogena med avseende pa de indelningar sam beskrivit ovan. For varje
grupp har beraknats ett:medelvarde som i det foljande behandlas sam
en observation. Eftersom indelningarna sarskiljer totalt 30 myndig-

, .
heter, 25 olika slag av utbildning, 9 aldersgrupper, 4 regioner ach
de tva konen skulle, om observationer funnits i varje grupp, det to
tala anta1et observationer uppga till. 54 000 st (30 x 25 x 9 x 4 x 2).
En del kombinationer existerar emeJ~~~tid inte i materialet, ach det
totala anta1et observationer uppgjck 1966 till 12 570 och 1971 till
12 520.

Skalet till att data har grupperats ar att statistiska central
byran av sekretesskal inte lamn~r 'ut individuppgifter. Sadana kan
saledes endast anvandas om-SCB far utfora al1a berakningar. Eftersom
det var ett onskemal att 'kunna undersoka alika samband under projektets
gang, var det nodvandigt att ha tillgang till det statistiska materia
let, atmi nstone i form av m.~del ta1..

For denna undersokning har geometriska och aritmetiska medel-

1 Fager1ind [1975], 8.70.
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varden samt spridningsmatt beraknats,l daremot inte medianer fastan
detta ar van1igt i inkomstfordelningsstudier. En nackde1 med media
nen ar att den inte kan beraknas for sammans1agna grupper, vi1kas me
dianer man kanner. Bade det aritmetiska och det geometriska medel
vardet kan daremot beraknas for sammanslagna grupper. Detta ar en
viktig egenskap som gor det mojligt att studera lonestrukturen pa oli
ka aggregationsnivaer.

Att anvanda grupperade data i stallet for individdata innebar
en informationsforlust, som dock inte behover vara sa stor eftersom
det har visat sig att inkomstfordelningar av det slag vi studerar har
i al1manhet ansluter sig ganska bra till 10gnormalforde1ningen. 2 Om
lonefordelningen ar lognormalfordelad ar det tillrackligt att kanna
till dess geometriska medelvarde och standardavvike1se for att man
ska11 kanna till he1a fordelningen. Det geometriska medelvardet kom
mer i sa fall ocksa att sammanfalla med medianen.

5.4.2 /Mode11specifikation

En obser.vation i denna studie innehaller uppgift om lonen samt om
faktorerna utbi1dning, Alder, region och myndighet. Far manga av de
undersokningar som beskrivs i de fa1jande kapitlen har den informa
tion som finns i enkla korstabeller direkt kunnat anvandas. I en del
undersokningar har det varit onskvart att bedoma lonens beroende av
flera faktorer samtidigt. Detta har kunnat ske genom att en regres
sionsmodel1 med dummyvariab1er anvants. En dummyvariabe1 kan endast
anta ~ardet ett e11er noll. For varje observation anges en etta om
observationen til1hor en viss kategori samt en no11a om den inte gar
det.

Lonen forutsatts i den anvanda mode11en vara sammansatt av ett
anta1 komponenter, dar varje komponent bestar av effekten av en av
de lonepaverkande faktorerna. Denna faktor betraktas som en diskon
tinuer1ig variabe1, som endast kan anta ett begransat anta1 varden
(25 for utbildning, 9 for alder etc.). Med hjalp av dummyvariablerna

1 For var och en av de ca 12 520 observationerna har beraknats: geo
metriskt med'elvarde for loneplanslon, geometriskt medelvarde for fast
lon, summa loneplanslon, summa fast lon~ summa (loneplanslon) 2, summa
(fast lon)2, summa (e log loneplanslon)L, summa (e log fast lon)2,
samt antal tjansteman.

2 Se Aitchison & Brown [1957] och Lydall [1968].
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kan da varje komponent formellt uttryekas som summan av ett antal
termer - en term for varje yarde som faktorn kan anta. For en av

dessa termer antar dummyvariabeln vardet 1, for alla ovriga O. For

en given observation kommer da varje komponent att besta av endast

en term.
Antag att vi bara hade faktorerna utbildni~g och alder. Vi

kunde da skriva den i studien anvanda regressionsmodellen pa foljande
satt:

'n n

log Y··k = ~ + E a.D. + ~ B.D. + EiJ·klJ i=l 1 1 j =1 J J
(5: 1)

<X.
1

Yijk= geometrisk 'medellon i kronor for den k:te observationen i den
i : teo utb-.i 1dni ngsgruppen oeh den j: te a1dersgruppen
i ntereept
parameter som anger utbildningseffekten i den i:te ~tbildnings-

gruppen
D. dummyvariabel = l.for den i:te utbildningsgruppen, 0 for de ov

1

riga n utbildnings9~upperna

B. parameter som anger Al~e~seffekten i den j':te Aldersgruppen
J

D. dummyvariabel = 1 for·den j;t~ 'aldersgruppen, 0 for de 0vriga
J

m aldersgrupperna

£ijk= slumpterm med forvantan 0 for den k:te observationen utbild
nings-alderskombinationen ij~

I de tillampningar av modellen"som gors den em~iriska analy
sen ar i vi ssa undersokni ngar forutol11 41.q,er oeh 'utbi 1dni ng aven myn
dighet, region oeh kon forklarande variabler. .

I en regressionsmodell da~ vi endast,·tog-hansYn till om tjanste
mannen hade akademisk utbildni·ng eller in~e oeh om de var yngre an 40
ar eller inte skulle vi ha parametrarna <Xl = icke akademisk utbildning,
<l2 = akademisk utbildning, B

1
= yngre an 40 Ar oeh ~2 = 40 Ar och aldre.

Modellen ar dock inte entydigt bestamd sa som den anges i (5:1),
oeh parametrarna kan darfor inte skattas entydigt. Det finn~ namligen
inte nAgon jomfore1senorm. For att erhAlla en sadan maste en restrik
tion laggas pa modellen. Denna restriktion kan valjas pa olika satt. 1

I den empiriska undersokningen nedan har tva olika 'typer av restrik-

1 Klevmarken [1972] inneha11er en diskussion av nagra olika restrik
tioner.
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tioner tillampats. Den ena ar att satta

(5:2)

Med denna restriktion kommer ~ att ange medellonen for personer
utan akademisk utbildning som ar yngre an 40 are Vardet pa u

2
anger

hur mycket hogre lonen i genomsnitt ar for tjansteman som har akade
misk utbildning och vardet pa 6

2
anger hur mycket hogre lonen i genom

snitt ar for tjansteman som ar aldre an 40 are
Den andra typen av restriktioner, vilka anvants i de flesta

tillampningarna, ar att satta

(5:3)

dar nal ar antalet personer med akademisk utbildning, n
a2

ar antalet
personer utan akademisk utbildning osv. I detta fall kommer man att
erhalla skattningar pa var och en av de fyra parametrarna, och samt-

·liga kommer att uttrycka avvikelsen fran medelvardet for samtliga
tjansteman (~ i model1en).1

I den anvanda mode11en har logaritmen for det geometriska medel
vardet av lonen anvants som beroende variabel. Detta medfor att de

ant;l?gar1~mer~de va\~~na f~r. parametrarna uttrycker den procentue11a
avvikelsen fran .det geome~riska mede1vardet, nar man drar ifran talet
loch multiplicerar med 100. Logaritmen for lonen har visat sig ge en
battre anpassning an lonen i kronor som beroende variabe1. 2

5.4.3 Komponenternas additivitet

En av model1ens (5:1) egenskaper ar att komponenterna antas varaaddi
tiva. Man kan sa1edes berakna den logaritmiska genomsnittliga lonen
for en person som har akademisk utbildning och ar over 40 ar genom att

addera ~ + a 2 + 62 -

1 Restriktionerna (5:3) har anvants for de regressionsberakningar som
gjorts pa data over statstjanstemann~ns loner. Det datorprogram som
anvants redovisas av Cedheim [1969]. For jamforelserna mellan den pri
vata och den stat1iga sektorns loner har restriktionen (5:2) tillampats
och ett standardprogram for regressfonsberakningar anvants.

2 Se Hill [1959] och K1evmarken [1972].
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Detta innebar att logaritmiska AldersTonekurvor skattade med mo
de11en ar parallella for de tva slagen av utbildning._' Loneskil1naden
mellan en akademiker som ar over 55 Ar och en som-ar 25-29 Ar ar en
ligt model1en densamma som loneskillnaden me11an en icke~akademiker

som ar over 55 Ar och en som ar 25-29 art Inneborden av detta anta
gande i11ustreras i figur 5:1. Figuren visar de Alderslonekurvar som
sku11e erhA11as enligt mode11en (5:1) och m~d restriktionen (5:3).

Sam framgAr av figuren ar storleken pA~1 pch u
2

beroende av i
vi1ken aldersgrupp man gor jamforelsen. Nar festriktionen· (5~3) an
vands beraknas utbi1dningseffekterna vid genomsnittsAldern for samt
liga tjansteman~ Skil1naden me1lan de bAda koefficienterna-fer ut
bildning ar dock konstant och oberoende av vilken restriktion ma:n
valjer. Loneskillnaden me11an akademiker och icke akademiker utgo~: -

(5:4)

dar u
2

- u
1

ar konstant och utgor avstandet mellan de bAda alde~slone

kurvorna i figur 5:1. Eftersom u
1

ar negqtivt nar restriktionen (5:3)
tillampas, far figuren det angivna utseendet. PA motsvarande satt

Figur 5:1. Sambandet mellan alder och len enligt regressionsmodellen.

log lon

Akademiker

Icke akademiker

Alder

~ = medelvardet for samtliga

a 2 = utbildningseffekten av akademisk utbildning

a1 = utbildningseffekten av icke akademisk utbildning
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innebar additivitetsantagandet att nar madellen tillampas med alla va
riabler sam ingar i denna studie, sa ar Alderslonekurvar for man och
kvinnar, for alika delar av statsforvaltningen ach for olika regioner
parallella.

Additivitetsantagandet ar inte alltid ett realistiskt antagande.
Vi vantar ass t.ex. inte samma samband mellan alder och lon for man
sam for kvinnor, eftersom kvinnor ofta gjart avbrott i yrkeslivet (se
kapitel 3). Mcdellen har anvants for att undersoka skillnader i medel
loner mellan t.ex. man och kvinnor, givet utbildning och alder och mel
lan man med alika utbildning, givet Alder. For dessa tillampningar ar
det fel som introduceras via additivitetsantagandet troligen litet.
Vi skall nedan undersoka hur start detta fel kan vara.

5.4.4 Estimation av modellen

Om de,slumptermer som kan tillskrivas de individuella tjanstemannen
har en konstant varians och om de kan betraktas som oberoende av var
andra, kammer variansen for det medeltal E. Ok av individuella slump-

1J
termer som ingAr i relationen (5:1) att vara omvant proportionell mot
antalet individer i medeltalet. Som papekats ovan har modellen esti
merats pa data, dar lonerna for de 345 000 statstjanstemannen grup
perats sa att 12 520 medelvarden bildats, vilka utgor observationerna
i skattningen. For att ta hansyn till den heteroskedasticitet som
uppstar da antalet individer varierar fran medeltal till medeltal har
modellen estimerats med generaliserad minsta kvadratmetod.

For att skattning med minsta kvadratmetaden skall vara effektiv
maste variansen for den individuella slumptermen vara konstant. Detta
kan dock inte antas galla i denna studie av loneskillnader. Om man
undersoker sambandet mellan alder och lon kan man tvartam vanta sig
att variansen for slumptermen okar med stigande alder. Argument for
att sa bor vara fallet har framforts i kapitel 3. Det betyder att vi
har ytterligare ett slag av heteroskedasticitet. Detta senare slag
har inte beaktats. Estimaten ar darfor mojligen inte effektivast, men
effektivitetsforlusten ar troligen inte sa stor med tanke pa det rela
tivt stora antalet observationer.

5.4.5 Standardvagningar
Avsikten med en standardvagning ar att jamfora tva medeltal. Om man
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vill veta hur stora loneskillnaderna i genomsnitt ar mellan man och
kvinnor och om alderslonekurvorna ser ut sa som de ritats i figur 5:2,
kommer resultatet av berakningen att bero pa i vilken aldersgrupp man

gor jamforelsen. Loneskillnaden ar storre i den Aloersgrupp dar man

nens genom~nittsalder ligger an i den aldersgrupp .~ar.kvi~no~pas genom
snittsAlder ligger. Man vill darfor gora en jamforelse dar mannens
och kvinnornas olika fordelhing pa Aldersgrupper inte paverkar resul
taten sa mycket. Detta kan man gora genom en vanlig standardvagning.

Medellonen for samtliga man kan skrivas L'f , dar Lrn' ar en rad
mm

vektor bestaende av mannens lon i respektive aldersgrupp och f en ko-
rn

lonnvektor bestaende av andelen man i respektive Aldersgrupp. PA ana-

logt satt kan kvinnornas medellon skrivas L~vfkv. Loneskillnaden mel
lan man och kvinnor ar:

L'f - Lk' fk = Lk' (f - fk ) + f' (L - Lk ).mm v v v m v m m v (5:5)

total lone
skillnad

'-----y-------

skillnad pa
grund av
olika alders
fordelning

'-----v----I

skillnad pa
'grund av
olika loner

Det ar den sista termen ; (5:5) som utgor den standardvagda lone
skillnaden.

Alternativt kan man standardvaga med kvinnornas frekvensfordel-
ning:

Llf - LI f = L'(f - fk ) + fk' (L - Lk ).
m m kv kv m m v v m v

(5:6)

Formlerna (5:5) och (5:6) har i den empiriska undersokningen an
vants for att berakna loneskillnaderna mellan man och kvinnor. De vi
sar hur mycket kvinnornas lon skulle ha okat om de haft mannens for
delning pa aldersgrupper (5:5), respektive hur mycket mannens lon
skulle ha minskat om de haft kvinnornas fordelning pa aldersgrupper
(5:6).

Om man vill standardvaga for tva faktorer samtidigt, t.ex. bade

Alders- och utbildningsskillnader mellan man och kvinnor, kommer Loch
f i formlerna (5:5) och (5:6) att utgoras av vektorer, dar for varje

kombination av alder och utbildning lonen och andelen personer Ater
finns. En fordelning som visar varje kombination kallas simultanfor-
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Figur 5:2.· J~mf~relse av skillnaden
h~r olika lutning.

Lon

c

I----- E
B I

I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I

medellon n~r alderslonekurvorna

Alderslonekurva
for m~n

·A1ders 1onekurva
for kvinnor

~----"""KL.-..-------'--------~A1der
t.1

M = medelalder for man

K = medelalder for kvinnor

C-E ej standardiserad loneskillnad, dvs. L~fm - Lkvfkv
C-D loneskillnad standardiserad med mannens aldersfordelning,

dvs. f~(Lm - Lkv)

D-E loneskillnad pa grund av olika aldersfordelning, dvs.
L

k
' (f - f

k
)

v m v

A-B loneskillnad standardiserad med kvinnornas aldersfordelnin~,

dvs. f k' (L - L
k

)
v m v
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delning, medan fordelningen pa enbart aldersgrupper och pa enbart ut
bi1dningsgrupper ka1las marginalforde1ning for alder respektive ut-

bi1dning.
En standardvagning med simultanfardelningen kommer att ge ett

annat resultat an en standardvagning med marginalrordelningarna om
det finns interaktion mellan alder och utbildning.

Interaktion me1lan alder och utbildning innebar att 10neski1l-

naden pa grund av utbildning inte ar oberoende av inom vilken Alders
grupp man gar jamforelsen, dvs. att additivitetsantagandet inte ar upp
fyllt. Om det finns en sAdan interaktion kommer man att introducera
ett fel om man gar standardvagningen med hjalp av enbart margina1far
de1ningarna. En undersokning av hur stort detta fel ar vid en jilmfo
relse av medellonerna for man1iga och kvinnliga stats~jansteman ~r 1971

har gjorts i tabell 5:3.
Tabellen har beraknats utifran fyra korstabel1er, dar mannens

loner, kvinnornas loner, antalet man och anta1et kvinnor korstabu1e~

rats efter utbi1dning och Alder. Utbi1dningsvariabe1n har darvid for
delats pa de tre grupperna akademisk utbildning, medel1ang utbi1dning
och enbart grundskola och aldern pa de nio aldersgrupperna. I var
och en av tabel1erna finns sa1edes 3 x 9 = 27 medelvarden. En stand
ardvagning av kvinnornas loner med mannens simultanforde1ning for Al
der och utbildning visar att kvinnornas medellon skulle ha varit 180
kronor hogre om de hade haft mannens fordelning pa a1ders- och utbild
ningsgrupper. Om vi daremot yager mannens 10n med kvinnornas simul
tanfordelning pa alder och utbi1dning visar det sig att mannens medel
10n sku1le ha varit 226 kronor lagre an den faktiskt- yare Motsvarande
resultat nar man yager med margina1forde1ningarna visar att kvinnornas
10n skul1e ha okat med 186 kronor och mannens 10n sku11e ha minskat
med 220 kronor. Ski1lnaden utgor a11tsa sex kronor och beror pa inter
aktionen me1lan alder och utbi1dning. Denna interaktion tar man han
syn till med simu1tanforde1ningen men inte med margina1fordelningarna.

De i de foljande kapitlen utforda standardberakningarna har gjorts
utifran resultat av regressionsberakningar utforda enligt den statis
tiska modellen (5:1). Eftersom denna ar additiv har det endast varit
majligt att gora standardvagningen med marginalfordelningarna. Berak
ningen i tabell 5:3 visar att antagandet om additivitet medfor ett
mycket litet fel vid jamfore1sen av medellonerna for manliga och kvinn
liga statstjansteman, trots att alderslonekurvorna for man och kvinnor
skiljer sig vasentligt at (se kapite1 7).



Tabell 5:3. Standardvagning for skillnader i alder och utbildning

mellan man1iga och kvinn1iga statstjansteman 1971.

Man Kv;nnor
Medellon, kronor 3 290 2 680

Med simultanfordelningen
L

k
' (f - f

k
) (utbildning och alder

v m v

L'(f - f
k

) (utbildning och alder)
m m v

Med marginalforde1ningarna
Lk' (f - f

k
) (utbildning)

v m v

L
k
' (f - f

k
) (a 1der)

v m v

Summa

L'(f - f ) (utbildning
m m kv

L~(fm - fkv ) (alder)

Summa

Forandring i forha1lande
till faktisk medellon,
kronor

180

-226

46

140

186

- 62

-158

-220

Anm.: Berakningarna har gjorts utifran korstabel1er over aritmetiska
mede110ner och antalet persaner. Utbildningen ar forde1ad pa tre grup
per och a1dern pa nia grupper. Standardvagning med simu1tanfordelning
en innebar vagning av 9 x 3 = 27 medelvarden med 27 frekvensta1.
Standardvagning med margina1forde1ningarna innebar vagning av 3 + 9 =12
mede1varden med 12 frekvensta1.

5.5 OVERSIKTLIG PRESENTATION AV LONESKILLNADER INOM DEN STATLIGA
SEKTORN

5.5.1 Skillnaden me11an loneplanslon och fast lon

Eftersom 1966 ars lonestatistik 'inte innehaller uppgifter om den fasta
lonen ar det av intresse att undersoka hur stora ski11naderna ar mel
lan den fasta lonen och loneplanslonen for olika grupper av stats
tjansteman. I tabellerna 5:4 och 5:5 visas hur denna skillnad mellan
fast lon och loneplanslon varierar me11an utbildningsgrupper, myndig
hetsgrupper och kon. Uppgi fter om "ovri ga ti 11 aggs II storl ek fi nns,
som tidigare namnts, forst fr.o.m. 1972. Omfattningen av dessa i for
hallande till de fasta ti11aggens storlek undersoks i tabell 5:5.
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Tabell 5:4. Loneplanslon och fasta tillagg for statstjansteman, for-,
delade efter utbi1dning och ken 1971. Kronor per manad

(a ri tmeti skt mede1varde).

Fasta ti11agg i %
Loneplanslon Fasta ti11agg av lenep1ans1on

Utbildning t~an Kvinnor Man Kvinnor Man Kvinnor

Akademi ker 4 550 3 830 353 226 7,8 5,9
Medel1ang
utbi1dning 3 070 2 600 112 65 3,7 2,5

Grundsko1a 2 630 2 160 26 10 1,0 0,5
Samtl i ga
tjansteman 3 170 2 260 123 67 3,9 3,0

Teknisk fackskola,
yrkesskola m.f1. 2 890 2 230 104 22 3,6 1,0
Ekonomi sk fack-
skola, yrkes-
sko1a m.f1. 3 110 2 210 48 13 1,5 0,6
Studentexamen 3 440 2 300 65 32 1,9 1,4

Gymnasieekonom 2 620 1 830 37 7 1,4 0,3
Institutsingenjor 3 430 2 740 70 20 2,0 0,7
Gymnasieingenjor 3 500 2 840 100 75 2,9 2,6
Smasko11 ara re 2 750 2 730 242 89 8,8 3,3

Fo1ksko11arare 3 710 3 260 392 154 10,6 4,7

Socionom 4 160 3 640 18 8 0,4 0,2
Apotekare 4 580 3 100 202 69 4,4 2,2

Civilekonom 4 650 3 720 283 152 6, 1 4, 1
Tandlakare 4 380 3 800 828 - 730 18,9 19,2
Fi1.kand.,
fil.mag., pol.mag. 4 080 3 750 362 I 181 8,9 4,8

Jur.kand. 5 180 4 270 74 30 1',4 0,7

Civilingenjor, 4 790 3 830 230 87 4,8 2,3

Teolog 4 370 3 660 68 33 1,6 0,9

Lakare 4 920 4 430 2 180 2 740 44,3 61 ,9

Fi1.dr, fi 1.1i c. 5 280 4 800 302 198 5,7 4, 1
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Tabell 5:5. Tillagg i genomsnitt for statstjansteman, fordelade pa. arbetsgivar
mynd i gheter. Kronor p~r ma.nad (aritmetiskt medelvarde)

Lone- Fasta
plans- ti11- "0vr;ga Antal tjanstemalon 1agg ti11agg ll

Arbetsgivarmyndighet 1971 1971 1972 Man Kvinno

Universitet och hogsko1or 3 510 132 6 10 441 6 361
Gymnasier och facksko1or 3 970 494 10 9 903 5 072
Ob1igatoriska sko1vasendet 3 190 219 7 22 764 44 159
Ovrig utbi1dning och forskning 3 510 205 13 4 107 4 253
Karo1inska sjukhuset 2 560 588 104 883 3 655
Ovrig sjuk- och ha1sQvard 3 170 184 65 738 840
Riksforsakringsverket 2 810 1 24 310 554
Ovrig socia1va.rd 2 950 13 125 921 305
Forsvarets forskningsansta1t 3 450 2 15 1 123 368
Mi1itara tjansteman 2 930 145 256 15 034 0
Ovriga tjansteman inom forsvaret 2 730 27 56 17 812 7 437
Po1isvasendet 2 560 7 233 14 215 3 062,

Domsto1svasendet 3 380 31 12 1 928 2 418
Krimina1varden 2 490 8 220 3 996 996
Ovrigt rattsvasen 3 720 44 21 714 675
Utrikesforva1tningen 3 320 129 40 250 275
SIDA 3 480 22 8 115 149
Statistiska centra1byran 2 940 1 11 532 748
Genera1tu11styre1sen och tu11staten 2 790 3 133 3 223 794
Uvrig a11man forva1tning 1 450 10 11 7 039 10 471
Sjofartsverkets centra1forva1tning,
lots- och fyrvasendet 3 160 4" 229 1 132 92
Arbetsmarknadsstyre1sen och
arbetsformed1ingar 2 770 11 24 2 497 2 390
Ovriga myndigheter inom ekonomiska
tjanster 3 160 16 27 12 636 5 389
Re1ig;os verksamhet 4 120 4 15 2 764 166
Ku1ture11 verksamhet 3 330 4 14 714 469
Postverket 2 490 5 149 16 369 10 460
Statens Jarnvagar 2 750 13 201 38 718 1 608
Te1everket 2 440 5 45 14 974 13 738
Ovriga affarsverk 3 070 14 83 8 494 1 899

Samt1iga myndigheter 2 960 102 81 215 345 129 803
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De genomsnittliga fasta tillaggen for samtliga statstjansteman
uppgick 1971 till 102· kronor per mAnad och den genomsnittliga ltineplans
lonen till 2 960 kronor per manad. De fasta tillaggen utgjorde sAledes
3,5 % av loneplanslonen. For enskilda tjansteman kan den del av lonen
som utgors av fasta tillagg emellertid vara mycket storre.

Av tabell 5:4 framgAr att det fasta ti11aggets storlek varierade

mel1an tjansteman med olika lang utbildning. Tjansteman med langre ut

bildning hade i a1lmanhet en storre del av lonen i form av fasta till
1agg. De grupper som hade den storsta andelen av lonen i form av fasta
tillagg var lakare och tandlakare.

Lararna ar ocksa en grupp som erhA11er en stor andel av sin lon
i form av fasta tillagg. Detta framgar saval av tabe11 5:4 som av ta
bell 5:5. Den senare tabellen visar hur de fasta ti1laggen varierar
med omraden av statsforvaltningen. Det finns en markerad ski1lnad i
de fasta tillaggens omfattning for kvinnliga och manliga larare. Me
dan man1i ga fo1ksko11 arare atnj uter fas ta ti 11 agg ti 11 lonen som upp
gar till 10,6 %av loneplanslonen, har de kvinn1iga fo1kskol-lararna en
dast 4,7 %av lonep1anslonen i form ~v fasta tillagg. De manliga la
rarna har allt5A i storre utstrackning an de kvinnliga tagit pA sig
sadana extra uppgifter som medfor tillagg till loneplanslonen (se av
snitt 2.2.4).

Forutom inom skolvasendet och hal so- och sjukvArden utgor de fas
ta til1aggen nAgon storre del av lonen endast for militarer och man
liga tjansteman inom utrikesforvaltningen.

Uppgifter om stor1eken av de lonetillagg som benamns "ovriga
ti1lagg ll har erhal1its genom bearbetning av avta1sverkets statistik
for 1972. Eftersom denna statistik enbart innehAller en gruppering
pA myndigheter, kan inte omfattningen av dessa tillagg anges for man
och kvinnor separat eller for olika utbildningsgrupper.

Ovriga til1agg ar av re1ativt stor omfattning vid Karolinska
sjukhuset, samt for poliser, kriminalvardstjansteman, tulltjansteman
och lotsar, vilket troligen forklaras av tillagg for obekvam arbetstid.
Vid statens jarnvagar ar ocksa omfattningen av "ovriga tillagg ll rela
tivt star. Detta beror pa att det vid SJ finns sarskilda tillagg, sa

sam lakledartil1agg, loktjanstti11agg, tagklarerartil1agg och tagledar
ti1lagg, vilka hanfors till kategarin lI ovriga til1agg". Dessutom har

en star del av SJ:s personal obekvam arbetstid.
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Effekten av dessa ovriga tillagg kan inte beaktas i den foljande
studien av lonestrukturen. Det ar darfor viktigt att komma ihag for
vilka grupper den fasta lonen pa grund av dessa ovriga 10neti11agg 1ig
ger vasent1igt under den lon som individerna faktiskt far.

5.5.2 Loneski11nader beraknade genom regression med dummyvariabler

I tabell 5:6 redovisas de enligt mode11en skattade 10neski1lnaderna
me1lan tjansteman med olika karakteristika. Den forsta koefficienten
eller loneskillnaden visar att den fasta lonen for man oversteg genom
snittet for samtliga individer med 6,7 %med en standardavvikelse pa
0,1 %. For kvinnor lag lonen daremot 10,2 %under genomsnittet.

Det finns saledes loneskillnader mellan man och kvinnor som ar
lika gamla, har samma utbi1dning, arbetar inom samma omrade av stats
forva1tningen och ~ samma region. Denna skillnad uppgar till 6,7 
(-10,2) = 16,9 %av genomsnittet. Om man och kvinnor haft samma for~

delning pa Aldersgrupper, utbildningsgrupper, regioner och omraden av
statsforvaltningen och om modellen ~r en bra approximation tjll verk
ligheten, skul1e den genomsnittliga loneskillnaden mellan konen sale
des ha uppgatt till detta tal.

Pa motsvarande satt finns det loneskillnader mellan akademiker
och personer med medellang utbildning, aven om man jamfor tjansteman
av samma kon och alder som arbetar inom samma region och omrade av
statsforva1tningen. Den salunda standardiserade loneskillnaden mellan
akademiker och personer med medellang utbildning uppgar till 39,5 %
av genomsnittet for samtliga.

Skil1naden i lon mellan tjansteman som ar 55 ar och a1dre och
tjansteman i aldersgruppen 20-24 ar uppgar till 36,6 %. Denna lone
ski11nad galler for personer av samma kon och med samma utbi1dning som
arbetar inom samma omrade av statsforvaltningen och i samma region.

Loneski1lnaderna mellan regioner ar, som framgar av tabe11en,
ganska sma. Lonerna vid sko1vasendet ligger hogre an genomsnittet
for andra omraden av statsforva1tningen. Om man jamfor larar10nerna

med lonerna for statstjansteman inom andra omraden av statsforva1t
ningen som har samma utbi1dning, alder, kon och arbetar i samma region,
finner man att larar10nerna ligger 15,4 %hogre an genomsnittet for de
andra omradena av statsforvaltningen.
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Tabe11 5:6. Procentue11a loneski11nader 1971 me11an olika grupper av statstjanste
man med olika karakteristika, beraknade genom regression med dummy
variab1er.

Fast lon Lonep1ans1on
Avvike1se Avvike1se
frAn geo- Standard- frAn geo- Standard-
metrisk me- avvike1se metrisk me- avvike1se
de11en, % % de11en, % %

Ken
Man 6,7 0,1 5,8 0,1

Kvinnor -10,2 0,2 - 8,9 0,1

Utbi1dning
Akademiker 39,1 0,3 36,7 0,3
Mede11Ang utbi1dning - 0,4 0,1 - 0,3 0,1
Grundsko1a -13,7 0,2 -13,3 0,2

A1dersgrupp
-19 Ar -40,0 0,8 -39,9 0,7

20-24 -22,6 0,3 -22,2 0,3
25-29 -12,0 0,3 -11,6 0,2
30-34 .. 2,5 0,3 - 2,9 0,3
35-39 4,4 0,3 3,5 0,3
40-44 8,1 0,3 7,5 0,3
45-49 10,5 0,3 10,3 0,3
50-54 13,2 0,3 13,5 0,3
55- 14,0 0,3 14,6 0,3

Region
Stockho1ms 1an 3,8 0,2 4,5 0,2
0- och M-1an - 2,5 0,3 - 2,1 0,2
Skogslan 0,3 0,2 - 0,9 0,2
Uvriga lan - 2,1 0,2 - 2,2 0,1

OmrAde av statsforva1tningen
Skolor och un;vers;tet 15,4 0,2 11,4 0,2
Halso- och sjukvArd 2,2 0,8 6,3 0,8
Socia1vArd - 5,4 1,0 - 3,6 0,9
Forsvar - 5,1 0,3 - 4,4 0,3
Rattsvasen - 9,8 0,4 - 7,7 0,3
Allman forvaltning - 4,5 0,4 - 3,0 0,4
Ekonomiska tjanster - 4,1 0,4 - 1,9 0,4

Re1igios verksamhet - 3,9 0,1 0,2 1,1
Ku1ture11 vey'ksamhet - 7,5 0,2 - 5,5 1,7
Affarsverk - 7,1 0,2 - 5,2 0,2

Anm.: Geometrisk medellon for he1a materia1et: Fast 10n = 2 895 kr/manad
Lonep1ans1on = 2 823 kr/manad

De procentue11a avvike1serna har erha11its genom anti10garitmering av skattningarna
av mode11ens (5:1) parametrar och omvand1ing till procenttal. Standardavvikelserna
har erha1lits pa ana10gt satt.
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PA grundval av tabell 5:6 kan man ocksa genom att lagga ihop
komponenter i tabellen skatta t.ex. det genomsnittliga lonelaget for
en kvinnlig akademiker som ar 30-34 ar och arbetar i Stockholms lan
inom skolvasendet. For att skatta denna genomsnittslon far vi forst
dra 10,2 %fran den geometriska medellonen for samtliga tjansteman
for kvinnligt kon, lagga till 39,1 %for akademisk utbi1dning, dra
ifran 2,5 %for aldersgruppen 30-34 ar, lagga till 3,8 %for Stockholms
lan och lagga till 15,4 %for omrAdet utbildning och forskning. Med
denna modell skattar man att lonen for en 30-34 ar gammal kvinnlig la
rare i Stockholms lanmed akademisk utbildning ligger 45,6 %over den
geometriska genomsnittslonen for samtliga statstjansteman.

En jamforelse av de bAda kolumnerna for fast lon och loneplans
lon visar att de olika faktorerna differentierar lonen ungefar lika
mycket yare sig man undersoker den fasta lonen e11er loneplanslonen.

For 1966 finns inga uppgifter om den fasta lonen. Men resulta
ten av de berakningar som gjorts pA lonep1ans1onen for 1966 ski1jer
sig troligen inte sa mycket fran de resultat som sku11e ha erhAl1its
om man kunnat gora dessa berakningar pa den fasta lonen, eftersom skill
naden for 1971 visade sig vara liten.

Som vi kan vanta oss av tabe1lerna 5:4 och 5:5 finns det dock
vissa skillnader. Ski11naden me1lan lonep1ans1onen for man och lone
plans10nen for kvinnor ar nAgot mindre an motsvarande ski1lnad i den
fasta lonen. Den genomsnittliga lonen for akademiker hojs tva procent
enheter pa grund av att akademiker har storre fasta ti11agg an genom
snittet for tjansteman. Loneplans1on~n vid skolor och universitet
overstiger loneplanslonen inom andra omraden med 11,4 %, medan skill
naden i fast lon ar 15,4 %. Inom gruppen hal so- och sjukvard, som
omfattar Karo1inska sjukhuset och Akademiska sjukhuset ; Uppsala, 1ig
ger den fasta lonen 2,2 %over genomsnittet for samt1iga statstjanste
man, medan lonep1ans1onen i sta11et 1igger 6,3 %under genomsnittet.
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BILAGA TILL KAPITEL 5

KODFtJRTECKNING

Utbildningsindelning

Akademiker----------
101 Teol.dr, teol.lic., teol.kand.
102 Jur.dr, jur.1ic., jur.kand.
103 Med.dr, med.lic., med.kand.
104 Fi 1.dr, fi 1.1i c .
105 Fil.mag., fi1.kand., pol.mag.
108 Tekn.dr, tekn.lic., civ.ing.
109 Ekon.dr, ekon.1ic., civ.ekon.
110 Hogre odontologisk utbi1dning
111 Hogre farmaceutisk utbildning
112 Socialh~gsko1a, ~ocialinstitut

113 Akademiska studier utan examen
100 tJvrig akademisk utbi1dning

~!eilg~i~g_~!QY~r_gr~Dg~~Ql~_~~D_~j_~~~9~mi~~

201 Laroverksingenj~r

202 Institutsingenj~r

203 tJvrig teknisk utbi1dning men ej akademisk
204 Handelsgymnasium
205 tJvrig handelsutbi1dning men ej akademisk
206 Sjukskoterskeutbildning
208 Smaskol1ararexamen
209 Fo1ksko1lararexamen
215 Studentexamen utan pabyggnad
216 Rea 1examen utan pabyggnad, ,norma1s.ko1ekompetens, facksko 1a
217 Intern verksutbildning
200 Ovrig utbildning over grundskola men ej akademisk

~~~~r!_9r~~~~~~1~

300 Enbart folkskola eller grundskola
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~!~~r~gr~EE~r

1 -19 ar
2 20-24
3 25-29
4 30-34
5 35-39
6 40-44
7 45-49
8 50-54
9 55-

8~9iQ~~r

1 Stockholms lan, AB-lan
2 Goteborgs och Bohus lan samt Malmohus lan, 0- och M-1an
3 Skogs1an, S, W, x, Y, Z, AC, BD
4 tlvriga lan, C, 0, E, F, G, H, I, K, L, N, P, R, T, U

Kon

1 Man
2 Kvinnor

~~~~i9b~~~i~~~1~i~9

101 Universitet och hogsko1or
102 Gymnasier och fackskolor
103 Obligatoriska skolvasendet
100 tlvrig utbildning och forskning

201 Karo1inska sjukhuset
202 Statens menta1sjukhus samt ovriga sjukhus

som overforts till 1andstingen; finns ej 1971
200 tlvrig hal so- och sjukvard

301 Riksfdrsakringsverket
300 tlvr;g socia1vard

401 Forsvarets forskningsanstalt
402 Mi1itara tjansteman
400 tlvr;ga tjansteman ;nom forsvaret
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501 Po1isvasendet
502 Domsto1svasendet
503 Krimina1varden
500 Ovrigt rattsvasen

601 Utri~esforva1tningen

602 SIUA
603 Statistiska centra1byran
604 Generaltullstyrelsen och tullstaten

600 Ovrig al1man forva1tning

701 Sjofartsverkets centra1forva1tning samt lots- och fyrvasende~

702 Arbetsmarknadsstyre1sen samt arbetsformedlingarna

700 Ovriga myndigheter inom ekonomiska tjanster

800 Religios verksamhet

900 Ku1ture11 verksamhet

111 Postverket
112 Statens jarnvagar
113 Te1everket
110 Ovriga affarsverk
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KAPITEL 6

UTBILDNINGENS OCH ALDERNS EFFEKT pA l0NEN

6.1 INLEDNING

Den teoretiska diskussionen i kapitel 3 mynnade ut i ett antal hypo
teser om lonestrukturen och dess bestamningsfaktorer som i detta ka
pitel skall undersokas med hjalp av Alders- och utbildningsindelade
loner for manliga statstjansteman. Kvinnornas loner pAverkas givet
vis av samma faktorer sam de manliga statstjanstemannens loner. Men
analysen i detta kapitel har begransats till de manliga tjanstemannens
loner for att undvika de matproblem sam uppstAr nar data over antalet
yrkesverksamma Ar saknas. Tjanstemannens Alder kan antas vara ett
battre narmevarde for antalet Ar i yrkeslivet for manliga an for kvinn
liga tjansteman. Loneskillnaderna mellan man och kvinnor analyseras
i kapi te1 7.

Kapitlet inleds med en analys av skolutbildningens effekt pA
lonen. Med hjalp av den "en kla skolmodell" som diskuterades i kapi
tel 3 undersoks pastaendet att loneskillnaderna mellan tjansteman med

olika lAng utbil~ning okar med en viss procentsats for varje Ar av ~t

bildning utover grundskolan.

Darefter undersoks om storleken pA investeringar i kunskapskapi
tal under yrkesarbetet samvarierar med utbildningstidens langd. Dar
vid studeras Alderslonekurvornas lutning for tjansteman med olika lang
utbildning.

Alders- och utbildningsindelade loner kan bilda underlag for en
analys av olika utbildningsinvesteringars relativa lonsamhet. I den
senare delen av kapitlet beraknas internrantor for olika slags utbild
ning. En person som gor en kalkyl over olika utbildningsinvesteringars
relativa lonsamhet bor ocksA ta i beaktande att de lonerelationer som
han baserat sin kalkyl pA kan komma att andras over tiden. Sannolik

heten for sAdana forandringar kan undersokas genom studium av hur
loneskillnaderna mellan utbildningsgrupper forandrats under en forflu
ten tid. Sannolikheten for att en utbildnings;nvestering skall med

fora en viss avkastning beror ocksA pA om individen kan erhA11a en
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loneutveckling sam motsvarar den genomsnittliga alderslonekurvan for
den tillt~nkta utbildningen. En uppfattning om detta kan man erhAlla
genom att undersoka hur vanligt det ~r att akademiker inte fAr hogre
lon ~n gymnasie- eller grundskoleutbild~de.

6.2 LONEN OCH SKOLUTBILDNINGENS L~NGD

6.2.1 Tjanstemannens fordelning efter utbildningens langd

I kapitel 3 visades hur lonen kan forv~ntas vara beroende av utbild
ningstidens l~ngd (sambandet (3:7)). For,att kunna undersoka detta
samband behovs uppgifter om utbildningstidens l~ngd.

Vissa av de 25 utbildningsgrupper som sarskils i denna studie
baseras pa relativt valdefinierade typer av skolutbildning, som det
borde vara mojligt att sortera efte~ utbildningstidens langd.

De 9 ar som de t 0 b1igat0 r i ska sko lvasendet omfat ta r aren i n
vestering i kunskapskapital, men det ar inte 'mojligt att berakna hur
mycket de 9 aren i grundskolan betyder for lonen, eftersom det inte
finns nagra personer som ar ute i yrkeslivet u~an denna utbildning. 1

."
Grundskoleutbildningen far darfor i stallet'utgora jamforelsenormen
och utbildningens effekt pa lonen beraknas fo~ varje ar av utbildning
utover grundskolan.

For att komma fram till utbildningstidens langd har data over
elevernas alder i sista arskursen av gymnasieskolans olika linjer och
mellanstadielararutbildningen anvants,2 samt alder vid examen fran
universitet och hogskolor. 3 Utifran dessa data har aldern det forsta
yrkesverksamma aret for de olika utbildningsgrupperna uppskattats.
Dessa uppskattningar Aterges i tabell 6:1.

Den uppskattning av aldern det forsta yrkesverksamma aret som
erhAllits for folkskollarare, teologer och perSoner med fil.lic. el
ler fil.dr antyder att personer som valt dessa typer av utbildning
inte pAborjat dessa direkt efter avslutad lagre utbildning. Om sa
vore fallet skulle Aldern det forsta yrkesverksanma aret ha varit lagre.

1 Den kortare fo1ksko1eutbi1dningen ar sammanford med samma kod som
grundsko1eutbi1dningen.

2 8M : U 1973:30.

3 Nettoanta1 examinerade vid universitet och hogsko1or efter alder och
examen 1asaret 1970/71, SCB (stencil).
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Tabe11 6:1. Anta1~t.manliga statstj~nstem~n med olika utbi 1dni n9.

Uppskattad
Aritmetiskt A1. der forsta

,.- medium for yrkesverksamma
" Utbi1dning Antal fast 10n Aret (medi an)

Grundsko1a 66 498 2 650 16
Teknisk facksko1a,
yrkessko1a m.m. 11 526 3 000 18
Ekonomisk facksko1a,
yrkessko1a m.f1. 7 263 3 160 18
Studentexamen 3 271 3 500 19

'" ,

Gymnasieekonom 148 2 650 19
i" Institutsingenjor 7 628 3 500 19

Gymnasieingenjor 5 509 3 600 20
Fo1ksko11arare 12 633 4 110 24a

Socionom 540 4 180 24
Apotekare 62 4 790 24
Civi1ekonom 1 060 4 930 24
Tand1akare 215 5 210 25

I
Fi 1. kand. , fi 1.mag. ,

I:
po1.mag. 12 959 4 450 25

i Jur. kand. 3 575 5 250 25
I Civi1ingenjor 4 814 5 030 26

Teo1og 2 434 4 440 26
Lakare 1 770 7 .110 27
Fi1.dr, fi1.1ic. 3 761 5 580 31
Summa 145 666b

j
Samtliga akademiker 33 601 4 910 25

!
Samt1iga med mede11AngIi

I! . utbi1dning 115 246 3 190 20
Ii Samt1iga med enbart
I grundsko1 a 66 498 2 650 16

II
Ii

215 345bIi
Sununa 3 290,!

I'I
I: a Mediana1der for man1iga e1ever i me11anstadie1injens sista arskurs.! :
1 b Ski11naden me11an de tva summorna utgors av personer med
I AntalI
! akademiska studier utan examen --nO

ovrig akademisk utbi1dning 2 191
sjukskoterskeutbi1dning 22
smasko11ararutbi1dning 34
rea1sko1a, norma1skolekompetens 356
intern verksutbi1dning 17 465
ovrig mede11ang utbi1dning 49 391

'j

I: S\JIIIJl8 69 679
I
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6.2.2 Skattning ayden enkla skalmodel1en

I kapi te 1 3 defi ni erade s lI ove rtak i ng po; nt II sam den punkt dar den

faktiska lonen overensstammer.med den patentie11a begynnelse1onen.

Denna punkt pa livscykeln antas intraffa efter ett 1ika start ~ntal

ar yrkesarbete for al1a utbi1dningsgrupper och bestams en1igt

j < r (3:12)

dar j = anta let ar yrkesa rbete vi d lIovertaki ng poi nt II ach r = av

kastningen pa utbi1dning.
I tabe11 6:2 aterges skattningar av den enk1a skalmode11en med

olika antaganden am antalet ar i yrkesarbete sam forf1utit nar lI over

taking point" intraffar. Observationerna utgors av de utbi1dnings
grupper som atergavs i tabe11 6:1. Antalet skolar utov£r grundskalan
beraknas for varje utbi1dningsgrupp sam uppskattad alder det forsta

yrkesverksamma aret minus 16. Lonen efter ett visst antal ar i yrkes
arbete erhalls darefter fran sambandet me1lan alder och lon, vilket

innebar att aldern antas vara en proxy-variabel for antalet ar i yrkes
verksamhet. Alderslonekurvorna for de utbildningsgrupper sam medta
gits i skattningarna aterges i figurerna 6:5-6:9, vi1ka aterfinns sist

i detta kapitel.

Resultaten i tabell 6:2 visar for det forsta att anpassningen
till regressionslinjen ar god (R2=0,94), for det andra att varken

anpassningen till linjen el1er estimatet for avkastningen pa utbild
ning, r, paverkas sarski1t mycket av om man antar att lIovertaking

labe11 6:2. Utbi1dningstidens inverkan pa lonen for manliga
statstjansteman 1971.

"0ve rtak i ng II anta s 1nYo r o(r) R2
intraffa efter

6 yrkesverksamma ar 7,580 0,081 0,005 0,94
8 7,663 0,078 0,005 0,94

10 7,721 0,078 0,005 0,93
12 7,773 0,076 0,005 0,93

Anm.: Mode1len har estimerats med genera1iserad minsta kvadratmetod.
Observationerna utgors av de utbi1dningsgrupper sam aterges i tabel1
6:1.
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point" intraffar efter 6, 8, 10 el1er 12 ar i yrkesarbete.

Tolkningen av resultaten i tabe11 6:2 ar att lonerna okar med

drygt 8 %per ar for varje ar av sko1utbi1dning utever grundskolan.
"Overtaking poi ntH intraffar darfer senast efter drygt 12 ars yrkes
arbete, troligen tidigare, eftersom det ar rea1istiskt att rakna med
att stor1eken pa investeringar i kunskapskapita1 ar en avtagande sna
rare an en konstant funktion av a1dern (se kapitel 3).

6.2.3 Antalet skolar och lonen for enskilda utbildningsgrupper

I tabell 6:3 presenteras en residua1ana1ys av skattningen av den enkla
sko1modellen i tabell 6:2. Darvid analyseras det samband dar "over
taking point" antas intraffa efter 8 ar i yrkesarbete. Vi skal1 i1
1ustrera hur berakningarna i tabel1en gjorts genom att analysera den
forsta raden i tabellen.

En grundskoleutbi1dad ar 16 ar det forsta yrkesaktiva aret och
24 ar vid "overtaking point", eftersom denna intraffar efter 8 ar i
yrkesarbete. Antalet skolar for den grundskoleutbi1dade ar noll,
eftersom grundsko1eutbildningen utgor jamforelsenormen. Den faktiska
lonen for en 24-arig grundsko1eutbi1dad manlig tjansteman utgjorde
2 200 kronor 1971, medan den en1igt mode11en beraknade lonen utgjorde
2 130 kronor. l

Den sista ko1umnen i tabellen utgor ett matt pa avvike1sen mel
lan den faktiska lonen och den enligt mode11en beraknade lonen, matt
i antal sko1ar. For grundsko1eutbi1dade motsvarade avvikelsen 0,4
sko1ar utover den faktiska skoltiden. 2 Det framgar a11tsa av denna
kolumn att lonen for de f1esta utbildningsgrupperna inte avviker mer
fran regressions1injen an vad sam motsvarar mindre an ett skolar.

En orsak till avvikelse fran regressions1injen ka~ enligt ana
1ysen i kapite1 3 vara att jamvikts1aget inte har uppnatts for en
skilda utbi1dningsgrupper. Lakar10nerna 1igger en1igt tabel1en pa en
niva sam motsvarar en utbi1dningsinsats pa nara 5 ar utover de 11 ar
som raknats med i mode11en. Det ar sanno1ikt att det hoga lone1aget
for lakarna ar en effekt av den utbudsbegransning som ligger i att in
tagningen till lakarutbi1dning ar sparrad, sa att man i en1ighet med
Stahl [1974] kan tala om en "sparranta" pa 1akarutbi1dning.

1 Det antilogaritmerade vardet av Ys ' dar s=O, dvs. 7,663.

2 (7,696-7,663)/0,078 = 0,4, eftersom r = 0,078; 7,696 = log 2 200.
(Se tabell 6:2.)
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Tabe 11 6: 3. Faktisk och beraknad len vid "overtaking point ll for olika
utbi1dningsgrupper 1971 .

Antal Skil1nader me11an
skolar faktisk och be-
utover Faktisk Beraknad raknad len matt

Utbi1dning Alder grundsko1a lon lon i anta1 sko1ar

Grundskola 24 0 2 200 2 130 0,4

Teknisk
facksko1a 26 2 2 350 2 490 -0,7

Ekonomisk
fackskola 26 2 2 500 2 490 0,1

Student-
examen 27 3 2 700 2 690 O,.{'

Gymnasie-
ekonom 27 3 2 130 2 690 -2,9

Instituts-
;ngenjor 27 3 2 700 2 690 0,0
Gymnas;e-
ingenjor 28 4 2 880 2 890 0,0

Folkskol-
larare 32 8 3 700 3 980 -0,9

Socionom 32 8 3 600 3 980 -1 ,3
Apotekare 32 8 4 100 3 980 0,4

Ci vi 1ekonom 32 8 4 600 3 980 1,9

Tandlakare 33 9 4 950 4 300 1 ,8

Fil.kand.
m.fl. 33 9 4 270 4 300 -0,1
Jur.kand. 33 9 4 200 4 300 -0,,3

Civil-
; ngenjer 34 10 4 750 4 650 0,3
Teo1og 34 10 3 800 4 650 -2,6

Li:ikare 35 11 7 300 5 030 4,8

Anm. : "Overtaking point" bar antagits intraffa efter 8 ars forvarvs-
arbete.
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Andra orsaker till avvikelse fran regressionslinjen kan vara

att det i vissa typer av utbildning ingar mer av sadana kostnader

for eller intakter av utbildning som inte kan matas med lonen. Det
ar dock svart att identifiera sadana faktorer for de utbildningsgrup
per som inkluderats i analysen.

En tredje tankbar orsak skulle kunna vara att utbildning som
ar specifikt inriktad pa tjanst ;nom den statliga sektorn under en
tid kan medfora lagre loner an vad som ar forenligt med jamvikt, ef
tersom konkurrensen fran privata arbetsgivare dA inte pAverkar 10

nerna. Detta skulle mojligen kunna vara en forklaring till att 10

nerna for folkskollarare, socionomer och teologer ligger under jam
viktslinjen. Gymnasieekonomer har daremo~ en mycket stor marknad

inom den privata sektorn.

6.3 ALDERSLONEKURVOR

6.3.1 Langden pa skolutbildningen och alderslonekurvans lutning

I detta avsnitt skall vi undersoka om storleken pa investeringar
kunskapskapital under yrkesarbete samvarierar med langden pA skolut
bildningen.

For att man skall kunna tolka tvarsnittskurvornas lutning som
effekter av kunskapsinvesteringar mAste dessa vara stabila over tiden.
Om sa ar fallet ar loneskillnaden mellan en 50-Arig tjansteman och en
25-arig densamma oberoende av vid vilken tidpunkt man gar denna jam
forelse. Skillnaden kan dA tolkas s~ att tjansteman i genomsnitt er
hAller en loneokning under yrkeslivet dV denna storlek beroende pA
befordran och loneklassuppflyttningar (se kapitel 2). Laneklassupp
flyttningar erhAlls 3 ganger och medfor en loneokning pa 15 % for alla
tj~nsteman oberoende av utbildning.

I figur 6:1 visas alderslanekurvor beraknade enligt den statis
tiska modell som redogjorts for i kapitel 5, dar standardiseringsva
riablerna forutom alder omfattat myndigheter. For var och en av ut
bildningsgrupperna har den logaritmerade avvikelsen fran medellonen
for de olika a1dersgrupperna beraknats. Alders1onekurvorna visar sig
vara stabila mellan de tva tvarsnitt som varit tillgangliga for denna

studie, namligen for 1966 och 1971.
Fran-de berakningar som 1igger til' grund for figur 6:1 erhAl1s

de procentue1'a loneokningarna med Aldern for de tre utbildningsgrup-
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Fi'gu r 6: 1. L09 ar i tm i sk avvi ke1se f ran 9eome t r i sk mede 11 0n for

lonep1ans1onen.

Grundsko1a

Alder
60 6550

~......-----
~

0,3 Akademisk utbi1dning 0,3

........ ..",

0,2 /' 0,2
/

t:
0,1

I 0,1

'I
Alder

20 50 60 65 20

-0,1 -0;1

-0,2 -0,2

-0,3 -0,3

-0,4 -0,4

-0,5 -0,5

Mede11Ang utbildning

0,2

0,1

20

-0,1

-0,2

-0,3

-0,4

-0,5

-0,6

-0,7

-0,8

50 60 65
Alder

1966
1971
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perna. For en grundskoleutbildad stiger lonen i genomsnitt med 49 %

fran det han trader in i forvarvslivet till det att han ar over 55 are
For manliga statstjansteman med medellAng utbildning uppgar motsvaran
de okning till 72 %. Tjansteman med medellang utbildning far saledes
en snabbare loneokning med aldern an personer med grundskoleutbildning.

Bland de tjansteman som forts till utbildningskoden medell,ang ut
bildning ingar t.ex. folkskollararna~ som intrader i forvarvslivet
forst vid 24 ars alder. En del av den snabba loneokningen for tjanste
man med medellAng utbildni~g ar darfor endast skenbar, eftersom en del
tjansteman intrader vid en senare alder med en langre utbildning och
darmed hogre begynnelselon. Om man jamfor loneokningen med aldern
fran aldersgruppen 20-24 ar till Aldersgruppen 55 ar och aldre med
motsvarande for tjansteman med akademisk utbildning kan man konstate
ra att akademikerna far en snabbare loneokning med aldern, 58 %, an
tjansteman med medellAng utbildning, 47 %.

I figur 6:2 visas tvarsnittskurvor bestamda av aritmetiska medel
tal beraknade pA fast lon for de tre utbildningsgrupperna. ~ven dessa
kurvor visar att lonen okar snabbare med Aldern for lAngtidsutbildade.
Detta kan tolkas sA att langtidsutbildade gor storre investeringar i
kunskapskapital under yrkeslivet an personer med kortare utbildning.
Man kan ocksa tolka resultaten sa att langtidsutbildade givits storre
chanser att visa vad de duger till genom att de erbjudits arbeten med
storre utvecklingsmojligheter. I primarmaterialet till statstjanste
mannastatistiken finns en utbildningskod for personer sam genomgatt
intern verksutbildning. Denna utbildning kan antas vara av mer spe
cifik karaktar an andra typer av utbildning. Koden har dock tillam
pats endast vid ett fatal myndigheter och del ar inte sannolikt att
den faktiska forde1ningen av personer som erhAl1it intern verksutbild
ning overensstammer med den sam reg;strerats i statistiken.

6.3.2 Spridningen kring alderslonekurvorna

Mincer [1974] presenterar lonespridningen for vita man i USA indelade
i tre utbildningsgrupper efter utbildningens langd, motsvarande unge
far akademiker, medellAng utbildning och grundskoleutbildning. Enligt
M;ncers resultat okar standardavvikelsen monotont med !ldern for alla

tre utbildningsgrupperna, och standardavvikelsen ar storre for lang

tidsutbildade an for korttidsutbildade. Detta ger anledning att under~

soka om lonespridningen for statstjansteman v;sar samma monster.
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Figur 6:2. A1ders1onekurvor for man1iga statstjansteman med olika lang
utbildning 1971. Aritmetiskt medelvarde for fast lon.
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Den individue11a spridningen i varje aldersgrupp ar enligt ta
bell 6:4 storre for akademiker an for personer med mede11ang utbild
ning och for dessa i sin tur storre an for grundskoleutbildade. Efter
som medellonerna skiljer sig At~ har standardavvikelsen' i procent av
medellonen per aldersgrupp ocksa beraknats. Enligt detta matt ar den
relativa spridningen for personer med medellang utbildning i flera al
dersgrupper storre an den relativa spridningen for personer med akade
misk utbi1dning. De grundsko1eutbi1dade har i de flesta a1dersgrup
perna den minsta spridningen.

For tjansteman med mede11ang utbildning okar spridningen monotont
med aldern. For akademikerna ar daremot standardavvike1sen storst i
aldersgruppen 35-39 ar, och for grundsko1eutbildade ar den storst i

aldersgruppen 30-34 are
Det ar tankbart att detta kan vara en selektionseffekt, som for

klaras av att de dugligaste med1emmarna av de tva senare grupperna lam
nar den statliga sektorn innan de nar hogre aldrar. For personer med
medellAng utbildning skul1e i sa fall denna effekt inte finnas. En for
klaring skulle kunna vara att i denna grupp ligger utbildningsgrenar

Tabe11 6:4. Standardavvikelser for fast lon for man1iga statstjanste-
man i olika A1ders- och utbi1dningsgrupper 1971.

Kronor per manad % av mede1lonen
Akade- Medel- Akade- ~1ede1-
misk lang misk lang

A1ders- utbi1d- utbi1d- Grund- utbild- utbi1d- Grund-
grupp ning ning skola ning ning sko1a

-19 427 394 28~3 26~6

20-24 465 373 328 15,4 17,2 15,8
25-29 765 527 502 21 ,5 20,9 20,8
30-34 1 200 689 703 26,9 23,0 27 ,1
35-39 1 410 824 651 27,8 25,0 24,7
40-44 1 410 890 473 26, 1 25,6 17,8
45-49 1 390 942 453 25,0 26,5 16,7
50-54 1 300 1 020 442 22,8 27,9 16,0
55- 1 200 1 070 546 21 ,1 28,7 19,7

Samt1 i ga 1 460 974 550 29,7 30,5 20,6
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som ar specifikt anpassade till den statliga sektorn sa att en overgAng
till privat sektor inte ar m~jlig. I grupper med medellAng utbildning
ingAr t.ex. personer med "intern verksutbildning", folkskollarare, poli

ser och personer med annan specifikt statlig utbildning.
Om man antar att fordelningen av lonerna ar lognormal for varje

slag av utbildning inom en Aldersgrupp, kan man med hjalp av aritme
tiskt medelvarde och standardavvikelse berakna skevhetens omfattning. 1

Resultaten av berakningarna aterges i tabell 6:5. Det visar sig att
fordelningarna avviker ganska litet.fran den symmetriska normalfordel
ningen. I de flesta Alders- och utbi1dningsgrupper ligger 55 %av ob~

servationerna under det aritmetiska medelvardet, vilket motsvarar en

kvot me1lan mede1vardet och medianen pa 1,032.

Tabell 6:5. Beraknad andel manliga statstjansteman som ej har hogre
lon an den aritmetiska medellonen i olika Alders- och

utbildningsgrupper 1971. Procent.

Utbildningsgrupp

Aldersgrupp
Akademisk Medel lAng
utbildning utbildning Grundskola

20-24 ar
25~29

30-34
35-39
40-44

45-49
50-54
55-

Kvoten me 11 an ari tmet I sk
och geometrisk medellon
for 55- ar
Samt1iga aldersgrupper

52

54
55

55

55

55

55

54

1,020

1 ,032

52

52

55
55
55

55
55

55

1,032

1 ,012

52

54
55

55

52
52
52
52

1,005

1 ,012

Anm.: Den andel dV den lognorma1a forde1ningen som 1igger till vanster
om-det aritmetiska mede1ta1et har beraknats enligt Aitchison & Brown
[1957]. Berakningsmetoden ges pa s.8 och i tabe11 A:1 i 1969 ars upp
1aga.

1 lett f1ertal studier har visats att inkomstforde1ningar oftast ar
lognorma1t fordelade. Se t.ex~ Aitchison & Brown [1957] och Lyda11
[1968].
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(3: 1)

Detta resu1tat avviker markant fran de resultat sam Mincer er
hA11it vid liknande ber~kningar. F~r man1iga akademiker i USA i al
dersgruppen 60-64 Ar var kvoten mel1an mede1v~rdet och medianen 1,410,
vilket betyder att 66 % av individerna hade l~ner som var l~gre ~n

medelv~rdet.l Att skevheten ~r mindre i vArt material beror troligen
pA att vArt material ~r mer homogent ~n Mincers, som var h~mtat fran
a11a yrken och n~ringsgrenar. D~remot tycks inte skevheten vara nA
got speci ell t 'f~r den sta tl i ga sektorn, eftersom Ci vi 1i ngenj~rsf~r
bundets 10nestatistik visar att skevheten ~r liten for bAde stat1igt
och privat anst~llda civilingenjorer, f~rdelade efter examensar. 2

6.4 DISKUSSION AV UTBILDNINGSINVESTERINGARS LONSAMHET

6.4.1 Internrantekalky1en

Enligt teorin baserar individerna sitt utbildningsval pa skillnaden
melTan den l~n de kan fa efter att ha genomgatt en utbildning och den
10n de sku11e ha fAtt utan denna utbildning. Darvid stalls de loner
man kan fa under hela livstiden med och utan utbildningen mot varandra.

Antag att en person, som just avs1utat sin grundskoleutbildning,
vill gora en sadan kalkyl sam vagledning for sitt utbildningsval. Han
skulle da kunna anv~nda sig av de alders10nekurvar som presenteras i
figurerna 6:5-6:9 och berakna internr~ntarna for olika slag av utbild
ning en1igt f~ljande:

T Y-X
L _t_t_ = 0,

t=O (l+r)t

dar Xt = lonen for grundskoleutbildade ar t
Yt = lonen for personer med den langre utbildningen ar t
t T = det sista yrkesverksamma Aret fore pensionen
t °= det ar dA grundskoleutbildningen avslutades
r = i nternrantan, dvs. den rantesa ts med vi 1ken man di skonterar

de bada lonestrommarna sa att nuvardet av livslonen blir lika.

1 Se Mincer [1974], s.110.

2 CF-statistiken 1970, CF-STF-information; Sveriges Civi1ingenjors
forbund. Mede1varde/median for civi1ingenjorer examinerade 1960 ar
1,034 for privatansta11da och 1,030 for statsansta11da. For examine
rade 1969 ar mede1vardet/medianen 1,007 for privatansta11da och 1,001
for statsansta11da.
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Internrantor har beraknats for de olika utbildningsgrupperna och re

sultaten redovisas i tabell 6:6.
Jamfore1ser av A1ders1oneprofi1er fore och efter skatt har gjorts

av Klevmarken m.f1. [1974]. Skatten visar sig ha en mycket stor ut
jamnande effekt. Sa1unda ar ett av resultaten fran den undersokningen

Tabe11 6:6. Internrantor for man1iga statstjansteman for olika slag
av utbildning i jamfore1se med grundsko1eutbildninga be
raknade pa tvarsnittet 1971. Fast lon fore skatt.

Utbildning
Teknisk fackskola,
yrkessko1a m.f1.
Ekonomisk facksko1a,
yrkessko1a m.f1.
Studentexamen
Gymnasieekonom
Institutsingenjor
Gymnasieingenjor
Fo1ksko 11 ara re
Socionom
Apotekare
Civilekonom
Tand1akare
Fi1.kand., fil.mag., po1.mag.
Jur.kand.
Ci vi 1i ngenjor
Teo1og
Lakare

Fi1.dr, fi1.1 ic.

Intern- Yrkesverksam
ranta,% tid, ar

6,9 18-65

9,5 18-65
11,0 19-65
5,6 19-65
9,1 19-65
9,1 20-65
6,8 24-65
6,5 24-65
9,2 24-65
9,5 24-65

10,1 25-65
7,8 25-65
8,4 25-65
8,0 26-65
5,3 26-65

11 ,2 27-65
7,2 28b-65

Anta1et ut
bi1dningsar

2

2

3

3

3

4

8

8

8

8

9

9

9

10
10
11
12

Akademiker

Medel1Ang utbi1dningC

7,3
4,7

25-65
20-65

9

4

a Grundsko1eutbildade antas borja sin yrkesverksamhet vid 16 ars alder.

b Medianalder vid examen 31 ar men yrkesverksamheten borjar fore examen.

C
I berakningen av internrantan for medel1ang utbi1dning ingar samt1iga

personer med denna kod. Det innebar att utover de typer av medel1ang
utbi1dning som redovisas ovan och som omfattar 47 978 personer ingar
ytter1igare sadana omfattande 67 358 personer. Se not b) till tabell 6:1.
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av loner for SAF-anstallda tjansteman med hogre utbildning, att medan
reallonen for civilingenjorer fore skatt blir sex ganger hogre under
livstiden, visar reallonen efter skatt nagot mindre an en fdrdubbling.

Liknande resultat far vi ocksa om statstjanstemannens loner ef
ter skatt jamfors. En sadan jamforelse av alderslonekurvorna fore
och efter skatt gors i figur 6:3. 1 Internrantan sanks for studentexa
men fran 11,0 %fore skatt till 7,3 %efter skatt. For fil.kand. sanks
den fran 7,8 %fare skatt till 4,3 %efter. 2

Om man utfar berakningarna efter skatt i stallet for fore skatt
blir internrantorna al1tsa mindre an i tabell 6:6, men den inbardes
rangordningen me1lan internrantorna andras formodligen inte i de lone
lagen som diskuteras har och med det radande skattesystemet. 3 Utbi1d
ningsgrenar som ger hogre lon fore skatt ger ocksa hogre lon efter
skatt.

6.4.2 Kalkylens stabilitet over tiden

Kalkylerna over olika utbi1dningsinvesteringars lonsamhet i foregaende
avsnitt har gjorts med forvantningen att de lonere1ationer som ga11de
1971 ocksa kommer att galla i framtiden. Om lonerelationerna andras
over tiden kommer utbildningsvalet inte att medfora den forvantade av
kastningen.

Ovan visades att alderslonekurvorna har ungefar samma 1utning
for tvarsnittet 1966 som for tvarsnittet 1971. (Se figur 6:1.) Detta
ger ett visst stod at resonemanget om aldersl~n~kurvornas 1utning som
en avspegling av investeringar i kunskapskapital under yrkeslivet.

1 Berakningen av alderslonekurvorna efter skatt har gjorts med hjalp
av den skattemodell som utarbetats av Jakobsson & Normann [1974].

2 Eftersom berakningen gjorts pa tvarsnittsdata ar internrantorna
lagre an vad de skulle vara om den gjorts pa kohortkurvor (se av-
snitt 3.5 i kapitel 3) •. Om utbildningsinvesteringarnas lonsamhet
skulle jamforas med t.ex. lonsamheten av investeringar i realkapital,
skulle man behova lagga till den reallonehojning som sker over tiden
pa grund av produktivitetstillvaxten i samhallet. Se oeksa Klevrnarken
[lQ74], s.90. For utbildningsvalet spelar dock denna lonehojning ingen
roll, om den ar lika stor for alIa utbildningsgrupper.

3 Se Klevmarken [1974], s.90, dar internrantor fore oeh efter skatt
beraknats.
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--------- Fi1.kand. m.f1.

Figur 6:3. A1ders1onekurvor fore och efter skatt for man1iga statstjansteman.
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Ftir en kalkyl tiver utbildningsvalet mAste man eme11ertid ta h~nsyn

till om den para11e11a ftirskjutningen uppat av tv~rsnittskurvorna

tiver tiden varit densamma ftir al1a slag av utbildning.
I tabell 6:7 jamfors ltinerna ftir akademiskt utbildade tjanste

man, tjansteman med mede11ang utbildning och tj~nsteman med grundskole
utbildning. Ltineski11naderna mellan personer med l~ngre utbildning och

personer med kortare utbildning har minskat under perioden 1966 till

1971. 1971 hade t.ex. 30-ariga akademiker 51 % htigre 10n an grundsko1e
utbildade 30-aringar. 1966 var denna loneski11nad 68 %.

En fo1jd av de minskade 10neskillnaderna ar att internr~ntor som
baseras pa 1971 ars 1onerelationer b1ir 1agre an internrantor som ba
seras pa 1966 ars 1tinere1ationer. En berakning utford pA 1tinep1anslti
nen ftir tv~rsnitten 1966 och 1971 visar att internrantan ftir akademisk
utbi1dning var 8,3 %1971 mot 10,4 %1966 och ftir medel1Ang utbi1dning

6,6 %1971 mot 10,3 %1966.
Genomsnitts1onen har under perioden tikat for akademiker med 5,5 %

per Ar, for tjansteman med mede1lang utbi1dning med 7,2 %per ar och
ftir tjansteman med grundsko1eutbildning med 8,1 %per are Detta inne
bar att om man i internrantekalky1en, i sta11et ftir att anta att ltine
utvecklingen med tiden kommer att bli para11el1 for de olika utbild
ningsgrupperna, skul1e anta att den loneutveckling som skett me11an

1966 och 1971 fortsatter i framtiden,skul1e det basta alternativet
vara att btirja' arbeta direkt efter grundsko1an i sta1let ftir att fort
satta att utbilda sig. Redan vid 40 ars alder sku11e en tjansteman ftidd
1954 ha htigre ltin om han valt att borja arbeta direkt efter grundskolan

an om han valt att forst utbi1da sig. Detta visas i tabe1l 6:7c.
Tjansteman med mede11a.ng utbildning skulle passera akademikerna i ltin
vid 43 ars a1der. 1

Det finns f1era skal att anta att den loneutveckling som skett
mel1an 1966 och 1971 ar specie11 for perioden och inte kan fortsatta
i samma snabba takt i framtiden. Om 1angtidsutbi1dade finge 1agre lti
ner an korttidsutbi1dade, sku11e en 1angre utbi1dning inte vara 1ika
attraktiv och utbudet av langtidsutbildade sku11e minska.

1 I en amerikansk undersokning ga11ande perioden 1956-1966 har 1ik
nande resu1tat uppnatts. (Johnson & Hebein [1974]). Forfattarna vi
sar att personer fodda 1940 oeh 1950 som inte genomgatt universitets
utbi1dning sku11e, am 1oneski11naderna me11an utbi1dningsgrupper fort
satte att forandras sa som de gjort under perioden 1956-1966, fa hogre
1ivsinkomster an personer som genomgatt universitetsutbi1dning.
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Tabell 6:7. Lonerelationer for man1iga statstjansteman med olika

utbi1dning och alder vid olika tidpunkter.

a) Tvarsnitt 1971

Alder (ar)
20 30 40 50 60

Grundskola 100 100 100 100 100
Mede11ang
utbi1dning 95 110 123 128 133

Akademiker a 151 181 193 199

b) Tvarsnitt 1966

Grundsko1a 100 100 100 100 100

Mede11ang
utbi1dning 116 120 132 135 137

Akademiker 0 168 202 218 220

c) Hypotetisk loneutveckling for tjansteman fodda 1954

Alder 20 ar 30 ar 40 ar 50 ar 60 a'r Ar1 i 9 lone-
Ka 1enderar 1974 1984 1994 2004 2014 tillvaxt, %

Grundsko1a 100 100 100 100 100 8, 1

Mede11ang
utbildning 92 106 95 96 92 7,2

Akademiker 0 116 96 84 74 5,5

Anm.: Berakningen for lonere1ationen me11an 30-ariga akademiker och
grundsko1eutbi1dade 1984 har gjorts en1igt forme1n

•• ( • 0 ) 13
LON akadem1ker 30 ar 1971 · 1,055 . 100 = 116.

LON (grundsko1eutb. 30 ar 1971).1,08113

Ovriga lonere1ationer har beraknats analogt.
Ti11vaxttakterna ar de som konstaterats under perioden 1966-1971.
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Det ar sannolikt att det okade utbudet av akademiker under slu
tet av 60-talet medforde att loneskillnaderna narmade S;9 jamvikt.
Under borjan av 60-talet avspeglade de hoga akademikerlonerna sanno
likt ett efterfrageoverskott.

I figur 6:4 aterges alderslonekurvor som visar medellonen plus
respektive minus en standardavvikelse for de tre utbildningsgrupperna
akademiker, personer med medellang utbildning samt grundskoleutbildade.

Figuren bar jamforas med figur 6:2. Utbildningsinvesteringar framstar
inte som sjalvklart lonsamma nar spridningen tas med i bilden. In
vesteringskalkylen ovan har gjorts under antagandet att man kan rakna
med den genomsnittliga lonen. Skulle man i stallet hamna i den undre
delen av loneintervallet for akademiker, skulle investeringen i aka
demisk utbil ing inte vara sa lonsam. Det framgar av figuren att de
akademiker sam har lorer mellan de bAda kurvorna samtliga har hogre
lon an de som ligger innanfor motsvarande granser for grundskoleut
bildade, men for personer med medellang utbildning overlappar lone
interval let akademikernas loner. For personer med medellang utbild
ning och grundskoleutbildade galler detta i annu hogre grad.

6.4.3 Risken att inte uppna den genomsnittliga Alderslonekurvan

Enskilda personer som star i begrepp att investera i utbildning borde
ta hansyn till att en stor del av akademikerna inte uppnar hogre lon
an personer med medellang utbildning trots att den genomsnittliga al
derslonekurvan ligger hogre. Spridningen kring alderslonekurvan beror
del vis pa faktorer som individen inte kan paverka, t.ex. den egna be
gavningen, otur i arbetslivet, sjukdom, arbetsloshet. Men en star del
av spridningen beror ocksa pa faktorer som individen antas kunna pa
vetka, namligen storleken pa investeringar i kunskapskapital under yr
keslivet. Det ar darfor oegentligt att tala om hela spridningen kring
alderslonekurvan sam en risk.

For att undersoka i vilken grad spridningen kring Alderslonekur
van beror pA att vissa individer va1jer karriarer med 1Aga begynne1se-'
loner och darmed stora investeringar i kunskapskapital for att erhAlla
hogre loner senare, skulle data over individuella livslonekurvar kra
vas. Eftersom vi inte har tillgang till sAdana kan det vara intressant

. att andA undersoka sanno1ikheten for att man inte skall fA hogre len
trots en hegre utbildning i olika aldersinterval1.
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Figur 6:4. Spridning kring Alders1onekurvorna for man1iga statstjansteman med
olika lAng utbi1dning 1971. Fast lon.
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Under antagande att lonerna ar lognormalt fordelade kan man be

rakna hur stor andel av statstjanstemannen med olika lang utbildning

som har loner inom de overlappande intervallen i figur.6:4. Resulta
ten av en sadan berakning presenteras i tabell 6:8. Den andel av aka

demikerna som har loner overstigande X-S for akademiker (se figur 6:4)
uppgar till 85 % i alla aldersgrupper utom i gruppen 30-34 ar. Av de
grundskoleutbildade har mindre an 0,5 %i de hogsta aldersgrupperna en

lon som overstiger X-S for akademiker. Praktiskt taget ingen stats
tjansteman med enbart grundskoleutbildning har saledes vid slutet av

karriaren uppnatt en typisk akademikerlon. For personer med medel
lang utbildning finns ett med akademikerna gemensamt lonefalt omfat

tande de 15 %lagst betalda akademikerna och de 15-35 % hogst betalda
personerna med medellang utbildning. Dessa har alltsa haft en viss
mojlighet att uppna befattningar i lonelagen som ar typiska for aka
demi ker.

Tabell 6:8. Beraknad andel manliga statstjansteman med l akademiker1on"

respektive "grundskolelon" efter alder och utbi1dning.

Fast lon 1971 (procent).

Andel med hogre lon an X-S Andel med lagre lon an X+S
for akademiker for grundskoleutbi1dade

Personer Grund- Personer Grund-
med medel- skole- med mede1- sko1e-

Alders- Akade- lang ut- utbil- Akade- lang ut- utbil-
grupp miker bildning dade miker bildning dade

-19 ar 82 85
20-24 85 15 9 8 76 84
25-29 85 35 21 20 73 85
30-34 83 32 17 15 70 84
35-39 85 29 7 7 54 85
40-44 85 25 1 2 39 84
45-49 85 23 <0,5 2 38 84
50-54 85 21 <0,5 1 37 84
55- 85 21 <0,5 <0,5 39 85

Anm.: Andelarna ar beraknade en1igt antagande om lognorma1forde1ning
Tii'Om a1ders-utbi1dningsgrupper. Parametrarna i den lognormala. forde1
ningen har skattats med momentmetoden. Aitchison & Brown [1957], 1969
ars upp1aga, s.39.
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Den hegra delen av tabell 6:8 kan sagas ge ett svar pa fragan

vilken risk en statstjansteman leper att trots akademisk eller medel
lang utbildning erhalla en lon som inte ar hogre an vad de flesta
grundskoleutbildade far. Denna risk tycks avta med aldern saval for
akademiker som for personer med medellang utbildning. For akademi
kerna ar risken mindre an 0,5 %att i slutet av karriaren ha en lon
som ar lika stor som den lon de flesta grundskoleutbildade far. For

personer med medellang utbildning ar daremot faltet med lika laga lo
ner som de grundskoleutbildade stort. I borjan av karriaren kan rent
av de flesta statstjansteman med medellang utbildning inte rakna med
hogre lon an de grundskoleutbildade, men i slutet av karriaren har
denna andel sjunkit till ca 39 %.

6.5 NAGRA ATERSTAENDE FRAGOR VIO ANALYSEN AV UTBILDNINGENS LONE
DIFFERENTIERANDE EFFEKT

For att kunna undersoka om loneskillnaderna mellan manliga stats
tjansteman okar for varje utbildningsar med en procentsats som mot
svarar vad det kostar att utbilda sig ytterligare ett ar har begrep
pet lI overtak i ng poi nt" anvants .. Vi d denna ti dpunkt i yrkes1i vet over

ensstammer den fak~iska lonen med den potentiel1a begyn~elselonen.

Det finns eme1lertid nagra hittills olosta teoretiska problem
farkn i ppade med .·~egreppet "overtak i ng poi nt" . Ett av dessa prob1em
ar att "overtaking point" har antagits intraffa efter lika manga ar
i yrkesverksamhet for al1a individer. Ett annat ar att aven om man
gar detta antagande kan man inte visa efter hur manga ar i yrkeslivet
denna punkt intraffar. Man kan, som visats i kapitel 3, bestamma en
ovre grans som ar lika med det inverterade vardet av rantan pa utbild
ningsinvesteringar, men man kan inte bestamma det exakta anta1et are

I detta kapitel har skolutbildningens lonedifferentierande ef
fekt undersokts med alternativa antaganden om efter hur manga ar i
yrkesverksamhet som "overtaking point" intraffar. Det visar sig att
genomsnittslonerna for de olika utbildningsgrupperna anpassar sig val
till det formulerade sambandet. Egentligen skulle man dock behova
undersoka hur val modellen kan beskriva utbildningens lonedifferen
tierande effekt om i stallet for grupperade data individdata anvands

och am man i stallet for att berakna antalet yrkesverksamma ar med
hjalp av information om Aldern hade haft direkt information am detta.
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den andra delen av kapitlet undersoktes nagra faktorer som en

ligt teorin skulle paverka individernas val mellan olika skolutbild

ning. I kalkyler av detta slag beraknas vanligen internr~ntor for
olika utbildningsgrupper. Det finns flera problem forknippade med en
sadan undersokning. Ett av dessa problem ar av teoretisk art, namligen
i vilken man internrantor sager ~agonting om avkastningen i en situa
tion dar det inte ar allman jamvikt. Flera problem av empirisk natur
ar ocksa forknippade med det slag av ka1ky1 som genomforts i detta ka
pitel.' Ett sadant som berorts mycket f1yktigt ar den fordelning av
kostnader och intakter av utbildningsinvesteringar mellan individen
och samhallet som sker via skatterna. Ett annat .problem ar forand
ringar av loneskillnader mellan utbildningsgrupper over tiden. Om sa
dana forandringar sker kommer den faktiska avkastningen pa utbildnings
investeringar att skilja sig fran den forvantade.

En annan orsak till att den faktiska avkastningen kan bli lagre
an den forvantade ar att utbildningsinvesteringar ar forknippade med
risker. En viss uppfattning om detta kan man erhalla genom att stu
dera spridningen kring den genomsnittliga kurvan, men det ar inte moj
ligt att avgora hur stora riskerna med utbildningsinvesteringar ar
~0rran man genom studier av enskilda individers loneutveckling kan
skilja ut den del som inte ar forknippad med risk utan beror pa olika
individers val av karriarer med olika stora kunskapsinvesteringar un

der yrkeslivet.
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Figur 6:5. A1ders1onekurvor och standardavvike1ser. Man 1971. Fast lone
(Ekonomisk facksko1a, teknisk facksko1a, grundskola)

Fast lon,
kr

4 000
A1ders1onekurvor

3 000

2 000

1 000

---------
- ----

.",.""'-

~-
"",."

/
/

/
// -.'- .

/ - .
/ ....

/ ..
~ ..

/.0
/..

/..

Standardavvike1ser

..... :.... r------
r--~

__ .J :

I
•• 0 • • r--.J

___ --.f

o....~~--.I-~- ....- .......-~-~-..L.--L-..---I---~ Alder

--Ekonomisk facksko1a
-----Teknisk fackskola
•••••• 0 0 Grunds ko1a

. 141



Figur 6:6. Alderslonekurvor och standardavvikelser. Man 1971. Fast lone

(Studentexamen, gymnasieingenjor, gymnasieekonom, institutsingenjor)
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Figur 6:7.
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A1ders1onekurvor och standardavvike1ser. Man 1971. Fast lon.
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Figur 6:8. Alders1onekurvor och standardavvikelser. Man 1971. Fast lone

(Jur.kand., tand1akare, fil .kand., fi1.mag., pol.mag.)
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Figur 6:9. Alderslonekurvor och standardavvikelser. Man 1971. Fast lone
(Lakare~ fil.dr, fil.lic., civilingenjor, teolog)
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(Figur 6:9)

Fast lon,kr

3 000
Standardavvikelser

2 000

1 000

20 30 40 50 60 65

146

--Lakare
----Fil.dr,fil.lic.
--Ci vi 1i ngenjor
......... Teolog



KAPITEL 7

LONESKILLNADER MELLAN MAN OCH KVINNOR

7.1 INLEDNING

Sedan lang tid ga1ler forbud mot konsdiskriminering vid anstallning
och befordran inom den statliga sektorn. Trots detta uppgick kvin
nornas medellon 1971 endast till 83 %av mannens.

Enligt ett satt att se rader likhet mellan ~an och kVinno~ pa
arbetsmarknaden om de har samma lon nar de har samma befattningar.
Detta ar inneborden av principen om lika lon for lika arbete, som
det numera ar allman upps1utning bakom. Det statliga lonesystemet
gor det praktiskt taget omojligt att til1ampa olika 10n far man och
kvinnor i samma befattningar. De loneskillnader som diskuteras i
det foljande beror darfor huvudsakligen pa att man och kvinnor har
olika befattningar.

I en studie av laneskillnaderna bor man inte noja sig med att
konstatera att man och kvinnor har olika befattningar; man bar OCKSa
fraga sig varfor de har det. Enligt den teori som redogjordes for i

kapitel 3 ar loneskillnader m~llan individer huvudsakligen 6rsakade
av att individerna gjort olika stora investeringar i kunskapskapital.
De som har gjort stora investeringar uppnar hoga befattningar och er
haller darmed hoga loner. Man kan darfor analysera loneskillnaderna
mellan man och kvinnor med hjalp av denna teori.

Analysen utfors i tva stege Forst undersoks om det finns lone
skillnader mellan man och kvinnor som ar lika gamla, har samma ut
bildning och arbetar vid samma statliga myndighet. Detta forsta ana
lyssteg kommer att visa hur stor del av den genomsnittliga loneskill
naden som kan forklaras av att mannens aldersfordelning och utbild
ningsfordelning skiljer-sig fran kvinnornas. Undersokningar av lone
skillnaden mellan:man och kvinnor har tidigare gjorts med metoder lik
nande den som anvands i denna studie, huvudsakligen pa lonedata fran
USA, och vara resultat jamfors med dessa.

Det andra steget i analysen syftar till att undersoka i vilka
avseenden loneutvecklingen under yrkeslivet.skiljer sig mellan man
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och kvinnor. I detta syfte jamfors mannens begynnelse10ner och
alderslonekurvor med kv;nnornas. Kv;nnornas alder kan emellertid
inte pa samma satt som mannens antas avspeg1a antalet yrkesverksam
ma ar~ eftersom manga kvinnor lamnar arbetsmarknaden under olika pe
rioder for att varda barn och hem. Effekterna pa loneutvecklingen
av denna franvaro fran yrkeslivet kommer att diskuteras.

1966 utgjorde kvinnornas medellon 76 %av mannens och den hade,
som namnts ovan, 1971 stigit till 83 %. Kapitlet avslutas med en ana
lys av orsakerna till denna forandring.

7.2 HUR MYCKET AV LONESKILLNADEN KAN FORKLARAS AV SKILLNADER I
ALDER OCH UTBILDNING? ~

7.2.1 Den genomsnitt1iga loneskillnaden i he1a statsforvaltningen

I kapitel 6 visades att utbildning och alder kan fork1ara en stor
del av loneskillnaderna mellan manliga tjansteman. Om kvinnorna i
genomsnitt har en kortare utbildning och en lagre genomsnittsA1der an
mannen, ar detta sannolikt en av forklaringarna till att medellonen
for kvinnor ar lagre an den for man.

I tabell 7:1 visas mannens och kvinnornas fordelning pa ut
bildnings- och Aldersgrupper. Det framgar av tabellen att kvinnorna
i genomsnitt inte kan sagas ha en kortare utbildning an mannen, ef
tersom den andel sam har grundskola eller folkskola som enda skolut
bildning ar storre for mannen an for kvinnorna. Daremot ar det en
storre ande1 av mannen an av kvinnorna sam har akademisk utbildning.

Kvinnornas genomsnittsalder ar lagre an mannens. 61 %av kvin
norna ar yngre an 40 ar men endast 43 %av mannen.

Den regressionsmode1l som presenterades i kapitel 5 har an
vants for att skatta hur lonestrukturen ser ut nar man undersoker
den separat for samtliga man och for samtliga kvinnor. Resultatet
redovisas i tabe11 7:2. Dar framgar att den akademiska utbildningens
lonedifferentierande effekt ar ungefar densamma for man som for kvin
nor. Salunda har manliga akademiker i genomsnitt 38,9 %hogre lon
an manliga tjansteman med medellans utbildning, medan kvinnliga aka
demiker tjanar 38,3 %mer an kvinnliga tjansteman med medellAng ut
bildning. Daremot ar loneskillnaden mellan man med medellAng ut-
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Ta be 11 7: 1. Statstjanstemannens utbi1dnings- och a1dersfordelning
1971.

Man Kvinnor
% %

Utbi 1dn i ng sgrupp

Akademisk utbi1dning 15,6 9,6
Mede11ang utbi1dning 53,5 66,9
Grundskola 30,9 23,5

~ TOO";L)

A1de rsg rupp

-19 ar 1,0 3,5
20-24 6,2 16,6
25-29 13,8 19,4
30-34 11 ,6 11 ,5
35-39 10,8 10,0
40-44 12,0 11 ,2
45-49 14,2 9,9
50-54 14,3 7,9
55- ~ ~

100,0 100,0

Antal observationer: 215 345 man oeh 129 803 kvinnor.

bi1dning och man med grundskoleutbildning storre an motsvarande
loneski11nad bland kvinnorna, 15,8 %mot 8,7 %.

A1derns lonedifferentierande effekt ar olika for man och kvin
nor. Medan skillnaden mellan de aldsta och de yngsta man1iga tjanste
mannen uppgAr till 63,3 % av genomsnitts1onen, ar skillnaden mellan de
a1dsta och de yngsta kvinnliga tjanstemannen 46,5 %. Lonen stiger sA
ledes mer med aidern for manliga tjansteman an for kvinnliga.

Lonelaget inom olika omraden av statsforvaltningen varierar pa
olika satt for man och kvinnor. Jamforelsen sager emellertid inte
sa mycket om loneskillnaderna me11an konen., For att kunna uttala sig
om denna kan man gora en standardvagning.

Sadana standardberakningar har utforts med tabell 7:2 som under
lag, och resultatet presenteras i tabell 7:~. Den ovre delen av ta-
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Tabell 7:2. Loneskillnader bland statstjansteman 1971, beraknade med separata
regressionsmodeller for man och kvinnor. Fast lone

Man Kvi nnor
Procentue11 av- Procentuell av-
vikelse fran geo- Standard- vike1se fran geo- Standard-
metrisk mede110n avvike1se metrisk medellon avvikelse
= 3 109 kr % = 2 570 kr %

Utbildning

Akademi ker 39,1 0,4 37,3 0,4
MedellAng utbildning 0,2 0,1 - 1,0 0,1
Enbart grundskola -15,6 0,3 - 9,7 0,3

Alder

-19 ar -50,1 0,1 -32,2 0,7
20-24 -37,9 0,1 -17,0 0,3
25-29 -17,2 0,4 - 4,6 0,3
30-34 - 5,9 0,4 2,7 0,4

I
35-39 2,2 0,4 . 7,5 0,4
40-44 6,4 0,4 10,3 0,4
45-49 9,6 0,4 10,8 0,4
50-54 12,9 0,3 11 ,8 0,5
55-= 13,2 0,3 14,3 0,4

Region
Stockholms 1an 5,2 0,3 2,0.' 0,2
0- och M-1an - 2,7 0,3 - 2,7 0,3
Skogs1an 0,0 0,3 1,2 0,3
Ovriga lan - 2,4 0,2 - 1,3 0,2

Omraden av sta tsforva1t-

ningen
Skolor och universitet 15,8 0,3 13,5 0,2

Halso- och sjukvard 28,3 1,7 - 7,6 0,7
Socia1va rd - 4,4 1,4 6,7 1,1

Forsvar - 2,6 0,3 -10,7 0,5
Rattsvasen - 8,7 0,5 -12, 1 0,6

Allman forvaltning 11 ,9 . 0,6 -11 ,8 0,4

Ekonomiska tjanster - 1,4 0,5 - 9,9 0,5

Religios verksamhet - 3,5 1,3 1,3 3,7

Kulturell verksamhet - 7,9 2,5 - 6,2 2,2

Affarsverk - 5,3 0,2 - 9,8 0,3

Anm.: De 215 345 mannen har forde1ats pa 6 990 grupper oeh de 129 803 kvinnorna
pA 5 530 grupper, varefter mede110ner har beraknats for dessa grupper. Anta1et
observationer ar sa1edes 6 990 for man oeh 5 530 for kvinnor.
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Tabe11 7:3. Loner for manliga och kvinnliga statstjansteman 1971
efter standardisering.

Geometrisk medel1on, kronor

Mannens lonestruktur
Kvinnornas lonestruktur
Loneskillnad mellan konen,
procent av mannens lon·

Mannens
fordelning

3 109
2 649

14,8

Kvi nnornas
fordelning

3 014
2 570

Forandring av loneskil1naden mel1an manliga
och kv;nnliga statstjansteman genom standar
disering for olika faktorer. Procent av man
nens lon

Ej standardiserad ski11nad
Forandring genom sta~dardisering

med mannens
utbi1dningsfordelning
aldersfordelning

- regionsfordelning
fordelning pa omraden
av statsforvaltningen

Aterstaende loneskil1nad
efter standardisering

17,3

-1 ,1

-5,3
0,2

3,7

14,8

be1len visar hur stora de standardiserade medellonerna b1ir. Om kvin
norna hade fordelat sig pA samma satt som mannen pA utbi1dningsgrupper,
A1dersgrupper, regioner och omrAden av statsforva1tningen skul1e deras
medel10n ha varit 2 649 kr i sta11et for 2 570 kr, vilket den faktiskt

. var. Den standardiserade 1eneskil1nadenar darfer (3 109-2 649)/3 109 =
14,8 %, medan den faktiska 1oneski11naden uppgick till (3 109-2 570)/3109=
17',3 %. Med kvinnornas forde1ning uppgar den standardiserade loneski11
naden till (3 014-2 570)/3 014 = 14,7 %.

I nedre de1en av tabellen visas.hur mycket de olika faktorerna
bidrar till att fork1ara 1oneski11naden. Utbildningsskil1nader mellan
man och kvinnor fork1arar endast omkrlng 1 procentenhet av loneskillna
den. Daremot kan skillnader i a1dersfordelningen forklara en re1ativt
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star del av loneskil1naden. Om kvinnarna haft samma fordelning pa

Aldersgrupper som mannen, skulle loneskillnaden ha reducerats med 5,3
procentenheter. Efter standardisering med avseende pa utbildning och
alder aterstar saledes en loneskillnad pa 10,9 %som lnte kan forkla
ras av olikheter i dessa bada faktorer. Skillnader i den regiona1a
fordelningen paverkar nastan inte a11s loneskillnaden mellan konen.

Det framgar av tabell 7:3 att loneski11naden mel1an man och
kvinnor sku11~ ha varit storre an den faktiskt at' om kvinnorna hade
haft mannens fordelning pa omraden av statsforva1tningen. Detta be
tyder att loneskillnaderna me11an man och kvinnor sam arbetar inom
samma omrade av statsforva1tningen ar storre an den genomsnittliga
loneski11naden for he1a statsforvaltningen.

7.2.2. Loneski11nader inom enski1da myndigheter

Hur stora ar loneski11naderna me11an man och kvinnor som har samma
utbi1dning, ar 1ika gamla och arbetar vid samrna statliga myndighet?
Denna fraga har undersokt genom att separata regressionsekvationer
for man och kvinnor har beraknats for nagra statliga myndigheter.
Loneski11naderna har darefter standardberaknats for a1ikheter i man
nens och kvinnornas fordelning pa utbildnings- och aldersgrupper. For
de myndigheter som har en regional spridning har aven de regionala
loneskillnaderna beraknats och standardvagning skett for den regiona
1a fordelningen~

Resultaten aterges i tabe1lerna 7:4 och 7:5. I tabe1l 7:4 redo
visas medellonen for man och kvinnor inom de olika myndigheterna. Vi
dare visas hur stor vardera konets medel10n sku11e ha varit om det .
haft det andra konets forde1ning pa a1dersgrupper, utbi1dningsgrupper
och regioner.

Resultaten ar beroende av hur utbi1dningsvariabe1n specificeras.
Eftersom inte a11a utbi1dningsgrupper ar representerade vid varje myn
dighet har utbildningsvariabeln specificerats pa olika satt for de 0

lika myndigheterna (se anm. till tabell 7:4).
I en del myndigheter kan utbi1dningsskillnaden forklara storre

delen av loneskillnaden, medan i andra myndigheter aldersskillnaderna
forklarar mer. SCB och FDA ar myndigheter med stor andel hogt utbil
dade tjansteman, och mannen har dar i regel langre utbildning an kvin
norna. Mannens len skulle ha varit 17 %1agre vid SCB och 12 %1agre
vid FDA om de haft kvinnornas ferde1ning pa utbi1dningsgrupper.
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Den myndighet dar utbildningsskillnaderna kan forklara mest ar

Karolinska sjukhuset. Detta beror pa att mer an halften av mannen ar

lakare; medan de flesta kvinnorna ar sjukskoterskor eller bitraden.

Knappt 4 % av kvinnorna ar lakare. Kvinnornas medellon vid Karolinska
sjukhuset utgor endast 46 %av mannens, och detta ar i stort sett ett
matt pa loneskillnaden mellan a ena sidan lakare och a andra sidan
sjukskoterskar och bitraden.

~ven inom utbildningsvasendet kan en relativt stor del av lone
skillnaden forklaras av skillnader i utbildning. En stor del av de
kvinnliga lararna ar lagstadielarare, medan manliga larare ar battre
representerade vid hog- och mellanstadiet. Om mannen hade haft kvin
nornas lagre utbildning, skulle deras lon ha varit 10 %lagre an den
faktiskt yare

Vid nagra av myndigheterna ar mannen i genomsnitt betydligt aldre
an kvinnorna ach aldersskillnaden forklarar da en relativt star del av
loneskillnaden. Detta galler tullverket, sjofartsverket, Karolinska
sj ukhuset och ar,betsmarknadsverket.

Skillnader i de manliga och kvinnliga tjanstemannens regionala
fordelning forklarar mycket mindre av loneskillnaden mellan konen an
skillnader ifraga om alder och utbildning., Inom nagra av myndighe
terna finns dock sadana regionala loneskillnader. For sjofartsverket
ga1ler att lonerna i Stockholms lan, givet alders- och utbildnings
skillnader, ar hogre an lonerna i ovriga regioner. Dessutom ar en
storre andel av kvinnorna an av maDnen anstallda vid centralforvalt
ningen i Stockholm. Mannens lon skulle saledes ha varit 4 %hogre
om de hade arbetat i Stockholms lan i samma utstrack~ing som kvinnorna.

For SJ kan man konstatera en likartad effekt. De SJ-anstallda
mannens medellon skulle ha varit 1,8 % hogre om de haft kvinnornas for
delning pa regioner. Detta beror pa att andelen kvinnor ar storre vid
SJ:s centralforvaltning an inom ovriga SJ. Dessutom ar medellonen for
man som arbetar vid centralforvaltningen,givet alders- och utbildnings
skillnader,hogre an for ovriga manliga SJ-anstallda.

I de ovriga undersokta myndigheterna finns inga storre regionala
effekter av detta slag. Troligen beror detta pa att de ovriga myndig
heterna har en omfattande verksamhet i Stockholms lan som ar analog

med den verksamhet sam finns i ovriga lane Inom Stockholms lan finns

t.ex. forutom den centrala poststyrelsen och postbanken aven ett stort
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U1 Tabell 7:4. Jamforelse av 10nerna for manliga och kvinnliga tjansteman inom olika statliga myndigheter 1971
~ fore och efter standardisering for ski11nader i alder, utbi1dning och region.

Riksfor- Ratts- Arbets- Utbi1d-
Tu11- sakri ng s- vasen- Karo1i nska Sjofa rts- marknads- Post- Te1e- nings-

SCB FOA verket verket det sj ukhuse,t verket verket verket verket SJ vasendet

Mede110n man, kr 3 334 3 561 2 863 3 642 2 771 4 967 3 127 3 012 2 522 2 672 2 734 4 044

Procentuel1 forandring
av mannens 10n vid
standardisering med
kvinnornas forde1ning:

01ikheter i utbi1dning -17,2 -12,1 - 2,9 -11 ,1 - 4,2 -44,1 1,2 - 1,6 0,5 - 1,5 5,1 -10,1

01ikheter i alder 1,7 - 6,8 -17,3 - 2,4 - 7,5 -10,9 -12,5 - 8,0 - 1,7 - 7,6 - 5,7 - 5,1

01ikheter i region 0,0 - 1,9 - 0,3 3,9 - 0,3 - 1,1 0,0 1,8 0,1

Standardiserad mede1-
lon, man 2 807 2 918 2 344 3 182 2 460 2 473 2 875 2 736 2 520 2 433 2 756 3 448

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mede110n kvinnor, kr 2 357 2 525 2 185 2 407 2 132 2 264 2 398 2 383 2 310 2 058 2 395 3 075

Procentue11 forandring
av kvinnornas 10n vid
standardisering med
mannens forde1ning:

01ikheter ; utbi1dning 20,3 13,4 3,5 21,2 2,6 85:1 0,3 0,8 0,0 4,6 - 1,0 11 ,3

01ikheter i alder 1,3 3,0 19,4 2,8 6,0 6,9 7,0 6,2 1,3 5,8 6,1 3,5

01ikheter i region - 0,2 - 0,-3 - 7,1 0,2 O,Z 0,3 - 2,3 0,0

Standardlserad mede1-
lon, kvinnor 2 868 2 951 2 626 2 998 2 309 4 479 2 377 2 547 2 354 2 282 2 460 3 542



U'1
U'1

Anm.: Speeifikation av utbildningsvariablerna'i tabellerna 7:4 oeh 7:5. (Antalet man resp. kvinnor anges inam parentes.)

Statistiska.eentralbyran: 1 fil.lie. + fil.dr (m.17, kv.3), 2 fil.kand + pol. oeh fil.mag. (m.255, kv.120), 3 annan akademisk
utbildning (m.38, kv.17),·4 teknisk oeh ekonomisk medellang utbildning (m.l08, kv.26l), 5 annan medellang utbildning (m.65,
kv.140), 6 enbart grundskola (m.49, kv.207).

Tullverket: 1 akademisk (m.2l, kv.l), 2 mede+lang utbildning (m.3 069, kv.528), 3 enb?rt grundskola (m.133, kv.265).

AMS oeh arbetsformedlingarna: 1 akademisk utbildning (m.252, kv.184), 2 teknisk medellang utbildning (m.179, kv.17), 3 ekono
misk medellAng utbildning (m.l 800, kv.l 612), 4 annan medellang utbildning (m.264, kv.238), 5 enbart grundskola (m.2ll, kv.39l).

Sjofartsverket oeh lotsvasendet: 1 akademisk utbildning (m.5l, kv.5), 2 medellang utam intern verksutbildning (m.16l, kv + in
tern verksutbildning 57), 3 intern verksutbildning (m.68l), 4 enbart grundskola (m.239, kv.30).

Riksforsakringsverket: 1 akademisk utbildning (m.133, kv.49), 2 medellang utbildning (m.74, kv.254), 3 enbart grundskola (m.l03,
kv.25l).

FDA: 1 fil.lic. + fil.dr (m.6l,kv.2), 2 fil.mag. + fil.kand. + pol.mag. (~.89, kv.5), 3 civilingenjor (m.187, kv.32), 4 annan
akademisk utbildning (m.35, kv.7), 5 medellang utbildning utom teknisk (m.46, kv.142), 6 gymnasieingenjor (m.95, kv.32), 7 insti
tutsingenjor (m.97, kv.8), 8 ovrig teknisk utbildning (m.198, kv.15), 9 enbart grundskola '(m.189, kv.113).

Postverket: 1 akademisk utbildning (m.7l, kv.24), 2 medellang utbildning utom intern verksutbildning (m.334, kv.268), 3 intern
verksutbildning (m.14 790, kv.9 984), 4 enbart grundskola (m.l 174, kv.184).

Rattsvasendet: 1 akademisk utbildning (m.2 103, kv.452), 2 medellang utbildning (m.15 277, kv.3 892), 3 enbart grundsko1a
(m.3 472, kv.2 807).

Skolvasendet: AlIa utbildningskoder separata (se bilaga till kapitel 5).

'Karolinska sjukhuset:, Man: 1 lakare (470), 2 ovrig akademisk utbildning (229), 3'medellang utbildning (294),4 grundskola (147).

Kvinnor: l'lakare (135), 2 socionomer (30), 3 ovrig akademisk utbildning (11), 4 ovrig handelsutbildning
(414), 5 sjukskoterskeutbildning (1 990), 6 ovrig medellang utbildning (746)', 7 enbart grundskola (329).

Televerket: Man: 1 civilingenjor (206), 2 ovrig akademisk utbildning (218), 3,gymnasieingenjor (1 202), 4 institutsingenjor
(1 360), 5 ovrig teknisk utbi1dning (1 050), 6 ovrig utbildning utover grundsko1an (1 134), 7 enb~rt grundskola (9 804).

Kvinnor': 1 akademisk utbildning (L.9) , 2 gymnasieingenjorer (134), 3 ins,titutsingenjorer (0), 4 ovrig teknisk ut
bildning (1 684)-, 5 ovrig handelsutbildning (1 126), 6 ovrig medell~ng utbildni.ng'· (204), 7 grundskola (10 541).

SJ: Man: 1 civilingenjor (162), 2 ovrig akademisk 4tbildning (418), 3 gymnasieingenjor (323), 4 institutsingenjor (385),
S-ovrrg-teknisk utbildning (1 441), 6 ov~ig uthil~nin~ utover grun~skola (1 061), 7 grundskola (34 931). '

Kvinnor: 1 akademisk utbildning (4), 2 medellang utbildning (354), 3 grundskola (1 250),



antar postkontor, va rs verksamhet i nte sk i1jer si 9 fran verksamheten
vid postkontor ute i landet.

I tabe11 7:5 sammanfattas resultaten av berakningarna. Det fram
gar av tabe11en att lo~eski11naden mel1an kanen inte sku11e ha forsvun
nit vid nagon av de studerade myndigheterna om man och kvinnor haft sarn
rna fordelning pa utbildningsgrupper, aldersgrupper och regioner. De

-Tabell 7:5. Laneski11nad me11an manliga och kvinnliga statstjansteman

i procent av rnannens lon 1971.

Loneski11nad efter standardi
sering med

Ovagd
lone- rnannens kvinnornas

Mynd i ghet skillnad fardelning forde1ning

Statistiska centra1byran 29,3 14,0 16,0
Forsvarets forsknings-
ansta1t 29, 1 17 ,1 13,5
Tul1 verket 23,7 8,3 6,8
Riksforsakringsverket 33,9 17,7 24,4
Rattsvasendet 23, 1 16,7 13,4
Karo1inska sjukhuset 54,4 9,8 8,5
Sjofartsverket 23,3 24,0 16,6
Arbetsmarknadsverket 20,9 15,4 12,9
Postverket 8,4 6,7 8,3
Te1everket 23,0 14,6 15,4
Sta~ens jarnvagar 12,4 10,0 13,2
Utbi1dningsvasendet 24,0 12,8 10,4

He1a statsforva1tningen 17,8 11 ,8 9,6

Anm.: Standardisering har gjorts for olikheter i fordelningarna pa alder
och utbildning samt i forekommande fall pa region.

Formel ·for standardisering med mannens fordelning:

[
:L' f ~kv m

1 - L~fm ,100.

Forme! for sta~dardiseringmed kvinnornas fordelning:

[

L' f j
1 - L~~ kv ·100.

m kv
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ovagda loneskillnaderna ar inom de flesta enski.lda myndigh,eter 'storre

an vad som galler for hela statsforvaltningen i genomsnitt.

Men aven efter standardisering ~r de AterstAende skillnaderna inom
mAnga av de enskilda myndigheterna storre ~n inom hela statsforvaltning
en i genomsnitt. Forklaringen till detta ~r att en star del av de kvinn
liga statstjanstem~nnen ar larare. 46 % av de kvinnliga statstj~nste

mannen arbetar inom utbildningsv~sendet men endast 22 %av de manliga.
Lone1aget for kvinnliga statstjanstem~n ar hogre inom utbildningsvasen
det an inom andra sektorer av statsforvaltningen. Enligt tabell 7:2
ligger lonerna for kvinnliga statstjansteman vid skolor och universitet
13,5 %hogre an genomsnittet for samtliga kvinn1iga statstj~nsteman.

7.2.3 Tolkningen av loneskillnaden efter standardisering

lett flertal studier har loneskil1naden mel1an konen undersokts med
samma metod som"i denna studie. Flera forskare betraktar den loneskill-

".nad·.som AterstAr efter standardisering som ett mAtt pA graden av dis
kriminering gentemot kvinnor. En sAdan tolkning mAste dock forses med
ett antal reservationer.

Att tolka den standardiserade skillnaden som-ett mAtt pA diskri
minering blir mer relevant om man har lyckats standardisera for skill
nader i a1la de fak.tarer sam enligt teorin kan forklara loneskillnader.
Utbi1dningstidens langd ar en viktig sAdan faktor som det i denna studie
varit majligt att ta hansyn till. Standardisering har ocksA skett for
ski1lnaden i aldersforde1n;ng~ men en1igt teorin ~r det egentligen'inte
skillnader·; alder utan skillnader i antalet ar i yrkesarbete som ger
upphov till loneskillnader. Lontagarna antas hoja sin produktivitet ge~

nom att oka sina kunskaper under yrkesarbetet,och denna okning antas
. vara en funktion av antalet ar i yrkesverksamhet. Aldern ~r endast ett
ofullkomligt narmevarde for antalet ar i yrkesverksamhet.

I vissa studier har utover skillnader i alder och utbildning
kvinnornas civilstand och antalet barn antagits kunna forklara en del
av loneskillnaden i forhallande till mannen. Daremot har man inte stan
dardiserat for mannens civil stand och antal barn. Ett sadant standardi
seringsforfarande vacker fragan om kvinnornas l~gre loner verkligen kan
fdrklaras' av arbetsgivarnas beteende. Kanske ar det i sjalva verket de
olika rollforvantningar som man och kvinnor stalls infor i familjelivet
som forklarar att kvinnorna inte kan ha lika mycket kraft over till att
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hoja sin produktivitet pa arbetsmarknaden. Sannolikt har gifta kvin

nor med barn inte kunnat hoja sin produktivitet pA arbetsmarknaden i
samma utstrackning som mannen. Att stardardisera for civil stand och
antal barn ar darfor en ,metod att forsoka ta hansyn till att kvinnornas
de1tagande i arbetslivet sett over livscykeln ar mindre an rnannens.

I undersokningen av loneskillnaden mellan manliga och kvinnliga
statstjansteman har inte a1la de faktorer som forklarar att kvinnornas
arbetsrnarknadsbeteende .skiljer sig fran mannens kunnat beaktas. Den
aterstaende loneski1lnaden efter standardisering ~eror darfor inte en
bart pa arbetsgivarnas beteende och man kan darfor inte tolka den ater
staende loneskillnaden som ett matt pa arbetsgivarnas diskriminering av
kvinnor.

Inorn rnyndigheter dar den ovagda loneski11naden ar 1iten har man
och kvinnor uppnatt befattningar i ungefar samma lone1agen. Om lone
skillnaden fore standardisering ar stor och den aterstaende skillnaden
efter standardisering ar 1iten, kan man tolka detta sa att man och kvin
nor visser1igen har olika befattningar men i den man kvinnorna har sam
rna utbi1dning och alder som mannen erha11er de ocksa lika hoga befatt
ningar.

I fo1jande avsnitt jamfors den ovan redovisade loneski1lnaden mel
lan man1iga och kvinnliga statstjansteman rned den loneski11nad me11an
konen som har kunnat konstateras i andra studier. De standardberakning
ar som gjorts i dessa visar hur mycket av denna skillnad som kan forkla

ras av skil1nader i utbildning och alder och de andra faktorer som even
tuellt tagits hansyn till i de olika studierna. For att to1ka den ater
staende loneski11naden ar det viktigt att halla reda pa vilka variab1er
som utgjort standardiseringsvariab1er.

7.3 J~MFORELSER MED ANORA STUDIER

7.3.1 Loneskillnaden inorn en enski1d forskningsinstitution i USA

I tabell 7:6 jamfors resu1taten av denna undersokning och av andra lik
nande undersokningar. Den enda av de refererade studierna som avser
en enskild arbetsp1ats ar Ma1kiel &Ma1kie1s [1973] studie av en forsk
ningsinstitution, dar ett urval omfattande 272 anstallda studerades.

Deras resultat torde b~st kunna jamforas med vara resultat for statis

tiska centralbyran och forsvarets forskningsanstalt.
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7:6. Loneski11nad me11an konen i procent av mannens lon nagra undersokningar.

Anta let
Population personer

Statstjansteman
i Sverige 1971 345 148

Statstjansteman
i Sverige 1971 345 148

Akademiskt ut
bi1dade stats
tjansteman i
Sverige 1971 46 065

Tjansteman an
stall da vi d
SCB 1971 1 280

Tjansteman an
sta11da vid
FOA 1971 1 491

Ansta11da vid en
forskningsinsti-
tution i USA 1971 272
(Malkiel & Malkiel
l1973J)

Ej standardiserad Standardiserad
loneski11nad, % Standardiseringsvariabler loneskillnad,

Utbildning, alder,
17,8 region 9,6

Utbi1dning, alder, region
17,3 samt omrade av statsfor- 14,8

va1tningen

12 olika slag av akademisk
utbi1dning, alder (se kod
forteckning i bi1aga till

16,8 kapite1 5) 10,4

Utbi1dning,
29,3 alder 16,0

Utbildning,
29,1 alder 13,5

a) Antal sko1ar, antal an-
34,5 stallningsar, alder 25,4

b) Antal skolAr, anta1 an-
sta11ningsar samt prpduk- 22,3
tivitetsvariabler .

c) Antal sko1ar, antal an
sta11ningsar, produktivi
tetsvariabler samt befatt
ning

2,1

Statstjansteman
i Sveri ge 1966

He1a arbets
kraften i
Sveri ge 1966
(Holm [1970])

Vuxna vita sys
se1satta i sta
der i USA 1971
(Oaxaca [1973J)

294 279

3 061

13 085

23,7

38,1

35,0

Utbi1dning, alder,
region 16,8

Utbi1dning, alder, narings-
gren 31,5

a) Antal sko1ar, alder, hal so
ti11stand, civil stand, anta1
barn (= person1iga variabler) 28,3

b) personliga variabler samt
yrke, naringsgren, region 24,1

Anm.: Standardiseringen har skett med mannens fordelning.
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Malkiel &Malkiel studerade loneskillnaderna mellan konen via

tre olika specifikationer av lonestrukturen. I den forsta standar

diserades for antalet skolar, antalet anstallningsar och alder. Lone
skillnaden mellan man och kvinnor sam hade samma antal skolar, samma
antal anstallningsar och samma alder uppgick i deras material till
25,4 %,- och, det ar denna sk ill nad som nannast kan jamforas med de
beraknade 16,0 %for SCB och 13,5 %for FOA.

En viktig skillnad mellan den amerikanska studien och var under
sokning av loneskillnaderna vid SCB och FOA ar att i den amerikanska
studien uppgifter om antalet anstallningsar kunde anvandas. En an
nan skillnad ar att i den amerikanska studien endast tjansteman med
akademisk utbildning (ll professionals ll

) studerades, medan i studierna
av SCB och FOA samtliga tjansteman medtagits. Loneskillnaden mellan

manliga och kvinnliga statstjansteman med akademisk utbilnding ar
f

nagot mindre an den genomsnittliga skillnaden for samtliga utbild-
ningskategorier. Salunda var loneskillnaden mellan konen 16,8 %for
akademiker, och efter standardisering for mans och kvinnors olika
aldersfOrdelning och olika fordelning pa de 12 slagen av akademisk
utbi1dning som sarskils i studien aterstar en loneskil1nad pa 10,4 %.1

Om man tagit med endast akademiskt utbildade tjansteman inam enskil
da myndigheter, skulle den Aterstaende loneskillnaden inte ha skilt
sig sarskilt mycket fran den sam konstaterats dA alla utbildnings
grupper medtagits.

Malkie1 &Malkiel utvidgade sedan sin studie till att omfatta
aven andra fork1aringsfaktorer. De inforde vad de kallade II produk
tivitetsvariabler~ Dessa visade om tjanstemannen avlagt-Ph.D., dvs.
den amerikanska doktorsexamen, hade publicerat vetenskapliga artik
lar, var gifta, arbetade inom en II critical area ll

, samt deras fran
varofrekvens. IICritical area ll definierades utifran vilket slag av

akademisk utbildning som tjanstemannen hade. Salunda betraktades
matematisk, statistisk och flera av de naturvetenskapliga slagen av
utbildning sam II critical areas ll

• Eftersom utbildningsvariabe1n vid
undersokningen av statstjanstemannens loner definierades uti fran den
examen de avlagt, var bade langden och inriktningen pa utbildningen

1 De 12 olika slagen av akademiskt ut~ildade ar: teologer, jurister,
lakare, fil.dr eller fil.lic., fil.kand. m.fl., civilingenjorer,
civilekonomer, tandlakare, apotekare, socionomer, persener med aka
demiska studier utan examen samt personer med annan akademisk utbild
ning.
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forklaringsvariabler. Efter standardisering for dessa "produktivitets
variabler ll aterstod anda i den amerikanska institutionen en loneskill
nad pa 22,3 %.

Slutligen undersokte Malkiel &Malkiel om det fanns nagan lone
skillnad mellan man och kvinnor sam hade uppnatt samma befattnings
nivaer oeh fann att denna skillnad inte uppgiek till mer an 2,1 %~

Detta resultat kan ses som en bekraftelse pa att prineipen om 1I1ika
lon for lika arbete ll ocksa uppratthalls vid den undersokta arbets
platsen i USA.

Jamforelsen med Malkiel & Malkiels studie visar att den ~tandar

diserade loneski11naden me11an konen var mindre vid SCB oeh FOA an vid
den amerikanska institutionen, trots att det i den amerikanska studien
var moj1igt att standardisera for antalet anstal1ningsar.

7.3.2 Loneskillnaden inom andra naringsgrenar i USA oeh Sverige

De ovriga studier sam presenteras i tabell 7:6 avser anstallda i fle-
ra foretag oeh naringsgrenar. En sadan studie har utforts av Holm
[1970] for ett urval av den helArs- oeh heltidsarbetande arbetskraften
i hela den svenska ekonomin. Urvalet omfattar 2 232 man oen 821 kvin
nor. Studien avser forhAllandena 1966 oeh presenteras i tabeller lik
nande tabe11 7:2. Utifran dessa tabeller har har gjarts en standard
vagning pa motsvarande satt sam for statstjanstemannen. Den ovagda
loneski11naden me11an man oeh kvinnor var 1966 betyd1igt mindre bland
statstjanstemannen an inom hela arbetskraften, oeh den skillnad som
aterstad efter standardisering var oeksA betydligt mindre for stats
tj anstemanne n.

Det finns emellertid aven i denna jamforelse nagra vikti'ga skill
nader i specifikationen av lonestrukturerna. Holm anvander sA1edes in
komststatistik ; stallet for lonestatistik, men eftersom han har stra
vat efter att undvika att franvaro fran arbetet skall paverka resulta
ten, har han endast tagit med personer sam varit sjuka hogst 14 dagar
under aret. De som ingar i studien har saledes varit i arbete minst
50 veckor inklusive semester. Skillnader i arbetsinsatsen under aret
pAverkar darfor inte resultaten. Eftersom inkomststatistiken anvants
pA detta satt bar jamfarelse med Holms material ha ett visst intresse.
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En annan skillnad ar att medan i var undersokning utbildningen

ar uppdelad i tre nivaer, har utbildningsfaktorn i Holms studie spe
cificerats pa sju nivaer. 1 Om utbildningen skiljer sig At mellan man
och kvinnor inom de tre nivaer sam sarskilts for statstjanstemannen,
borde en storre del av loneskillnaden kunna farklaras nar man sarskil
jer flera utbildningskategorier.

Helms studie omfattar bade arbetare och tjansteman. En orsak
till att loneski1lnaden mellan konen ar storre i Holms studie an i var
kan darfor vara att det ar storre loneskillnader mellan kanen bland
arbetare an bland tjansteman. En majlighet att utrana am detta ar fa1
let ar att jamfora med en studie sam TeO gjert av medlemmarnas loner. 2

En1igt denna uppgick laneski11naden mellan manliga och kvinnliga med
lemmar i Teo 1966 till 40 %, dvs. nagot storre ski11nad an i Holms ma
teria 1.

I Ho1ms studie redovisas loneski11naderna ocksa mellan tio olika
naringsgrenar, av vilka en ar offentlig forvaltning. 3 Lonerna for kvin
nor i offentlig forvaltning lag hogre an genomsnittslonen for samtliga
naringsgrenar och hogre an genomsnittslonerna i industrin, nar alder,
utbildning och region holls konstanta. For mannens del lag lonerna
inom offentlig forvaltning vid genomsnittet for naringsgrenarna och
pa ungefar samma niva som for naringsgrenen metall-, gruv- och gra-
fisk industri. Enligt Holms resultat var sa1edes loneskillnaden mel
lan konen mindre i statlig tjanst an i private

En studie av loneskillnaderna mellan man och kvinnor for ett ur
val av stadsbefolkningen i olika naringsgrena~ och yrken i USA, amfat
tande ca 13 000 personer, har gjorts av Oaxaca [1973]. Denna under-

1 De sju utbildningsnivaerna ar: 1. folkskola el1er motsvarande;
2. folkskola el1er motsvarande samt yrkesutbildning i minst ett ar;
3. realexamen eller motsvarande; 4. realexamen e11er motsvarande samt
yrkesutbi1dning i minst ett ar; 5. studentexamen el1er motsvarande;
6. studentexamen eller motsvarande samt yrkesutbildning i minst ett art
7. akademiker (examen fran universitet eller hogskola).

2 Tjanstemannens lonepolitik, rapport fran TCO:s lonepolitiska utred
ning [1973].

3 De 10 naringsgrenarna ar: 1. jord- oeh skogsbruk, jakt oeh fiske;
2. textil- oeh traindustri m.m.; 3. metal1-, gruv- oeh grafisk in-,·
dustri; 4. ovrig foradlingsindustri; 5. byggnadsindustri; 6. finans
foretag, partihandel m.m.; 7. detaljhandel; 8. samfardsel; 9. offent
lig forvaltning oeh tjanster m.m.; 10. privata tjanster m.m.
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sokning kan narmast jamforas med den som gjorts av Holm. Oaxaca
anvander,timlonen som beroende variabel for att inte fa med skillna
der i arbetad tid. Loneskillnaden mellan kanen for ett urval av den
forvarvsarbetande befolkningen i USA uppgick till 35 %, medan ett ur
val av den forvarvsarbetande befolkningen i Sverige visade en lone
skillnad pa 38 %.

Undersokningen av 10neski11naden for de forvarvsarbetande i USA
utfordes med tva 01 i ka speci f; kat; oner av 1onest ruk tu ren. I den for sta
standardiserades for ett anta1 person1;ga variab1er~ nam1igen anta1et
ful1bordade skolAr, alder, civi1stand, halsoprob1em, byte av b6stads
ort, he1tids- eller deltidsarbete och antalet barn. Variabeln Ilha1so
prob1em II .sku1l e i sven sk termi no1ogi kunna oversattas med handi kapp.
Oaxacas'studie omfattade bade heltids- och deltidsarbetande till skill
nad fran Holms. Det framgar av studien att timlonen var lagre for del
tidsarbetande an for heltidsarbetande, men detta gallde i storre ut
strackning for man an for kvinnor. Kvinnornas tim10n paverkades inte
av om de, hade ba rn ell er i nte.

Den stora skil1naden i timlon me11an man och kvinnor i USA pa
verkades totalt sett inte sa mycket av ski11nader i person1iga variab
1er. Efter en standardisering for dessa variab1er aterstod loneskill
nader pa 28 %mellan konen. I den andra berakningen ingick forutom
dessa personliga variabler ocksa yrke och naringsgren. Yrkesindelningen
ski1de pa "professionals", foretags1edare, tjansteman, yrkesarbetare,
andra arbetare i industrin, 1antarbetare och tjanstefolk i privathus
hall. Naringsgrensindelningen var i stort sett av samma slag som
Ho1ms. I USA lag 10nerna inom offent1ig forvaltning under genomsnit
tet for industrin vad gallde mannen och ungefar vid genomsnittet for
industrin vad gallde kvinnorna. Det relativa 10ne1aget ; offentlig
forvaltning var sa1edes hogre i Sverige an i USA.

Forde1ningen pa naringsgrenar kan fork1ara en storre del av 10
neski11naderna me11an konen i USA an i Sverige. De amerikanska man
nen skulle ha haft 9 %lagre 10n an de faktiskt hade, om de hade haft
kvinnornas fordelning pa naringsgrenar, men i Sverige sku11e mannens
10n bara ha minskat med 0,6 %. Oaxacas undersokning visade pa en ater
staende loneski11nad pa 24 %efter standardisering for bade personliga
variabler och yrke och naringsgren. En jamforelse mellan Ho1ms och
Oaxacas resultat tyder inte pa att loneskil1naden mel1an konen skulle
vara mindre i Sverige an i USA.
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7.4 LONEUTVECKLINGEN UNDER YRKESLIVET

7.4.1 Begynnelselonen

Utbildning och alder fangar inte upp alla de faktorer som medfor att
kvinnornas arbetsmarknadsbeteende skiljer sig fran mannens. Den lone
skillnad som aterstar efter standardiseringen utgor darfor inte ett

. .
matt pa arbetsgivarnas diskriminering av kvinnor. I detta avsnitt skall
vi undersoka nagra ytterligare faktorer som kan bidra till att avgora
om det ar kvinnornas beteende eller arbetsgivarnas som forklarar den
utbildnings- och aldersstandardiserade loneskillnaden.

Om kvinnor gays 1agre begynnelseloner an man nar de intradde i
forvarvslivet efter avslutad skolutbildning skul1e man direkt kunna
saga att detta var ett diskriminerande be!eende fran arbetsgivarens si
da. Det finns ingen anledning att vanta sig systematiska produktivi-

/

tetsski11nader mellan nyexaminerad~ man och kvinnor. En eventuel1 skill-
nad i bygynne1selonens stor1ek borde snarast ga at motsatt hall, sa att
kvinnorna hade hogre begynnelseloner an mannen. Eftersom manga kvinnor
kanske raknar med att vara hemma under en period av 1ivet for att skota

barn, kan de forvantas valja yrken som inte medfor sa stora karriar
mojligheter. Om mannen va1jer befattningar med storre befordringsmoj
1igheter far de betala in1arningsperioden i form av lagre begynnelse
loner. Kvinnorna behover daremot inte vidkannas ett lika stort avdrag
for investeringar i kunskapskapital under de forsta aren av yrkeslivet.

Eftersom inde1ning efter alder och inte efter antalet yrkesverk-
\ samma ar anvants i denna studie ar det inte mojligt att direkt studera

begynnelselonen, men medellonen i den yngsta aldersgruppen for varje
utbildning bor ge en uppfattning om begynnelselonens storlek. For de
.akademiskt utbildade intraffar det forsta yrkesverksamma aret i 24-25
arsAldern, medan for gymnasial utbildning intradet i forvarvslivet sker
i 19-20-arsaldern. Med den aldersindelning som anvands i denna studie
torde genomsnittslonen i aldersgruppen 20-24 ar vara det basta narme
vardet for begynnelselonen for akademiker. I loneuppgifterna for denna
grupp ingar begynnelselonen for akademiker som trader ut i forvarvsli
vet senast vid 24 ars alder. Med analog motivering presenteras medel
lonen i aldersgruppen -19 ar sasom matt pa begynnelselonen for de fles
ta gymnasiala utbildningsgrenar.

En jamforelse av begynnelseloner beraknade pA detta satt visas

i tabell 7:7. Hypotesen att kvinnorna skulle ha va1t yrken med samre
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labe11 7:7. J~mf~re1se av begynne1sel~nerna'f~rkvinnliga och man.l i ga stats-
tjansteman med olika utbi1dning 1971.

Medel10n for Standardav- Standardav-
kvinnor i vike1se for vikelse f~r

procent av m~n i, procent kvinnor i pro-
Alders- mede110n av medel1~n cent av mede1-
grupp Utbi1dning for man for man lon f~r man

-19 Grundsko1a 100,7 26,6 11 ,8

-19 Teknisk fackskola,
yrkessko1am. f1 . 93, 1 13,3 14,2

-19 Ekonomisk facksko1a,
yrkesskola m~fl. 92,0 16,3 10,6

-19 Studentexamen 79,9 25,6 14,8

-19 Gj111nasieekonom 96,3 12,3 10,2

-19 Institutsingenj~r 89,9 16,7 0,0

20-24 Gymnasieingenj~r 101 ,2 12 ,1 12,0

20-24 Fo1ksko11arare 98,2 9,6 9,9

20-24 Socionom 100,0 0,0 13,7

20-24 Apotekare 104,7 17 ,5 14,9

20-24 Ci vi 1ekonom 94, 1 9,8 17,8

25-29 Tand1akare 89,7 14,5 19,2

20-24 Fi1.kand., fi 1.mag. ,
po1.mag. 96,2 15,4 16,5

20-24 Jur.kand 102,5 2,8 4,4

20-24 Civi1ingenjor 88,4 11 ,7 23,4

20-24 Teo1og 97,9 8,4 7,4

25-29 Lakare 115,3 38,2 33,9

25-29 Fi1.dr, fil.1ic. 96,1 20,7 23,0

20-24 Samtliga akademiker 97,7 15 _,5 17 ,1

-19 Samtliga medellanga
utbi1dningsgrenar 102,6 28,3 13,0

Anm.: Med begynnelselon avses medellonen i den aldersgrupp som anges i tabellen.
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karriarmojligheter an mannen och darigenom uppnatt hogre begynnelse

loner finner inget stod. Lakarna ar den enda grupp dar begynnelselo

nerna for kvinnor ar vasentligt hogre och dar detta slags resonemang

kan ha viss giltighet.
For alla de tre aggregaten akademiker, personer med medellang

utbildning och grundskoleutbildade ar kvoten mellan mannens och kvin
nornas begynne1selon nara etta Det tycks saledes inte finnas nagra
storre ski11nader mellan konen ifraga om begynnelselonen.

Om spridningen kring medellonen ar vasentligt storre for kvin
norna an for mannen kan man inte utesluta att en stor del av kvinnorna

har samma .begynne1seloner som mannen aven om medel10nen ar 1agre for
kvinnorna an for mannen. For civi1ingenjorer och civilekonomer kan
detta vara fa11et.

7.4.2 A1derslonekurvan

Eftersom begynne1selonerna inte ski1jer sig mycket mellan man och kvin

nor, ar det tyd1igen lonens utveckling under yrkes1ivet som forklarar
loneskillnaderna mellan man och kvinnor som ar lika gamla och har sam
rna utbildning. Alders1onekurvor for man och kvinnor visas i figur 7:1.
Det framgar av denna figur att lonen okar mycket 1angsammare med aldern
for kvinnor an for man. Detta gal1er inte bara for akademikerna som
har stora mojligheter att gora karriar utan ocksa for tjansteman med
~nbart grundskoleutbildning. Kvinnliga tjansteman uppnar inte hoga
befattningar i samma utstrackning som manliga, aven om de har samma ut
bildning.

Skillnaden i alderslonekurvornas lutning kan observeras vilken
utbildningsgrupp eller vilken statlig myndighet man an studerar. Me
dan t.ex. man1iga akademiker har 58 %hogre lon i aldersgruppen 55 ar
och aldre an i aldersgruppen 20-24 ar, ar motsvarande siffra for kvinn
liga 42 %. Den storsta delen av dessa okningar beror sanno1ikt pa be
fordran till hogre tjanster, eftersom man endast kan rakna med ungefar

15 %loneokning med aldern pa grund av loneklassuppf1yttning.
For manliga tjansteman med medellang utbildning okar lonen fran

aldersgruppen 19 ar och yngre med 73 %, medan okningen for kvinnornas
del uppgar till 48 %. Ski11naden mellan konen i loneokningar pa grund
av att man erhaller hogre tjanster ar saledes annu storre bland tjanste

man med medellang utbildning an bland akademiker. Bland tjansteman med
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Fi gur 7: 1. Alders 1onekurvor for man och kv i nnor .1971 .

Aritmetisk mede110n for fast lon, kr~nor per m~nad.
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enbart grundsko1eutbildning ar lonen for man och kvinnor 48 respektive
38 % hogre ; A1dersgruppen 55 Ar och a1dre an i A1dersgruppen 19 Ar
och yngre.

Forklaringen till att kvinnorna inte har lika hog'lon som mannen
ens efter standardisering for alder och utbi1dning ar tydligen att A1
derslonekurvorna v;sar ett mycket flackare forlopp for kvinnor an for
man. I det foljande skal1 v; diskutera nAgra tankbara forklaringar
till detta fenomen.

7.4.3' Benagenheten att soka hogre befattningar

Varfor har inte kvinnor uppnAtt hogre befattningar i samma utstrackning
som man? En orsak kan vara att kvinnorna inte har sokt de hogre be
fattningarna. Skil1naden i karriaravancemang skulle i sa fall bero pa
kvinnornas eget val. Men en annan forklaring kan vara att arbetsgivar
na valt att besatta tjansterna med en storre andel av de sokande man
nen an av de sokande kvinnorna.

Den stat1i ga ut redni ngen II Kv i nnor i sta t 1i 9 tj anst II tog fram data
som belyste denna problematik for 1973. 1 Statliga myndigheter tillfra
gades via en enkat om antalet utlysta befattningar och antalet man och
kvinnor som sokt respektive erhallit dessa befattningar. Slutsatsen i
utredningen var att kVi~norna detta ar var lika benagna som mannen att
soka hogre tjanster. Andelen kvinnor som sokte hogre tjanster ;nom den
s.k. handlaggarkarriaren, definierad sAsom tjanster ; lonegrad A 21

och hogre, var lika stor som andelen kvinnor som var anstallda i denna
karriar, dvs. ungefar 25 %.

Den andel av de sokande som erholl de sokta tjansterna skilde sig
inte heller sarskilt mycket mel1an man och kvinnor. Det var a11tsA un
gefar lika svArt for man sam for kvinnor att erhA1la hogre befattningar.
Medan 14 %av de sokande kvinnorna erho11 befattningar inom hand1aggar
karriaren, ga11de detta 16 %av de sokande mannen. PA lonep1an B var
skil1naden storre. Medan 10 %av de sokande kvinnorna erho1l befatt
ningar gallde detta 18 % av de sokande mannen. I de lagre loneskikten
var proportionerna omvanda, sA att en storre del av de sokande kvinnor
na an av de sokande mannen erhol1 de sokta befattningarna.

1 SOU 1975:43: Kvinnor i stat1ig tjanst. Utredningen angaende kvinnor~
nas situation inom den statligt lonereglerade offentliga forvaltningen.
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Resultaten fran den statliga utredningen tyder pa att varken
kvinnornas benagenhet att soka hogre tjanster eller arbetsgivarnas val
av man eller kvinnor till de utlysta befattningarna kunde fork1ara den
lonemass;gt 1Angsammare karriaren for kvinnorna. Utredningen sager
dock inte nagot om pa vilken niva de sokta befattningarna lag. Om a1la
man soker och erhaller tjanster ; de hogsta lonegraderna i interval let
A 21 och hogre, medan alla kvinnor saker och erhAller befattningar i de
lagsta lonegraderna inom detta intervall, kommer kvinnornas Alderslone
kurva att forbli flackare an mannens. En forklaring till att kv;nnor
nas alders1onekurvor ar f1ackare an mannens trots att de enligt den
statliga utredningen befordrats lika ofta som mannen kan vara att man
nens befordran medfort en storre loneokning an kvinnornas.

En annan tankbar forklaring ar att skil1naderna i a1derslonekur
vorna avspeg1ar tidigare sarbehand1ing av kvinnor. Alderslonekurvan
for 1971 avspeglar ju kvinnornas karriarutv~ck1ing under lang tid.
Det ar tankbart att om en likadan undersokning gjorts 1963, skulle re
sultaten ha b1ivit annorlunda. De kvinnor som i borjan av 1960-ta1et
inte fick befordringstjanster inom de lagre skikten av handlaggarkar
riaren kunde i borjan av 1970-talet inte vara med och konkurrera om
de hogsta tjansterna i denna karriar. A1ders1onekurvan skulle dA av
spegla fordrojda effekter av diskriminering.

7.4.4 Antalet yrkesverksamma ar

Individerna antas hoja sin produktivi~et under sin yrkesverksamhet ge
nom att forbattra sina arbetsmetoder och inhamta nya kunskaper. Dar
igenom meriterar de sig for hogre befattningar. En person sam endast
arbetat en kortare tid sku1le darfor inte kunna fa 1ika hog lon som
en lika gamma1 person som arbetat langre tid.

For analysen i kapitel 6 antogs att anta1et yrkesverksamma'ar
var lika med Aldern, sedan Alde~ vid skolutbildningens slut dragits
ifrAn. Det finns dock anledning formoda att A1dern nar det galler
kvinnorna inte pA samma satt som for mannen avspeglar antalet ar pa
arbetsmarknaden. MAnga kvinnor lamnar ju arbetsmarknaden under ett
antal ar for att skota sina barn.

Statistiska centralbyran har beraknat hur mAnga man och kvinnor
sam har intratt pA arbetsmarknaden respektive lamnat den under en fem-
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arsperiod. 1 Det visade sig att kvinnorna hade en betydligt sterre

rorlighet in i och ut ur arbetskraften an mannen. Salunda var det
endast nagra fa procent av mannen som intradde i arbetskraften i al
dersgrupperna over 30 ar, medan 40 %av den kvinnliga arbetskraften
i a1dersgruppen 30-34 ar inte hade varit i arbetskraften fern ar tidi
gare. Totalt over alla aldersgrupper hade 15 %av mannen lamnat ar
betskraften och 16 %intratt i arbetskraften. For kvinnorna var mot
svarande tal betydligt storre. Sa manga sam 43 % hade tratt in i ar
betskraften och 35 %hade lamnat den.

Det ar mycket troligt att aven bland statstjanstemannen en ster
re andel av kvinnorna borjat arbeta i hogre Aldrar. Detta yore en
ferklaring till att kvinnornas alderslonekurva visar ett flackare fer
lopp. Tvarsnittskurvan for kv;nnorna kommer namligen i sa fall 'att

omfatta bade personer som varit t yrkesverksamhet anda sedan de avslu

tat sin utbildning och personer som nyss intratt pa arbetsmarknaden i
hogre aldrar. Eftersom de senare inte haft mojlighet att meritera sig
for hogre befattningar, kommer de att anstallas i befattningar med lag
re loner an lika gamla personer som har en sammanhangande arbetsmark
nadserfarenhet.

I SAV:s statistik redovisas heltidsanstallda manliga och kvinn
1iga statstjans~eman fordelade efter anta1et anstallningsar i stat-
lig tjanst. 2 Siffrorna ar inte ett matt pa antalet ar i arbetslivet,
eftersom anstallningstid i privat tjanst inte ingar. Oessutom raknas
inte heller anstallningstid i statlig tjanst som intraffat fore ett
avbrott pa minst 6 are En person som har 10 ars anstallningstid i
privat tjanst och darefter sedan ett ar tillbaka ar ansta11d i stat
1ig tjanst har i denna statistik bara ett ars anstallningstid. Detta
paverkar jamforelsen mellan man och kvinnor, am det finns systematiska
skil1nader mellan man och kvinnor ifraga am hur lang anstallningstid
i privat tjanst de har fore den statliga tjansten, eller om en storre
andel av kvinnorna an av mannen har ett avbrott omfattande mer an 6 are

1 Metoden har varit att mateha individer ur fo1krakningarna 1960 oeh
1965. Resu1taten av undersokningen redovisas i SCB:s pub1ikation
Tendenser,·i arbetsmarknadens rekryteringsmonster 1965-1980. Infonna
tion i Prognosfragor 1973:4.

2 SAV, 10nestatistik 1971, tabe11 8. For 82,6 % av de manliga he1tids
ansta11da tjanstemannen finns sadana uppgifter samt for 60,9 % av de
he1tidsanstallda kvinnliga statstjanstemannen. De statstjansteman for
vilka uppgifter om anstallningstidens langd saknas ar lararna.
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I figur 7:2 visas fardelningen av man och kvinnor efter anstall

ningstid i statlig tjanst och efter IAlder. Fardelningen efter anstall
ningstid visar starre ski11nader mel1an kanen an forde1ningen efter
Alder. Salunda har 41 % av kvinnorna en ansta11ningstid pa 0-4 ar, me
uan detta endast galler 21 %av mannen. Den genomsnittliga anstall
ningstiden for kvinnor var 9,8 Ar och for man 16~2 are Mannens genom
snittsAlder var 42~2 ar och kvinnornas 36,8.

En utredning av Thurnbull &Williams [1974] am loneskil1nader
rnellan manliga och kvinnliga brittiska larare visar att loneskillna
den utgjorde 8,2 %nar man jamforde larare sam var lika gamla men
endast 3,5 %nar man jamforde larare sam hade lika lang anstallnings
tid. Sammanfattningsvis ar det sannolikt att de loneski1lnader sam vi
funnit mellan manliga och kvinnliga statstjanst~man skulle ha varit
mindre om vi hade kunnat jamfora personer med lika lang yrkesverksam
tid i stallet for personer som var lika gamla.

7.4.5 Avbrott i yrkesverksamheten

Om vi hade kunnat skatta loneprofiler efter antalet yrkesverksamma ar
skulle sk{llnaderna mellan mannens och kvinnornas loneprofiler antag
ligen vara mindre an skillnaderna i aldersloneprofilerna. Det ar dock
inte troligt att den genomsnittliga lonen for man och kvinnor med sam
rna utbildning och lika manga yrkesverksamma ar skulle ha varit den
samma. Att sa var fallet visade sig bl.a. i de ovan refererade under
sokningarna av Malkiel &Malkiel [1973] samt av Thurnbull &Williams
[1974]

En forklaring kan enligt teorin vara att kunskapskapital liksom
fysiskt kapital utsatts for forslitning. En kvinna som stannar hemma
fran arbetsmarknaden under en period forsamrar sina moj1igheter pa ar
betsmarknaden i tva avseenden. For det forsta har hon inte 1ika lang
tid pa sig att meritera sig till hogre tjanster som lika gam1a perso
ner som ar ute pa arbetsmarknaden hela tiden. For det andra b1ir kun
skaper som inte kontinuer1igt halls vid liv genom att de anvands i yr
kesverksamhet mindre varda i arbets1ivet. Man glommer vad man en gang
lart sig och utvecklingen gar kunskaperna faraldrade. Nar man ater
intrader pa arbetsmarknaden efter en lang bortavaro kan arbetsrutiner
och metoder ha 1agts om sa att man maste barja lara sig yrket igen.
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Figur 7:2~ Forde1ning pA ansta11ningstid och Alder for he1tidsansta11da
statstjansteman 1971
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Mincer &Polachek [1974] visade att lonen for kvinnor som varit

hemma under en period sjonk av just denna anledning~ De data forfat

tarna anvande gallde kvinnor i Aldersgruppen 30-44 ar~ och uppgifter om
under vilka perioder kvinnorna varit hemma respektive arbetat fanns for
varje enskild kvinna. Franvaro fran arbetsmarknaden visade sig sanka
reallonen med 1~5 %for varje ars franvaro. En kvinna som aterintradde
i forvarvslivet fick alltsa lagre reallon vid aterintradet an hon skulle
ha fatt aret efter det sista yrkesverksamma aret fore avbrottet, om hon
valt att inte gora nagot avbrott i sin yrkesverksamhet. Kvinnor med hog
re utbi1dning fick vidkannas en storre sadan sankning av lonen an kvin
nor med kortareutbildning. F~r akademikergruppen visade sig lonen
minska med sa mycket som 2,3 %per franvaroar och for kvinnor med me
de11ang utbildning var minskningen 1,3 % per are Daremot minskade 10
nen inte al1s for kvinnor med mindre an "high schoo1 11 -utbi1dning, vil
ket bast motsvarar var grupp med grundsko1eutbi1dning. Det senare re
su1tatet torde kunna to1kas sa att denna grupp saknade kunskaper av det
slag som Ifors1its".

7.5 LONESKILLNADENS FOR~NDRING MELLAN 1966 och 1971

Det geometriska mede1vardet av 10nep1ans1onen uppgick for kvinnorna till
1 673 kronor 1966 och for mannen till 2 194 kronor. Kvinnornas genom
snitts10n motsvarade ungefar 10nek1ass A 12 och mannens ungefar 10ne
k1ass A 17. 1971 hade den genomsnittliga 10nep1ans10nen for mannen sti
git till 3 067 kronor, vilket motsvarade loneklass A 20. For kvinnorna
hade lonen stigit till 2 542 kronor, vilket motsvarade 10neklass A 16.
Kvinnornas medel10n hade a11tsa stigit med fyra lonek1asser, medan man
nens genomsnitts1on stigit tre 10nek1asser.

Kvinnornas genomsnitts10n uppgick 1966 till 76,3 %av mannens ge
nomsnitts10n, medan motsvarande relation 1971 var 82,9 %. Skil1naden
i genomsnitts1on mel1an konen minskade a11tsa vasentligt me1lan dessa
bada are I det foljande skal1 vi undersoka om denna forandring kan for
klaras av sAdana faktorer sam ovan visats kunna forklara en del av lone
skil1naderna me11an konen 1971. Resu1taten redovisas i tabe11 7:8.

En orsak till att 1aneski11naden var starre 1966 an 1971 kan vara

att kvinnornas forde1ning pa alders- och utbi1dningsgrupper var mera

ski1d fran mannens 1966 an 1971. Utbi1dningsforde1ningen bland mannen

173



Tabell 7:8. Loneski11nader me11an konen bland'statstjansteman

1966 och 1971.

Man Kvi nnor
1,966 1971 1966 1971

Medel10n
Forandring %med motsatta
konets forde1ning pa

utbi1dning
alder

Standardiserad mede110n

2 194

- 1 ,4

-11 ,0

1 943

3 067

- 0,7
- 8,4
2 795

1 674

1,9

7 , 1

826

2 542

0,7

5,5

2 702

II. ~~i~~Q~~~2_~~9~ll~~_i_E~~~~~!_~~_~~~~~~~_~~9~ll2~_1_9~~_~~9~!~

~!9~r~9r~EP~~

Akademi ker
Personer med mede11ang utbildning
Personer med enbart grundsko1a

Samt1 iga

97,2
90,9

112,7

100,0

97,6

103,3
100,7

102,0

III. ~Q~~§~ill~~~~~_Q~_g~~QQ_~Y_~lQ~r_Q~b~~!QilQ~i~g_fQC_~~~_~~§~~~!iY~

~Yi~~Q~~__kQ~~~~_e~Q~~~!~~!l~_~YYi~~l~~_fr~~_~~~~l!QD~~_fQ~_~Q~~!

Akademi ker 50,8 43,2 52,2 42,2
Mede11ang utbi1dning 0,7 1,0 0,7 1,3
Grundsko1a -21,6 -18,1 -16,5 -16,2
Yngsta a1dersgruppen -47,6 -51 ,1 -30,5 -36,6
~ldsta a1dersgruppen 16,7 13,4 20, 1 13,7

Ovagd
Standardiserad
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var i stort sett densamma de bada aren 1966 och 1971. For kvinnornas

del hade' ande1en akademiker okat fran 7,3 % till 9,6 % och ande1en

kvinnor med enbart grundskoleutbildning minskat fran 25,3 %till 23,5 %.
Aldersfordelningen bland mannen hade inte andrats sarski1t mycket mel
1an 1966 och 1971. Ande1en kvinnor i de yngsta Aldersgrupperna hade
minskat under perioden. 25 %av de kvinnliga statstjanstemannen var
yngre an 25 ar 1966, medan motsvarande siffra 1971 var 20 %. Ande1en
kvinnor som var yngre an 40 ar uppgick 1966 till 64 %och 1971 till 61 %,
medan motsvarande andel bland mannen bAda aren utgjorde 43 %.

Mannens lon sku11e 1966 ha varit 11 % 1agre an den faktiskt var,

om de haft kvinnornas A1dersforde1ning. 1971 sku11e daremot en standar
disering for a1dersfordelningen ha medfort en minskning av mannens lon
med endast 8,4 %. Olikheter i utbi1dningsforde1ningen kunde 1966 for
klara en loneskil1nad pA 1,9 %eller 1,4 % beroende pa om standardise
ringen gjordes med mannens el1er kvinnornas forde1ning for he1a aggre

gatet av statstjansteman, medan 1971 0,7 %forklarades pa detta satt.
I avsnitt 7.2.2 visades att loneski11naderna 1971 var mindre i

genomsnitt for statstjanstemannen &n inom enski1da omraden av stats
forva1tningen. En fork1aring var att en stor del av de kvinnliga stats
tjanstemannen var larare. Eftersom utbildningssektorn expanderat under

perioden har ande1en 1arare bland de kvinnliga statstjanstemannen okat
fran 44 %1966 till 50 %1971. 1 Eftersom lonen for kvinn1iga larare
ligger over genomsnitts1onen for kvinn1iga statstjansteman, har detta
bidragit till att minska loneski11naden me11an konen for genomsnittet

av statsforva1tningen.
Begynne1selonerna for kvinnor avvek inte signifikant fran begyn

ne1se1onerna for man 1971. En orsak till den storre loneski11naden mel
lan konen 1966 sku11e kunna vara att begynnelse10nerna detta ar var 1ag
re for kvinnor an for man. For genomsnittet av samt1iga statstjanste
man i a1dersgruppen -19 ar kan dock inte nagon sadan ski11nad konstate
ras 1966. For akademiker fanns en 1iten ski11nad~ som var av samma stor
1eksordning 1966 sam 1971. Bland de grundskoleutbi1dade lag mede110nen
i den yngsta !ldersgruppen hogre for kvinnorna an for mannen 1966.
Standardavvike1sen for mannens mede110n var dock storre, varfor en stor

del av kvinnorna and! inte hade hogre begynne1selon an mannen. Bland

1 Raknat pa forde1ningarna e~klusive postverket, eftersom postverket
inte finns med i materia1et for 1966.
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statstjansteman med medellang utbildning kan man daremot konstatera

en signifikant skillnad mellan begynnelselonerna for man och kvinnor
1966. Begynnelselonen for kvinnor med olika slag av gymnasial utbi'ld
ning lag 12 %under begynnelselonen for man med samma utbildning. Denna
ski11nad utgjorde en bidragande forklaring till att loneskillnaden mel
lan konen var storre 1966 an 1971.

En ytterligare forklaring till att loneskillnaderna mellan konen
har minskat kan vara forandringar i alderslonekurvornas lutning. For
statstjanstemannakAren som he1het visade sig Alderslonekurvorna bAde
for man och for kvinnor ha samma lutning 1966 och 1971. SAlunda var
loneskillnaden mellan den aldsta och den yngsta Aldersgruppen for man
nens del 64,3 %1966 och 64,5 %1971. For kvinnorna var motsvarande
tal 50,6 %1966 och 50,3 %1971. Alderslonekurvorna tycks saledes inte
ha forandrats pa ett sadant satt att det kan forklara att loneskillna
den mellan konen var storre 1966 an 1971.

Den loneskillnad som aterstod efter standardisering for Alder och
utbildning uppgick 1966 till 16,8 %, medan den 1971 uppgick till 11,9%.1

7.6 KOMMER LONESKILLNADERNA MELLAN M~N OCH KVINNOR ATT FORSVINNA?

I detta kapitel har vi diskuterat en del av de faktorer som forklarar
att kvinnorna i genomsnitt inte har uppnatt lika hoga befattningar som
mannen. Standardisering for alder och utbi1dning visade sig kunna for
klara ungefar halften av loneskil1naden me11an konen. Det har dock inte
varit mojligt att analysera alla de faktorer som enligt teorin for in
vesteringar i kunskapskapital kan forklara lonesk)llnaderna me1lan man
och kvinnor.

I denna ana1ys har det inte varit mojligt att undersoka hur stora
skillnader det finns mel1an man och kvinnor nar det galler deltagandet
i arbetslivet sett over hela livscykeln. For att kunna undersoka detta
skulle man utover uppgifter om alder och utbildning behova information
om individernas hela arbetshistoria. Man skulle behova veta under vil
ka perioder individerna studerat, arbetat i forvarvsverksamhet eller
varit hemarbetande. Dessutom skulle det vara vardefullt att ha til1-

1 Nar standardiseringen gors med mannens forde1ning, dvs.
1 826

1 - 2 194 · 100 = 16,8 %. Se tabe11 7:8. Standardisering med kvinnor-
1 674

nas forde1ning ger for 1966 1 - 1 943 · 100 = 13,8 %.
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gang till uppgifter om loneutvecklingen under hela yrkeslivet for in

divider.
Loneskillnaderna mel1an man och kvinnor visade s;g ha minskat un

der perioden 1966-1971. Det finns anledning att vanta sig att dessa
skil1nader kommer att minska ytterligare. Kvinnor borjar alltmer se
det som natur1igt att under storre delen av den aktiva aldern ha ett
yrkesarbete. Detta kommer att paverka deras utbi ldnings-. och yrkesva 1
sa att det blir vanligare att kvinnor valjer langre utbildning och yrken
som kraver storre mangder av in1arning under yrkeslivet.

En sa9an utveck1ing kraver dock att den arbetsfordelning~ som for
narvarande rader inom familjerna andras. Loneskillnaderna mellan man
och kvinnor kommer sannolikt inte att forsvinna helt sa lange arbets
fordelningen i hemmen inte utjamnas. Vissa yrken kraver mojligheter
att resa eller att arbeta over. Om kvinnor inte h~r mojlighet till
detta ar ocksa det en orsak .till att karriarutvecklingen blir lAngsam
mare for kvinnorna an for mannen.

12 - 764347 Gustafsson 177



KAPITEL 8

LONEPOLITIK OCH LONESTRUKTUR

8.1 INLEDNING

I de tva narmast foregaende kapitlen har lonestrukturen setts som ett
resultat av olika individers beslut att investera i sin egen produktiva
formaga genom utbildning av olika slag. I detta kapitel skall vi un-'
derstika strukturen fran en annan utgangspunkt, namligen mot bakgrund
av ltintagarorganisationernas mal.

Avtalsftirhandlingarna bedrivs sa att arbetsorganisationerna
vid varje ftirhandling ftir fram nagon eller nagra grupper vars ltinesi
tuation ges prioritet i ftirhandlingarna. I kapitel 4 gjordes ett for
sok att beskriva och ·tolka organisationernas lonepolitiska mal. Nagra

av dessa kan tolkas som onskemal om krympande ltineskillnader. En av
samtliga organisationer accepterad standpunkt ar att lonerna inte skall
variera mellan olika orter. Samtliga organisationer har ocksa uttalat
att de vill minska loneskillnaderna mellan man och kvinnor.

I

Laglonepolitiken omfattas av samtliga organisationer men med en
nagot olika tolkning av begreppet. Medan SACO sager sig vilja driva
en politik for ltineutjamning inom sin medlemsgrupp vill SF forbattra

de lagst avlonades situation pa bekostnad av de hogst avlonades, oav
sett organisationstillhtirighet (se kapitel 4).

Genom att jamfora ltinestrukturen 1966 och 1971 kan vi undersoka
om forandringarna har gatt i den riktning som motsvarar de lonepoli
tiska ambitionerna. Daremot ar det med denna metod inte mojligt att
sarskilja effekter av lonepolitik fran marknadsmassigt bestamda forand
ringar.

Ett sarskilt lonepolitiskt program har publicerats ftir skolsek

torn,1 vilket motiverar en sarskild undersokning av ltinestrukturen
bland lararna.

I Lonepo1itiskt program for undervisningsomradet TCO-S, LP-TFU, Stock
holm 1973.
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8.2 DET STATISTISKA MATERIALETS ANVANDBARHET FOR EN UNDERSOKNING
AV LUNEPOLITIKEN

Utbildningsgrupperingen har anvants for att separera de grupper av

statstjansteman som utgor de huvudsakliga rekryteringsomradena for de

tre stora lontagarorganisationerna. En jamforelse mellan antalet med
lemmar i lontagarorganisationerna och antalet personer enligt utbild

ningsinde1ningen ges i tabe11 8:1.

Aven om utbildningsindelningen visar e~ ratt god overensstammelse

med statstjanstemannens forde1ning pa de tre huvudorganisationerna ar
det naturligtvis en forenkling att som i det foljande anvanda utbild

ning och organisationstillhorighet synonymt. SACO anses sa1edes ha
till sitt syfte att paverka akademikernas lonestruktur, TCO-S att pA
verka lonestrukturen for personer med medellang utbildning och SF att
pAverka lonestrukturen for de grundsko1eutbildade. Denna forenkling

torde dock inte vara sa stor att den helt skulle omojliggora slut
satser om huruvida lonestrukturens forandring ar forenlig med de lone
po1itiska ambitionerna.

Tabe11 8:1 Antalet statstjansteman efter utbi1dning och organisations
til1horighet 1971.



For att undersoka om lonestrukturen inom SACO-kollektivet blivit
mer utjamnad mel1an )966 och 1971 kan man undersoka lonespridningen
for akademiker dessa bAda Ar. En aspekt av detta ar hur loneskil1na- 
derna me11an akademiker med olika typ av verksamhet forandrats. De
grupper som jamfors ar dA t.ex. akademiker ansta11da vid sko1vasendet
och vid domstolsvasendet. PA 1iknande satt kan loneutjamningen inom
TCO-gruppen undersokas genom en jamfore1se me11an personer med medel
lAng utbildning vid t.ex. po1isvasendet och lotsvasendet.

Den statistik som anvands for att be1ysa forandringar i lonestruk
turen redovisar lonep1ans1onen for 1966 och 1971. Lonep1ans1onen pa
verkas av de genere11a lone1yften samt B-1isteatgarder, dvs. hojningar
; lonegradsp1aceringen for olika tjanster, men daremot inte av forand
ringar i olika typer av lonetillagg (C-1isteatgarder).

BAda undersokningsaren var loneforhand1ingarna 1angvariga, vilket
har fatt till fo1jd att inte a11a de loneforandringar sam bes1utats
hade hunnit genomforas vid statistikinsam1ingsti11fallet. I huvudsak
ingick endast de genere11a loneokningarna for 1966 i, detta ars lonesta
tistik, medan de loneforandringar en1igt B-listan som bes1utats for 1966
inte ingick i detta ars statistik. Detta innebar att lonestatistiken
for 1966 egent1igen visar 1965 ars lonere1ationer men med 1966 ars ni
vaer for lonerna. Det ar alltsa moj1igt att de B-listeAtgarder som
genomfordes efter statistikinsam1ingsti11fa11et medforde modifieringar
av de lonerelationer for 1966 sam kommit att redovisas i statistiken.
For 1971 finns ett motsvarande problem i och med att vissa B-1iste
atgarder inte kommit att registreras i statistiken.

Dessa problem skul1e ha varit allvar1iga om syftet varit att vi
sa de forandringar i lonestrukturen som foljde av just 1966 respektive
1971 ars avta1. Men syftet ar inte att visa ett sarski1t ars forand
ringar utan att undersoka i vi1ken riktning lonere1ationerna forandrats
under he1a perioden. De forandringar i lonestrukturen som beslutats
for 1966 men inte hunnit genomforas fore statistikinsam1ingsti11fa1let
har i sta11et pAverkat lonestatistiken 1967 och senare are Dessutom
ar lonestrukturen under ett visst ar inte i avgorande grad bestamd av
loneforandringarna under just detta are Loneforandringarna ett visst
ar ar tro1igen inte av en sAdan storleksordning att de vasent1igt for
andrar de lonerelationer som ga11de aret innan. Eftersom studien i
detta kapite1 varit begransad till tva tvarsnitt vet vi eme11ertid
inte hur stora forandringarna me11an tva inti1liggande ar are ytter
ligare undersokningar borde darfor omfatta flera undersokningsar.
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8.3 LONESKILLNADER MELLAN DE TRE ORGANISATIONERNA

Bland medlemmarna ~ Statsanstalldas Forbund finns de lagst betalda
statstjanstemannen. For SF har laglonepolitiken, forutom onskemal om
minskad lonespannvidd bland de egna medlemmarna, ocksA den inneborden
att den egna gruppens loner bar hojas i relation till lonerna for aDd
ra grupper av statstjansteman. Det ar darfor av intresse att under
soka det genomsnittliga lonelaget for SF-gruppen i forhA11ande till
de andra grupperna.

Lonestrukturen har mellan 1966 och 1971 klart forandrats i den
av SF onskade riktningeri. Medan den genomsnittliga loneo'~ningen for
akademiker var drygt 30 % under femarsperioden 1966 till 1971, var
den for de grundskoleutbildade nara 50 %och for de statstjansteman
dar TCO-S har sitt huvudsakliga rekryteringsomrAde omkring 42 %.

Dessa olikheter i okningstakten har lett till minskade loneskill
nader mellan SF:s medlemmar och ovriga organi?ationers medlemmar. 1966
hade akademiskt utbildade statstjansteman en manadslon som var ungefar
50 %hogre an lonen for dem med medellAng utbildning, och dessa hade
i sin tur en manadslon sam lag ungefar 20 %hogre an lonen for stats
tjansteman med grundskoleutbildning (se tabell 8:2). Den storsta for
andringen har intraffat i akademikernas relativa lonelage. Gapet me1
lan lonerna for akademiker och grundskoleutbi1dade har krympt fran ca
70 %till ca 60 %av genomsnittet for. samtliga statstjansteman.

Tabel1 8:2. Genomsnittlig procentuell avvikelse for olika utbildnings
grupper fran mede110nen for samtliga statstjansteman~

Aldersstandardiserad.

Man Kvinnor

Utbi1dningsgrupp 1966 1971 1966 1971

Akademiker 50,8 43,6 52,2 40,7
Tjansteman med mede11ang
utbi1dning 0,7 1,2 0,7 0,2
Grundsko1eutbi1dade -21,6 -17,9 -16,5 -17,0

Anm.: For att gora ta1en jamforbara me11an 1966 och 1971 har 1966 ars
vikter pa restriktionen ti11ampats bada aren (se uttryck (5:3) i kapi
tel 5).
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8.4 LONESPRIDNINGEN INOM ORGANISATIONERNA

8.4.1 Den individue11a lonespridningen

Ett inslag i organisationernas lonepolitik har varit en stravan att
utjamna loneskillnaderna inom de egna leden. Om denna politik va-
rit framgangsrik har den individuella spridningen kring medelvardena
minskat. Om SACO minskat lonespridningen bland siQa egna med1emmar,
borde lonespridningen bland tjansteman med akademisk utbi1dning' ha
minskats. Pa samma satt borde en minskad lonespridning bland TCO:s
medlemmar resu1tera i mindre loneskil1nader me1lan personer med medel
lang utbildning och en minskad lonespridning bland SF:s medlemmar re
su1tera i en mindre lonespridning bland de grundskoleutbildade.

Ett satt att undersoka detta ar att berakna kvoten mellan stand
ardavvikelserna oeh medelvardena (variationskvoten) sasom gjorts i ta
bell 8:3. Tabel1en visar att det forekom mindre loneski11nader mel
lan akademiker· 1971 an 1966. Detta ga11de bade for man1iga oeh kvinn
1iga akademiker. For TCO-gruppen skedde en motsvarande' minskning av
lonespridningen.

Inom SF-gruppen var lonespridningen bade 1966 och 1971 mindre
an inom de bada andra organisationerna, men minskningen av lonesprid
ningen mel1an de bada aren var mindre inom SF an inom de bada andra
organisationerna. Bland SF:s yngre med1emmar okade spridningen rent
av nagot. Man kan kanske tolka detta sa att SF:s po1itik varit mer
inriktad pa el1er atminstone mer framgangsrik nar det ga1lt att hoja
den genomsnittliga lonen for kol1ektivet an att genomfora en ytterli-
~are utjamning bland de egna med1emmarna. Det kanske inte uppfattas
sam ange1aget att lonespridningen minskar ytterligare om man vi1l att
lonerna i nagon man skall variera med arbetets krav.

8.4.2 Loneskillnader mellan omraden av statsforvaltningen

Den minskning av lonespridningen sam kunde konstateras ovan kan bero
pa att loneskil1naderna blivit mindre antingen me1lan personer med
liknande arbetsuppgifter el1er mel1an personer med olikartade arbets
uppgifter. Eftersom vi inte har nagot matt pA arbetsuppgifternas art
kan vi inte undersoka vilken av dessa bada fork1aringar som ar rele
vant. Men om loneski1lnaderna mellan olika omrAden av statsforvalt
ningen har mtnskat, kan detta vara ett teeken pa att loneski11nader
mellan personer med olika arbetsuppgifter har minskats.
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Tabe11 8:3. Den individue11a l~nesprtdningen bland statstj~nstem~nnen

inom olika utbi1dnings- och a1dersgrupper. Standard-
avvike1se i procent av mede110nen

Man Kvinnor
1966 1971 1966 1971

Akademisk utbi1dning

A1dersgrupp 25-29 ar 18 16 14 15
35-39 24 19 20 14
55- 25 20 22 18

Samt1iga a1dersgrupper 31 26 23 20

Mede11ang utbi1dning

A1dersgrupp 25-29 ar 20 16 18 17
35-39 23 21 21 17
55- 31 28 22 21

Samt1iga a1dersgrupper 31 29 27 23

Grundsko1a

A1dersgrupp 25-29 ar 13 15 12 14
35-39 11 19 14 16
55- 21 19 17 15

Samtliga a1dersgrupper 18 19 19 19

I kapitel 5 visades att det finns genomsnittliga loneskillnader
me1lan tjansteman, sam arbetar inom olika amraden av statsf~rvalt

ningen, aven am de har samma utbi1dning och ar 1ika gamla. Dessa
skil1nader kan anvandas for att undersoka det relativa lonelaget vid
olika myndigheter inom de tre lontagargrupperna. Med hja1p av den
statistiska mode11 sam presenterades i kapitel 5 kan de Aldersstandar
diserade loneski11naderna inam olika omraden av statsforvaltningen be
raknas. Resultaten av en sadan berakning, dar separata model1er an
vants for de tre utbi1dningsgrupperna, redovisas i tabe11 8:4. Om man
t.ex. jamfor akademiker sam arbetar inom olika omraden av statsforva1t
ningen, kan man utrona vi 1ka SACO-grupper sam 1966 hade loner under det
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labe11 8:4. A1dersstandardiserade loneski11nader me11an man1iga tjansteman
anstallda vid olika myndigheter 1966 och 1971. Procentuel1 av
vikelse fran mede110nen for respektive utbildningsgrupp.

Myndighet
Akademi ker

1966 1971

Tjansteman
med mede11ang
utbi1dning

1966 1971

Grundskl
utbi 1da,
f966

Universitet oeh hogskolor
Gymnasier oeh faekskolor
Obligatoriska skolvasendet
5vrig utbildning oeh forskning

Karolinska sjukhuset
5vrig halso- oeh sjukvard

Riksforsakringsverket
5vrig soeialvard

FOA
Militara tjansteman
5vriga tjansteman inom forsvaret

Polisvasendet
Domstolsvasendet
Kr:imina1varden
5vrigt rattsvasende

Utrikesforva1tningen
SIDA
SCB
Tul1verket
Ovrig a11man forva1tning

Sjofartsverket
- Arbetsmarknadsverket

ovriga myndigheter inom
ekonomiska tjanster

Religios verksamhet
Ku1turel1 verksamhet

Statens jarnvagar
Te1everket
Ovriga affarsverk

Lonespridning mel1an myndigheter,
dvs. standardavvike1se for de
ovanstaende talen i % av genom
snittet for samt1iga myndig
heter

1,6
- 5,6
-~0,7

- 7,0

4,9
8,1

0,8
3,3

18,5
-23,5

5,3

16,6
20,6

-14,1
37,8

16,4
21,0
6,q

- 5,3
11,4

17,2
- 9,3

4,4

-11,7
- 1,0

19,3
9,2

12,2

12,5

2,8
- 7,2
- 8,5
- 4,3

0,4
1,8

- 1,7
- 2,5

7,5
- 6,7
- 1,2

- 8,7
8,4

-14,6
10,3

6,8
5,8
1,3

- 3,7
5,7

5,3
-16,3

- 1,3

-15,3
- 6,2

10,0
- 0,7

4,3

9,6

- 1,1
12,8
10,5
3,8

13,3
10,0

7,8
- 5,3

14,5
1,8

- 6,1

- 8,2
-28,3
-15,5
52,1

14,2
34,2

- 0,1
-10,3

3,6

-19,1
- 5,5

3,1

6,7
2,1

- 8,4
7,3
2,7

14,8

2,7
16,5
20,6
21,7

- 4,5
2,9

29,5
- 2,4

14,1
6,0
3,1

- 4,0
-10,3
-14,0

65,2

26,5
36,9
11,1

- 2,6
14,1

5,1
- 1,9

8,0

15,4
1,0

6,1
9,7
7,9

15,4

- 6,1
-11,1

5,3
2,3

- 5,2
- 1,5

4,4
- 3,1

5,8
-45,6

1,5

- 2,3
-11,3
- 1,2

0,1

12,1.
-12,5

2,8
4,4
7,1

- 7,8
~,5

2,5

0,2
2,3

0,2
1,2
5,8

10,7

Anm.: I syfte att gora ta1en jamforbara oeksa me11an de bada aren har samma
for restriktionen ti11ampats 1966 oeb 1971. (Se uttryek (5:3) i kapite1 5.)
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aldersstandardiserade genomsnittet. En utjamningspolitik inom.akade

mikergruppen borde da ha inneburit ett forsok att hoja det genomsnitt
liga lonelaget for sadana grupper.

De grupper sam var 1agavlonade jamfort med andra manliga akade-

miker 1966 bestod av anstallda vid kriminalvarden, larare vid det ob

ligatoriska skolvasendet, militara tjansteman med akademisk utbildning
samt anstallda vid AMS och arbetsformedlingarna. Av dessa grupper ha

de 1ararna vid det ob1igatoriska sko1vasendet fatt ett forbattrat re1a
tivt lone1age 1971 sa att loneski11naderna mellan akademiska larare vid

gymnasie- och grundskola nastan helt e1iminerats. Lone1aget for mi1i
tara tjansteman med akademisk utbildning hade 1ikasA forbattrats i re

lation till det for andra akademiker. Arbetsformed1ingstjansteman och

akademiker ansta1lda vid krimina1varden hade daremot 1971 fAtt sitt
lene1age i forhallande till andra akademiker ytter1igarp forsamrat. ,

Nagra av de grupper som TCO under perioden 1966-1971 fort fram

sarskilda loneyrkanden for har varit poliser, lotsar och tu11tjanste
man. Dessa grupper var bland dem som 1966 hade en lon under genom

snittet for samt1iga statstjansteman med medellang utbildning. Poli

sernas len lag 8 %under genomsnittet, lotsarnas 19 %och tulltjanste
mannens 10 %. For alla dessa tre grupper hade det genomsnittliga re

1ativa lone1aget hojts 1971, mest for lotsarna.

De stora grupperna av SF-ans1utna finns inom affarsverken, for

svaret, kriminalvarden och den grupp som i tabe11en benamns ovrig a11

man forvaltning. Den lon som SJ-anstal1da och anstal1da vid telever
ket hade lag bade 1966 och 1971 ·strax·ovanfor genomsnittslonen for

samtliga statstjansteman med grundskoleutbildning, medan lone1aget

vid ovriga affarsverk lag nagot hogre.

Det relativa lonelaget vid olika myndigheter ar olika ftir de tre

utbildningsgrupperna. De myndigheter som ar hoglonemyndigheter for

SACO ar inte alltid det for TCO och SF. Domstolsvasendet kan t.ex.

sagas vara en hoglonemyndighet for akademiker, medan det ar en lag

lonemyndighet for tjansteman med medellang utbildning och grundskole
utbildning.

Ett sammanfattande matt pa lonespridningen mellan myndigheterna

har beraknats i den sista raden i tabell 8:4. Detta matt har beraknats
sa att genomsnittslorien vid var och en av myndigheterna har utgjort en

observation. Med utgangspunkt fran dessa observationer har standard

avvikelsen i procent av mede1vardet for samtliga myndigheter beraknats.
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Enligt detta matt minskade lonespridningen mellan myndigheterna mel

lan 1966 och 1971 endast for akademikerna. Ett annat matt ar varia
tionsbredden, dvs. skillnaden mellan medellonen i den myndighet dar

lonen var hogst och den dar lonen var lagst, vilken kan beraknas fran
tabell 8:4. Enligt detta matt minskade lonespridningen for alla tre
utbildningsgrupperna.

8.4.3 Loneskillnader mellan man och kvinnar inom de tre lontagar
kollektiven

Hela kapitel 7 agnades at en analys av loneskillnaderna mellan man ach
kvinnor. En aspekt sam inte behandlades var om kvinnolonefragan ar en
laglonefraga eller om loneskillnaderna mellan man ach kvinnor ar lika
stora bland SACO:s medlemmar som bland SF:s.

Lontagarorganisationerna har verkat for att sadant sam kan upp
fattas sam sarbehandling av kvinnor ska1l tas bort ;' det stat1iga lone
systemet. En sadan olikhet sam fanns i det statliga lonesystemet bade
1966 och 1971 var skillnaderna mellan den s.k. kvinnliga befordrings
gangen 1 A ach den s.k. manliga befordringsgangen 1 C. Bada omfattade
bitradestjanster av olika slag, men den forra dominerades av befatt
ningar, till vilka huvudsakligen kvinnor rekryterades, och den senare
av befattningar, till vilka huvudsakligen man rekryterades. Slutlone
graden var hogre i befordringsgang 1 C an i befordringsgang 1 A, och
lonegradshojningarna skedde efter ansta11ningstid i den kvinnliga be
fardringsgangen, medan de skedde efter uppnadd levnadsa1der i den man
liga. Dessa skillnader togs bart forst 1974, da de bada befordrings
gangarna sammanslags. Vissa atgarder for att minska olikheterna mel
lan dem vidtogs dock under periaden 1966-1971.

Andra atgarder sam syftat till forbattringar for kvinnorna har
varit att hoja slut10neklassen for de tjanster sam damineras av kvin-.
nor. En liknande effekt har uppnatts genom att man generellt hojt
lonerna for de lagst betalda tjansterna, eftersom kvinnorna dominerar
i dessa. Genom att en del av de genere1la hojningarna utgatt i form
av krontalstillagg i stallet for procentuella tillagg borde ocksa den
procentuella loneskilinaden mellan konen ha minskat.

De namnda atgarderna har al1a inriktats pa att hoja lonerna for'
lAgavlonade kvinnor~ Trots detta har loneskillnaden mellan man ach
kvinnor inte krympt lika mycket for SF-gruppen sam for de bada ovriga
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lontagarkollektiven. Av tabell 8:5 framgAr att den aldersstandardi
serade loneskillnaden mellan konen var ungefar lika stor inom de tre
lontagarkol1ektiven 1966 t men denna loneskil1nad hade 1971 krympt
mindre for SF-kol1ektivet an for de bAda andra. En fork1aring till
att det 1971 fortfarande Aterstod 13 %i loneski11nad me11an m~n och
kvinnor inom SF kan vara att en del av de namnda atgarderna ocksa
hojt lone1aget for de lagst av10nade mannen.

Av tabe11 8:5 framgar att kvinno1onefragan inte kan sagas vara
endast ett 1ag1oneproblem. Loneski11nader me11an konen finns inom
al1a tre grupperna. I SACO-gruppen hade kvinnorna 1971 10,.9 % lagre
lon an mannen efter a1dersstandardi seri ng, i nom T.CO 11,8 % och i nan
SF 13,4 %. Loneski11naden me11an konen star a11tsa i omvand propor
tion till 1angden pa utbi1dningen.

8.5 REGIONALA LONESKILLNADER

Det regiona1a ma1et for lonestrukturen kan fonnuleras: IIStatstjanste
man bor ha samma lon for samma arbete oavsett var i 1andet de arbe
tar. II Denna uppfattning fanns inte dA det stat1iga lonesystemet ut
arbetades. Detta innehol1 ursprung1igen en systematisk olikhet i lon
mellan olika regioner genom ortsgruppssystemet, vilket ursprungligen
.motiverades av olikheter i 1evnadskdstnader me11an regioner. 1966
existerade ortsgrupperna 3, 4 och 5 medan ortsgrupperna loch 2 hade
slopats. 1971 hade aven ortsgrupp 3 slopats och fr.o.m. 1976 har orts
grupperi ngen avskaffats he 1t. - S~mma lon utgAr nu over he1a 1andet for

Tabe11 8:5. Loneskil1naden·me11an man1iga och kvinn1iga statstjanste
man inom olika utbi1dningsgrupper. Procent av mannens lone

1966 1971
Utbi1dnings- Ej standar- A1ders- Ej standar- Alders-
grupp diserad standardiserad diserad standardiserad
Akademiker 19,8 17 ,1 14,8 10,9
Tjansteman
med mede 11 Ang
utbildning 22, 1 17,6 15,6 11 ,.8
Grundsko1e-
utbi1dade 22,7 17,8 18,0 13,4
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samma loneklassplacering. Detta innebar samma lon for befattningar
sam i det statliga lonesystemet varderas lika. Regionala loneski1l
nader kan dock forekomma aven sedan ortsgruppsinde1ningen slopats.
En storre andel hogre befattningar i en region an i en annan medfor
t.ex. ett hogre lone1age.

Av tabe11 8:6a framgar att lonesummorna 1971 fordelade sig
nastan exakt samma proportioner som anta1et statstjansteman me1lan de/
fyra regioner sam har har utskilts. Utbi1dningsfordelningen i tabel1
8:6b visar att en nagot mindre andel tjansteman med grundsko1eutbild
ning och en nagot storre andel tjansteman med akademisk utbildning
arbetar i Stockholms lan an i de ovriga regionerna.

Den nara nog totala avsaknaden av regionala loneskillnader kan
vara av ett visst intresse i samband med den debatt som forts betraf
fande utlokaliseringen av statliga myndigheter. Ett syfte med utlo
kaliseringen kan belysas genom ett citat fran propositionen om utloka
1isering av statliga myndigheter (prop. 29 1971):

"Delegationen framhaller emellertid att en tillvaxtbeframjande stimu
lans for lokaliseringsorterna uppnas inte bara genom viss kvantitativ
lokalisering. Av lika stor betydelse ar att orterna far ett tillskott
av kvalifieerad arbetskraft som bar ledningsfunktioner samt sysslar
med kvalifieerat tekniskt oeb vetenskapligt arbete. Staten far inte
bidra till att skapa regioner utan arbetskraft med hogre utbildning"
vilket skulle fa allvarliga ekonomiska, soeiala oeh kulturella konse
kvenser. Staten bor istallet framja tillkomsten av samhallen med en
sa differentierad arbetsmarknad som mojligt."

Eftersom det nastan inte finns nagra regionala ski1lnader i fraga
om statstjanstemannens fordelning pa utbildn~ngsgrupper, kommer ut1o
ka1iseringen av stat1iga verk sanno1ikt inte att paverka lonestruktu
ren bland statstjanstemannen inom regionerna. Eftersom utbi1dnings
forde1ningen ar re1ativt likartad kan man inte havda att staten bi
dragit till lI att skapa regioner utan arbetskraft med hogre utbildning ll

•

Men ut10kaliseringen kan anda fa de positiva konsekvenser sam delega
tionen avser, om de utlokaliserade statstjanstemannen har en annan u~

bildnings- och befattningsstruktur an den genomsnitt1iga pa den mot
tagande orten.

I tabell 8:6c aterges a1ders- och utbildningsstandardiserade re
gionala loneskillnader. Eftersom det statliga lonesystemet 1971 skilde
mellan ortsgrupperna 4 och 5, skulle man forvanta sig att lonerna ar
hegre inom de regioner dar len utgar enligt ortsgrupp 5 an dar lon ut-
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Tabell 8:6. Regionala loneskil1nader for statstjansteman.

Anta1et
Region statstjansteman Lonesumma

Stockho1ms 1an 29,0 29,8
Goteborgs och Bohus 1an
samt Ma1mohus 1an 16,3 15,9

Skogs1anen 20,5 20,5

Ovriga 1an 33,8 34,2

He1a 1andet 100,0 100,0

b) ~~~~~~j~~~~~~~~~~~~_er2~~~~~~1!~_fQr2~!~1~9_e~_~!Ql12~1~9~9!~QE~r

Q~~_r~91g~~r_!~Z!

Stockho1ms M-1an + Skogs- tJvriga He1a
Utbi1dningsgrupp 1an 0-lan 1anen a 1an 1andet

Akademiker 15,9 J4,8 10,0 12,4 13,4
Tjansteman med
mede11ang utbi1dning 59,0 54,5 59,6 59,4 58,5
Tjansteman med
enbart grundsko1a 25,1 30,7 30,4 28,2 28,1

SUlTlTla 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

c) ~~9~11~~~~~_erQ~~~~~~11~_~~~1~~!~~_1_Q!1~~_r~91Q~~r_fr~D_~~9~11QD~D

fQr_~!~~~!j~~~!~~~~_l_b~l~_!!~~~!_l~llb

Region Man Kvinnor

Stockho1ms 1an 4,0 1,2
GOteborgs och Bohus 1an
samt Ma1mohus 1an -2,1 -0,8
Skogs1anen 0,3 2,1
Ovriga 1an -2,0 0,5

a Skogslanen = Varmlands lan, Kopparbergs lan, Gavleborgs lan, Jamtlands lan,
Vasterbottens lan, samt Norrbottens Ian.

b Utbildnings- och aldersstandardiserade loneskillnader, beraknade pa den fasta
lonen.
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·f ga r en1i gt ortsgrupp 4. 1 Lones ki 11 naden me11 an ortsgrupp 5 och orts-"
I'

grupp 4 varierade 1971 mellan 5 % i de lagsta lonegraderna och 0,6 %
i de hogsta. For samtliga ortsgruppsindelade lonegrader pa A- och U
planerna har den genomsnitt1iga loneskillnaden beraknats uppga till
3,3 %. For mannens del ar lonerna hogre i Stockholms lan och skogsla
nen an ide ovriga lanen, vi'lket bl.a. kan tolkas som en effekt av Otts
gruppssystemet. For kvinnornas del ar lonen daremot trots ortsgrupps
systemet lagre i Stockholms lan an i ovriga regioner. De kvinnliga
statsanstallda som arbetar i Stockholms lan har tydligen lagre befatt
ningar an kvinnor med samma utbildning och alder har uppnatt i ovriga
regioner. Detta star; rakt motsattning till den bild av den regionala
befattningsstrukturen som utlokaliseringsbeslutet grundade sig pa.

De regionala loneskillnaderna ar sa1edes av forsumbar storlek och
det lonepolitiska malet lika lon inom olika regioner ar praktiskt taget
redan uppnatt.

8.6 TCO:s LONEPOLITISKA PROGRAM FOR UNDERVISNINGSOMRADET OCH
:'

i·! LONESTRUKTUREN INOM SKOLSEKTORN

8.6.1 Det lonepolitiska proqrammet

En delegation ;nom TCO-S har utarbetat ett lonepolit;skt program for
underv;sn;ngssektorn, v;lket ; detta avsnitt far tjana som utgangspunkt
for en d;skuss;on av lonestrukturen bland lararna. 2

Programmet sags vara ett forsok att ti11ampa de allmanna lonepo
lit;ska mal som TCO har for lararna (se kapite1 4). Nagra av de lone
ski11nader som man enligt programtexten vil1 bekampa kan belysas med
ett citat:

"Delegationen slar fast att dagens loneskillnader pa undervisningsom
radet vilar pa traditionella synsatt och foraldrade varderingar i stal
let for att utga fran en e~hetlig syn pa larararbetet. Faststallan~e

'j

11

,I

:1:
.1.

:j!

1 Ortsgrupp 5 omfattade 1971: I Stockholms Ian kommunerna Botkyrka,
Danderyd, Ekero, Haninge, Huddinge, Jarfalla, Lidingo, Nacka, Sollen
tuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyreso, Taby oeh Vaxholm; i Vaster
norrlands Ian Fjallsjo; i Jamtlands Ian Alsen, Berg, Frostviken, Fol
linge, Hallen, Hammerda1, Hede, Ka11, Morsil, O~ferdal, Rodon, Strom,
Tannas, Undersaker, Are och Ostersund; i Vasterbottens Ian Dorotea, Mala,
Norsjo, Sorsele, Storuman oeh Vilhelmina; samt i Norrbottens Ian samt
liga kommuner. Ovriga kommuner i landet tillhorde ortsgrupp 4.

2 Lonepo1itiskt program for undervisningsomradet TCO-S, LP-TFU, Stock
holm 1973.
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av lonen efter olika larargruppers andel kvinnliga eller manliga be
fattningshavare, faststallande av lonen med stadietillhorigheten som
sjalvstandigt styrande faktor oeh faststallande av lonen efter under
visningsamnenas s.k. teoretiska eller s.k. praktiska karaktar ar oaecep
tabelt. Delegationen anser att foljande faktorer ar mest relevanta oeh
darfor sarskilt bor beaktas vid bedomningen av skillnader i olika larar
uppgifters ansvar, pafrestning oeh svarighetsgrad:

a) Mangsidig speeialiserad eller tekniskt komplicerad undervisning.
b) De undervisade elevernas alder.
c) Elev-, foraldra- oeh arbetslivskontakter.
d) Grad av ansvar for elevernas utveekl'ing, emotionellt, kunskaps- och

fardighetsmassigt.
e) Grad av psykisk oeh fysisk pafrestning i arbetsuppgifterna.
f) Skillnader i ansvar for elever i samband med,betydande sakerhetsris
ker."

De laneskillnader pa lararomradet som enligt citatet bar bekampas
kan undersokas med hjalp av det empiriska material som insamlats till
denna studie. Den ovan atergivna sammanfattningen i punktform tycks
dock strida mot innehallet i citatet. Salunda tycks punkt a) kollidera
med kravet pa utjamning mellan larare i praktiska och teoretiska amnen
och punkt b)' kollidera med kravet pa utjamning mellan olika skolstadier.

8.6.2 Laneskillnader pa grund av lararnas utbildning

Det lonepolitiska programmets uttalande att "1 anes killnader ... vilar
pA foraldrade varderingar i stallet for'att utga fran en enhetlig syn
pA 1arararbetet" kan tolkas sa att lararlonerna bl.a. beror av vad
tjansteman med samma utbildning kan erhalla i alternativa sysselsatt
ningar utanfor utbildningss~ktorn. I tabell 8:7 undersoks darfor om
lonerna for 1arare med nagra typer av akademisk utbildning ligger pa
samma relativa loneniva som dessa akademiker far pa andra hall inom
statsforvaltningen. Eftersom en star del av akademikerna ar anstallda
inom statsforvaltningen kan en sadan jamforelse mellan utbildningssek
torn och ovrig statsforvaltning vara av intresse aven om det skulle ha
varit onskvart att ocksa kunna jamfora med lonerna inom privat sektor.

For det forsta kan man pa grundval av jamforelsen i tabell 8:7

se att lonespridningen me11an akademiker med olika utbi1dning ar mindre
inom utbi1dningssektorn an inom statsforvaltningen i ovrigt. For det
andra kan man konstatera att lonerna inom utbildningssektorn inte dif-

1 Lonepolitiskt program for undervisningsomradet LP-TFU, Stockholm
1973.
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Tabell 8:7. Genomsnittlig l~neskillnad mellan tj~nstem~n med viss .ut

bi1dning och tj~nstem~n med utbi1dni~gen fi1.mag., fi1.

kand. el1er pol.mag. inom undervisningsomradet och inom
hela den stat~iga sektorn 1971.

Anm.: siffrorna utgor aldersstandardiserade skillnader i fast Ion mellan
de olika utbildningsgrupperna, uttryckta i procent av lonen for fil.mag.,
fil.kand. och pol.mag.

ferentieras pa samma s~tt som inom ovrig statsforvaltning. Lakare har
hogre loner om de ar sysselsatta inom andra sektorer an inom undervis
ningssystemet, medan det omvanda galler for personer med ovriga stude
rade slag av akademisk utbildning. Ett exempel pa detta ar utbild
ningen fil.lic. och fil.dr. Om man vil1 arbeta inom undervisnings
sektorn ger en doktors- eller licentiatutbildning hogre re1ativ1on an
om man vill arbeta inom andra sektorer av statsforvaltningen.

I tabell 8:8 jamfors lonerna for larare i ovningsamnen, som for
denna bearbetning sammanforts till en grupp, med lonerna for folkskol
larare, smaskollarare och fil.mag., fil.kand. eller pol.mag. l Enligt
tabellen finns det sadana skillnader mel1an 1arare i ovningsamnen och
folkskollarare som programmet talar om. Forandringarna mellan 1966
och 1971 har dock gatt mot mindre loneskillnader i enlighet med malet
enligt programmet.

I Larare i Qvningsamnen utgors egentligen av personer med ovrig medel
lang utbildning sysselsatta inom utbildningssektor.n.
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Tabel1 8:8. Genomsnitt1ig loneskillnad me11an vissa larare och larare
med fi1.mag., fil.kand. el1er pol.mag.

~1an Kvi nnor
Lara rka tegori' 1966 1971 1966 1971

% % % %

Larare i teckning, s1oj d,
musik, gymnastik m.m. -31,1 -23,5 -33,0 -25,5

Fo1kskollarare -13,5 -11 ,8 -14,6 -16,0
Smas ko 11 ara re -39,9 -27,8 -58,6 -31,4
Fi1.mag., fi1.kand.
e11er po1.mag. 0,0 0,0 0,0 0,0

~.:Siffrorna utgor alders- och skolstadiestandardiserade skillnader
i fast Ion mellan de olika l~rarkategorierna, uttryckta i procent av
lonen for fil.mag., fil.kand. och pol.mag.

8.6.3 Loneskil1nader me11an manliga och kvinnliga larare

Kvinn1iga larare tjanade i genomsnitt 24,0 %mindre an manliga larare
1971. En stor del av forklaringen till detta ar att en storre andel
av de kvinn1iga lararna var smaskollarare. Det fanns 1971 endast 34
manliga smaskollarare men 19 300 kvinnliga. Bland folkskollararna
var fordelningen mellan konen betydligt jamnare - det fanns 12 600
manliga och 13 400 kvinnliga fo1kskol1arare. I den meningen att en
stor andel kvinnliga larare ar sm!skollarare kan man s!ledes instamma
i det lonepolitiska programmet att larargrupper som framst rekryterar
kvinnor erh!11er en lagre·lon.

En annan vasentlig forklaring till de lagre lonerna for kvinnliga
1arare ar att de manliga 1ararna erhAller mycket storre lonebelopp i
form av fasta tillagg (se tabf._11 8:9). Dessa tillagg utgAr for extra
uppgifter av olika slag, och de manliga 1ararna har oftare ~n de kvinn
liga pAtagit sig uppgiften att vara t.ex. huvud1arare, institutions
forestAndare, bib1iotekarie el1er tillsyns1arare. Tillagg for extra
timmar utover tjanstgoringsskyldigheten ingAr ocksA i dessa be1opp. S!
lunda hade manliga larare vid gymnasier och fackskolor sAdana fasta
ti11agg uppg!ende till 15 %av lonep1ans1onen, medan de kvinn1iga la
rarna hade 7 %. For larare vid grundsko1an utgjorde de fasta till-
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Tabell 8:9. Loneski11nad me11an manliga och kvinn1iga 1arare pro
cent av mannens lon.

Ej standardiserad
Standardiserad for olikheter
i Alder och utbildning
Standard;-serad for olikheter
i Alder, utbildning, region
och skolstadium

Lonep1ans
lon

1966

22,9

8,6

8,6

Loneplans
lon

1971

19,7

10,9

8,9

Fast lon
1971 .

24,0-
~

12,4

13,0

Anm.: Standardisering har skett med mannens fordelning.

laggen 11 %for m~nnen och 4 % for kvinnorna (se kapitel 5). Dessa
skillnader medforde att skillnaderna i loneplanslonen mellan man1iga
och kvinn1iga l~rare var mindre an skillnaderna i fast lon. Den Al
ders- och utbildningsstandardiserade ski1lnaden mel1an man och kvinnor
uppgick 1971 till 12,4 %for den fasta lonen och 10,9 % for lonep1ans
lonen.

En tredje forklaring till loneskillnaderna me11an manliga och
kvinnliga 1arare ~r att manliga l~rare befordrats till skolledartj~ns

ter i storre utstrackning ~n kvinnliga larare. Den andel av de man
1iga la~arna som blivit rektorer, bitr~dande rektorer el~er studierek
torer utgjorde 8,6 % 1971, medan av de kvinnliga lararna endast 0,7 %
befordrats till sAdana tjanster. 1

Om larartjanster pA samma utbi1dningsniva var p1acerade i hogre
lonegrader nar de huvudsakligen rekryteras av man an nar de huvudsak
ligen rekryteras av kvinnor, skulle detta vara en fjarde orsak. TCO:s
program skulle kunna tolkas sA att det inte anses berattigat att t.ex.
manliga yrkes1arare i tekniska amnen sAsom framgAr av tabe11 8:10 har
en genomsnitt1igt hogre lonegradsp1acering an kvinn1iga larare i maskin
skrivning och hushAl1samnen. Larare i textils10jd och tras10jd upp
fy11er daremot TCO:s mA1sattning, eftersom de har samma genomsnittliga
lonegradsp1acering.

1 Dessa siffror har framtagits genom en bearbetning av avtalsverkets
lonestatistik, SAV, Lonestatistik statstjansteman, 1971.
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labe1l 8:10. Genomsnitt1ig l~negrad pA U~p1anen 1971 f~r olika l~rar

grueper.

L~ra rka tegori ~~~n Kvinnor

L~rare ; text;lsl~jd 10,6
L~rare ; tras1~jd 10,7
Gymnastikl~rare 13,3 13,3
Yrkesl~rare 12,4
Larare ; tekniska ~mnen 11 ,7
Larare i maskinskrivning 10,5

Husha11s1~rare 10,8
Adjunkter 16,2 16,0
Fo1ks ko 11 ~ra re 11 ,5 11 ,3
Sma sko 11 ara re 5,6 8,0

Anm.: Bearbetning av SAV, Lonestatistik statstjansteman 1971.

8.6.4 L~neski11nader me11an olika sko1stadier

Skolstadiet bar enligt TCO:s lonepolitiska skrift inte ti11matas en
sja1vst~ndig lanedifferentierande effekt. Ett satt att undersoka om
nagon sadan effekt finns ar att se om det finns nagra laneski11nader
me11an personer som ~r lika gam1a och har samma utbi1dning och arbetar
vid olika sko1former. En sadan jamfdre1se gars; tabel1 8:11. 1966
hade akademiskt utbi1dade man1iga 1arare en lon som var i genomsnitt
5,1 %hogre vid gymnasier och facksko1or an vid grundsko1an. For de
kvinn1iga 1ararna var motsvarande ski11nad nagot storre (6,5 %). Dessa
ski11nader hade emel1ertid 1971 nastan forsvunnit och uppgick endast till
1,3 %respektive 1,9 %.

For de icke akademiskt utbildade 1ararna hade skolformen inte na
gon storre lonedifferentierande verkan bland mannen yare sig 1966 e11er
1971. For de kvinnliga 1ararna fanns det daremot en ganska stor lone
differentiering pa grund av sko1stadiet. Denna ski11nad beror pA den
tidigare konstaterade skillnaden mellan smasko11arare och andra icke aka
demiskt utbi1dade larare. Skillnader~a hade dock krympt mel1an 1966 och
1971 .
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Ta be11 8: 11 . Genomsnitt1ig procentue11 avvike1se f~r olika l~rarqrupper

fran mede11~nen for larare vid grundskolan. Loneplansl~ner.

f\1an Kvinnor
1966 1971 1966 1971

Akademiskt utbildade 1arare

Universitet och hogskolor 12,2 11 ,6 -1 ,8 -0,5
Gymnasier och facksko1or 5, 1 1,3 6,5 1,9

Obligatoriska sko1vasendet 0,0 0,0 0,0 0,0

I Icke akademiskt utbildade 1arare!
i ~

Gymnasier och facksko1or 2,3 -3,1 17,0 7,2
Obl i ga tori ska skolv~sendet 0,0 0,0 0,0 0,0

Anm.: Loneskillnaderna ar standardiserade for olikheter i aldersfor
delningen mellan skolformerna.

Sko1formen har sa1edes i stort sett ingen sja1vst~ndig l~nedif

ferentierande effekt bland l~rare som har samma utbildning.

8.7 HUR MYCKET KAN LONTAGARORGANISATIONERNA PAVERKA LONESTRUKTUREN?

I detta kapite1 har visats att 1~neski11naderna mel1an tjansteman med
olika lang utbildning har minskat under perioden 1966-1971. Utveck
1ingen har darfor gatt mot det av Statsanstal1das Forbund uppstallda
malet att e1iminera loneskil1naderna mellan de egna med1emmarna ochmed
lemmar i de bada andra organisationerna. Men man kan anda inte to1ka
detta som enbart en effekt av SF:s lonepolitik. F~r det forsta har
TeO och SACO haft ett mal som strider mot detta, namligen att varna om
sina egna medlemmars relativ1oner. For det andra har under den stu
derade perioden utbudet av hogre utbildade personer okat kraftigt, vil
ket borde ha medfort att loneski11naderna mel1an personer med olika
lang utbi1dning anda skulle ha minskat. En ytter1igare minskning av
dessa skil1nader kan bara paga sa lange loneskil1naderna inte blir
al1tfor sma for att locka tndivider att skaffa sig de langre utbild
ningarna. Hur stora loneskillnader som kravs harfor diskuterade i
kapitel 6. Lonerna inom den stat1iga sektorn far inte heller avvika
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alltfor mycket fran lonerna for personer.med motsvarande utbildning

inom den privata sektorn om den statliga skall kunna konkurrera om
den mest kvalificerade arbetskraften. Detta problem diskuteras i ka

pitel 9.
Det visades ocksa i detta kapitel att det finns loneskillnader

mellan m~n och kvinnor inom alla tre lontagarko11ektiven och att dessa

skillnader har minskat mellan 1966 och 1971. Antagligen gar det inte
att via lonepa1itik helt eliminera loneskillnader mellan konen, efter
som sannolikt en del av loneskillnaden forklaras av att kvinnorna i
genomsnitt inte hunnit meritera sig lika mycket som m~nnen (se kapitel
7). Det torde d~rfor vara rik~igt att sam arganisationerna s~ger i
sina lonepolitiska skrifter, kvinno1onefragan maste angripas aven med
familjepolitik. Forst nar kvinnornas deltagande i forvarvslivet blir
lika omfattande sam mannens kan man rakna med att loneskillnaderna for
svinner helt. Detta kan uppnas n~r det blir mojligt for a11a att gora
karriar inom normal arbetstid.

Den individuella lonespridningen visade sig ha minskat under pe
rioden. Man kan inte vanta sig att en loneutjamning som minskar lone
skillnaderna mellan personer inom a1ders- och utbildningsgrupper kan
drivas mot noll. For att individerna skall ha ett intresse a~ att
vidareutbilda sig under yrkeslivet maste det finnas loneski1lnader som
skapar sadana incitament. En del av spridningen kring alderslonekur
van kan namligen antas vara orsakad av att individerna valjer olika ka
karri~rer, som i olika aldersgrupper omfattar ett olika stort matt av
inlarning. (Se kapitlen 3 och 6, avsnitt 6.4.3).
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KAPITEL 9

EN J~MF5RELSE AV L5NERNA INOM STATLIG 0CH PRIVAT SEKTOR

9.1 INLEDNING

Staten maste konkurrera om arbetskraften med den privata sektorn. For
att kvalificerad arbetskraft skall soka sig till den statliga sektorn
maste darfor dennas loner och andra anstallningsvillkor vara konkurrens
kraftiga i forhAllande till anstallningsvillkoren inom den privata sek~

torn. Individens val mellan anstallningar inom statlig och privat sek
tor paverkas av hela den livsinkomst han kan forvanta sig inom endera
sektorn. En lagre begynnelselon i den ena sektorn kan vagas mot for
vantningar om en hogre lon senare under yrkeslivet an i den andra sek-

\

torn. For att lonerna hos staten skall vara konkurrenskraftiga i for-
hAllande till den privata sektorns loner bar saledes den inkomst man
kan erhalla under hela sitt yrkesliv vara ungefar lika stor inom bAda
sektorerna. I jamvikt kan skillnader endast foreligga om andra an
stallningsformaner kan kompensera en lagre lon (se kapite1 3).

Inom den privata sektorn rader s.k. IIfri lonesattning". Innebor
den ar att lonerna satts individuel1t for varje tjansteman till ski1l
nad mot det bundna lonesystemet inom den statliga sektorn, dar lonerna
satts for befattningar en1igt det stat1iga lonesystemet (se kapite1 2).
Det bundna lonesystemet kan vid forsta paseendet tyckas forhindra en
konkurrensmassig lonesattning inom den statliga sektorn. 1 Men via en
anpassning av kvalifikationskraven pa de personer som staten efterfra
gar till olika tjanster kan de statliga lonerna anpassas till marknads
lonerna (se kapite1 3).

En annan invandning mot en marknadsanpassad lonesattning inom den
stat1iga sektorn ar att staten kanske inte vill ha en lonestruktur som
li.knar lonestrukturen inom den privata sektorn. Medan SAF:s politik
for lonedifferentiering kan antas ha till syfte att skapa en lonestruk
tur som sa mycket som mojligt underlattar rekrytering av personal till

1 Nackdelarna med det bundna 10nesystemet diskuteras i "Det statliga
lone- och tjanstesystemet", promemoria avgiven av Lonesystemsutred
ningen i ~ri1 1974, DS Fi 1974:6.
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a1la slags arbeten, kan det for staten som arbetsgivare finnas mal vid
sidan av detta, t.ex. att astadkomma en okad loneutjamning aven om .
detta skulle forsvara rekryteringen till de hogst kvalificerade tjans
terna. En starkt avvikande lonestruktur inom den statliga sektorn
skulle dock pa langre sikt skapa sa stora rekryteringsprob1em att kra
vet pa utjamning formodligen maste underordnas rekryteringsargumentet.

Kapitlet inleds med en jamforelse av loneskillnaderna inom res~

pektive sektor. Denna jamforelse ger svar pa fragan: ~r loneskillna
derna pa grund av utbildning, alder och kon av samma stor1ekso!dning
inom privat som statlig sektor? Darefter undersoks om forandringarna
i lonestrukturen varit likartade inom de bada sektorerna. Sedan analy
seras fragan om statens loner och andra anstallningsvillkor ar kon
kurrenskraftiga gentemot den privata sektorn. Darvid undersoks liv5
lonen med hjalp av alderslonekurvor for olika utbildningsgrupper.
Slutligen gors ett forsok att utrona om andra anstallningsforhallanden
an lonen har bidragit till statens konkurrensformaga.

9.2 J~MFORBARHETEN MELLAN LONESTATISTIKEN FOR PRIVAT OCH STATLIG
SEKTOR

Det statistiska materia let for den privata sektorns loner utgors av
SAF:s tjanstemannastatistik. Det lonebegrepp som anvands i SAF-stati
stiken motsvarar narmast begreppet fast lon i statstjanstemannastati
stiken (se kapitel 5). Detta innebar att jamforelserna med den stat
1iga lonestrukturen for 1971 inte stoter pa problem vad galler lone
begreppet. For att kunna jamfora ocksa med 1966 ars stat1iga loner,
vilka endast finns i form av loneplansloner, har dessa raknats upp med
kvoten me1lan den fasta lonen och lonep1ans1onen for 1971. Detta inne
bar att vi antar att kvoten mel-lan fast lon och loneplanslon var den
samma 1966 som 1971.

En analys som grundar sig pa teorin for investeringar i kunskaps
kapital forutsatter tillgang till en utbildningsgrupperad statistik.
SAF-statistiken sarredovisar ett mindre antal utbildningsgrupper an
statstjanstemannastatistiken. Endast omkring en tredjedel av de man
liga privatanstallda tjanstemannen har fordelats pa utbildningsgrupper.
En ytterligare nackdel med SAF-statistikens utbildningsgruppering ar
att man inte kan sarskilja lonelaget for personer med enbart grundskola
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e11er fo1kskola. Den privata sektorns tjansteman kan forde1as efter
utbi1dningstidens 1angd endast genom en inde1ning i for det forsta
akademiker, for det andra de sarredovisade icke akademi~ka slagen av

utbi1dning och for det tredje a11a ovriga utbi1dningsgrupper. Den ut
bi1dningsfordelning som anvands i den fo1jande ana1ysen aterges i ta
bell 9: 1.

Vid jamforelsen finns ocksA problem pa grund av att den under

sokta populatLonen i viss man skiljer sig fran den avsedda. I SAF-ma
teria1et ingar inte tjansteman som uppnatt foretags1edande sta11ning,1

Tabe11 9:1. Tjanstemannens fordelning pa olika slag av utbi1dning

inom stat1ig och privat sektor 1971

Andel tjansteman med viss utbi1dning, procent

Kvinnor

Utbildning

Teknisk facksko1a a

Ekonomisk fackskola a

Studentexamen

Gymnasieekonom

Institutsingenjor

Gymnasieingenjor

Summa fackskole- och
gymnasieutbi1dade

Civi1ingenjor

Civilekonom

Ovriga akademiker

Summa akademiker

Ovriga tjansteman

Samtliga tjansteman

Tota1a anta1et
tjansteman

Stats- Privat- Stats- Privat-
ansta11da anstallda ansta11da ansta11da

5,3 2,1 1,5 0,2

3,4 1,8 14,8 3,2
1,5 0,8 2,1 1,6

0,1 1,3 0,4 4,9
3,5 13,1 0,2 0,4

2,6 9,2 0,2 0,8

16,4 28,3 19,2 11 , 1

2,2 3,5 0,1 0,2

0,5 0,8 0,2 0,1

12,9 1,3 9,3 0,8

15,6 5,6 9,6 1,1 -.

68,0 66,1 71,2 87,8

100,0 100,0 100,0 100,0

215 345 216 526 129 803 66 209

~ -I-nom -den-s-t~ati--±-ga -s-e-ktorrr-har -vis s-a gr-u-p-p-e-r--av-t j-a-ns-t-em-a-n---m-ed--efi-\j-t:---

bildning av samma typ oeh langd som teknisk respektive ekonomisk faek
skola forts till dessa koder.

1 Se Klevmarken [1972], dar stor1eken av denna effekt diskuteras geno~
en jamforelse med Civilingenjorsforbundets lonestatistik.
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medan daremot statstjanstemannastatistiken omfattar aven chefstjanste

mannen. Ett annat problem av denna art ar att populationen av stats
tjansteman inte omfattar tjansteman som inte ar loneplansp1acerade.

De icke loneplansp1acerade heltidsansta1lda utgor dock endast 2,2 %
av samtliga heltidsanstallda statstjansteman. Genomsnittslonen for de
icke loneplansp1acerade heltidsanstal1da tjanstemannen var 1971 lagre
an for de loneplansplacerade (2 685 kronor respektive 2 961 kronor).l
Effekten av att icke loneplansp1acerade statstjansteman inte omfattas
av studien ar tro1igen sa liten att man utan vidare kan bo~tse ifrAn
den. Effekten av att chefstjanstemannen inte omfattas av SAF-statisti
ken ar att lonerna for a1dre lAngtidsutbildade privatanstal1da tjanste
man underskattas.

9.3 LUNESTRUKTUREN INOM STATLIG RESPEKTIVE PRIVAT SEKTOR

9.3.1 Loneskillnader inom vardera sektorn 1971

Med hjalp av den ·statistiska model1 som redovisats i kapite1 5 har 10
nestrukturen for privatansta11da och statsansta11da tjansteman under
sokts. Tjanstemannen har darvid forde1ats pA utbildningsgrupper enligt
tabell 9:1. Resultaten aterges i tabell 9:2.

Av tabe11en framgar att lonerna for manliga tjansteman varierade
mer med Aldern inom privat sektor an inom statlig sektor. SAlunda var
lonen for privatansta11da manliga tjansteman inom en given utbildnings
grupp mer an dubbelt sa hog i Aldersgruppen over 55 ar som i alders
gruppen 20-24 Ar, medan motsvarande skil1nad for statstjanstemannen
endast var 78 %. For de kvinnliga tjanstemannen var skillnaderna mel
lan de bAda sektorerna ifrAga om Alderns lonedifferentierande effekt
inte lika stora, men aven for dem medforde Aldern en storre lonediffe
rentiering inom den privata sektorn an inom den statliga.

Utbildningens lonedifferentierande effekt skiljer sig vissa av
seenden mel1an statlig och privat sektor., Sa1unda hade civilingenjo
rer och civilekonomer hogre loner i forha11ande till tjansteman med en
bart studentexamen inom privat sektor an inom statlig, medan det om
yanda gallde for gruppen ovriga akadem~ker.

1 Se SAV, Lonestatistik, statstjansteman 1971, s.12.
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Tabell 9:2. Loneskillnader med avseende pa utb;ldni~g och alder inom
statlig och privat sektor 1971

Procentuell avvikelse fran'den lon som
tjansteman med studentexamen ; a.1dersgrup-
pen 20-24 ar hade for tjansteman med Samma
kon~ ansta1lda i samma sektor

Man Kvinnor
Privat Sta t1; 9 Privat Stat1ig
sektor sektor sektor sektor

Utbildning

Teknisk facksko1a -10,5 -22~5 1,6 - 8~4

Ekonomisk fackskola 0,2 -14~7 - 1, 1 - 9~2

Studentexamen 0~0 0~0 0,0 0,0
Gymnasieekonom 3~8 -19~2 4,8 - 8~6

Institutsingenjor 0,9 - 5~6 11 ,3 7~0

Gymnasieingenjor 6,8 1 ~ 5 17,9 17~2

Civi1ingenjor 54,9 46~3 68,6 49,2
Civi1ekonom 51 ,2 41,5 54, 1 47,8
Ovriga akademiker 33~9 39,9 48,2 53~0

Ovriga slag av utbildning -22~6 -25~0 -16,4 2~0

Alder

-19 ar -69,5 -39,9 -45,6 -32,6
20-24 0,0 O~O 0,0 0,0
25-29 40,2 23,9 31,4 26,0
30-34 78, 1 47~8 45,0 39,9

35-39 105,8 65,2 52,2 47,5

40-44 118,8 72,0 55,8 47,8
45-49 125, 1 71,8 58,9 44,2
50-54 124,8 73,4 62,6 44,0

55- 110,2 78,0 56,0 51,5

Geometrisk medel10n for
tjansteman med student-
examen 20-24 ar, kr 2 566 2 589 2 076 2 059

Geometrisk mede110n for
samtliga,tjansteman~ kr 3 491 3 284 2 132 2 625
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Av tabell 9:2 framgar att den geometriska medellonen var hogst

for privatanstallda manliga tjansteman och lagst for privatanstallda

kvinnliga tjansteman. Genom att standardisera sa som gjorts i kapitel 7
kan vi undersoka hur mycket av loneskil1naderna me11an man och kvinnor
inom statlig och privat sektor som kan fork1aras av kvinnornas lagre
mede1a1der och avvikande forde1ning pA de utbi1dningsgrupper som det
varit mojligt att sarredovisa.

I tabe11 9:3 aterges resultaten efter standardisering. I den
ovre de1en av tabe11en har standardiseringen skett med utgangspunkt fran
de regressionsskattningar som aterges i tabe11 9:2, dvs. med forde1ning
pa 10 utbi1dningsgrupper. I den undre de1en av tabe11en har tiansteman
nen d~remot endast forde1ats pa tre utbi1dningsgrupper. Ska1et 1ill den
senare standardiseringen ar att det for 1966 inte har varit mojl- ;t att
fordela tjanstemannen efter utbi1dning pa fler an dessa tre grupper.
Bade de skattade ej standardiserade geometriska medelvardena och de
standardiserade medelvardena skiljer sig at beroende pA vilken utbild
ningsfordelning man arbetar med. 1

9.3.2 Lonestrukturens forandring me11an 1966 och 1971

1966 sarredovisades annu farre utbi1dningsgrupper i SAF-statistiken an
1971, nam1igen utover de akademiska utbi1dningstyperna endast gymnasie
ingenjorer, institutsingenjorer och gymnasieekonomer. Darfor har for

ana1ysen av forandringarna i lonestrukturen me11an 1966 och 1971 tjanste
mannen indelats i de tre utbi1dningsgrupperna akademiker, gymnasieut
bildade ekonomer och ingenjorer samt ovriga tjansteman.

Tjanstemannens fordelning pa dessa tre utbi1dningsgrupper redovi
sas i tabe11 9:4. Anta1et ansta11da akademiker har okat inom saval stat
1ig som privat sektor under perioden 1966-1971. ~ven antalet ansta11da
gymnasieutbildade ekonomer och ingenjorer har okat inom bAda sektorerna.
Under perioden har arbetsmarknadssituationen for personer med 1angre ut
bildning andrats fran efterfrageoverskott till utbudsoverskott. 2

1 Loneski11naden me11an man oeb kvinnor nar man jamfor aritmetiska me
delvarden for mannens resp. kvinnornas Ion uppgiek i procent av mannens
Ion till: i privat sektor 1971: 39,1 %

i stat1ig sektor 1971: 18,5 %
i privat sektor 1966: 46,8 %
i statlig sektor 1966: 26,2 %

2 8e "Information i prognosfragor", nr 1973:12, utgiven av 8CB.
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Tabell 9:3. Loneski11nader me11an man och kvinnor statlig och privat
sektor 1966 och 1971

Loneski11nad i % av mannens lon

Specifikation av
utbi1dningsvariabe1n

A. IJ~~~~~~~~~~~_f~~9~1~9~

E~_!1Q_~!~iI9~1~g~9r~E:

E~r

Standardiserad for olikhe-
Ej ter i alder och utbildning

Sektor standar- med mannens med kvinnornas
och ar diserad forde1ning forde1ning

1) Ekonomisk facksko1a Privat
2) Teknisk facksko1a 1971 38,3 25,4 21,0

3) Studentexamen Stat1ig
4) Gymnasieekonom 1971 20, 1 10,7 8,4

5) Institutsingenjor

6) Gymnasieingenjor

7) Civi1ingenjor

8) Civilekonom

9) Ovriga akademiker
10) tJvriga tjansteman

B. Ij~~!~~~~~~~_f~~9~l~9~

e~_!~~_~!~!l~~!~9~gr~E:

E~r

1) Akademiker Privat

2) Gymnasieutbildade 1971 41,7 26,4 19,0

ekonomer och ingenjorer Sta tl ig
3) Ovriga tjansteman 1971 17,8 11 ,0 7,7

Privat
1966 46,4 31 ,1 24,7

Stat1ig
1966 25,5 15,9 12,1

Anm.: Orsaken till att de ej standardiserade 1oneski11naderna b1ir olika
i de bada berakningarna for 1971 ar ate den nedre de~en beraknats pa mer
aggregerade data. I den ovre de1en utgors observationerna av aritmetisk
mede110ner i varje kombination av de 10 utbi1dningsgrupperna OCR 9 alder

'grupper, medan i den nedre de1en observationerna utgors av aritmetiska U1

de110ner i varje kombination av de 3 utbi1dningsgrupperna och 9 a1ders
grupper. For 1966 har antagits att den fasta lonen overstiger lone
p1anslonen med samma procentsats som for 1971.
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Tabe11 9:4. Anta1et tjansteman privat och stat1ig sektor 1966
och 1971.

Privat sektor .Sta t1 i 9 sektor
1966 1971 1966 1971

Akademiker 8 587 12 816 38 017 46 065
Gymnasieutbi1dade
ingenjorer och
ekonomera 46 562 55 062 12 479 14 283

Uvrig utbi1dning 205 650 214 857 261 490 284 800

Summa 260 799 282 735 311 986 345148
Andel akademiker, % 3,3 4,5 12,2 13,3

a Gymnasieingenjorer + institutsingenjorer + gymnasieekonomer.

Den lonedifferentierande effekten av alder och utbildning har be
raknats for 19~6 och 1971 pa samma satt som i tabe11 9:2 men med den
ski11naden att tjanstemannen endast fordelats pa de tre utbildnings
grupper som redovisats i tabel1 9:4. Utbi1dningens lonedifferentierande
effekt, sadan den beraknats med denna statistiska modell, redovisas i
ta be11 9:5. 1

Det re1ativa lonelaget for akademiker har forsamrats inom bada
sektorerna och for bada konen. ~ven for gymnasieutbi1dade ekonomer och
ingenjorer har en sankning av relativ10nen skett inom bade privat och

sta t1 i 9 sektor.
Man kan tanka sig tva olika reaktioner pa utbudsoverskottet av

1a-ntgi dsutbi 1dade. Det ena ar att lone1aget i de tradi ti one11 a befa tt
ningarna inte forandras men att arbetsmarknaden for langtidsutbildade

i sta11et utvidgas sa att dessa aven soker sig till delar av arbetsmark
naden som tidigare norma1t kravde kortare utbildning. Den andra reak
tionen ar att det re1ativa lonelaget i traditione1la befattningar sanks.

Bada dessa reaktioner leder till att det re1ativa lonelaget for tjanste

man med langre utbildning sanks.
Genom tvA andra studier av SAF-statistikens loner kan man sluta

sig till att den vanligaste reaktionen varit den forsta, namligen att
arbetsmarknaden for lAngtidsutbildade har utvidgats sA att de anstal1ts
i lagre befattningar dar man forut inte kravt langre utbildning. K1ev-

1 Lonen inom den stat1iga sektorn har for 1966 beraknats som LON 1966 =
LLON 1966 x (FLON 1971/LLON 1971) for varje observation. En observation
i dessa berakningar utgors av medellonen for tjansteman med samma alder
oeh utbi1dning. FLON = fast Ion oeh LLON = lonep1ans1on.
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Tabell 9:5. A1dersstandardiserade loneski11nader ino~ privat och stat

1i9 sektor for olika utbildnin9sgrupper 1966 och 1971
Procentuel1 avvikelse fran mede110nen fo~ tjansteman med
ovriga slag av utbi1dning, av samrna kon inom samma sektor

1966 1971

~~~1_E~1Y~!_~~~!2~

Akademiker
Gymnasieutbi1dade ekonomer
och i ngenjorera

Tjansteman med ovriga slag
av utbildning

~~Dl_~!~!lig_~~~!Qr

Akademiker
Gymnasieutbildade ekonomer
och ingenjorera

Tjansteman med ovriga slag
av utbildning

~Yi~~Q~!_~!~!li9_~~~!Qr

Akademi ker
Gymnasieutbildade ekonomer
och ingenjorera

Tjansteman med Qvriga slag
av utbi1dning

88,2

32,6

0,0

76,0

31,8

0,0

65,3

13,5

0,0

69,7

24,4

0,0

64, 1

20,8

0,0

52,4

2,4

0,0

a Gymnasieingenjorer + institutsingenjorer + gymnasieekonomer.

marken [1972] och [1974] har visat att lonere1ationerna mel1an olika
befattningar praktiskt taget inte forandrades me11an 1964 och 1968.
1968 hade arbetsmarknads1~get borjat slA am frAn brist pA lAngtidsut
bildade till balans e1ler overskott, men detta hade sAledes inte med
fort nAgra forandringar i lonere1ationerna mel1an olika befattningar.
Usterberg och Rydh [1971] har visat att andelen 1Angtidsutbi1dade som
rekryterats pA lagre befattningsnivAer successivt okade under 60-talet

fram til' 1970. 1

1 Se Osterberg och Rydh [1971], s.285.
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Som en ,bidragande orsak till sankningen av det relativa lonela

get for langtidsutbildade angavs i kapitel 8 att framforallt SF drivit
en lonepolitik som syftat till utjamning mellan tjansteman tillhorande
de olika arbetstagarorganisationerna. Loneskillnaderna mellan de olika
utbildningskategorierna ar mindre i den statliga sektorn an i den pri
vata, men minskningen i akademikernas relativlon har snarast varit
storre i den privata sektorn an i den statliga. En tolkning av detta
ar att den i kapitel 8 pavisade minskningen av loneskillnaderna mellan
SF:s medlemmar och medlemmarna i TCO och SACO pa grund av utbudsokningen
av langtidsutbildade skulle ha skett aven lonepolitiken forutan. En
alternativ tolkning ar att laglonepolitiken som drivits av LO aven for
den privata sektorn varit framgangsrik ocksa i denna sektor.

De berakningsmetoder som ligger till grund for tabell 9:5 har ock
sa anvants for att berakna hur loneskillnaden mellan man och·kvinnor
forandrats under perioden. Resultaten av dessa berakningar atergavs i
tabell 9:3. Det framgick dar att den ej standardiserade loneskillnaden
mellan konen minskats betydligt mer inom den statliga sektorn an inom
den privata. Till en del berodde detta pa att de kvinnliga statstjanste-

'mannens Alders- och utbi1dningsforde1ning narmat sig mannens, medan in
om den privata sektorn kvinnornas Alders- och utbildningsforde1ning inte
hade namnvart narmat sig mannens forde1ning. Den A1ders- och utbi1d-
nings standa rd i serade· 1ones ki 11 naden va r sava1 1966 som 1971 dubbe1t sa
stor inom privat sektor som inom statlig sektor.

I detta' avsnitt h~r visats att 'loneskillnaderna i mAnga avseen
den varit mindre inom den, statliga sektorn an inom den privata sektorn.

SA1edes har loneskil1naderna me11an a1dre och yngre tja~steman, mel1an
lAngtidsutbi1dade och korttidsutbildade samt mellan man och kvinnor va
rit mindre inom den stat1iga sektorn an inom den privata sektorn. Vi
skall i det foljande unders~ka om staten trots dessa skillnader kunnat
erbjuda loner och anstallningsforhAllanden som varit konkurrenskraftiga
mot den privata sektorns.

9.4 INNEBORDEN AV BEGREPPET KONKURRENSKRAFT

Loner och andra anstallningsforhAllanden inom den statliga sektorn ar
konkurrenskraftiga i forhAllande till anstallningsforhAllandena inom

den privata sektorn, om staten kan rekrytera och behAlla kvalificerad
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personal for alla forekommande arbetsuppgifter. Om anstallningsforhal

landena inte ar konkurrenskraftiga lamnar manga tjansteman den statliga
sektorn for att overga till privat tjanst, och staten far halla till
godo med personer som inte lyckats erhA11a en anstal1ning i privat tjanst.

En viktig information for att bedoma statens konkurenskraft ar en
jamfore1se av livslonerna inom statli·g och privat sektor. Men den ge
nomsnittliga livslon som man kan erhalla genom att agna sitt yrkesliv
at endera sektorn ar inte den enda faktor som paverkar konkurrenskraf
ten. Andra faktorer an lonen paverkar valet me11an statlig och privat
sektor. En del av dessa kan varderas i pengar. Detta galler t.ex.
ski11nader i semesterformaner, ski11nader ; fraga om avdrag for tjanst
ledighet och mojligheter att erhalla beta1da extrauppdrag. Andra fak
torer som paverkar valet ar arbetsuppgifternas art. En individ kan
medvetet va1ja en tjanst med lagre lon darfor att han eller hon ar mer
intresserad av de arbetsuppgifter som erbjuds. Anstallningstryggheten
ar ocksa en faktor som paverkar valet mellan olika arbetsgivare.

Det finns saledes en mangd faktorer som paverkar konkurrenskraf
ten mellan statlig och privat sektor. I resten av detta kapitel skall
vi forsoka utrona om det ar mojligt att saga nagot om statens konkur
renskraft.

Om vi bortser fran andra faktorer an lonen ar det mojligt att an
ge under vilka forutsattningar de statliga anstallningsvillkoren ar kon
kurrenskraftiga gentemot de privata. I kapitel 3 motiverades anvand
ningen av tvarsnittskurvor for en jamforelse av livslonens storlek. I
det foljande kommer darfor alderslonekurvorna for 1971 att jamforas.

Jamforelsen avser alderslonekurvor for tjansteman med samma ut
bildning, eftersom investeringar i skolutbildning, om jamvikt forelig
ger, antas ha samma produktivitetshojande effekt i bAda sektorerna.
Daremot kan det i jamvikt finnas systematiska skillnader mellan de ba
da sektorerna i fraga om mangden och arten av investeringar i kunskaps
kapital under yrkesarbetet. Dessa faktorer paverkar Alderslonekurvor
nas lutning (se kapitel 3).

I jamv;kt lonar det sig ;nte for nagon individ att byta anstall
n;ng mellan den statliga och den privata sektorn. I detta lage ar, sa
lange vi bortser fran andra faktorer an lonen, nuvardet av livslonen
detsamma inom de bada sektorerna. Detta villkor innebar att antingen

sammanfaller alderslonekurvorna inom den statliga och den privata sek
torn for tjansteman med samma utbildning, eller skar de bada sektorernas
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kurvor varandra. Konkurrenskraftiga loner definieras sa att villkoret
for jamvikt pa arbetsmarknaden ar uppfyllt.

Om begynnelselonerna ar lagre i privat an i statlig tjanst, men

lonerna efter en tids yrkeserfarenhet stiger snabbare i privat tjanst,
kan detta vara forenligt med jamvikt. Men detta galler inte om man kan

valja en bit av vardera kurvan genom att borja sin karriar i statlig
sektor och sedan overga till privat sektor. Resultatet blir i sa fall
att privata foretag erhaller vinsten av den yrkeskunnighet som tjanste
mannen tillagnat sig genom den statliga verksamheten. Statliga myndig

heter far; sa fall sta for upplarningskostnader som'sedan ger avkast

ning i privata foretag, och de statliga lonerna ar d~ ur konkurrens
synvinkel felaktigt satta.

Om daremot den yrkestraning som erhalls inom den statliga myndig
heten inte ar anvandbar for verksamhet i privat sektor, minskar risken
for att tjanstemannen overgar till privat sektor efter en tids yrkes
erfarenhet i statlig -tjanst. En flackare kurva med hogre begynnelse

lon i statlig tjanst ar sAledes konkurrenskraftig med en brantare kurva
med lagre begynnelselon i privat tjanst endast om de forvarvade yrkes

kunskaperna ar specifika for den statliga sektorn.

Om nuvardet av livslonen ar lagre i den statliga sektorn an i den
privata, ar de statliga lonerna inte konkurrenskraftiga. PA langre
sikt galler detta inte ens om den yrkestraning som erhAllits a~ av helt
specifik nature ~ven om det pa kort sikt kan finnas loneskillnader utan
att statstjansteman overgar till privat tjanst, kommer detta att pa lang

re sikt medfora rekryteringsproblem genom att ungdomar inte kommer att
valja en statlig karriar.

9.5 DE STATl I GA LtP-' ;AS -1f1NKURRENSKRAFT

9.5.1 Jamforelse av alderslonekurvor for olika utbildningsgrupper

En jamforelse av Alderslonekurvan for genomsnittet av samtliga tjanste
man i SAF:s stntistik och kurvan for genomsnittet av samtliga stats
tjansteman avslojar n~gra vasentliga skillnader (se figur 9:1). For

mannen galler att lonen i den yngsta aldersgruppen ar lagre i privat
tjanst an i statlig, medan lonerna sedan stiger snabbare med aldern i

privat tjanst. Storre delen av Alderslonekurvan ligger darfor pA en

lagre nivA for statstjansteman an for privatanstallda tjansteman.
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Figur 9:1. A1derslonekurYor for man statlig och privat tjanst 1971

Manads10n
kr

4 000

Statsanstallda

Statsanstallda exk~

rivat- larar(
anstallda

3 000

2 000

1 000

L...-----L20---L...-.....3-0-~-4""0-'"""'--5....0-.........-6....0--6....5----. Alder

Alderslonekurvan for statstjansteman exklusive lararsektorn ligger
annu lagre.

For de kvinnliga tjanstemannen ligger daremot den statliga kurvan
i hela dess langd pa en hogre niva. Om man exkluderar lararna ar det
dock en relativt god overensstammelse mellan lonerna ;~stat1ig och
pr ivat tj anst. (Se f; gur 9: 2. )

Skalet till att det kan vara befogat att jamfora lonerna for
statstjansteman utom larare,med lonerna for pr;vatanstallda tjanste-
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Figur 9:2. A1derslonekurvor for kvinnor statlig och privat tjanst
1971
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man ar att lararna i genomsnitt har langre utbildning an andra stats
tjansteman. Andelen manliga akademiker bland statstjanstemannen ut-

gar 15,6 %, men om man utelamnar lararna, av vilka 19 000 ar akademiskt
utbildade, aterstar en akademikerandel pA g,7 %att jamforas med 5,6 %
bland privatanstallda tjansteman. De kvinnliga akademikerna utgor 9,6%
av de kvinnliga statstjanstemannen. Exklusive lararna utgor akademiker
andelen 2,9 %, vilket fartfarande ar hogre an akademikerandelen bland
de privatansta11da kvinnliga tjanstemannen som uppgar till 1,1 %.

I figurerna 9:6-9:11, sam Aterfinns sist i detta kapitel, redo
visas alderslonekurvorna for de tre u~bildningsgruppernaakademiker,
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gymnasie- och fackskoleutbildade samt ovriga tjansteman. Resultaten

av en motsvarande jamforelse f~r var och en av de utbildningsgrupper

som ar mojliga att sarredovisa inom bade statlig oc~ privat sektor

sammanfattas i tabell 9:6. Sammanfattningsvis kan man saga att al
derslonekurvan for manliga akademiker ligger hogre i privat tjanst,

att alderslonekurvorna for flera av de medellanga utbildningstyperna
ar skarande och att alderslonekurvan for "ovr iga kvinnliga tjansteman ll

ligger h~gre i statlig tjanst.

F~r manliga akademiker ar de statliga lonerna inte konkurrens

kraftiga och om staten skall havda sig i konkurrensen med den privata
sektorn om denna grupp, maste de lagre lonerna saledes kompenseras av

andra anstallningsf~rmaner. Lonerna privat tjanst for manliga, aka
demiker ar i verkligheten annu hogre i forhallande till lonerna for
akademiskt utbildade statstjansteman an vad som framgar av tabell 9:6

och figur 9:6, eftersom chefstjanstemannen inte omfattas av SAF-sta

tistiken men daremot av statstjanstemannastatistiken.

En berakning pa basis av de alderslonekurvor som markerats med X
tabell 9:6 ger vid handen att livslonen ar hogre for de privatan

stallda i samtliga grupper. Personer i privat tjanst har redan fore

28 ars alder sammanlagt haft hogre loneinkomster an personer med sam

rna utbildning i statlig tjanst. Av figur 9:8 framgar att f~r hela

gruppen gymnasie- och fackskoleutbildade skar kurvorna varandra da: in
dividerna ar i 20-arsaldern. Lonerna i den statliga sektorn ar sale
des inte heller for dessa grupper konkurrenskraftiga gentemot den pri

vata sektorns loner.
Den enda av de studerade grupperna for vilken alderslonekurvan

ligger hogre i statlig tjanst ar gruppen ovriga kvinnliga tjansternan.

Denna grupp utgor den restgrupp for vilken man inte med hjalp av SAF:s
utbildningsindelade statistik kan bestamma utbildningen. En av forkla'

ringarna ti 1) den hogre lonen i statl i 9 sektor skull e kunna vara att df
kvinnliga statstjansteman som ingar i gruppen har en genomsnittligt

langre utbildning an de kvinnliga privatanstallda tjanstemannen. Dar
for skall nedan en lonejamforelse goras mellan en grupp av kvinnliga

statstjansteman och en motsvarande grupp privatanstallda, scm kan an

tas ha lika lang utbildning, namligen kontorister.
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Tabe11 9:6. J~mf~re1se mel1an mede11~ner och A1ders1~nekurvornas l~ge

in6m stat1ig och privat sektor 1971

Mede110n i privat sektor
av medel10n i statlig
sektor

A1ders1onekurvornas
1agea

Utbildning ~~an Kvinnor Man

Teknisk facksko1a 108,0 104,0 X

Ekonomisk fackskola 126,4 111 ,7 X

Studentexamen 107,9 105,7 X

Gymnas;eekonom 143,4 132,4 X

Institutsingenj~r 114,3 108,9 P

Gymnasieingenjor 111 ,4 95,2 P

Civilingenj~r 114,2 102,2 P

Civilekonom 111 ,9 97,6 P

Ovriga akademiker 99,0 89,6 P

Akademiker 112,0 92,0 P

Fackskole- och
9ymnasieutbi1dade 120,0 111 ,4 X

Uvriga tjansteman 111 ,2 80,8 X

Samtliga tjansteman 108,5 84, 1 X

a X = kurvorna skar varandra
P = hela alderslonekurvan ligger hogre i privat tjanst
S = hela kurvan hogre i statlig tjanst

= kurvorna i det narmaste identiska

Kvinnor

X

X

X

P

P

X

P

X

S

x .
S

S

9.5.2 A1derslonekurvor for kvinnliga kontorister

En stor del av de tj~nsteman som ingar i gruppen Dvriga kvinnliga
tj~nsteman utgors av kontorister. I den statliga sektorn fanns 23 594
kvinnliga tjansteman 1971 med befattningsben~mningarna kontorsbitr~de,

kontorist, kontorsskrivare el1er f~rste kontorsskrivare. Dessa utgjor
de 25 %av samt1iga kvinn1iga statstj~nsteman med ovrig utbildning. An
talet man i dessa befattningar var endast totalt 558. (SAV, Loner, 1971~

I den privata sektorn fanns 34 122 kVlnnor med befattningsbenamningarna

forste kontorist, kontorist eller kontorsbitrade, vi1ket utgjorde 59 %

av samtliga kvinnliga tj~nstem~n med lI ovrig utbildning".
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En jamforelse mellan SAF-statistiken och avtalsverkets statistik
har gjorts av SAF avseende forhA11andena 1969 for de tre yrkeskoderna
forste kontorist, kontorist och kontorsbitradE. 1 Antalet statstj~nste

man med dessa koder uppgick 1969 till 22 231, vilket Qverensstammer
ganska bra med det antal man kan ra~na fram utifran de statliga tjanste
benamningarna. Resultaten av jamforelsen visas i figur 9:3. Den stat
liga statistiken i denna jamforelse avser man och kvinnor tillsammans,
medan SAF:s statistik ar fordelad pa man och kvinnor. Eftersom det
nastan enbart finns kvinnliga kontorister i statlig tjanst enligt av
talsverkets statistik, har jamfore1sen i figur 9:3 gjorts med de kvinn
liga privatansta1lda kontoristernas loner. Det visar sig att alders
lonekurvorna ligger pa en hogre niva i statlig tjanst an i privat for
dessa tre yrkeskoder. Kvinnliga kontorister tycks sa1edes fa hogre
loner i statlig tjanst an i private

Om denna iakttagelse ar riktig kan man forvanta sig att kvinn1iga
ko~torister ar mer benagna att f1ytta fran den privata sektorn till den
statliga an tvartom. En tyd1ig ski11nad i Aldersfordelningen kan ocksa
konstateras me11an stat1ig och privat sektor. I den privata sektorn
ar 45 % av de kvinnliga kontoristerna inte aldre an 25 ar, medan mot
svarande siffra for kontorister i staten uppgar till 25 %. (Se alders
fordelningen i figur 9:3.)

9.6 ANDRA FAKTORER ~N LUNEN SOM PAVERKAR KONKURRENSFURHALLANDET
MELLAN STATLIG OCH PRIVAT SEKTOR

9.6.1 Risken att inte uppna atminstone den genomsnittliga lonen

Valet mellan statlig och privat sektor paverkas av med vilken saker
het man kan forvanta sig att uppnA den genomsnittliga lonen. En un
dersokning av om det finns systematiska skillnader i spridningen mel
lan statlig och privat sektor skulle kunna genomforas pa samma satt
sam i avsnitt 6.4.3. Information am standardavvikelserna kring medel
lonerna for de studerade utbildningsgrupperna i SAF-statistiken har
dock inte varit tillganglig.

En indikation pa spridningens storlek i statlig och privat sek
tor kan man fa genom en jamforelse av kvartilavvikelserna for civil-

1 "Jamfore1se me11an tjanstemanna10ner inom SAF:s aeh statens amraden
1969", berakningar gjarda inom SAF.

214



figur 9:3. A1ders1onekurvor och a1dersforde1ning for kvinnliga kontorister
i privat tjanst och kontorister i stat1ig tjanst 1969.
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~: "Jamforelse mellan tjanstemannaloner inom SAF:s oeh statens omraden

1969", SAF.
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ekonomer och civilingenj~rer pA basis av den l~nestatistik som insam~

las av Civilingenjorsforbundet respektive Civilekonomernas Riksforbund
(se figur 9:4). Denna jamforelse visar att lonespridningen for dessa
bAda grupper ar storre i privat tjanst an i statlig.

En annan faktor som kan ha paverkat valet me11an stat1ig och
privat sektor ar att ansta11ningstryggheten atminstone tidigare va~

rit storre i stat1ig an i privat tjanst (se kapite1 2).

9.6.2 Semester och andra ansta11ningsf~rmAner

I kapite1 2 visades att semestern ar 1angre f~r de f1esta statstjanste
man an for de f1esta privatansta11da tjansteman. Man kan berakna hur
mAnga f1er semesterdagar statsanstal1da akademiker skul1e behova ha
for att kompenseras for den 1agre lonen. Denna berakning bor goras
med loner efter skatt.

Figur 9:4. Lonespridningen for civi1ingenjorer och civi1ekonomer
stat1ig och privat tjanst 1971
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I figur 9:5 visas alders1onekurvor fore och efter skatt for man

liga akademiker inom statlig och privat sektor. 1 Ski11naden i aritme
tisk medellon efter skatt me11an stats- och privatanstallda manliga

Figur 9:5. Alderslonekurvor fore och efter skatt for manliga
akademi ker 1971
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1 A1ders1onekurvan efter skatt ar beraknad sa att skattens storlek ta
gits fran pre1iminarskattetabe11en for 1971 for ko1umn 2, gift inkomst
tagare vars make saknar inkomst eller bar en sammanraknad nettoinkomst
understigande 2 000 kr. Kommunalskatten har antagits uppga till 22,5 %.
(Den kommunala medeldebiteringen uppgick 1971 till 22,54 % en1igt
Jakobsson & Normann [1974].)
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akademiker uppgar till 19 %. Om antalet arbetsdagar under ett ar ar
200 motsvarar en arbetsdag 0,5 % av lonen. Loneski11naden pa 19 %
motsvarar saledes 38 dagar (19:0,5=38). Statstjanstemannen skulle dar
for behova ha minst dubbelt sa lang semester som de privatanstal1da,
for att den lagre lonen helt skulle kompenseras. Den enda grupp for
vilken den langre ledigheten kan kompensera den lagre lonen ar de la
rare som kan utnyttja alla skollov som ledighet. Lararorganisationer
na har dock anfort att en stor del av ferierna maste utnyttjas till
forberedelser for skolarbetet.

I kapitel 2 visades att statstjansteman i vissa fall har mojlig
heter att erhalla tjanstledighet med viss bibehallen lone Denna for
man ar ocksa en konkurrensfordel for staten.

9.6.3 Mojligheter att utfora betalda extrauppdrag

En mojlighet for statstjanstemannen att kompensera sig for de lagre
lonerna kunde vara om de i storre utstrackning an de privatanstallda
hade mojlighet att utfora betalda extraarbeten. Forekomsten av bisyss
lor har undersokts av den statliga bisyssleutredningen, som studerat for
hallandena i november 1967. 1 Utredningen innehaller ocksa en jamforelse
med privatanstallda tjanstemans bisysslor. Med hjalp av resultaten fran
denna utredning har har en kalkyl gjorts for att utrona om forekomsten
av betalda bisysslor skulle kunna utgora en kompensation for de lagre
lonerna i statlig sektor.

Av de statsanstallda akademikern~ hade 51 %bisysslor av nagot
slag, medan detta gallde endast 32,7 %av de privatanstallda akademi
kerna (se tabell 9:7). Begreppet bisyssla har emellertid definierats
sa att det omfattar manga slag av verksamhet utanfor arbetet, t.ex. att
vara funktionar ; villaagareforeningar och idrottsforeningar aven om
verksamheten ej ar betald. Utredningen skiljer inte pa andelen tjanste
man som har betalda respektive obetalda bisysslor. Daremot anges det
antal timmar som tjanstemannen lagt ned pa betalda bisysslor.

Anta1et ti mmar som pri va tans tall da och sta tsans tall da tjans tema'n
med bisysslor under november manad 1967 lade ned pa ersattningsgivande
bisyss10r skilde sig inte mycket me11an sektorerna. Om man antar
att de ersattningsgivande bisysslorna medforde samma timlon som huvud
tjansten kan man berakna hur mycket statstjanstemannens genomsnittslon

1 Offentliga tjanstemans bisyss1or, SOU 1969:6.
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Tabell 9:7. En ka1kyl over manadslonens storlek for rnan1iga tjansternan nar hansyn

tas till forekornst av bisyss10r

Sta ts tj ans ternan

Akademikera

Icke akaderniker

Samtliga

Pri va tans tall da
tjansteman

Bisyss10r Manads10n for samtliga

med er- Andel rnanliga tjansteman

sattning, tjanste- Manads10n beraknad
tim/bi syss- man med for bi- faktisk nar hansyn
1ehavare bisyssla syss1e- exk1usive tas ti 11
och rnanad Procent havare bisyss10r bisysslor

(1) (2) (3) (4) (5)

16,5 51,0 5 169 4 691 4 934
18,3 26,1 3 236 2 907 3 051
17,9 28,6 3 666 3 290 3 17

Akademiker
Icke akaderniker

Sarntliga

Sta ts tj ans ternan

PA U-p1anen

Tekniker

Hande1sutbi1dade

U 27-31 professorer
rn.f1.

15,3

13,8

14,0

32,7

20,4

20,9

46,1

26,6

20,4

87,3

6 018

3 759

3 877

5 498

3 455

3 569

5 668

3 510

3 633

a Bisyssleutredningen inkluderar folkskollarare bland akademiker, varfor detta
gjorts aven i denna kalkyl.

Anm.: Kolurnnerna loch 2 har erhallits fran bisyssleutredningen~ Kolumn 4 har er
hIIlits fran bearbetningar av statstjanstemannastatistiken respektive SAF-statisti
ken. Kolumn 3 "manadslon for bisysslehavare" har beraknats pa foljande satt:

1. manadslon (= kolumn 4)/160 tim. = timlon.
2. tillskott genom bisyss1a = timlon x antal timmar i bisysslan (= kolumn 1)
3. manadslon for bisysslehavare = faktisk manadslon (kolumn 4) + ti11skott genom
bisyss1a

Kolumn 5 har erhallits genom att ande1en bisysslehavare vagts med manads10nen for bi
syss1ehavare. Exempel: Beraknad manadslon nar hansyn tas till forekomst av bisyss
lor for akademiskt utbildade statstjansteman = 0,51 x 5 169 + (1-0,51) x 4 691 =
4 934.

219



skulle aka om ersattningen i bisysslor laggs till den ordinarie ma
nadslonen. Detta innebar sannolikt en underskattning, eftersom bi
sysslor oftast maste utforas pa obekvam arbetstid och darmed oftast
kraver ett storre vederlag. Resultatet av ka1kylen ate~ges i tabel1
9:7. For akademiker ar manadslonen vasentligt lagre inom den stat
liga sektorn an i den privata, aven efter det att ersattningen for
bisysslor lagts till.

I bisyssleutredningen anges ocksa andelen tjansteman med bi
sysslor for nagra specifika grupper. Det framgar bl.a. att 83 %av
tjanstemannen i lonegraderna U 27-31 har bisyss1or. Professorer tycks
alltsa i stor utstrackning aka sina faktiska loner genom bisyss10r av
olika slag.

9.7 SAMMANFATTNING

I detta kapitel har visats att lonespridningen ar betydligt storre
inom den privata sektorn an inom den statliga. Karriarutsikterna ar

for de f1esta utbi1dningsgrupper battre i privat tjanst an i statlig,

eftersom individerna har storre utsikt att vid hogre aldrar erhalla
hogre lone Ett undantag utgor kvinnliga tjansteman i kontorskarriaren.

De Qvriga anstallningsformaner som finns inom den statliga sek
torn kan inte helt kompensera de lagre lonerna, atminstone inte for
manliga tjansteman. Det ar tankbart att individer av ideel1a skal
va1jer anstallning i statlig sektor darfor att arbetsuppgifterna dar
tillfredsstaller dem battre. Men man kan da fraga sig hur stora lone

skillnader idealiteten tal.
Ett resultat av statens bristande konkurrenskraft borde bli att

staten far svart att konkurrera om de mest kvalificerade tjansteman
nen. Detta borde bl.a. leda till att manga tjansteman lamnar den stat

liga sektorn. For att utrona om detta ar fallet skulle det kravas en

undersokning av i vilken utstrackning enskilda tjansteman flyttar mel

lan statlig och privat sektor och i vilka utbildnings- och aldersgrup
per detta ar mest vanligt. Om det ar de mest kvalificerade personerna

som lamnar statlig tjanst darfor att det statliga lonesystemet forhind
rar att de betalas enligt sin kompetens, borde Qvergangen till privat
tjanst medfora lonehojningar for de tjansteman som byter anstallnin~.

En analys av detta problem skulle krava information dels om anstall-
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ningsbyten~ dels om lonehojningar vid ansta11ningsbyten for tjanste
man i olika A1ders- och utbi1dningsgrupper och for m~n och kvinnor se
para t.

Det ~r ocksA tankbart att vi~ eftersom analysen gjorts pa ett

tvarsnitt for 1971, har kommit att observera ett tillfa11igt ojamvikts
lage. For att utrona om detta ar fa11et sku11e det kravas att analysen

upprepades for flera tidpunkter. Statistiken frAn Civilingenjorsfor

bundet och Civi1ekonomernas Riksforbund visar dock att for deras med
1emsgrupper har en ojamvikt av detta slag varit rAdande under en
langre period. Om inte lonerna anpassas kan man vanta sig att urva

let av tjansteman i sta11et anpa?sar sig mot jamvikt pA arbetsmark
naden.
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Figur 9:6. A1ders1onekurvor for man1iga akademiker 1971.
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Figur 9:7. Alderslonekurvor for kvinnliga akademiker 1971.
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Figur 9:8. A1ders1onekurvor for facksko1e- och gymnasieutbi1dade man 1971.
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Figur 9:9. A1ders1dnekurvor fdr facksko1e- och 9ymnasieutbi1dade kvinnor 1971.
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Figur 9:10. A1derslonekurvor for ovriga man1iga tjansteman 1971.
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Figur 9:11. A1ders1onekurvor for ovriga kvinn1iga tjansteman 1971.
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SUMMARY

DETERMINATION AND STRUCTURE OF SALARIES IN THE GOVERNMENT
SECTOR OF SWEDEN

1. INTRODUCTION

This study analyzes salary differentials in the government sector of
Sweden and a comparison is made to the salary structure of the private
sector. The analysis is carried out by means of a human capital ap
proach. The implications for the salary structure are discussed and
empirically estimated on salary data.

In the government sector salaries are set according to a fixed
salary schedule. That is~ salar·ies are in principle fixed for every
position according to a system of salary levels and grades. All posi
tions are named and appear with their salary level in official lists.
This rigid system may seem to exclude any form of market influences
on the salary structure. It is the task of this study to see whether
this is the case.

If salaries were determined completely by market forces~ a long
run equilibrium would be established where present values of lifetime
earnings for people of equal ability would be equalized. The equality
condition thus refers to lifetime earnings and not to earnings in a
given period. This equality would hold for all individuals and it
would not matter if an individual worked in the private sector or in
the government sector, or if he had a long education or a short one.
Earnings forgone in one period would be compensated for by higher
earnings in a future peripd. Individual salaries in a given period
would differ only by the amount of human capital investments made.

Some of the questions posed in the study are: Are salaries of
persons with different kinds of education proportional to the length
of schooling? Is the salary differential" between men and women ex
plained by smaller human capital i-nvestments made by women? Do life
time earnings tend to be equalized between the private and government
sectors?
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2. THE FIXED SALARY SYSTEM AND MARKET DETERMINATION OF SALARIES

The free salary system of the private sector means that salaries are

set for individual employees contrary to the fixed system of the

government sector where salaries are set for positions. This means

that private employers 'may alter beginni~g salaries in accordance

with the situation on the labour market and raise salaries for indi
vidual employees in order to make them stay with the company.

Government authorities have very few possibilities of changing
salaries in accordance with market forces. If a government agency

wants to hire a recent university graduate for a position and finds

that there are no applicants, it might like to raise the salary, but
this is impossible owing to the fixed system. Nor is there any possi
bility of raising salaries in order to keep employees who have found
better paying jobs elsewhere.

Salaries in the government sector may be altered by negotia
tions with labor market organizations but it is uncertain whether the

outcome of such negotiations leads to higher salaries for particular
employees. Authorities may apply for higher salaries for certain po

sitions in their annual requests for state funds and a persistent.
shortage of potential employees would probably result in higher sal

aries for some positions. But this is a slow process and cannot be
effective in terms of raising salaries for particular employees.

Despite this rigid system, salaries change in accordance with

market forces. But these changes occur through changes in the qualifi

cations required for different positions and not through changes in
the corresponding salaries. If there is a shortage of university
graduates, recent graduates are employed in higher positions than
would otherwise be the case if there were a surplus. If no university
graduates apply for a position, government agencies have to employ
persons with lower educations. When there is a surplus, university
graduates find it more difficult to advance than in a shortage situa
tion. In this way salary differentials increase or decrease according
to the market situation for different educational groups.

3. DATA

Salary statistics for the government sector are collected by the.

Central Bureau of 'Statistics and for the private sector by the Swedish
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Employers· Confederation (SAF). The analysis is performed on statistics

for 1966 and 1971. In 1971 there were 345,000 government employees and

283,000 salaried employees in the private sector. Wage-earners are not
covered. Only full-time salaried employees are included and the salary
statistics studied cover 27 %of all full-time employees in the Swedish
labor force.

The primary data on government salary statistics consist of mont~y

salary and other variables for each individual. In· a human capital frame
work monthly salary data are preferable to income data because they are
standardized for the number of weeks worked. Moreover the salary con
cept used in this study - salary per month agreed upon - is not in
fluenced by overtime or absence due to illness.

Education is recorded as the highest type of education completed.
This makes it possible to study the influence on salaries of type of
education as well as length of schooling. In'this study the educational
variable was assigned 25 different codes, which were also aggregated
to three levels: compulsory schooling only, more than compulsory but
less than university schooling (medium-length education) and university
schooling.

The correct experience variable for testing the implica~ions of
investments in human capital through on-the-job training is total time
spent in the labor force. Unfortunately this variable is not avail
able and we had to use data on the age of employees instead. Thus,

our measure of years of experience is the actual age of an employee
minus his age upon completing school, which might be an acceptable proxy
for men but less applicable to women. The age variable has been speci

fied into nine age groups.
In equilibrium, salary differentials would be determined by dif

fering human capital investments made by individuals. The type of work
performed would not matter, unless it was associated with different non
pecuniary rewards. But if an equilibrium situation does not exist, the
markets for different types of work with the same amount of human capital
investment might differ causing salary differentials. Under the assump
tion that people with. the same education are more likely to perform the

same kind of job if they work in the same government agency than if they
work in different agencies, type of work is measured in terms of the em

ploying authority.

229



Since there were as many as 353 different government agencies
in 1971, these have been aggregated to 30 graups consisting of agencies
with similar activities and in some cases only one agency.

Four regions are distinguished between in order to ascertain
whether there are regional imbalances in the salary structure. The
sex of the employee has also been recorded.

The primary data have been grouped according to the variables
listed above. This had to be done because the Central Bureau of Sta
tistics (SCB) does not provide access to data on individuals. Number
of individuals, geometric and arithmetic means and variances of salaries
were computed for the various groups and the data were accessible in
this form. The mean salary of the groups was thus treated as one ob
servation. The 30 agency groups, 25 educational groups, 9 age groups,

4 regions and the two sexes would have brought the total number of ob
servations to 54,000 (30x25x9x4x2). However, many of the combinations
possible do not exist, so that the total number of observations amount
to 12,520 for 1971.

4. EQUILIBRIUM CONDITION FOR THE SALARY STRUCTURE

If some restrictive assumptions are made, salary differentials be
tween i ndi vi dua 1s coul d be exp1ai ned enti rely by a. redi stri bution of
earnings over the life cycle.

Demand for labor is determined by negatively sloped curves for
each submarket. People who belong to the same submarket have the same
amount and kind of human capital. Demand curves are unchanged from
period to period, that is the amounts of physical capital and techno
logy are assumed constant. Adults spend their time working or investing
in human capital. Choice of education is based on well-known lifetime
earnings. Education is financed by borrowing at the current market
rate. Choices of occupation and employer are based on expected life
time earnings; non-pecuniary costs and benefits are disregarded.

For people of equal ability, a multiperiod equilibrium is estab
lished where no one can profit from changing employer or occupation.

The equilibrium condition may be written:

T Y-X
L _t_t_ =

t=O (l+r)t
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L ~= 0,

t=O (l+r)t
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where X ,Y and Z are salaries in year t for different activities,
t t t

r is the discount rate, t=O is the time when compulsory schooling and

t=T is the time of retirement.
Present values of lifetime earnings are equal for all individuals.

Thus they do not vary e.g. with the amount of schooling, or differ be
tween private and public employment. The equilibrium condition permits
zero income during schooling. Higher initial salaries in some activ-'
ities may be compensated for by steeper age-earnings curves in other

activities.
In reality salaries differ among individuals because some of the

assumptions are not realistic. Choice of education and jobs is in
fluenced by non-pecuniary benefits and costs such as the length of
paid vacation, job security, the benefits from pleasure of studying,
etc.

Variations in levels of productivity and thus salary differentials
are brought by individual differences in ability.

There is no free access to all educational institutions. This
results in monopoly gains for graduates. The long-run equilibrium
cannot be attained if demand curves shift continually because of techno
logical change.

5. EFFECTS OF HUMAN CAPITAL INVESTMENTS ON EARNINGS

Investment in human capital takes place when ~arnings are forgone
during a period in order to increase future earnings. There is com
plete specialization in investment activities during schooling, where
as in working life part of the time may be spent investing and the
other part in direct productive activities.

The effects of schooling on salaries may be distinguished from
the effect of on-the-job training by investigating a case where in
vestment activities do not occur during working life, i.e. investment
through on-the-job training is zero. In this case the age-earnings
profile would be horizontal as earnings capacity would not be increased
by investments.

In equilibrium, present values of lifetime earnings for different
educational groups are equal and, in accordance with Mincer [1974], we
define n as a fixed number of years of experience equal among individuals
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and write:!

v
s

n+s
Y Js

s

y
e-rt dt =~ e-rs(l_e-rn )

r ' (3:2)

where Vs ;s the present value of earnings of a person with s years of
schooling and r is the rate of return which, in equilibrium, must equal
the current market rate. Y is labelled potential initial earnings to

s
separate it from actual earnings and earning capacity which represents
potential earnings in a period where on-the-job investment influences
earnings.

For a person with s-d years of schooling:

n+s-d Y
V Y J e-rt dt = s-d e-r(s-d)(l_e- rn ).

s-d s-d r
s

(3:3)

In equilibrium V
s

Ys e-r(s-d)

Ys - d - e-rs

which may be written:

Y Y . erd
s s-d

Vs - d ' so that

(3:5)

(3:6)

Set years of schooling for the minimum education, completion of
compulsory schooling, equal to zero. Expression (3:5) then becomes:

y = y . ers
s 0

and taki ng logs,

lnY
s

lnY0 + rs. (3:7)

1 This assumption may not be realistic. In- Sweden the retirement age
is 65 and it may be more realistic to take into account the fact that
groups with longer education have a shorter working life. However, the
results are not affected by this assumption to any large extent, as the
last five years of a 45-year working life have very little weight when
discounting.
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Expression (3:7) states that logarithmic differentials in initial

potentials earnings are proportional to years of schooling and the pro

portionally coefficient is the rate of return. The effect of schooling

on earnings may be computed by estimating this model using the empirical
material. However, we do not have any information on initial potential
earnings because earnings-experience curves are not horizontal. Instead,
salaries typically increase with experience because of investments in

on-the-job training.
The actual salary in year j may be written:

j-l
Y. = Y + r L C - C.,

J S t=O t J
(3:8)

where Y is potential initial earnings after s years of schooling, C.
S . J

is the investment cost of on-the-job training in year j, net of rein-
vestments to maintain the level of human capital, and r is the rate of
return.

Actual salaries will increase with years of experience if there
is some net investment in on-the-job training, C. > 0, and if the rate

J
of return is greater than the increase in investment from one period
to another, i.e. if

~Y. = Y. - Y. 1 = rC. 1 - (C.-C. 1) > o.
J J J- J- J J-

(3:9)

This can be rewritten

C. - c. 1
r - J J- > o.

C· 1J-.

The increasing experience-earnings curve will cross the horizontal
curve of initial potential earnings at lithe overtaking point ll

• This
means that, at this point, data on actual earnings equal initial po

tential earnings and expression (3:7) can be estimated.

j-l
Y~ = Y + r L C - C. = Y ,

J S t=O t J S

(Y:- = actual salary at the "overtaking point")
J

j-1
when r L C = c..

t=O t J
A

If C
t

= C
j

for t = O, ... ,j then

(3: 10)
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!i:..i~
I: 'I'

: ,Ii r3C. C. and
'.t J J

r
I. jl

. :

,<I
If Cj < C

t
< C

t
-

1
< Co for t O, ... ,j then

A 1
j < -.r

(3: 12)

Assumption (3:12) implies that investments in human capital will
decrease with age which is more realistic than assuming constant in
vestments over age (3:11). The reason for this is that returns from
later investments are smaller than returns from earlier investments
since the expected length of working life is shorter. The behavior of
costs also means that investments are made as early as possible since
opportunity costs are hi.gher for experienced people than for younger
people. The inverse of the rate of return thus indicates the upper limit
for the number of years of experience at the lI overtaking point ll

•

6. EFFECTS OF SCHOOLING ON SALARIES OF GOVERNMENT EMPLOYEES

:1.'

The effects of schooling on salaries of male government employees were
estimated using expression (3:7). The reason for testing the educa
tion model on male salaries exclusively is that data on years of ex
perience were estimated as age minus the nonnal age when completing
school. This may be an acceptable approximation for men but not for
women as the latter are more likely to have had their labor force
participation disrupted.

Observations of mean salaries of 17 different educational groups
with varying lengths of schooling were included in the regressions.
Length of schooling was calculated as the median age upon examination
for the different educational groups minus 16, which is the age when
compulsory schooling is completed.

Regressions are run on four different assumptions with respect
to the number of years of work experience after which the "overtaking
point" occurs. The results are shown in Table 1. The regression
line fits the data well (R2=O.94). The rate of return on education
is estimated to slightly more than 8 %for every year of schooling
after the compulsory level. The upper limit for years of experience
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Table 1. The effects of schooling on salaries of male government
employees in Sweden, 1971.

Years of experience at
1n Yo r cr( r) R

2
the lI over taking point ll

6 7.580 0.081 0.005 0.94
8 7,663 0,078 0,005 0,94

10 7.721 0.078 0.005 0.93
12 7.773 0.076 0.005 0.93

The model has been estimated by generalized least squares. Observa
tions are mean salaries of 17 educational groups.

Residuals for the case where the "overtaking point" i.:> a3sumed
to occur after 8 years of experience, expressed in years of sr')ooling,
are: compulsory schooling 0.4, lower technical education -0.7: '-ower
economic education 0.1, high school 0.0, certificates of commerce -2.9,
teacher in compulsory school -0.9, "socionom" (combined degree in socio
logy and economics) -1.3, degree in pharmacy 0.4, degree in business and
economics 1.9, dentist 1.8, university degree, general -0.1, university
degree, law -0.3, university degree, engineering 0.3, theologist -2.6,
physician 4.8.

prior to the lI overtaking point" is about l2'years. The estimate of

the rate of return is not very dependent on the assumption of years
of experi ence at the "overtaki ng point II.

Residuals may be interpreted in terms of years of schooling by
dividing them by the estimate of r. For the case where the lI overtaking

point ll is assumed to occur after 8 years of experience, residuals of
11 of the 17 educational groups correspond to less than one year of
schooling. The largest residual is for physicians. The results imply

that their salaries motivate 4.8 more years of schooling than the actual
11 years after compulsory schooling. Physicians' high salaries may
probably be explained by supply restrictions which give them a monopoly
rent.

7. RISK AND HUMAN CAPITAL INVESTMENTS

Psacharopoulos [.1973] states that earnings variance may give some indi

cation of the risks involved in human capital ,investment: "For the pri
vate investor, a high degree of income variance would add to the risk

discounts based on the degree of variation by educational level" (p.33)
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The per cent of male government employees with medium-length and
compulsory schooling only who reach salaries regarded as typical for uni

versity graduates are computed in Table 2. At the end of their career,

21 %of the men with medium-length education reach normal academic sal
aries. But only 0.5 %of the men with compulsory schooling reach such
a high salary. Only 0.5 %of the academically trained men reach a sal
ary less than that of the majority of men with compulsory schooling at
the end of their ,career. For men with medium-length education, this
proportion amounts to 39 %.

It is erroneous, however, to interpret all of the variance around
mean salaries as a result of risk and chance. Some of the variance is
explained by different lengths of education when disaggregating the
educational variable. According to the human capital theory, a con
siderable part of the variance is also explained by the choice of dif
ferent profiles of investment and by on-the-job training. Thus, for
people, of equal ability and even if there were no risks the
variance would be considerable within age-education groups. Thus, even

if Ysi in expression, (3:8) is equal among individuals (i), the Cti may
differ among individuals also when the equilibrium condition (3:1) is
'ffective. However, the equilibrium condition (3:1) is derived for
people of equal ability and variances may therefore be a result of dif
ferences in abilities. Perhaps the risk is an expression for a person's
incomplete information about his own ability?

Table 2. Per cent of male government employees with educations of different lengths
being paid salaries -in the same salary intervals 1971.

Per cent with salary higher than Per cent with salary lower than
x-s for men with university degree x+s for men with compulsory schooling

Medium- Medium-
University length Compulsory University length Compulsory

Age group degree education schooling degree education schooling
-19 82 85

20-24 85 15 9 8 76 84

25-29 85 35 21 20 73 85

30-34 83 32 17 15 70 84
35-39 85 29 7 7 . 54 85
40-44 85 25 1 2 39 M

45-49 85 23 <0.5 2 38 84-

50-54 85 21 <0.5 1 37 M

55- 85 21 <0.5 <0.5 39 85

Computations are performed under the assumption that salaries are log-normally distri
buted within age-educational groups. The parameters of the log-normal distribution
are estimated by the method of moments (see Aitchison & Brown [1957].
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8. A STATISTICAL MODEL FOR SALARY COMPARISONS

A linear regression model was applied in order to compare standardized
salaries of different groups of employees. The statistical properties
of this model have been discussed in Klevmarken [1972]. For the case
where only two factors, age and education, are considered, the model
is written

ln Y.'k
1.J

l.l +
n
L:

i=l

n

0,.0. + L: S.D. + E ••k'
1. 1. j=l J J 1.J

(5: 1)

where

group
= dummy = 1 in the i 'th educational group, =0 for all other educa

tional groups.
parameter giving the effect of age in the j'th age group
dummy = 1 in the j'th age group, =0 for all other age gro~ps

D.
1.

Sj
D

j
Eijk = stochastic disturbance term for the kith observation with

Ct.
1.

Yijk = salary in Sw.Cr for the kith observation in the i 'th educational
group and the jlth age group
intercept
parameter giving the effect of education in the i 'th educational

expectancy zero.

The model is not, however, uniquely determined by (5:1) and the
parameters cannot be uniquely estimated. In addition to (5:1) a re
striction giving the norm of comparison is required. Two different
sets of restrictions have been applied.

(5:2)

(5:3)

where n is number of individuals.
By means of the first set of restrictions, the intercept will

express geometric mean salary in the first educational- group and the
first age group and parameters will express differentials as compared

to this group. By means of the second type of restrictions, the inter
cept expresses geometric mean ~alary of all observations entering the
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regression and the parameters thus express differentials from this geo

metric mean.
One property of the model is that the distance between any two

education parameters or any two age parameters does not depend on the

choice of restriction. The model is additive which means that it does
not take interactions between age and education into account. The omis
sion of interactions does, however, have a small effect in the actual
applications of the model.

The model was estimated by generalized least squares.

i·"
,·1 9. SALARY DIFFERENTIALS BETWEEN MEN AND WOMEN

! .
'I

i··.·1
; ~ ,

;w

I

"II!

The results of regressions run separately on male and female salaries

are shown in Table 3. Variables included in the model (5:1) are educa
tion, age, region and government agency. Since the model is additive,
the geometric mean salary of an academically trained female teacher
aged 30-34 and working in Stockholm county is estimated byadding.the
relevant components. The salary of this person is estimated as 37.3 %+

2.7 %+ 2.0 %+ 13,5 %= 55.5 %higher than the geometric mean salary
of all female employees.

The table indicates that the effect of university schooling is
about the same for men and women, but age earnings curves are flatter
.for women than for men. Regional effects are small, which can be
interpreted so that e.g. working in public utilities in Stockholm
county pays about the same salary as working in the northern counties

when age and education are kept constant. There are fairly large salary
differentials between government agencies and these differentials do not
behave in the same way for men as for women.

Salary differentials between men and women, standardized for dif
ferences in age, education, region and government agency, are computed
by:

L~vfkv
- ------- or 1 

Llf
m kv

LIf
kv m

Llf
mm

where LJ is a vector of estimated salary components from (5:1) and f
m - m

is a vector of frequencies of the number of me~ of the distribution over
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Table 3. Percentage salary differentials among government employees in 1971.

Men
coefficient standard
of regression error

Women
coefficient
of regression

standard
error

Intercept, geometric mean
salary in Sw.Cr:

Education:

University degree

Medium-length education

Compulsory schooling

Age:

-19 years

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-

Region:

Stockholm county

Gothenburg and Malmo counties

Northern counties

Other counties

Areas of activity:

Schools and universities

Health Care

Social security

Defense

Justice

General Civil Services

Economic services

Religious activities

Cultural activities

Public utilities

3 109

39.1

'0.2

-15.6

-50.1

-37.9

-17.2

- 5.9

2.2

6.4

9.6

12.9

13.2

5 .. 2

-2.7

0.0

-2.4

15.8

28.3

-4,4

-2.6

-8.7

11.9

-1.4

-3.5

-1.9

-5.3

0.1

0.4

0.1

0.3

0.1

0.1

0.4

0.4

0.4

0.. 4

0.4

0.3

0~3

0.3

0.3

0.3

0.2

0.3

1.7

1.4

0.3

0.5

0.6

0.5

1.3

2.5

0.2

2 570

37.3

-1.0

-9.7

-32.2

-17.0

-4.6

2.7

7.5

10.3

10.8

11.8

14.3

2.0

-2.7

1.2

-1.3

13.5

-7.6

6.7

-10.7

-12.1

-11.8

-9.9

1.3

-6.2

-9.8

0.1

0.4

0.1

0.3

0.7

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.4

0.2

0.3

0.3

0.2

0.2

0.7

1.1

0.5

0.6

0.4

0.5

3.7

2.2

0.3

Regressions were run in logs as indicated by (5:1) and with restrictions (5:3). The
regression coefficients and standard errors are expressed in per cent by taking anti
logs and multipling by 100. The observations are 6,990 geometric mean salaries for
the 215,345 male employees and 5,530 geometric mean salaries for the 129,803 female
employees.

239



education, age, region and government agency and L~v and f
kv

are the

corresponding salary components and frequencies for women.

When applying the formula to the vectors of salary components in
Table 3, the differential of 17.3 % is altered to 14.8 % by standard

izing for distributions. The effect of education is -1.1 %because,

on the average, women have less education than men and the age effect

is -5.3 %since women, on the average, are younger than men. Different

distributions on regions mean only 0.2 %. If men were distributed on

sectors of governmental activity like women their mean salary would be

higher than the actual. Thus standardizing for sector of governmental

activity raises the differential by 3.7 %.

Regressions were also run on salaries of men and women working in'

the same agency and differentials were standardized for distributional

differences. The results are shown in Table 4. The salary differen
tials between men and women are larger within most agencies than for

the government sector as a whole. This result may be explained by the

fact that a large share of the female employees are teachers and, as
was shown in Table 3, salaries of female teachers exceed mean salary
of all female government employees.

Standardizing for age and education reduces the salary differen

tial between men and women to half of the unstandardized differential

in many of the agencies. The remaining differential may be decomposed

. into differences in starting salaries and varying age-earnings curves.

Examination of the data reveals that starting salaries are approximatel)
the same for men and women within educational groups.1 Age-earnings

curves are flatter for women than for men in all educational groups and
all agencies.

Disruptions in the labor force participation of women is to be
expected. Human capital investment through on-the-job training is
primarily a function of years of experience and not of age. Thus, if

data on years,of experience had been available, a greater part of the
differential could probably have been explained. Moreover, as has been

shown by Mincer & Polachek [1974] periods of work in the home are as-

1 The estimated starting salary in the age group below 19 years of age
in Table 3 amounts to 1,551 Sw.Cr for men and 1,742 Sw,Cr for women.
However, a more equal pattern is exhibited when the data are broken
down according to educational groups.
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Table 4. Salary differentials between male and female government

employees in different agencies,1971.

L1 f
1- kv kv. 100

L'f
mm

L' f
1- kv m . 100

L'f
mm

L' f
1- kv kv . 100

L' f
m kv

National Central Bureau
of Statistics 29.3 14.0 16.0

National Defense
Research Institute 29.1 17 .1 13.5

Customs 23.7 8.3 6.8

National Social
Security Board 33.9 17.7 24.4

Judicial system 23.1 16.7 13.4

Royal Caroline
Hospital 54.4 9.8 8.5

National Administration
of Shipping and

24.0 16.6Navigation 23.3

Labor Market Administra-
tion 20.9 15.4 12.9

Post Office Administra-
tion 8.4 6.7 8.3

National Telecommunications
Administration 23.0 14.6 15.4

Swedish State Railways 12.4 10.0 13.2

Schools and Universities 24.0 12.8 10.4
Total Government sector 17 .8 11 .8 9.6
Differentials are standardized for 9 age groups, the 25 educational
groups represented in the different government agencies and 4 regions
within agencies with regionally dispersed activities.

sociated with human capital depreciation causing decreases in relative
salaries for re-entering women.

10. COMPARISON OF SALARIES IN THE GOVERNMENT AND PRIVATE SECTORS

Government employers have to compete with private employers for labor.
In equilibrium, present values of lifetime earnings would be the same
for private and government employment (3:1). This condition permits

starting salaries to be higher in government employment if age-earnings

curves are steeper in private employment. For an educational group
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where labor often moves between private and government employment,

there would also be a tendency for age-earnings curves to be equalized.
Otherwise an individual could maximize earnings by employment in the
government sector at an early age when initial starting salaries are
higher and move to the private sector later on so as to take advantage
of the steeper age-earnings curve. In this way government would pay
for on-the-job investment and private firms would receive returns from

that investment.
As is shown in Table 5, there is a tendency for starting salaries

to be higher in government employment and age-earnings curves to be

Table 5. Comparison of salary structures in the government and private
sectors in 1971.

r~en

private 'government
sector sector

Women
private government
sector sector

Intercept in Sw.cr: 1,243 1,495 1,230 1,524
Education:

University degree 69.7 64.0 66.3 52.4
Lower (non university)
economic and engi-
neering educations 24.4 20.8 22.1 2.4
All other educations 0.0 0.0 0.0 0.0

Age:
-19 years 0.0 0.0 0.0 0.0

20-24 72.2 41 . 1 46.5 33.7
25-29 116.6 64.5 78.5 60.9
30-34 II 149.4 88.0 91 .9 76.6
35-39 177.2 105.2 98.6 84.7
40-44 189.9 111 . 7 101.9 85.0
45-49 196. 1 111 .6 130.6 80.1
50-54 II 195. 1 113.4 109.3 79.2
55- 180.5 118.0 103.7 87.6

The model was estimated by generalized least squares on data aggregated
to 3 educational groups and 9 age groups. There were 26 observations
and 15 degrees of freedom. Data are shown in per cent.
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steeper in the private sector. However, age-earnings curves of the
private sector are so much steeper than in the government sector that
condition (3:1) is not satisfied. Instead, present values of lifetime
earnings as estimated by the cross section are higher in private employ
ment than in government employment for all educational groups.

This result might still constitute an equilibrium if nonpecuniary
benefits were greater in the government sector. Distributions around
means are wider in the private sector than ,in the government sector

indicating a greater risk. There are more days of paid vacation in
the government sector than in the private sector. But this difference
is not large enough to compensate for the lower salaries. Another'
possible benefit might be greater opportunities for earning extra money
in government employment. However, an investigation of extra earnings
in private and public employment shows that this is not the case (SOU
1969:6). Conditions for job security have become more equal between
the private and public sectors in recent years. Private employment
thus seems to be'more advantageous than government employment, es
pecially for men.

11. CHANGES IN THE SALARY STRUCTURE BETWEEN 1966 AND 1971

In 1966 there was excess demand on the labor market for university
graduates. During the period 1966 to )971, there was a strong in
crease in the supply of highly educated people. This increase in
supply tended to balance the market situation and in some instances
even brought about a surplus. We would expett relative salaries for
academically educated people to decrease as a result of this change

in the market situation.

During the same period there was pressure from labor organiza
tions for decreased salary differentials. The Swedish Confederation
of· Trade Unions (LO) exerted considerable pressure in requesting a
reduction in the salary gap between its own members and the members
of the other two main organizations, the Swedish Central Organization
of Salaried Employees (TCO) and the Swedish Confederation of Profes
sional Associations (SACO). LO had 95,000 members in government employ
ment and most of its members only have compulsory schooling. Most
members of SACO are university graduates and most members of TeO have
more education than compulsory schooling but are not university grad
uates. The labor market organizations pursue the same policies in the
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government and private sectors and have members in both sectors.
Table 6 also indicates that a marked decrease in relative

salaries for university graduates has occured during the period. If

this sharp decrease in relative salaries for highly educated persons

continues, a person born in 1954 for example, would be better off

financially not educating himself beyond compulsory schooling. He

would only have to wait until he reached 40 years of age before his

Table 6. Salary differentials in 1966 and 1971

Private sector Government sector

1966 1971 1966 1971

I. Salary differentials due
to education, in per cent
of salaries for "other
educations"

Men-
University degree 88.2 69.7 76.0 64.1
Lower (non-university)
economic and engineering
educations 32.,6 24.4 31 .8 20.8
All other educations 0.0 0.0 0.0 0.0

Women

University degree 81.4 66.3 65.3 52.4
Lower (non-university)
economic and engineering
educations 33.0 22.1 1~ 2.4
All other educations 0.0 0.0 0.0 0.0

II. Salary differentials
between men and women,
in per cent of men's
salaries

Not standardized

Standardized for age
and educational
differences
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46.4

31 .1

41.7

26.4
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15.9
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salary would exceed that of university graduates. By the age of 43
a person with medium-length education would have a higher salary than
a university graduate. The sharp decrease in salary differentials be
tween educational groups can thus hardly be expected to continue at
the same rate in the future. The incentive to invest in higher educa
tion would disappear, causing decreases in the supply of persons with
a university education.

Salary differentials due to education are higher in the private
sector than in the government sector, but there has been a comparable
decrease in -both sectors. It is not possible to infer from the table
whether the decrease in relative salaries of more educated people is
a result of market forces or wage policy. Both factors have pointed
in the same direction during the period.

Salary differentials between men and women have decreased in
both sectors between 1966 and 1971. During this period, there has
been a marked increase in the labor force participation of women. One
reason for this increase in participation is that tax laws have been
changed so that husbands and wives are taxed separately, thereby making
it more profitable for women to enter the labor force. But the most
important reason is probably a change in attitudes among women which
has led to a more firm attachment to the labor market. This increased
labor force parti~ipation has probably resulted in a more stable com
mitment to the labor market on the part of women, thus making it more
probable that women can attain higher positions.

The labor market organizations have been active in pursuing a
policy of diminishing differentials between the sexes. This has re
sulted in relative increases in positions where women predominate.
Thus, it seems that the policy of diminishing differentials between
the sexes has been successful although it is not possible to conclude
that this decrease would not have come about in the absence of such

policies~ i.e. as an effect of the increase in human capital invest

ments made by women.
The age and educational distribution of female government em

ployees has approac~ed that of men. To a lesser extent, this has also
been the case for the private sector. The salary differential between

men and women in private employment is double the size of the differen
tial in government employment and therefore it appears that women have
greater opportunities in the government sector.
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12. CONCLUSIONS

Salaries of government employees are proportional to years of schooling.,
Length of education raises salaries by about 8 %for every year of
education after compulsory schooling. Thus investment in schooling is
also a determinant of salaries within the rigid salary system of the

government sector.
Salary differentials between men and women are fairly small in

the government sector and about half the size of the corresponding
differentials in the private sector. About 40 %of the differential
is explained by standardizing for age and education only, and in some
agencies considerably more is explained. If the missing variables of
years of experience over working life were to be collected, a greater
part of the differentials could probably be explained: The distribu

tion over years of experience differs more than the age distribution.
There does not seem to be equality in lifetime earnings between

the private and government sectors. Even if nonpecuniary rewards are

taken into consideration, it seems that private employment is more

profitable than government employment.
If salaries are not raised in the government sector it will have

to make do with a lower quality labor force. Salary differentials be
tween and within educational groups are greater in the private sector
than in the government sector. The greatest disadvantage in govern

ment employment is observed for male university graduates.
Differentials have decreased during the period 1966 to 1971, when

comparing both educational groups and differentials between the two
sexes. There is no reason to expect a continued decrease in the salary

differentials between educational groups, as this would eliminate in-

centives for investing in higher education. But there is all reason

to believe that the salary differential between the sexes will con

tinue to decrease as women become more firmly attached to the labor

force. When women have invested in human capital to the same extent

as men the differential will disappear altogether.
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