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KATARINA KATZ OCH ANNA THOURSIE

Var är jämställdheten sämst?
– Starka slutsatser från svag 
utredning*
I två nyutkomna rapporter från Svenskt Näringsliv och Handelns Utrednings-
institut hävdas att den främsta orsaken till ojämlikheten mellan män och kvinnor 
på svensk arbetsmarknad är att så många kvinnor arbetar för en arbetsgivare 
utan konkurrens, ”den offentliga sektorns monopol”. Slutsatsen fi ck stort genom-
slag i massmedia, trots att rapporten inte lyckas underbygga den. Författarna 
utgår helt enkelt från att det större deltidsarbetet i offentlig sektor orsakas av 
större diskriminering och att det därför är riktigt att jämföra inkomster från hel-
tids- och deltidsarbete utan hänsyn till arbetstid. Därigenom fi nner de inkomst-
skillnader som de tar som bevis för större diskriminering i offentlig sektor. 
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Hennes forskning har främst behandlat 
faktorer bakom arbetslöshetens varaktig-
het samt löneskillnader mellan kvinnor 
och män.

Finns det något samband mellan hur väl 
underbyggt ett debattinlägg är och hur stort 
genomslag det får i massmedia? Eller beror 
genomslaget på vilka slutsatser som dras, 
inte på om man har något att stödja dem 
på? Kan det vara så illa att det lönar sig – i 
termer av opinionspåverkan – att formulera 
dåligt underbyggda slutsatser i en illa hop-
kommen rapport för att få ut sitt budskap till 
en mediavärld som på förhand är positivt 
inställd till det?

Nationalekonomer har speciellt stor anled-
ning att refl ektera över dessa frågor. Det är 

naturligt att nationalekonomiska frågor ofta 
befi nner sig i centrum av den offentliga po-
litiska debatten. Nationalekonomi som veten-
skap analyserar problem som rör allokering 
av begränsade resurser mellan alternativa 
och konkurrerande intressen. Ett självklart 
exempel på ett sådant problem är lönebild-
ningsfrågor. Inlägg som görs med anspråk 
på nationalekonomisk sakkunskap åtnjuter 
särskilt förtroende från delar av allmänheten 
men möter också särskild misstro från andra. 
Redaktörer och ledarskribenter på de största 
dagstidningarna verkar i mer än genomsnittlig 
utsträckning tillhöra den första gruppen.

Därför ställs stora krav på de national-
ekonomer som vill delta i debatten med den 
tyngd som akademisk kunskap ger. De van-
ligtvis försiktiga slutsatserna av vetenskap-
liga studier ger sällan braskande rubriker. In-
tresset för nationalekonomiska frågor öppnar 
tyvärr också dörren för den som vill använda 
slutsatser med svag empirisk underbyggnad 
som slagträn i debatten.

* Vi tackar Jonas Agell, Carl le Grand, Bertil Holm-
lund, Elina Pylkkänen och Eskil Wadensjö för värde-
fulla synpunkter.
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Den 12 januari 2003 publicerade landets 
största morgontidning, Dagens Nyheter, 
en omfångsrik debattartikel som häv-
dade att ”Det är inom den offentliga sfären 
kvinnornas löner är mest orättvisa.” Under-
lag till påståendet sade sig artikelförfattarna 
ha i rapporten ”Den offentliga lönefällan” 
(i fortsättningen Svenskt Näringsliv 2003). 
Rapporten och artikeln på DN Debatt är 
skrivna av Robert Gidehag, chefekonom vid 
Handelns Utredningsinstitut (HUI), HUI-
ekonomen Helena Olsson, Marie Söderqvist 
och Emma Hernell från företaget United 
Minds samt, vad gäller DN-artikeln, Svenskt 
Näringslivs chefekonom, Stefan Fölster. 

Det siffermaterial som fi nns i rapporten 
är i sin helhet hämtat från ”Mansgrisar och 
spargrisar i olika sektorer – en deskriptiv 
analys av kvinnors och mäns inkomster i den 
svenska ekonomin” av Gidehag och Olsson 
(i fortsättningen HUI 2003). Att så är fallet 
nämns dock inte i Svenskt Näringsliv (2003). 
HUI kallar på sin hemsida (www.hui.se) sin 
rapport för en ”forskningsrapport där mate-
rialet analyseras mer utförligt.” 

Två av huvudslutsatserna är att ”skillna-
den mellan kvinnors och mäns löner är störst 
i den offentliga sektorn. Det lönar sig inte att 
utbilda sig för kvinnor i den offentliga sek-
torn.” (Svenskt Näringsliv 2003, s 29).

Frågeställningarna har stort allmänt in-
tresse. En stor del av de förvärvsarbetande 
kvinnorna i Sverige arbetar i offentlig sektor. 
Frågan hur detta påverkar lönerna för olika 
grupper av kvinnor, respektive löneskillna-
den mellan kvinnor och män, är synnerli-
gen viktig från jämställdhetssynpunkt. Den 
kräver seriös forskning och seriös debatt. 
Tyvärr uppfyller rapporterna från Svenskt 
Näringsliv och HUI inte elementära krav på 
en acceptabel statistisk utredning och är där-
för inte användbara som underlag för detta. 
Trots det fi ck de emellertid ett betydande 
genomslag i massmedia.

1. Uppmärksamhet och uppskatt-
ning i massmedia

DN Debatt gav, som nämnts, rapporten från 
Svenskt Näringsliv ett stort utrymme och 
presenterade den som en ”ny stor studie 
[som] visar skrämmande siffror om kvinnors 
villkor i offentlig sektor”. 

GöteborgsPosten skrev på ledarplats den 
13 januari 2003 att ”Svenskt Näringslivs 
chefekonom Stefan Fölster i en bred statis-
tisk undersökning [har] klarlagt att kvinnor i 
den offentliga sektorn exploateras.” Dagens 
Industri (DI) skrev på ledarplats den 14 
januari 2003 att ”rapporten bygger på en 
gedigen genomgång av lönerna för 300 000 
personer under sex års tid”. Även TV 4 upp-
märksammade rapporten. Rapportförfattaren 
Söderqvist kunde i en krönika i Expressen, 
den 15 januari 2003, uttrycka sin upprördhet 
över ”den offentliga sektorns exploatering av 
kvinnlig arbetskraft.”

Dagens Nyheter tog den 15 januari 2003 Dagens Nyheter tog den 15 januari 2003 Dagens Nyheter
in ett mycket kort genmäle från SCB och 
Medlingsinstitutet (MI). Där påpekas, torrt 
och sakligt, att författarna jämför arbetsin-
komster för män och kvinnor inom olika 
sektorer och med olika utbildning utan att 
ta hänsyn till skillnader i veckoarbetstid (och 
tjänstledighet).

Fölster, Gidehag m fl  fi ck ett drygt dub-
belt så långt utrymme som SCB och MI för 
sitt genmäle i Dagens Nyheter den 19 januari Dagens Nyheter den 19 januari Dagens Nyheter
2003, där de hävdar att om man inte använ-
der ”Statistiska centralbyråns korrigerade 
lönedata” utan ”istället studerar vad verkliga 
män och kvinnor (vår kursivering) tjänar” män och kvinnor (vår kursivering) tjänar” män och kvinnor
så är slutsatsen att ”den privata sektorn är 
betydligt bättre på att generera verklig, ej 
korrigerad, jämställdhet”. Fölster, Gidehag 
m fl  använder ett språkbruk som gör att en 
jämförelse av lön omräknad till timlön eller 
heltidslön framstår som en, från offi ciellt 
håll, tillrättalagd och manipulerad statistik. 

I det följande skall vi kort gå igenom en 
del av de brister som gör att de båda rappor-
terna inte är ”gedigna” och varken ”visar” el-
ler ”har klarlagt” de slutsatser de drar. Några 
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av problemen diskuteras i viss utsträckning 
i HUI (2003) medan de knappast nämns i 
Svenskt Näringsliv (2003) och inte alls i 
DN-artiklarna.

2. Arbetsinkomst är inte samma 
sak som lön

I rapporterna jämför författarna, bl a, inkomst 
av anställning före skatt för kvinnor och män 
i åldrarna 25–65 år inom olika sektorer och 
med olika utbildning. Inga transfereringar 
från det offentliga (som t ex föräldrapen-
ning) ingår i denna inkomst som författarna 
kallar ”marknadsinkomst”. (Inte heller före-
tagar- eller kapitalinkomster är inkluderade.) 
De studerar dels denna marknadsinkomst för 
ett år (1996) för olika grupper, dels den sam-
manlagda marknadsinkomsten under fl era 
år. I fl erårsanalyserna används två mindre 
urval, där individerna fyller 30 år respektive 
startår.1 De har använt data från SCB:s pa-
neldatabas LINDA.

I HUI (2003, s 7) är den första av tre frå-
geställningar ”Finns det ett samband mellan 
inkomstspridningens storlek i en sektor/del 
av sektor, eller för ett kön, och hur höga 
ersättningsnivåer sektorn eller arbetstagarna 
för (sic!) respektive kön som helhet har?” I 
Svenskt Näringsliv (2003, s 12) formuleras 
den första av två frågeställningar som ”Finns 
det ett samband mellan lönespridningen och 
den genomsnittliga lönenivån i en sektor?” 
Plötsligt rör frågeställningen löner trots att löner trots att löner
rapporten helt enkelt återger uppgifterna i 
HUI (2003) vilka gäller inkomst. Rappor-
ten från Svenskt Näringsliv redovisar inga 
bearbetningar av datamaterialet utöver de 
som fi nns i HUI (2003). Eftersom ”lön” i all 
nationalekonomisk litteratur defi nieras som 
lön per arbetad tidsenhet så bäddar Svenskt 
Näringslivs språkbruk för feltolkningar. 

När HUI (2003, s 7) vill få reda på om 
det fi nns ”ett samband mellan inkomstsprid-
ningens storlek i en sektor/del av sektor och 
jämställdhet mellan män och kvinnor?” så 
vill Svenskt Näringsliv (2003, s 12) veta om 
det fi nns ”ett samband mellan lönespridning 

och jämställdhet i en sektor?” I HUI (2003, s 
8) ställs frågan ”Hur lönar sig utbildning för 
män och kvinnor i olika sektorer på arbets-
marknaden i termer av inkomstutveckling?” 
medan Svenskt Näringsliv (2003) även i 
detta sammanhang blandar ihop begreppen 
lön och inkomst, t ex i sin slutsats ”I vissa fall 
kan högre utbildning till och med medföra 
lägre lön” (Svenskt Näringsliv 2003, s 21.)

Eftersom kvinnor arbetar deltid i mycket 
större utsträckning än män så blir inkomst-
skillnaden mellan könen mycket större än 
löneskillnaden. Detta är elementärt. Den 
springande punkten är om årsarbetstiden 
skiljer sig väsentligt mellan de grupper av 
kvinnor de jämför. Det gör den. En högre 
andel kvinnor arbetar deltid i offentlig än i 
privat sektor. I rapporterna talas om att den 
högre deltidsfrekvensen hos kvinnor i of-
fentlig sektor kan vara ett problem men ”I 
detta sammanhang blir valet att inte arbeta 
full tid inte ett problem för jämförelsen utan 
en del av förklaringen till de problem som 
eventuellt fi nns.” (HUI 2003, s 9).

Att hävda att löneskillnaden mellan kvin-
nor och män är mindre i den privata sektorn 
än i den offentliga, därför att inkomstskill-
naderna är mindre i privat sektor, är därför 
ungefär lika upplysande som att säga att det 
är dyrare att semestra i Säffl e än på Seychel-
lerna, därför att fem veckor i Säffl e kostar 
mer än en vecka på Seychellerna. 

HUI (2003, s 9) betecknar trots det fö-
rekomsten av deltid som ett ”litet problem 
för (sic!) att använda inkomstdata”. För ”att 
delvis hantera problemet med deltid” så görs 
följande: (i) i den analys som gäller 1996 
inkluderas endast individer med en mark-
nadsinkomst2 på över 100 000 kr, (ii) i analy-
serna av sammanlagda marknadsinkomster 
1980–96 och 1990–96 inkluderas individer 
med en marknadsinkomst på – i genomsnitt 
– 50 000 kr per år (år med noll kronor i in-

1 Analysen för 1980-96 återfi nns enbart i HUI 2003; 
analysen för 1990-96 återfi nns i båda rapporterna.
2 ”Marknadsinkomst” enligt den defi nition som an-
vänds i rapporterna.
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komst tillåts).3 Alltså tycker de inte att det är 
något större problem att jämföra betalningen 
för arbetsinsatser för en individ som, säg, 
haft en marknadsinkomst av anställning på 
200 000 kr två av åren under 1990 och 1996 
och inte lönearbetat under resterande fem 
år med en individ som haft en marknadsin-
komst på 200 000 kr samtliga dessa sju år! ). 
I Svenskt Näringsliv (2003) är diskussionen 
om problemet med deltid ännu mer knapp-
händig än i HUI (2003).

3. Cirkelresonemang om sektors-
skillnader

I HUI (2003, s 9) antyds att det kan vara en 
fördel att inte ta hänsyn till arbetstid: ”Själva 
faktumet att kvinnor arbetar mer deltid inom 
offentlig sektor är en viktig aspekt på jäm-
ställdheten i sig.” I repliken till SCB och MI 
i Dagens Nyheter frågar författarna om det, Dagens Nyheter frågar författarna om det, Dagens Nyheter
mot bakgrund av de lägre utbildningspre-
mier de funnit för kvinnor i offentlig sektor, 
är ”konstigt att kvinnor inom offentlig sektor 
i större utsträckning väljer att arbeta deltid?” 
Här hamnar de i ett cirkelresonemang. De 
beräknar utbildningspremien utan att ta hän-
syn till arbetstid. Därefter förklarar man att 
det är vanligare med deltidsarbete på grund 
av den låga utbildningspremie som delvis 
kan bero på, just det, deltidsarbete.

Det utbredda deltidsarbetet är en viktig 
aspekt av ojämlikheten mellan könen på 
arbetsmarknaden men just därför är det just därför är det just därför
nödvändigt att skilja mellan den del av löne-
skillnaden som beror på kortare arbetstid och 
den del som beror på lägre lön för samma 
arbetade tid. 

Rapportförfattarna resonerar som om 
en stor del av all deltid beror på att den 
offentliga sektorn är sämre på att erbjuda 
heltidstjänster och att de deltidsanställda i 
offentlig sektor är så missnöjda med sin lön 
att de hellre väljer hemarbete och fritid fram-
för lönearbete på heltid. Men författarna har 
inget sakunderlag för sina påståenden.4 När 
man talar om någon form av ofrivilligt vald 
arbetstid så blir det också intressant om det 

förekommer ofrivillig heltid eller om kvin-
nor – och män – som vill arbeta deltid eller 
ta ut föräldraledighet bemöts sämre av vissa 
arbetsgivare och därför söker sig till andra. 
En seriös statistisk analys skulle åtminstone 
resa dessa frågor och undersöka dem så långt 
det var möjligt. 

Men författarnas utomordentligt olämp-
liga val av data – alltså arbetsinkomstdata 
utan kontroll för arbetad tid – gör att dessa 
förslag till bättre analysmetoder inte skulle 
kunna förbättra deras resultat. Regel 1 A för 
att göra bra statistiska analyser är: Arbeta 
med lämpliga data. Inga, aldrig så eleganta, 
ekonometriska metoder kan ge tillförlitliga 
resultat om dataunderlaget inte är lämpligt 
för den problemställning man vill belysa.

Författarna är av åsikten att inkomstdata 
är likvärdigt med lönedata när det gäller att 
studera utbildningspremien. ”För studien av 
utbildningspremien har valet av inkomstdata 
överhuvudtaget ingen betydelse eftersom vi 
då skär datamaterialet på olika utbildnings-
nivåer inom samma sektor.” (HUI 2003, s 
10). Deras metod förutsätter därmed att 
det inte fi nns några systematiska skillnader 
i arbetstid mellan kvinnor i samma sektor 
som har olika utbildning, men de har inte 
undersökt om det förhåller sig så.

4. Dramatiska förändringar i rela-
tivlöner de senaste 20 åren

Baserat på data över lön per arbetad timme 
från Levnadsnivåundersökningarna (LNU) 
visar le Grand, Szulkin, och Tåhlin (2001) att 
utbildningspremien för både män och kvin-
nor var något högre i den offentliga sektorn 
än i den privata 1968 och 1974. För åren 
1981, 1991 och 2000 däremot, var utbild-
ningspremien i den privata sektorn högre (le 

3 Beloppen är uppräknade till 1999 års nivå (konsu-
mentprisindex samt tillväxttakt).
4 Analys av data från arbetskraftsundersökningarna 
(AKU) skulle ha kunnat ge en fi ngervisning om an-
delen personer som av arbetsmarknadsskäl arbetar 
mindre än vad de skulle vilja göra, i olika sektorer 
på arbetsmarknaden.
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Grand m fl , s 136–137). Skillnaden ökar över 
tiden till drygt en och en halv procentenhet 
2000 (6,1 procent per år i den privata sektorn 
jämfört med 4,4 procent i den offentliga sek-
torn). Det fi nns alltså skäl till allvarlig oro för 
vad som hänt med den offentliga sektorns lö-
ner under de senaste 10–20 åren. Vi kan dock 
inte se att de offentliga monopol, som rappor-
terna från HUI och Svenskt Näringsliv fram-
håller som orsak, stärkts under perioden. 

Enligt samma LNU-baserade undersök-
ning var år 2000 den observerade kvoten 
mellan kvinnors och mäns löner något högre 
i den privata sektorn, 86,2 procent i privat 
respektive 84,5 procent i offentlig sektor. 
Med standardisering för skillnad i utbild-
ningsår och arbetslivserfarenhet blev dock 
kvoten något högre i offentlig sektor, 86,0 
procent i privat respektive 87,4 procent i 
offentlig sektor (le Grand m fl , s 151). När 
man standardiserar för utbildning och ar-
betslivserfarenhet förefaller det alltså som 
om den offentliga sektorn är aningen mindre 
ojämställd  än den privata. 

Med standardisering för utbildning och 
arbetslivserfarenhet hade kvinnor i offentlig 
sektor cirka 10 procent lägre lön än kvinnor 
i privat sektor 2000. För offentliganställda 
män var dock motsvarande skillnad större; 
de hade cirka 14 procent lägre lön (le Grand 
m fl , s 149). Fram till och med 1981 var den 
standardiserade skillnaden till de offentlig-
anställda kvinnornas fördel, jämfört med de 
privatanställda. Sedan dess har, som le Grand 
m fl  påpekar, ”dramatiska” förändringar i re-
lativlöner ägt rum mellan sektorerna.

Även andra faktorer än utbildning och 
arbetslivserfarenhet har betydelse för löne-
skillnader. Vanliga variabler i olika studier är 
t ex arbetsmiljörelaterade variabler, närings-
gren och yrke. Å andra sidan har forskare 
länge påpekat att diskriminering på arbets-
marknaden kan påverka t ex den utbildning 
och yrkesinriktning människor väljer. Man 
bör som forskare vara medveten om detta 
och vara försiktig när man tolkar de statis-
tiska sambanden. 

Om man analyserar löneskillnader mellan 

kvinnor och män inom samma yrke så under-
skattar man också den diskriminering som 
fi nns om kvinnodominerade yrken av hävd 
värderas lägre än mansdominerade därför 
att de är kvinnodominerade. Denna form att de är kvinnodominerade. Denna form att
av diskriminering kallas för värdediskrimi-
nering. Därför är det informativt att göra 
skattningar med och utan t ex yrkesvariabler 
och jämföra resultaten. 

Rapportförfattarna gör tvärtom! I stäl-
let för att försöka dela upp löneskillnaden 
mellan könen för att se effekterna av olika 
faktorer rör de ihop alla orsaker till in-
komstskillnader till en enda soppa. Vi tolkar
författarnas intentioner som att de dels velat 
studerat effekten av både lön och arbetstid 
på inkomst, dels tror att lön och karriärmöj-
ligheter påverkar valet av arbetstid. Men för 
att analysera val av arbetstid så måste man 
veta något om arbetstiden! Man måste alltså 
börja med att ta reda på arbetad tid respek-
tive timlön och studera dem med lämpliga 
ekonometriska metoder. Att klumpa ihop 
dem till sammanlagd arbetsinkomst gör det 
omöjligt att dra några andra slutsatser än att 
antingen är (i) arbetstiden kortare eller (ii) 
lönen lägre i offentlig sektor eller (iii) både 
och men (iv) vi vet ingenting om hur mycket 
eller (v) vad det beror på. 

5. En ”dynamisk analys” utan 
dynamik

Författarna gör vidare en analys som de kal-
lar för dynamisk för perioderna 1980-96 och 
1990-96 (i Svenskt Näringsliv 2003 ingår 
bara den senare). Med dynamisk analys bru-
kar avses att man studerar hur saker föränd-
ras över tiden. Paneldatabaser som LINDA 
där man har information om samma individ 
under fl era år lämpar sig väl för detta. I rap-
porterna görs tvärtom. I stället för att se hur 
inkomsterna förändras mellan åren i perio-
den 1980–96 och 1990–96 så adderas bara 
dessa årsinkomster. 

Mycket kan hända under ett fl erårigt 
tidsförlopp, särskilt om det är så långt som 
1980-96. HUI (2003) anger att individer 
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tillskrivs den sektortillhörighet de hade 1996 
för samtliga år. Däremot nämns möjligheten 
av sektorbyten inte i Svenskt Näringsliv 
(2003). Ingen av rapporterna nämner möj-
ligheten av att en individ vidareutbildar sig 
under perioden. Vi utgår därför ifrån att de 
inte heller tar hänsyn till om personer kan ha 
vidareutbildat sig. Styrkan i en riktig panel-
dataansats är att man för en och samma in-
divid kan se effekten av att nyckelvariabler, 
t ex vilket yrke hon har eller i vilken sektor 
hon jobbar, förändras över tiden. Men som 
författarna lagt upp analysen betyder i stäl-
let byte av sektor eller höjd utbildningsnivå, 
under de år de studerar, att den personens 
inkomst tillskrivs fel grupp!

6. Slutsatser på bräcklig grund om 
lönespridning och jämställdhet

Författarna delar upp sina data i fyra grup-
per – män och kvinnor i offentlig respektive 
privat sektor – och fi nner att om man jämför 
tre av dem med varandra så är medianinkom-
sten högre ju större inkomstspridningen är. 
Undantaget är offentliganställda män som 
har lägre inkomstspridning än privatanställ-
da män men lika hög medianinkomst. Det 
räcker för att de skall dra slutsatsen att det 
”verkar som om det fi nns ett samband mel-
lan lönespridning, medianinkomst och jäm-
ställdhet. I de sektorer där lönespridningen 
är stor är också medianinkomsterna höga.” 
(Svenskt Näringsliv 2003, s 27). 

Resultaten i le Grand m fl  (2001) går i 
motsatt riktning. Könsklyftorna i Sverige 
under 1980- och 1990-talen har inte minskat 
trots kvinnors ökade kvalifi kationer. Detta 
har skett samtidigt som lönespridningen 
ökat. Johansson m fl  (2001) fi nner en ökning 
under 1990-talet av den löneskillnad mellan 
könen som inte förklaras av humankapital, 
näringsgren eller sektor. 

Edin och Richardson (1997) avslutar sin 
studie med kommentarerna ”Minskad lö-
nespridning har varit en av de faktorer som 
förbättrat kvinnors relativa löneläge men den 
har inte haft en dominerande effekt, åtmins-

tone inte efter 1974. … kvinnors position har 
förbättrats sedan 1960-talet. Detta betyder 
att om lönespridningen åter ökar så kom-
mer detta inte att ha samma genomslag på 
kvinnors relativlöner som tidigare, eftersom 
kvinnors ’arbetsmarknadsegenskaper’ blivit 
mer lika mäns. Men så länge kvinnors posi-
tion på arbetsmarknaden är sämre än mäns 
kommer lönespridningen att påverka löne-
skillnaden mellan män och kvinnor.” (Edin 
och Richardson 1997, s 98.) Enligt Blau och 
Kahn (1996) är den mindre totala lönesprid-
ningen i Sverige det viktigaste skälet till att 
löneskillnaden mellan män och kvinnor är 
mindre här än i USA.

7. Hur många individer ingår 
egentligen i undersökningarna?

Författarna slarvar i angivelserna av hur 
många som ingår i urvalen. I den första 
DN-artikeln uppger de själva att ”Urvalet 
består av 300 000 personer”. I rapporterna 
förekommer uppgiften 220 000 individer för 
den statiska analysen. Uppgifterna om hur 
stort urvalet är i den ”dynamiska analysen” 
för 1990–96 varierar. I Svenskt Näringsliv 
(2003, s 12) anges att det omfattar drygt 
70 000 individer, i artikeln på DN Debatt är 
motsvarande urval 40 000 och i HUI (2003, 
s 33) anges urvalet vara drygt 7 000. Även 
i beskrivningen av urvalskriterierna fi nns 
vissa oklarheter. Däremot vill vi framhålla 
att Robert Gidehag och Helena Olsson varit 
föredömligt tillmötesgående när de besvarat 
frågor från oss.

Standardfel eller konfi densintervall fram-
går inte i någon av rapporterna. Det kan 
kännas överfl ödigt när man talar om ett urval 
på 300 000 individer. Men de ”dynamiska 
analyserna” baseras bara på de individer som 
fyller 30 år 1980 respektive 1990 och vilkas 
genomsnittliga arbetsinkomst ligger över en 
viss tröskel. De är förstås mycket färre till 
antalet. Dessa mindre urval har sedan delats 
upp i undergrupper. Totala antalet ”män i of-
fentlig sektor” är t ex endast 580 individer i 
analysen 1980–96 (HUI 2003, s 48). En del 
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undergrupper med samma sektorstillhörig-
het och utbildning kan därmed vara ganska 
små – hur små anges inte. 

8. Den åberopade litteraturen har 
inte satt spår i texten

Det fi nns en omfattande litteratur om löne-
skillnader mellan kvinnor och män, inte bara 
i vetenskaplig utan även i mer lättillgänglig 
populärvetenskaplig form. Rapportförfat-
tarna har inte förhållit sig alls till den litte-
raturen. Det fi nns visserligen en rejäl biblio-
grafi  i HUI (2003) (inte i Svenskt Näringsliv 
2003) men den har inte satt några spår i 
texten. I Svenskt Näringsliv (2003) nämns 
bara en studie explicit – Meyerson och Pe-
tersen (1997). Dessutom gör man (Svenskt 
Näringsliv 2003, s 29) en svepande hänvis-
ning till att Kvinnomaktutredningen ”sagt” 
att ”Den offentliga sektorn exploaterar kvin-
nor”. Det skulle ha varit mycket intressant att 
veta exakt var i de volymer, som publicerats 
från Kvinnomaktutredningen, detta sägs. 

Rapporternas och DN-inläggens huvudtes 
är att den främsta orsaken till de löneskill-
nader som råder mellan män och kvinnor i 
Sverige är att så många kvinnor arbetar i of-
fentlig sektor, och att denna som ensam eller 
helt dominerande arbetsgivare inte behöver 
konkurrera om arbetskraft som har små 
möjligheter att söka anställning hos någon 
annan. Detta är en uppfattning som ofta ut-
tryckts på Dagens Nyheters, Svenska Dag-
bladets och andra stora tidningars ledarsidor. 
Att få stöd för uppfattningen i en ”statistisk 
analys” måste självklart vara välkommet.

Vår personliga åsikt är också att ett antal 
kvinnodominerade yrken inom vård, skola, 
omsorg och kultur borde vara bättre betalda. 
I vissa fall har konkurrens om arbetskraft 
– t ex från den norska offentliga sektorn 
– förmodligen verkat lönehöjande i svenska 
kommuner. Men orsakerna är mer komplice-
rade än vad ett enkelt resonemang om mo-
nopson (alltså att det fi nns en enda köpare på 
marknaden) ger vid handen.

En enkel bild av hur reallönenivå och sys-

selsättning bestäms på arbetsmarknaden ges 
av en utbudskurva där utbudet av arbetskraft 
ökar vid högre reallön och en efterfråge-
kurva där efterfrågan på arbetskraft minskar 
vid högre reallön. Sysselsättning och reallön 
bestäms av skärningspunkten mellan dessa 
kurvor. Den enkla tolkningen av detta dia-
gram utgår från vinstmaximerande företag. 
Men den offentliga sektorn styrs av politiker 
som inte bara minimerar kostnader utan även 
har väljarstöd och politiska värderingar i sin 
”nyttofunktion”. Det är också så att traditio-
nella kvinnoyrken, inte minst de vårdande 
och de som främst berör gamla, sjuka och 
barn, länge varit lågt betalda i de fl esta länder 
och under många olika institutionella förhål-
landen. Möjligheten av värdediskriminering 
nämns bara fl yktigt i de citerade rapporterna, 
som något författarna inte tror spelar så stor 
roll. De säger ingenting om hur de gör denna 
avvägning mellan betydelsen av konkurrens 
och betydelsen av historiska, kulturella, poli-
tiska och sociala faktorer.

9. Effekterna av ökad privatise-
ring återstår att undersöka

Författarna hävdar i Dagens Nyheter den Dagens Nyheter den Dagens Nyheter
12 januari 2003 att det ”enklaste sättet för 
en kvinna att få upp sin lön är alltså inte 
att byta kön utan att byta sektor” och att det 
viktigaste för att minska lönegapet mellan 
könen är att ”fortsätta bryta upp offentliga 
monopol.” Detta följer inte av det material 
de lägger fram. Ett ökat privat inslag i de ak-
tiviteter som nu främst fi nns inom offentlig 
sektor skulle kanske kunna leda till högre 
löner för grupper av kvinnor. Men det skulle 
också kunna bli tvärtom. Frågan återstår helt 
och hållet att besvara. Är de privata alterna-
tiv som rapportförfattarna förordar tänkta att 
fi nansieras av offentliga medel? Om kon-
kurrensen mellan företag är tänkt att pressa 
kostnaderna för denna offentligt fi nansierade 
verksamhet så kan man knappast utgå från
att den följs av en produktivitetsökning som 
tillåter högre löner.

Lönerna inom vård och utbildning har tap-
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pat 10–15 procentenheter jämfört med verk-
stadsindustrin under 1990-talet (le Grand 
m fl  2001), dvs under en period med ökad 
förekomst av privata alternativ men också av 
kraftiga åtstramningar inom den offentliga 
sektorn. 

I Dagens Nyheter den 19 januari försvarar Dagens Nyheter den 19 januari försvarar Dagens Nyheter
rapportförfattarna sitt tidigare inlägg med 
argumentet ”Tyvärr möts vi av en sedvanlig 
ovilja, som är alltför vanlig då en viktig sam-
hällsfråga belyses ur ett större och nytt per-
spektiv, mot att genomföra en saklig analys 
annat än på ett standardmässigt sätt.” Visst 
är det bedrövligt när goda nya ansatser inte 
släpps fram för att de är nya. Men att vara 
”nya” räcker inte för inlägg som inte är sak-
ligt underbyggda. Deras analys har fått kritik 
– inte för att den är ”ny” – utan för att den 
inte är ”saklig”. Att addera två och två och få 
det till fem är ”nytt” och inte ”standardmäs-
sigt” men är det bra?

Som medförfattare till de båda artiklarna 
i Dagens Nyheter har Svenskt Näringslivs 
chefekonom Stefan Fölster ställt sin status 
som disputerad forskare i nationalekonomi 
och som adjungerad professor vid högskolan 
i Dalarna som intäkt för att de rapporter som 
artiklarna är baserade på håller godtagbar 
kvalitet. 

Varför gör inte media någon kvalitets-
bedömning innan man ger artikelförfat-
tarna stort debattutrymme eller berömmer 
en av dessa rapporter för att vara ”gedigen”? 
Räcker det att man håller med om slutsatser-
na? Kan man hantera allvarliga och kompli-
cerade frågor som lönegapet mellan könen, 
den offentliga sektorn och sambandet mellan 
utbildning och lön på det viset? 
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