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Bakgrund och syfte 

 

− ”Förvirring” i debatten: 

 Hur kan man påstå att inkomstklyftorna 
ökat samtidigt som det visar sig att 
lönespridningen t om minskat? 

− Vi tar ett helhetsgrepp! 

 Olika aspekter av lönespridning analyseras 

 Belyser, problematiserar, nyanserar och 
rensar bland begreppen  
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Antologin 

─ Vad förklarar lönespridning?  
(Lena Granqvist och Håkan Regnér) 

─ Ett psykologiskt perspektiv på lön  
(Karin Karlström) 

─ Att mäta lönespridning (Galina Pokarzhevskaya) 

─ Lönespridning bland högskoleutbildade  
(Lena Granqvist och Håkan Regnér) 

─ Lönespridning och lönegapet mellan kvinnor och män 
(Thomas Andrén) 

─ Sambandet mellan lönespridning och  
utbildningars lönsamhet (Thomas Ljunglöf) 
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Begreppet lönespridning 

− Vad är lönespridning? 

 Skillnaden mellan en hög och en låg 
lönenivå inom en viss population av 
löntagare 

− Även löneskillnad, lönegap, relativlöner – 
beräkningsmetoder skiljer 

− Huvudfrågor: vad man mäter, hur man 
mäter, var man mäter och när man mäter 
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Vad man mäter 

− Skillnader i löner (oftast bruttomånadslön 
uppräknad till heltid)  

 

− Lönespridning motsvarar skillnader i löner, 
inte i inkomster 

 

− Inkomstspridning (skillnader i 
arbetsinkomster, kapitalinkomster,  skatter 
och transfereringar) 
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Var man mäter 

Olika nivåer på arbetsmarknaden: 
− Mellan grupper (kvinnor/män, 

högskoleutbildning/gymnasium, 
arbetare/tjänstemän)  

− Mellan olika företag och arbetsplatser 
− Mellan individer på samma arbetsplats 
 

Vi fokuserar på: 
− Inom en (yrkes)grupp: skillnad mellan topp och 

botten, mellan ingångslön och slutlön, speglar 
lönekarriär över livet 

 

Jmf inkomstskillnader:  
─ Utanför vs. innanför 

arbetsmarknaden/arbetskraften 
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Under 2000-talet har 

− Lokal och individuell lönesättning successivt 
etablerats för stora grupper på 
arbetsmarknaden 

− Lönespridningen inte ökat, utan t om 
minskat i utbildningsdimensionen 

− Löneskillnaden mellan personer med 
högskoleutbildning och gymnasieutbildning 
minskat (universitetslönepremien) 
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Under 2000-talet har 

− Löneskillnaden mellan högskoleutbildade i 
privat och offentlig sektor minskat 

− Skillnader i utbildning och 
arbetslivserfarenhet (formella 
kvalifikationer) mindre betydelse för lön – 
informella kvalifikationer viktigare 

− Tydligt samband mellan lönespridning och 
könslönegap försvagats 
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Sambandet mellan lönespridning och 
utbildningars lönsamhet 
Thomas Ljunglöf 



Sambandet mellan lönespridning och 
utbildningars lönsamhet 2009 



Ålderslöneprofiler vid olika avkastning för 
lärare grundskolans senare år och 

gymnasiet 2009 
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Faktisk Simulerad vid 3% avkastning
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