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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Denna pro gradu behandlar ett nytt sätt att dekomponera löneskillnader. MEtoden förknippar en ojämlikhetsvikt till varje oberoende variabel i
löneekvationen. Ojämlikhetsvikten kan vidare uppdelas in en egenskapseffekt och en koefficienteffekt. Denna metod tillämpas på ett material
som omfattar tjänstemännen och arbetarna inom finsk industri 1996-2000. Under denna period har den lönespridningen (mätt med den
logaritmerade lönens varians) ökat kraftigt bland arbetarna och ökat en aning bland tjänstemännen. De viktigaste faktorerna bakom
löneskillnaderna är bland arbetarna erfarenhet, industrigren och kön och bland tjänstemännen ålder, utbildning och kön. De viktigaste verken
som presenterar denna metod är Juhn, Murphy och Pierce (1993), Fields (2001) och Yun (2001).
I den teoretiska delen behandlas fyra stora teorier som förklarar varför det kan förekomma olika lönenivåer. Den första teorin är teorin om
kompenserade löneskillnader, som hävdar att skillnader i trivsel mellan de olika arbetsplatserna leder till löneskillnader. Teorin om humankapital
tar fasta på löneskillnader som incitament till att individer skall skaffa sig en utbildning. Den högre lönen för en utbildad är en kompensation för
att individen offrat en period av sitt liv till att erhålla en utbildning. Under denna tid har han inte haft möjlighet att förvärvsarbeta.
Effektivitetslöneteorin poängterar att lönen kan användas som morot till att få arbetstagarna att arbeta hårdare. Härav följer att det kan finnas
löneskillnader mellan olika företag. Den sista teorin är teorin om kunskapsförvrängd teknologisk utveckling, som hävdar att den teknologiska
utveckling de industrialiserade länderna har mött under de senaste decennierna har gynnat de högutbildade arbetstagarna. Detta har lett till att
deras lön i förhållande till de lågutbildade har stigit.
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