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Sammanfattning 
Det utbildas människor som aldrig förr i Sverige. Studenter investerar både tid och pengar på 

sin utbildning, många i tron att det ska ge en högre lön i framtiden. Uppsatsen behandlar 

vilken skillnad det  är i lön för dem som tar en akademisk examen efter fyra år jämfört med 

dem som tar den efter tre år. Undersökningen kommer även att omfatta till vilken grad kön, 

ålder, bostads- och examensort påverkar den kommande inkomstnivån. Fem 

utbildningsgrupper kommer att undersökas i fem skilda undersökningsmoment. Dessa 

utbildningsgrupper är socionomer, nationalekonomer, sociologer, statsvetare, och 

företagsekonomer. Den teoretiska referensramen utgörs av humankapitalteorin, 

signaleringsteorin och diskrimineringsteorin.  

 

En regression som baseras på Mincers löneekvation har genomförts för att kunna se hur 

mycket de tidigare nämnda variablerna har på lönen. 

 

Undersökningen visar att det fjärde utbildningsåret endast var statistiskt signifikant för 

socionomer. För denna grupp hade det fjärde utbildningsåret en tydlig positiv inverkan på 

lönen. För alla de andra grupperna kunde ingen statistiskt signifikant samband mellan 

inkomsten och examensformen spåras. Undersökningen visar även tydligt att kvinnor hade 

lägre lön än män hos alla de undersökta grupperna förutom hos sociologer. Vidare visade 

undersökningen att inkomsten bestäms av en rad olika andra faktorer än utbildningstiden.  
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Abstract 
The last decade the Swedish government has applied a policy that strives at raising the 

education level in the country. Students invest both money and time in their education, many 

with the belief that they will get a higher salary in the future. This paper investigates the 

income differences between the ones who graduate after three years and the ones toy graduate 

after for years. He investigation will also include to what extent gender, age, living region and 

the university has on the future level of income. Five education groups will be examined in 

different investigations. These groups are the graduates from a school of social work and 

public administration, economists, groups are the graduates from a school of political science, 

sociologists and business economists. The theories that will be used thru out this paper are the 

human capital theory, the theory of signaling and the discrimination theory.  

  

A regression based on Mincers income equation has been applied to se how big influence the 

earlier mentioned variables have on the salary. 

 

The investigation shows that the fourth education year only was statistically significant for the 

persons that graduates from a school of social work and public administration. For this group 

the fourth year of education had a clear positive influence on the salary. The investigation also 

shows that women have a lower income than men for all the examined groups except for 

sociologists. Furthermore the investigation showed that a range of other variables than the 

form of graduation determines the income. 
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1. Problem 
1.1 Problembakgrund 

Antalet utbildade har ökat kraftigt, mellan åren 1968 och 1991 mer än fördubblades antalet 

högskoleutbildade till innefatta 13,7 % av befolkningen1. Stora satsningar har gjorts för att 

höja den svenska befolkningens utbildningsnivå. Tanken bakom detta har bl.a. varit att man 

vill höja arbetskraftens produktivitet då det i många moderna ekonomier anses att ett stort 

humankapital utgör den grundläggande källan till ekonomisk tillväxt. Förutom 

arbetskraftsproduktivitetshöjningar så är humankapitalet en källa till innovationer vilket gör 

att den har en avgörande betydelse för ekonomin.2  

 

Eftersom utbudet på kvalificerad arbetskraft är stort kan detta eventuellt leda till att 

utbildningspremien sjunker d.v.s. att det inte längre lönar sig rent ekonomiskt att utbilda sig. 

Med andra ord så kan utbildningens relevans för människors framtid minska.  Man kan undra 

om utbildningen kommer att ha någon som helst betydelse för den framtida lönen. 

 

Kandidat- och magisterexamen hör till de vanligaste examensformerna i Sverige idag. En 

kandidatexamen motsvarar 120 högskolepoäng d.v.s. 3 års studier varav minst 60 

högskolepoäng i huvudämnet medan en magisterexamen motsvarar 160 högskolepoäng d.v.s. 

4 års studier varav 80 högskolepoäng i huvudämnet. För en ekonomiexamen krävs förutom 

tidigare nämnda egenskaper även att man 20 högskolepoäng företagsekonomi om 

nationalekonomi är huvudämne och vise versa3. Det är främst inom samhällsvetenskapen som 

valet av studietid är så pass fritt. Men vad påverkar då en students val att ta en 

magisterexamen istället för en kandidat examen, d.v.s. studera ett år extra? Vinner denne på 

detta lönemässigt? Vad är det överhuvudtaget för faktorer som påverkar akademikers 

lönenivåer? 

 

Empirisk forskning visar att lönen till stor del bestäms utifrån flertalet andra faktorer än 

utbildningstiden, som endast spelar en marginell roll i vart fall när det gäller t ex ekonomer. 

Denna grupps löner påverkas mycket av t ex vart de studerat.  

 

 

                                                 
1 Palme, Mårten O & Wright, Robert E 1998 s.1654 
2 Björklund, Edin, Holmlund, Wadensjö, Arbetsmarknaden, 1996 
3 www.sh.se 
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1.2 Problemformulering 

I vilken utsträckning påverkar examensformen den kommande lönen för personer som 

examinerades 93/94.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att se vad skillnaden i lön är år 1995 för dem som tog en tre - 

respektive fyraårigexamen 1993/94. Vidare vill vi se om ålder, utbildningsort, kön, samt 

bostadsregion har någon betydelse för lönen och i vilken utsträckning. Vi kommer att 

undersöka fem olika yrkesgrupper, dessa är företagsekonomer, nationalekonomer, sociologer, 

socionomer och statsvetare. Vi har valt att skilja på dessa grupper för att tydligare kunna 

urskilja dessa olika egenskapers inverkan på den kommande inkomsten. 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi  har valt att endast fokusera oss på just dessa fem studieinriktningar eftersom de inte är 

tidsbundna, vilket gör att det är relativt vanligt med både tre och fyraåriga utbildningar till 

skillnad från t ex läkar- och civilingenjörsutbildningar, där studietiden oftast är fast och 

förutbestämd. För att begränsa undersökningen ytterliggare har vi valt att inte ta någon hänsyn 

till arbetslöshet. Denna avgränsning har gjorts då syftet med uppsatsen är att undersöka hur 

stor inverkan våra olika variabler har på lönen. Om vi skulle inkludera även arbetslöshet så 

frångår vi vår frågeställning. Även om den skulle vara intressant att undersöka då den 

förmodligen ser annorlunda ut för de olika grupperna. Vi har även valt att inte ta hänsyn till 

huruvida individernas geografiska härkomst påverkar deras inkomst. Vad de undersökta 

personerna arbetar med har vi inte heller valt att undersöka. Vidare har vi även uteslutit 

faktorer som b la personernas gymnasiebetyg eller deras föräldrars utbildningsbakgrund. 

Dessa begränsningar har vi gjort p.g.a. tidsbrist men även då vi vill undvika att glida ifrån vår 

problemformulering allt för mycket. Anledning till att vi valde att bara undersöka de som 

examinerades 1993/94 var att detta var den senaste examinationsårskullen vi hade data på. Att 

samla in data på andra årskullar hade varit allt för tidskrävande. 

 

1.5 Metod 

För att undersöka om ovan nämnt samband verkligen existerar har vi valt att använda oss av 

regressionsanalyser i mjukvaruprogrammet SPSS 12.0.1 for Windows. Som beroende variabel 

kommer vi att använda lönen medan de oberoende variablerna kommer att vara utbildningstid, 
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ålder, kön, examensort samt bostadsort. Vi kommer att utföra fem skilda regressioner, en för 

varje utbildningsgrupp.  

 

1.6 Metodiska vägval 

Vid vår undersökning har vi stått inför alternativet av att använda oss av en 

surveyundersökning eller att genomföra en fallstudie. Ett experiment var inte ett alternativ då 

detta vore svårt att implementera i detta fall. Vi valde att genomföra en fallstudie på de 

utvalda grupperna som examinerades 93/94. Vid själva valet av undersökningsmetod för 

denna årskull har vi valt att tillämpa en surveyundersökning då vi ville genomföra en bred 

undersökning. Det är dessutom lättare att generalisera utifrån en undersökning som baserar sig 

på kvantitativa data som vår undersökning gör4. En annan fördel med en surveyundersökning 

är att man kan behandla stora mängder data på ett snabbt och billigt sätt. Nackdelen med en 

surveyundersöknng i vårt fall är att vi inte kan gå djupare på orsakerna till vad som påverkar 

lönen eller vad som motiverar studenters val att ta en magisterexamen istället för en 

kandidatexamen. Vid en renodlad fallstudie hade vi kunnat gå in på djupet och tydligare 

kunnat se vad som t ex påverkar studenters val av examensform. Vidare hade vi kunnat 

upptäcka andra variabler som har inverkan på de undersöka personernas lönenivå som vi inte 

tagit hänsyn till vid vår undersökning. Vår breda frågeställning försvårar användandet av en 

renodlad fallstudie då detta skulle kräva ett omfattande och tidskrävande  

datainsamlingsmoment.  

 

Vår undersökning är en s.k. hypotesprövande undersökning vilket innebär att vi prövar 

existerande teorier för att se om sambandet i dessa överensstämmer med verkligheten. De 

teorier vi valt att pröva är humankapitalteorin och signaleringseffekten. Enligt dessa teorier 

skall  personer med en fyraårigexamen erhålla en högre inkomst än de personer med en 

treårigexamen ceteris paribus. I vår studie kommer vi att undersöka om detta verkligen är 

fallet. För att på ett exaktare sätt kunna undersöka signaleringseffekten bör man ha data på 

examensformen vilket vi inte har men vi anser att examenstiden är ett välfungerande 

komplement till detta. 

 

 

 

                                                 
4 Denscombe, Martyn 2000 s 12 - 40 
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1.7 Disposition 

Efter problemställningen och introduktionsdelen så följer uppsatsen med definiering av de 

begrepp som är centrala för undersökningen. I kapitel 2 kommer teoriavsnittet där vi 

djupgående förklarar innebörden av de teorier som vi kommer att använda oss av i 

undersökningen.  I kapitel 3 kommer det data som använts att presenteras, vidare följer en 

diskussion om dess reliabilitet samt validitet. Kapitel 4 innehåller en variabelbeskrivning där 

de ingående variablerna presenteras. Detta kapitel innehåller även den regression vi kommer 

att utgå ifrån.  

Resultatet av regressionerna kommer sedan att redovisas i kapitel 5.  Sedan följer  kapitel 6 

där vi analyserar resultaten av de utförda regressionerna.  

 

1.8 Definiering av centrala begrepp 

Arbetslivserfarenhet – Det finns två nästan överlappande sätt att tolka detta begrepp. För det 

första kan arbetslivserfarenhet tolkas som yrkesspecifik arbetslivserfarenhet, d.v.s. hur länge 

person A har jobbat på arbetsplatsen X. En annan bredare tolkning är att arbetslivserfarenhet 

betyder den sammanlagda tiden som person A jobbat på olika arbetsplatser genom hela sitt 

yrkesverksamma liv5. I undersökningen kommer vi att använda den senare tolkningen  p.g.a. 

att vi inte har uppgifter på de undersökta personernas yrkesspecifika arbetslivserfarenhet. 

Detta bör dock inte påverka resultatet i allt för hög utsträckning då vi antar att personerna valt 

att skaffa sig en utbildning för att kunna arbeta med något som de tidigare inte var 

kvalificerade för. Därav har de flesta ingen relevant yrkesspecifik arbetslivserfarenhet.  

 

Diskriminering – I allmänhet brukar man mena att diskriminering på arbetsmarknaden 

föreligger om ersättningen för en arbetsinsats inte beror enbart på individens produktivitet 

utan även på egenskaper som inte påverkar arbetsinsatsen. Dessa egenskaper kan vara  t ex 

kön eller etnicitet.6 I vår undersökning tar vi bara hänsyn till könsdiskriminering. 

Anledningen till att vi inte tar med etnisk diskriminering är att vi ser oss tvungna att begränsa 

undersökningen. 

 

Examensort -  Vi har valt att skilja på var individerna har tagit sin examen. Studieorterna 

Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala och Linköping har vi valt att betrakta som mer ansedda 

examensorter. Detta bland annat p.g.a. att de har de äldsta universiteten och därmed haft 

                                                 
5 Björklund, Edin, Holmlund & Wadensjö 1996 s 121 - 138 
6 Ibid. s 138 
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längre tid att anskaffa sig status på den nationella akademiska arenan. Tidigare studier visar 

även att individer med en examen från dessa examensorter har en i genomsnitt högre lön än 

övriga7. Huruvida utbildningen på dessa ansedda universitet är bättre i verkligheten väljer vi 

att inte kommentera då det finns få empiriska belägg för detta. 

 

Storstadsregion  - Med en storstadsregion menar vi län i Sverige där det bor mer än 1 000 000 

invånare i. Dessa är i storleksordning Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län. 

 

2. Teorikapitel 
2.1 Teori 

Det finns en rad olika teorier som berör ämnet lönesättning. Fadern till många 

nationalekonomiska teorier Adam Smith introducerade redan 1776 en teori om kompenserade 

löneskillnader i sin bok ”An inquiry into the wealth of nations”. Denna teori gick ut på att 

arbeten som var förknippade med olika nackdelar som t ex fysisk ansträngning eller monotona 

arbetsuppgifter eller dålig arbetsmiljö skulle kompenseras med en högre lön.8 Dagens empiri 

påvisar dock snarare det motsatta. 

 

En genomgående förklaring och presentation av dessa teorier följer nedan. 

 

2.2 Humankapitalteorin 

Enligt humankapitalteorin har arbetstagare olika produktivitetsmöjligheter på grund av att de 

har olika mängd utbildning och erfarenheter. En person med lång utbildning och mycket 

arbetslivserfarenhet antas vara mer produktiv än en person med kort utbildning och liten 

arbetslivserfarenhet. Den samlade kunskapsmängden som förvärvats genom utbildning i 

skolan och genom arbetet definieras som humankapital. 

 

Humankapitalteorin kommer från Adam Smiths teori för kompenserade löneskillnader.9  

Sedan har den vidareutvecklats av bl a av Gary Becker, Theodore Shultz och kanske främst av 

Jacob Mincer. Dessa ekonomer har i stor utsträckning bidragit till att humankapitalteorin har 

blivit en central teori inom arbetsmarknadsekonomi. Enligt humankapitalteorin anses 

utbildning vara ett sätt för individen att förbättra sin produktivitet, vilket belönas med en 

                                                 
7 Ingenjören 5/2002 
8 Björklund, Edin, Holmlund & Wadensjö 1996 s 110 
9 Ibid. s 121 
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bättre framtida löneutveckling. Teorin förutsätter att individer får en lön som motsvarar värdet 

av deras tillskott till produktionen. Den grundläggande tanken är att arbetaren måste bli 

kompenserad med tillräckligt höga framtida livsinkomster för att få incitament att avstå från 

inkomster under studietiden och fortsätta att utbilda sig.10 Om individen är rationell kommer 

hon att fortsätta att investera i sitt humankapital så länge som det diskonterade nuvärdet av 

utbildningen är större än den diskonterade framtida löneökningen. När det gäller 

arbetskraftsefterfrågan betyder det att för att kunna bli högavlönad måste de mer utbildade 

arbetarna vara mer produktiva i sina jobb än deras mindre utbildade kollegor. Det vill säga 

deras marginalprodukt måste öka i takt med utbildningsnivån, annars skulle inte arbetsgivaren 

betala högre lön för de mer utbildade arbetarna.    

För att kunna använda humankapitalteorin i praktiken behöver man en statistisk 

lönefunktion.11 En sådan modell utvecklades på 1970-talet av ekonomen Jacob Mincer. Den 

har genom åren tillämpats på många olika länder och typer av data och har med framgång 

kunnat visa på olika centrala samband. Ekvationen i sin enklaste form ser ut som följer. 

 

ln Wi = ln W0 + r Si + εi 

 

där Wi  är lönen som en individ kommer att tjäna efter Si år av utbildning. W0 visar 

interceptet, r är lutning på kurvan som visar sambandet mellan utbildning och lön. Si är antal 

utbildningsår och  εi är en slumpterm. 

 

Den logaritmiska formen av sambandet kan inte härledas direkt ur teorin men har visat sig 

fungera väl vid olika tillämpningar.  

 

2.3 Signaleringsteorin     

En annan teori som tar upp sambandet mellan utbildning och lön är signaleringsmodellen som 

utvecklades av Kenneth Arrow och Michael Spence på 1970-talet.12 Precis som 

humankapitalteorin förutspår denna teori att personer med högre utbildning har högre lön. 

Skillnaden är att istället för att ge ökad produktivitet så fungerar utbildningen i det här fallet 

som ett signalsystem som man själv kan påverka. Genom att visa att man klarar av en 

utbildning “signalerar” man sin förmåga. En ”duktig” individ klarar av en högskoleutbildning, 

                                                 
10 Pålsson Syll, 1998, 1999 s 262 
11 Björklund, Edin, Holmlund & Wadensjö 1996 s 132 
12 Ibid. s 136 
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vilket arbetsgivarna tar fasta på när de på ett kostnadseffektivt sätt söker information om de 

tänkbara arbetstagarna. Enligt teorin har högpresterande individer lättare att klara av t ex 

internutbildningar jämfört med andra individer. För individerna är det inga skillnader mellan 

humankapitalteorin och signaleringsteorin. Utbildning kommer i båda fallen ge en högre lön i 

framtiden. Ur samhällets synvinkel är det av stor betydelse vilken av de två modellerna som 

beskriver verkligheten bäst. Om signaleringsteorin är korrekt så tillför inte utbildning 

ytterligare resurser till samhällsekonomin utan den fungerar bara som en sorteringsmekanism. 

I så fall skulle man kunna göra stora samhällsekonomiska vinster om man kunde hitta mindre 

resurskrävande  sorteringsmekanismer än utbildning.    

  

En variant av signaleringsmodellen är den så kallade sheepskin effekten, vilken tar hänsyn till 

examen och inte antalet studieår.13 Namnet, sheepskin, kommer från att man förr i tiden skrev 

diplom på fårskinn. Sheepskineffekten uppstår p.g.a. två orsaker. För det första kan det vara 

kostsamt och kanske omöjligt för arbetsgivaren att få information om den enskildes 

produktivitet. För det andra kan de som har en examen i genomsnitt ha större förmåga och 

begåvning. Det är faktiskt de som är mest begåvade som kan ta en examen till lägsta 

personliga kostnad om man ser i termer av ansträngning och tidsinsats. Det innebär alltså 

enligt teorin att en examen är en inträdesbiljett till högavlönade jobb med goda möjligheter till 

internutbildning. Det mest kostnadseffektiva för en arbetsgivare är att satsa internutbildningar 

på personer som har signalerat att de har lätt att lära. 

 

2.4 Diskrimineringsteorin 

Inom den nationalekonomiska litteraturen har det länge funnit vetskap om att vissa grupper är 

”diskriminerade” d.v.s. de har lägre inkomst eller högre arbetslöshet än de förtjänar.14 Om det 

är andra saker än produktiviteten som bestämmer lönen förekommer det diskriminering på 

arbetsmarknaden. Ett sådant exempel kan vara om en kvinna får lägre lön för att utföra 

samma arbetsinsats som en man. Ett starkt skäl till att diskrimineringsteorin är så djupt rotad i 

nationalekonomisk arbetsmarknadsforkning är att det finns skillnader i lön och arbetslöshet 

mellan grupper som inga andra teorier kan förklara. Inom diskrimineringsteorin finns flera 

modeller som kan förklara att vissa grupper får en sämre position på arbetsmarknaden än 

andra utan att det förekommer skillnader i produktivitet. Det finns två typer av sådana 

                                                 
13 Antelius, J, Sheepskin Effects in the Return to Education: Evidence on Swedish Data, 2000 
14 Björklund, Edin, Holmlund & Wadensjö 1996 s 138 
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modeller, den ena bygger på preferenser och de andra utgår från bristande information. 

Modellen som bygger på preferenser säger att arbetsgivare kan ha intresse av att anställa en 

viss typ av arbetare t ex på grund av att deras kunder vill ha just den typen av arbetare. Den 

andra modellen bygger på att arbetsgivare inte kostnadsfritt kan få information om 

arbetstagarnas produktivitet. Den här modellen kan förklara varför kvinnor kan få sämre lön 

och karriärutveckling än män. Man kan tänka att man utgår från ett företag som vill erbjuda 

en grupp anställda en internutbildning. Lönsamheten för företaget av att satsa på 

internutbildning  kan  bero på en mängd olika faktorer bland annat hur väl de utvalda kan 

tillgodogöra sig de nya kunskaperna. Lönsamheten beror även på om den internutbildade 

kommer att göra förvärvsavbrott under anställningstiden. Om fler kvinnor än män planerar att 

vara barnlediga kommer kvinnor, allt annat lika, att vara mindre lönsamma för företaget än 

män. Det gör att arbetsgivare kan ha incitament att välja män istället för kvinnor till t ex 

interutbildningar, befordringar osv. I det här fallet har kvinnor blivit statistiskt diskriminerade 

 

3. Data 
3.1 Data och bortfall  

Genom hela vår underökning använder vi oss av kvantitativ sekundärdata från statistiska 

centralbyrån databas LOUISE för arbetsmarknads- och utbildningsstatistik. Med sekundärdata 

menas att forskaren använder sig av redan existerande data till skillnad från primärdata då 

man själv samlar in data. Om man ber någon ta fram data för ens eget ändamål så betraktas 

detta också som primärdata. De som ingår datamaterialet är alla de personer som 

examinerades 89/90, 93/94 och även personer som är definierade som högskolenybörjare 

93/94 med poäng fram till 99/00. Totalt hade vi information om 85450 personer. Vi valde ut 

gruppen som tog examen 93/94 p.g.a. att dessa var den senaste gruppen med färdiga examen. 

Den gruppen bestod av totalt 29548 personer. Ur denna grupp har vi valt att fokusera oss på 

personer med antingen en treårig eller fyraårig examen. Anledningen till att vi valde just dessa 

tre- och fyraåriga utbildningar är att dessa skulle kunna motsvara kandidat – respektive 

magisterexamen. Man bör dock vara aktsam med att t ex kalla de med en fyraårig examen för 

magisterexaminerade då vi bara har data på antalet utbildningsår. De studieinriktningar vi valt 

ut för vår jämförelse är socionomer, sociologer, nationalekonomer, statsvetare och 

företagsekonomer, denna grupp består av sammanlagt 3703 personer. Databasen bestod av 

väldigt omfattande data på alltifrån kön, ålder till högskolans ort och individernas geografiska 

härkomst. Våra data är att betrakta som tillförlitliga då de baseras på offentliga handlingar 
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från en offentlig myndighet. Det finns dock vissa brister med våra data, t ex. så saknas det i 

vissa fall uppgifter på kön vilket är en viktig variabel i vår undersökning därmed blir vi 

tvungna att utesluta dessa ur undersökningen (100 personer). Förutom dessa så saknades det 

uppgifter på vad 215 personer hade i arbetsinkomst 1995 förmodligen då de inte hade någon 

uppgiven arbetsinkomst detta år. Detta gjorde att vi även uteslöt dem från  undersökningen då 

vår undersökning handlar om vad nyexaminerade har för arbetsinkomst. Huruvida de har 

skaffat ett arbete eller inte har vi inte valt att undersöka. Vidare har vi valt att avgränsa oss till 

personer som har en arbetsinkomst som motsvarar ungefär ett helt års arbete, därför har vi valt 

att utesluta de personer som tjänade mindre än 100 000 kr per år 1995, denna grupp utgjorde 

417 personer. Anledningen till att vi valde 100 000 som gräns är att tidigare forskning visat att 

det är en lönenivå som ger rättvisande bild av verkligheten om man som vi undersöker de som 

har jobb15. Vi har även valt att utesluta personer som tjänar extremt mycket då vi tror att dessa 

personers inkomster har påverkats av helt andra variabler än de vi tar hänsyn till i vår studie. 

Detta skulle t ex kunna vara att personen ifråga genom sitt personliga kontaktnät fått en så 

välbetald tjänst eller att personen skulle vara egenföretagare. I båda dessa fall har 

examensformen en marginell betydelse. Vi tror oss kunna utläsa ett tydligare samband när 

dessa personer uteslutits. Denna exakta gränsdragning har vi satt vid 500 000 kr, d.v.s. de 

personer som hade en arbetsinkomst på mer än 500 000 kr 1995 har uteslutits ur 

undersökningen. Detta handlar om en grupp på 17 personer. Efter dessa bortfall/avgränsningar 

återstår 2954 personer i vår undersökning. Sammanlagt har 749 av totalt 3703 personer 

uteslutits ur undersökningen. Ett bortfall i den här storleken påverkar givetvis resultatet men 

vi hade inte kunnat genomföra undersökningen på  annat sätt. Vi har trots detta goda 

förhoppningar att kunna generalisera utifrån vårt resultat då undersökningsgruppen 

fortfarande är relativt stor. 

 

Totalpopulationen i vår undersökning är alla högskoleutbildade personer med en examen i  

företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap samt ny legitimerade 

socionomer. 

 

 

 

 

                                                 
15 Gartell, M &  Regnér H 2000 s 14 
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3.2 Redovisning av data 

I redovisningen av data har vi skilt på utbildningsgrupperna och redovisat varje grupp för sig. 

Avsnittet innehåller medelvärdestabeller för varje grupp. Detta för att t ex kunna se hur stor 

andel av de undersökta socionomerna som har tagit en examen efter fyra år.  

 

Tabell 1. Medelvärden för den totala undersökningsgruppen totalt 2954 personer 

Variabel Medelvärde Beskrivning 

Medellön 189 184 1995 års genomsnittslön  

Ålder (X1) 29,9 Genomsnittsåldern vid examination var 29,9 år. 

Kön (D2) 0,566 Andel kvinnor (56,6 %) 

Utbildningstid (D3) 0,154 Andel med fyraårigexamen (15,4%)  

Examensort (D4) 0,663 Andel som studerat vid en ansedd examensort (66,3%) 

Storstadsregion (D5) 0,606 Andel boende i en storstadsregion (60,6%) 

 

Tabell 1 visar att den totala genomsnittslönen år 1995 för våra undersökta grupper d.v.s. ett år 

efter de tagit sin examen, var 189 184 kr. Genomsnittsåldern vid examination var 29,9 år. Den 

totala andelen kvinnor av de undersökta grupperna var 56,6 %. Andelen som tagit sin examen 

efter fyra år var 15,4 %. Totalt hade 66,3 % studerat vid en ansedd examensort. Av de 

undersökta bodde 60,6 % i en storstadsregion år 1995. 

 

 

Tabell 2. Medelvärden för socionomer totalt 696 personer 

Variabel Medelvärde Beskrivning 

Medellön 174 771 Medellönen år 1995 var 174 771kr 

Ålder (X1) 31,9 Genomsnittsåldern vid examination var 31,9 år 

Kön (D2) 0,839 Andel kvinnor (83,9 %) 

Utbildningstid (D3) 0,047 Andel med fyraårig examen (4,7 %)  

Examensort (D4) 0,603 Andel som studerat vid en ansedd examensort (60,3%) 

Storstadsregion (D5) 0,542 Andel boende i en storstadsregion (54,2 %) år 1995 

 

Tabell 2 visar att medellönen år 1995 för socionomer ett år efter examen i genomsnitt var    

174 771 kr. Genomsnittsåldern vid examination var 31,9 år. Andelen kvinnor får man betrakta 

som hög då de utgjorde  83,9 % av alla examinerade. Socionomerna hade med sina 4,7 % den 
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lägsta andelen av individer med fyraårig examen av våra undersökta grupper. Drygt hälften av 

socionomerna bodde i en storstadsregion. 

 

Tabell 3. Medelvärden för nationalekonomer totalt 69 personer 

Variabel Medelvärde Beskrivning 

Medellön 194 084 Medellönen år 1995 var 194 084 kr 

Ålder (X1) 28,8 Genomsnittsåldern vid examination 28,8 år 

Kön (D2) 0,290 Andel kvinnor (29,0 %) 

Utbildningstid (D3) 0,377 Andel med fyraårig examen (37,7 %)  

Examensort (D4) 0,855 Andel som studerat vid en ansedd examensort (85,5%) 

Storstadsregion (D5) 0,652 Andel boende i en storstadsregion (65,2 %) 

 

I tabell 3 kan man se att medellönen 1995 för de nationalekonomer som tagit examen 93/94 

var 194 084 kr. Genomsnittsålder vid examination var 28,8 år. Av de nyexaminerade 

nationalekonomerna var 29,0 % kvinnor, vilket man kan betrakta som en låg andel om man 

jämför med genomsnittet för samtliga grupper. Nationalekonomerna hade en stor andel  

individer med en fyraårig examen. Den gruppen uppgick till 37,7 %. En stor andel, 85,5 % 

hade studerat vi en ansedd examensort, vilket man också kan betrakta som mycket högt i 

jämförelse till genomsnittet av de undersökta grupperna. Andelen som bodde i en 

storstadsregion var i ungefär nivå med genomsnittet för samtliga undersökta grupper.   

 

Tabell 4. Medelvärden för statsvetare totalt 45 personer 

Variabel Medelvärde Beskrivning 

Medellön 178 247 Medellönen år 1995 var 178 247 kr 

Ålder (X1) 28,2 Genomsnittsåldern vid examination var 28,2 år 

Kön (D2) 0,689 Andel kvinnor (68,9 %) 

Utbildningstid (D3) 0,133 Andel med fyraårig examen (13,3 %)  

Examensort (D4) 0,822 Andel som studerat vid en ansedd examensort (82,2%) 

Storstadsregion (D5) 0,644 Andel boende i en storstadsregion (64,4 %) 

 

Som tabell 4 visar så har en statsvetare i genomsnitt 178 247 kr i lön ett år efter sin examen. 

Genomsnittsåldern för de examinerade var 28,2 år. En klar majoritet, 68,9 % av de 

examinerade statsvetarna var kvinnor. Andelen med en fyraårig examen var 13,3 %, vilket är 
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något lägre än det totala genomsnittet. Andelen som studerat vid en ansedd examensort var 

däremot hög. Precis som för nationalekonomerna var den siffran över 80 %. Andelen som 

bodde i en storstadsregion var drygt 64 %.     

 

Tabell 5. Medelvärden för sociologer totalt 66 personer 

Variabel Medelvärde Beskrivning 

Medellön 186 200 Medellönen år 1995 var 186 200 kr 

Ålder (X1) 35,6 Genomsnittsåldern vid examination var 35,6 år 

Kön (D2) 0,545 Andel kvinnor (54,5 %) 

Utbildningstid (D3) 0,682 Andel med fyraårig examen (68,2 %)  

Examensort (D4) 0,742 Andel som studerat vid en ansedd examensort (74,2%) 

Storstadsregion (D5) 0,500 Andel boende i en storstadsregion (50,0 %) 

 

 Tabell 5 visar att medellönen för sociologer var 186 200 kr. Sociologer var den grupp som 

hade den högsta medelåldern vid examination. Genomsnittsåldern vid examination var 35,6 

år. Drygt hälften av gruppen var kvinnor. 68,2 % av sociologerna hade fyraårig examen, 

vilket är litet högre än det totala genomsnittet. Andelen som studerat vid en ansedd 

examensort var 74,2 % vilket kan betraktas som en hög siffra jämfört med det totala 

genomsnittet. Hälften av sociologerna bodde i en storstadsregion.    

 

 

Tabell 6. Medelvärden för företagsekonomer. totalt 2078 personer 

Variabel Medelvärde Beskrivning 

Medellön 212 620 Medellönen år 1995 var 212 620 

Ålder (X1) 28,1 Genomsnittsåldern vid examination var 28,1 år 

Kön (D2) 0,483 Andel kvinnor (48,3 %) 

Utbildningstid (D3) 0,177 Andel med fyraårig examen (17,7 %)  

Examensort (D4) 0,671 Andel som studerat vid en ansedd examensort (67,1%) 

Storstadsregion (D5) 0,660 Andel boende i en storstadsregion (66,0%) 

 

Företagsekonomer hade med sina 212 620 kr den högsta genomsnittslönen av  de utvalda 

utbildningsgrupperna. Genomsnittsåldern vid examination var 28,1 år. Företagsekonomer var 

den grupp som hade den jämnaste fördelningen mellan män och kvinnor. Andelen kvinnor var 
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48,3 %. Drygt 17 % hade en fyraårig examen vilket är litet högre än det totala genomsnittet. 

Andelen som bodde i storstadsregion var 66,0 %   

 

3.3 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet är det samma som mätdatas precision. Är reliabiliteten hög så ska man få samma 

svar när man mäter samma sak vid ett annat tillfälle. Reliabiliteten i våra data är att betrakta 

som hög ty litet utrymme har lämnats för personlig tolkning vilket skulle kunna föranleda 

missförstånd. Detta antagande gör vi då vi betraktar våra data som tillförlitliga då vi fått dem 

från SCB som är en statlig institution som specialiserat sig på att tillhanda hålla liknande data 

vilket gör att de innehar stor erfarenhet samt har tillgång till relativt stora medel. Det stora 

antalet observerade enheter talar också för en hög reliabilitet.  

 

Hög validitet innebär att man mäter det man verkligen vill mäta16. Fångar resultaten det som 

verkligen finns och mäter vi det vi verkligen vill mäta? Genom att använda flera olika 

metoder och informationskällor för att styrka resultatet i forskningen så ökar validiteten. Det 

som i vår undersökning talar för att validiteten är hög är att vi anser att alla variabler är 

relevanta då de utgår från vedertagna teorier eller är empiriskt förankrade i tidigare forskning. 

I undersökning har tagit med variabeln ålder som implicit skall mäta allmän 

arbetslivserfarenhet. Vi är väl medvetna om de validitetsproblem detta kan medföra men vi 

anser ändå att ålder kan ha en betydande inverkan på lönen. Dessutom tror vi att den täcker 

upp den allmänna arbetslivserfarenheten relativt bra då vi antar att flesta individerna strävar 

efter att arbeta vid arbetsför ålder om så är möjligt  Det som också talar emot validitetsgraden 

i våra data är att förklaringsvärdet är lågt då vi genomför regressionerna. Detta beror 

förmodligen på att flertalet andra variabler än våra utvalda har en stor inverkan på inkomsten. 

Men då vi vill se våra specifika variablers inverkan på lönen så ser vi inte detta som ett 

problem 

 

4. Regressionsmodell 
4.1 Beroende variabel 

Denna underökning handlar om huruvida olika teoretiskt eller empiriskt väl förankrade 

variabler styr lönen. Därav har vi lönen som beroende variabel. Oftast vid vetenskapliga 

avhandlingar där man vill testa olika faktorers inverkan på lön brukar man utgå från en 

                                                 
16 Denscombe, Martyn 2000 passim 
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logaritmerad lönevariabel. Detta även för att i procent kunna påvisa dessa olika variablers 

inverkan på lönen. Vi har valt att utgå från den från det logaritmerade värdet på 1995 års 

arbetsinkomst. Detta värde tolkar vi som ingångslön, men man bör vara försiktig med en 

sådan generalisering då alla de undersökta individerna kanske inte har påbörjat ett nytt arbete. 

Arbetsinkomst 1995 (Y) 

 

4.2 Oberoende variabler 

I denna undersökning har vi valt att använda oss av 5 oberoende variabler, valet av dessa 

kommer att förklaras och motiveras. Alla variabler förutom ålder är s.k. dummy variabler 

d.v.s. de har bara två värden, 1 eller 0.  

 

Kön (D2) där (0 = man) och (1 = kvinna) 

Det finns mycket tydliga empiriska belägg för att kvinnor har lägre lön än män allt annat lika 

d.v.s. det föreligger diskriminering (se definiering av centrala begrepp). Det finns även teorier 

som behandlar detta ämne. Av denna anledning har vi valt att ta med kön som en oberoende 

variabel för att testa huruvida det föreligger könsdiskriminering i vårt fall men även för att 

tydligare kunna ringa in exakt de faktorer som inverkar på lönenivån. 

 

Utbildningstid (D3) där (0 = 3 årigexamen) och (1 = 4 årigexamen)  

Det finns väl förankrade teoretiska belägg för att en längre examen skall vara mer värd på 

arbetsmarknaden än en kortare sådan. Både humankapitalteorin och signaleringseffekten 

påvisar detta. Därav har vi valt denna variabel för att testa huruvida teorierna överensstämmer 

med verkligheten. Denna variabel är väldigt central för frågeställningen.  

 

Ålder (X1)  

I humankapitalteorin så utgör arbetslivserfarenhet (se definiering av centrala begrepp) en 

viktig del. Vi har dock inte haft tillgång till data på yrkesspecifikarbetslivserfarenhet, men 

detta ser vi inte som ett hinder då de som väljer att studera förmodligen gör det för att kunna 

få sådana arbeten som de tidigare inte kunde få d.v.s. ingen yrkesspecifik arbetslivserfarenhet 

föreligger. Däremot så har förmodligen allmän arbetslivserfarenhet betydelse för individernas 

lönenivå, denna variabel hade vi inte heller några data på men vi tror att de ingående 
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personernas ålder fångar upp detta relativt tydligt då vi antar att de arbetat större delen av sitt 

yrkesverksamma liv. Tidigare studier har även tolkat ålder på samma sätt.17  

 

Examensort (D4) där (0 = övrig examensort) och (1 =  en ansedd examensort) 

Det finns empiriska belägg som påvisar att examensorten har en stor betydelse för inkomsten.  

Denna variabels effekt på lönen varierar förmodligen ganska mycket med vilket 

utbildningsgrupp man undersöker. I avsnittet definiering av centrala begrepp (kap 1.8) kan 

man se vilka examensorter vi valt att definiera som ansedda och varför. 

 

Storstadsregion (D5) där (0 = boende i icke storstadsregion) och ( 1= boende i 

storstadsregion) 

De flesta välbetalda arbetena finns i storstadsregioner därav bör de undersökta individernas 

bostadsort ha en signifikant inverkan på lönen. Det finns även empiriska belägg som styrker 

detta.18 

 

4.3 Regressionsmodell 

Vi avser att använda oss av fem skilda grundregressioner, en för varje utbildningsgrupp. Detta 

för att enklare kunna se exakt hur de olika oberoende variablerna påverkar individernas 

arbetsinkomst. Dessa olika regressioner kommer att se likadana ut d.v.s. de innehåller samma 

beroende och oberoende variabler men det data som de baseras på skiljer dem åt. 

 

Regressionen: 

Ln Y = β0  + β1 X1 + β2 D2 + β 3 D3 + β4 D4 + β5 D5 + u     (1) 

 

Ln Y = Arbetsinkomsten 1995 (i logaritmerad form) 

X1 = Ålder 

D2 = Kön (där 1 = kvinna) 

D3 = Utbildningstid (där 1 = 4 årig examen) 

D4 = Examensort (där 1 = examen från en ansedd examensort) 

D4= Storstadsregion (där 1 = boende i storstadsregion) 

u = slumpterm 

                                                 
17 Information om utbildning och arbetsmarknad 2004 
18 Gartell, Marie & Håkan Regnér 2004 s 18 - 30 
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4.4 Resultat  

Värdena för varje utbildningsgrupp har estimerats med hjälp av minsta kvadratmetoden. De 

betavärden som inte var signifikanta på 20 % nivån har vi valt att inte kommentera utförligt 

utan endast beskrivit dem som insignifikanta. De betavärden som har en signifikansnivå på 

över 1 % procent har vi valt att benämna som högst signifikanta.  

 

Tabell 7.Regressionsresultat för socionomer 

Variabel B (estimat) Std. Error T-värden Signifikans 

Konstant 7,379 0,036 206,847 0 

Ålder (X1) 0,003 0,0001 3,357 0,001 

Kön (D2) -0,048 0,018 -2,600 0,010 

Utbildningstid (D3) 0,190 0,035 5,45 0 

Examensort (D4) -0,0009 0,017 -0,052 0,958 

Storstadsregion (D5) -0,001 0,016 -0,084 0,933 

 

 

R2 Justerat R2 Antal 

0,099 0,092 695 

 

Tabell 7 visar resultatet av regression (1) för socionomer. Betavärdet för ålder var 0,003 vilket 

innebär att vilket betyder att dessa personer får 0,3 % mer i lön ju äldre de är när de har tagit 

sin examen D.v.s. lönen ökar med 0,3% för varje år de fyllt när de tagit sin examen. Detta 

värde var högst signifikant. Betavärdet för kön var –0,048 vilket betyder att kvinnor tjänar 4,8 

% mindre än männen allt annat lika. Detta värde var också högst signifikant. Betavärdet för 

utbildningstid var 0,190 vilket innebär de socionomer som tagit sin examen efter 4 år har 19,0 

% mer i lön än de som tagit sin examen efter 3 år. Även detta värde var högst signifikant. De 

två återstående variablerna var insignifikanta. 

 

Förklaringsgraden  R2 ligger på  0,099 %, det justerade R2 ligger på 0,092. Detta betyder att de 

oberoende variablerna i modellen kan förklara den beroende variabeln till 9,9 %. 
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Tabell 8. Regressionsresultat för nationalekonomer 

Variabel B (estimat) Std. Error T-värden Signifikans 

Konstant 7,465 0,205 36,484 0 

Ålder (X1) 0,0001 0,005 0,017 0,986 

Kön (D2) -0,195 0,066 -2,960 0,004 

Utbildningstid (D3) 0,009 0,065 0,146 0,884 

Examensort (D4) 0,056 0,088 0,637 0,526 

Storstadsregion (D5) 0,117 0,067 1,755 0,084 

 

 

R2 Justerat R2 Antal 

0,170 0,104 69 

 

Tabell 8 visar resultatet av regression (1) för nationalekonomer. Betavärdet för kön var –0,195 

vilket betyder att kvinnor med en nationalekonomiexamen har 19,5 % lägre lön än män allt 

annat lika. Detta värde är högst signifikant. Betavärdet för storstadsregion var 0,117 vilket 

betyder att de nationalekonomer som bor i en storstadsregion har 11,7 % mer i lön. Detta 

värde är endast signifikant på 10 % nivån. Resterande betavärden var insignifikanta.  

 

Förklaringsgraden R2 ligger på 17 % och det justerade R2  värdet ligger på 0,104. Detta 

betyder att de oberoende variablerna i modellen kan förklara den beroende variabeln till 17 %. 

 

 

 

 

Tabell 9. Regressionsresultat för statsvetare 

Variabel B (estimat) Std. Error T-värden Signifikans 

Konstant 6,858 0,400 17,159 0 

Ålder (X1) 0,016 0,012 1,377 0,177 

Kön (D2) -0,010 0,102 -0,093 0,926 

Utbildningstid (D3) 0,167 0,157 1,050 0,300 

Examensort (D4) 0,042 0,150 0,283 0,779 

Storstadsregion (D5) 0,074 0,104 0,716 0,478 
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R2 Justerat R2 Antal 

0,086 -0,031 45 

 

Tabell 9 visar resultatet av regression (1) för statsvetare. Betavärdet för ålder var 0,016, vilket 

betyder att dessa personer får 1,6 % mer i lön ju äldre de är när de tagit sin examen. D.v.s. 

lönen ökar med 1,6 % för varje år de fyllt när de tagit sin examen. Detta betavärde var 

signifikant på 20 % nivån. Resterande betavärden var insignifikanta.  

 

Förklaringsgraden  R2 ligger på  0,086 %, det justerade R2 ligger på -0,031. Detta betyder att 

de oberoende variablerna i modellen kan förklara den beroende variabeln till 8,6%. 

 

Tabell 10. Regressionsresultat för sociologer 

Variabel B (estimat) Std. Error T-värden Signifikans 

Konstant 7,307 0,217 33,601 0 

Ålder (X1) 0,007 0,004 1,674 0,099 

Kön (D2) 0,066 0,072 0,906 0,369 

Utbildningstid (D3) 0,106 0,082 1,287 0,203 

Examensort (D4) -0,235 0,096 -2,462 0,017 

Storstadsregion (D5) 0,064 0,080 0,807 0,423 

 

 

R2 Justerat R2 Antal 

0,25 0,188 66 

 

Tabell 10 visar resultatet av regression (1) för sociologer. Betavärdet för ålder var 0,007 vilket 

betyder att sociologer har 0,7 % mer i lön ju äldre de är när de tagit sin examen. D.v.s. lönen 

ökar med 0,7 % för varje år de fyllt när de tagit sin examen. Detta värde är signifikant på 10% 

nivån. Betavärdet för examensort var -0,235 vilket betyder att de personer som tagit sin 

sociologiexamen vid en ansedd examensort har 23,5 % mindre i lön. Detta värde är 

signifikant på 2 % nivån. Resterande variabler är insignifikanta. 
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Förklaringsgraden  R2 ligger på  25 %, det justerade R2 ligger på 0,188. Detta betyder att de 

oberoende variablerna i modellen kan förklara variansen i den beroende variabeln till 25 %. 

 

Tabell 11. Regressionsresultat för företagsekonomer 

Variabel B (estimat) Std. Error T-värden Signifikans 

Konstant 7,221 0,041 175,972 0 

Ålder (X1) 0,011 0,001 8,947 0 

Kön (D2) -0,121 0,011 -10,618 0 

Utbildningstid (D3) 0,010 0,015 0,643 0,520 

Examensort (D4) 0,100 0,014 7,222 0 

Storstadsregion (D5) 0,080 0,013 5,967 0 

 

R2 Justerat R2 Antal 

  0,149 0,147 2078 

 

Tabell 11 visar resultatet av regression (1) för företagsekonomer. Betavärdet för ålder var 

0,011 vilket betyder att dessa personer får 1,1 % mer i lön ju äldre de är när de tagit sin 

examen. D.v.s. lönen ökar med 1,1 % för varje år de fyllt när de tagit sin examen.  Detta värde 

var högst signifikant. Betavärdet för kön var -0,121 detta kan tolkas som att kvinnor har 12,1 

% lägre lön än män allt annat lika. Detta betavärde var högst signifikant. Betavärdet för 

utbildningstid var inte signifikant. Betavärdet för examensort var 0,100 vilket betyder att 

personer som tagit sin företagsekonomiexamen vid ansedd examensort har 10 % mer i lön. 

Detta värde är högst signifikant. Betavärdet för bostadsort var 0,08 vilket betyder att personer 

med en företagsekonomi examen som bor i en storstadsregion har 8 % mer i lön. Detta värde 

är högst signifikant.  

 

Förklaringsgraden  R2 ligger på  14,9 %, det justerade R2 ligger på 0,147. Detta betyder att de 

oberoende variablerna i modellen kan förklara variansen i den beroende variabeln till 14,9 %. 

 

5. Avslutning 
5.1 Redovisning och Analys 

Utbildningstidens betydelse för lönen varierar mellan grupperna. Den enda 

utbildningsgruppen där utbildningstiden hade en statistiskt signifikant inverkan på lönen var 
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de som studerade till socionomer. En socionom med en fyraårigexamen hade i snitt 19 % 

högre inkomst än de socionomer med en treårig examen. För alla andra grupper var det alltså 

skillnaden i lön beroende på en tre – eller fyraårigexamen statistiskt insignifikant. Detta går 

helt emot vad humankapitalteorin och signaleringsteorin säger om utbildningens avkastning. 

Vi kan dock inte förkasta teorierna då examensformen visade ett positivt samband på 

inkomsten men signifikansnivån var så pass låg att vi inte kan dra några djupgående 

slutsatser. Vi kunde alltså inte hitta ett så tydligt samband mellan utbildningstid och inkomst 

som teorierna påvisar. Anledningen till att examensformen inte har en signifikant betydelse 

för lönen har vi ingen logisk förklaring till. En eventuell förklaring skulle kunna vara att 

yrkeskategorierna som de studerande väntas att arbeta inom inte är homogena d.v.s. varje 

examinerad företagsekonom väntas inte arbeta med samma sorts arbete utan spridningen på 

val av arbete är förmodligen ganska stor.  Därav spelar flertalet andra aspekter in på 

lönesättningen än just examensformen, några exempel på detta skulle kunna vara personligt 

kontaktnät eller rena förhandlingsegenskaper. Detta skulle även kunna förklara varför 

examensformen har en stor inverkan på just socionomernas inkomstnivåer då 

socionomutbildningen är den enda av de utbildningar som vi undersökt som är att betrakta 

som en form av yrkesutbildning. Detta medför att de flesta nylegitimerade socionomerna bör 

sträva efter att arbeta inom yrken där socionomexamen krävs, vilket medför att de 

socionomernas arbetsmarknad bör se mera homogen ut än de andras. När en arbetsmarknad är 

homogen bör utbildningspremien vara tydlig annars saknas helt incitament för en högre 

utbildning. En annan aspekt som är värd att nämna är att examensformens betydelse för 

inkomsten var mycket mindre signifikant för ekonomgrupperna än den var för de andra. För 

statsvetarna och sociologerna kunde man nästan utläsa ett positivt signifikant samband. Detta 

beror förmodligen också på att dessa gruppers framtida arbetsmarknad ser mer homogen ut än 

ekonomernas. Men några långtgående slutsatser om examensformens inverkan på de fyra 

sistnämnda yrkesgruppernas inkomstnivå kan vi inte dra då alla resultat trots allt var 

insignifikanta. 

 

Ålderns inverkan på lönen skilde sig åt mellan grupperna. Enligt humankapitalteorin ska 

arbetslivserfarenhet ha en positiv inverkan på lönen. Vi har valt att tolka åldern som ett 

substitut för arbetslivserfarenhet (se kap 3.2). Åldern har en svag positiv inverkan på lönen för 

alla de undersökta grupperna förutom för nationalekonomer där värdet inte var statistiskt 

signifikant. Detta kan bero på att den undersökta gruppen var för liten, totalt rörde det sig bara 
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om 69 personer. Störst inverkan hade ålder för statsvetare där varje fyllt år gav 1,6 % mer i 

lön. Observera dock att signifikansnivån för detta värde är relativt lågt.  

 

Våra regressionsresultat visar också att kvinnor har lägre lön än män hos alla de undersökta 

grupperna förutom hos sociologer. Hos denna grupp kunde vi inte statistiskt påvisa några 

löneskillnader som endast kunde förklaras med könsskillnader.  

 

Varför endast sociologiexaminerade kvinnor inte har lägre lön än sina manliga kollegor hittar 

vi ingen förklaring till. Vi hade väntat oss att t ex andelen kvinnor som tog en 

sociologiexamen skulle vara mycket hög i jämförelse med de andra undersökta grupperna och 

detta skulle kunna vara en anledning till att de har lika lön. Detta stämde inte då andelen 

kvinnor som tog en statsvetenskapsexamen eller läste till socionomer var mycket högre under 

vårt undersökta år. Men ett faktum är att könsdiskrimineringen är lägre inom den offentliga 

sektorn än den är inom den privata19 och sociologer är över representerade inom den tidigare 

nämna sektorn. Detta skulle delvis kunna förklara att inte kvinnor har lägre lön än män inom 

denna utbildningsgrupp.  

 

För övriga grupper hade män högre lön än kvinnor, detta var tydligast bland ekonomerna. 

Kvinnor med en nationalekonomexamen hade t ex 19,5 % lägre lön än männen allt annat lika. 

För företagsekonomerna var denna siffra 12,1 %. Anledningen till att kvinnor hade lägre lön 

än män kan även här påverkas av valet av sektor då man främst finner ekonomer i den privata 

sektorn. En annan faktor som kan spela in är att män är mera benägna att flytta till orter där de 

välbetalda arbetena finns medan kvinnor i större utsträckning stannar kvar på högskoleorten.20 

 

För företagsekonomer hade examensorten den största positiva betydelsen. De som tagit sin 

företagsekonomiexamen ifrån, vad vi valt att definiera som en ansedd examensort, hade 10 % 

mer i lön än övriga företagsekonomer ceteris paribus. Anledningen till denna löneskillnad är 

förmodligen relativt komplex men tidigare forskning menar att de kontaktnät som knyts på 

vissa lärosäten kan spela en viss roll för den framtida inkomstnivån.21 Vidare kan man även 

anta att en arbetsgivare gärna anställer någon som studerat vid ett lärosäte som denne känner 

till om det rör sig om en viktigare tjänst. För socionomer hade examensorten en omvänd 

                                                 
19 Lindström, A 2002  
20 Gartell, M &  Regnér H s 47 
21 Gartell, M &  Regnér H s 48 
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betydelse. De sociologer som tagit sin examen vid en ansedd examensort hade 23,5 % lägre 

lön än de som tagit sin sociologiexamen vid andra examensorter ceteris paribus. Detta resultat 

är ganska häpnadsväckande och vi kan inte förklara det på något sätt. Den undersökta gruppen 

består dock endast av 66 personer vilket gör att slumpmässigt inverkande faktorer kan få högt 

genomslag. Vi har valt att definiera fem högskoleorter som mer ansedda då tidigare studier 

visar att de studenter som examineras därifrån i genomsnitt har högre lön än andra. Det beror 

förmodligen på att ekonomerna från dessa examensorter har en högre inkomst, men eftersom 

dessa är så pass många så höjs medelvärdet för hela orten. Sociologer påverkas uppenbarligen 

inte lika positivt av att examineras från dessa orter. Anledningen till att sambandet är så starkt 

negativt kan vi inte spekulera vidare i då vi inte funnit någon tidigare forskning inom detta 

område. För övriga utbildningsgrupper fanns det inget signifikant samband mellan 

examensort och inkomst. Detta var i linje med vad vi hade väntat oss om man bortser från 

nationalekonomerna. Inom denna grupp trodde vi oss kunna se ett positivt samband mellan 

examensort och lön.  

 

Vår sista variabel skulle visa om det var någon skillnad i lön beroende på om de undersökta 

individerna bodde i en storstadsregion eller inte. Resultatet visade att företagsekonomerna 

hade i genomsnitt 8 % mer i lön om de bodde i en storstadsregion. För nationalekonomerna 

var denna siffra 5,6 %. Det här kan tolkas som att efterfrågan på denna arbetskraft är större i 

storstadsregionerna vilket har gjort att lönerna pressats upp för dessa grupper. För resterande 

utbildningsgrupper fanns det inget signifikant samband mellan bostadsort och inkomstnivå. 

Detta kan delvis bero på att dessa utbildningsgrupper främst arbetar inom den offentliga 

sektorn och där är lönenivåerna relativt centralstyrda vilket gör att bostadsortens betydelse för 

inkomsten bör vara minimal. En annan aspekt är att spridningen på efterfrågan på dessa 

yrkesgrupper är jämnt fördelad över hela landet vilket medför att det inte uppstår ett 

efterfrågeöverskott som skulle kunna driva upp lönerna i vissa geografiska regioner.  

 

Förklaringsvärdet (R2) var lågt för alla de undersökta grupperna, d.v.s. de oberoende 

variablerna i modellen kunde endast förklara den beroende till en viss nivå t ex 14,9 % för 

företagsekonomer. Resten av variansen i den beroende variabeln förklaras av andra faktorer 

som vi inte tagit hänsyn till i vår undersökning. Vi ser dock inte detta som ett problem då 

våran undersökning aldrig strävat efter att förklara vad som bestämmer lönenivån utan snarare 

vill vi se hur de olika oberoende variablerna påverkar inkomstnivån. 
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5.2 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var främst att undersöka om examensformen har någon betydelse för 

lönen. Enligt teorierna bör det föreligga ett positivt samband mellan utbildningstid och 

inkomst. Vår undersökning har dock påvisat att det inte finns något statistiskt signifikant 

samband mellan inkomstnivån och examensformen för de undersökta grupperna med 

undantag för socionomerna. För denna grupp hade det fjärde utbildningsåret en statistiskt 

signifikant positiv inverkan för inkomsten. Vi hade förhoppningar på att kunna dra fler 

slutsatser kring utbildningstidens inverkan på inkomsten men signifikansnivån visade sig vara 

för låg för fyra av de fem undersökta utbildningsgrupperna, vilket gör att vi inte kan dra några 

djupgående slutledningar.  

 

Vår undersökning visade att det fanns en rad olika faktorer som hade en tydlig inverkan på 

inkomstnivån. Dessa skilde sig åt mellan de undersökta utbildningsgrupperna vilket gjorde att 

vi kunde polarisera dessa genom att se hur de oberoende variablernas inverkan på den 

beroende variabeln skiljer sig åt mellan grupperna. Hos ekonomerna ser de oberoende 

variablernas inverkan på inkomsten liknande ut, man kan även se likheter i betavärdena för de 

övriga grupperna d.v.s. sociologer, socionomer och statsvetare. Detta kan bero på att 

ekonomerna är överrepresenterade i den privata sektorn medan den senare nämnda gruppen i 

större utsträckning arbetar inom den offentliga sektorn.  

 

Hos ekonomerna var löneskillnaderna mellan män och kvinnor större och bostadsorten hade 

en större inverkan på inkomsten än för de övriga grupperna. Vidare kunde man se att 

examensorten hade en mycket starkare inverkan på lönenivån hos företagsekonomerna  än för 

de övriga grupperna. Som avslutning kan man nämna att lönen visade sig till stor del bero på 

andra variabler än de som vi undersökt. För ingen av de undersökta grupperna kunde våra 

oberoende variabler förklara inkomsten till mer än 25 %. 

 

5.3 Vidare forskning 

Området lönesättning och humankapitalteori är väldigt brett och innehåller en rad olika 

faktorer som kan vara intressanta att belysa, inte bara ur nationalekonomisk synvinkel utan 

även utifrån ett sociologiskt perspektiv. En bredare undersökning som även tar hänsyn till t ex 

den geografiska härkomstens inverkan på lönen hade varit intressant. Vidare hade det även 

varit intressant att se hur gymnasiebetygen och föräldrarnas utbildningsbakgrund påverkar 

inkomsten. En intressant frågeställning skulle även vara hur utbildningstiden påverkar 
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chanserna till att få ett arbete, d.v.s. är arbetslösheten lägre bland dem som har en 

fyraårigexamen jämfört med de som har en treårig. En liknande undersökning som baseras på 

mera aktuella data skulle också vara ett  intresseväckande framtida undersökningsprojekt. En 

djupare analys av den befintliga frågeställningen skulle också kunna vara intressant. I denna 

skulle man kunna se hur t ex utbildningstidens betydelse för lönen skiljer sig åt för än och 

kvinnor etc.  
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