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Sammanfattning 

Löneskillnader mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden är ett väl utforskat ämne i 

tidigare studier, såväl i Sverige som internationellt. Dessa studier utgår ofta ifrån att 

löneskillnaderna beror på olika investeringar i humankapital mellan kvinnor och män 

eller att vissa grupper utsätts för diskriminering på arbetsmarknaden.  

I denna uppsats undersöks betydelsen av personalutbildning för lön med fokus på 

sektorstillhörighet och könsskillnader i avkastning från sådan utbildning. Detta görs 

utifrån humankapitalteorins antaganden om att utbildning ökar individers produktivitet 

och i förlängningen lönen. I uppsatsen ges en teoretisk bakgrund till hur 

personalutbildning förväntas inverka på lön samt hur avkastningen från 

personalutbildning förväntas skilja sig för kvinnor och män och offentlig respektive 

privat sektor. 

För att undersöka detta används svensk riksrepresentativ data från 

Levnadsnivåundersökningen 2000. Analysen genomförs i tre delar där hela 

arbetsmarknaden först studeras följt av två analyser där offentlig respektive privat 

sektor studeras separat.  

Resultaten visar på ett klart samband mellan personalutbildning och högre lön, förutsatt 

att kausalitetsförhållandet inte är det omvända. Den bivariata analysen pekar på en 

högre medellön för de individer som genomgått personalutbildning. De tre multivariata 

analyserna visar resultat i samma riktning. Vidare konstateras könsskillnader i offentlig 

sektor, till mäns fördel, avseende avkastningen från personalutbildning. Inga 

signifikanta könsskillnader i avkastning från personalutbildning hittas i privat sektor. 
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Inledning 

Utbildning är en faktor som är av stor betydelse för människors livschanser och möjligheter 

på arbetsmarknaden. Det är därför inte så konstigt att mycket forskning har bedrivets kring 

dessa ämnen. Historiskt utmärker sig svensk arbetsmarknad, tillsammans med de övriga 

nordiska länderna, av en hög andel kvinnligt deltagande i lönearbetet. Svenska kvinnors 

relativa arbetskraftstal ökade från runt 50 procent i mitten av 1960-talet till över 80 procent år 

1990 (Björklund m.fl. 2012: 58).  

Idag karaktäriseras dock den svenska arbetsmarknaden i hög grad av en kraftig 

könssegregering mellan olika yrken och branscher (Nermo 1999). Könsstratifieringen på 

arbetsmarknaden beskrivs oftast utifrån två dimensioner; den horisontella respektive den 

vertikala. Den horisontella stratifieringen utgörs av skiktningen av män och kvinnor mellan 

olika sektorer och branscher, medan den vertikala stratifieringen utgörs av skiktning mellan 

de hierarkiska positionerna inom en bransch eller ett företag. Kvinnors överrepresentation i 

den offentliga sektorns omsorgsyrken och männens överrepresentation inom den privata 

sektorns industriarbeten utgör ett tydligt exempel på en horisontellt könssegregerad 

arbetsmarknad. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner på aggregerad nivå beror delvis 

på att de kvinnodominerade yrkena generellt har lägre löner jämfört med de mansdominerade 

yrkena. Men även inom de kvinnodominerade branscherna finns det studier som pekar på att 

männen innehar högre positioner i en utsträckning som inte står i proportion till 

könssammansättningen (le Grand m.fl. 2001) vilket är ett exempel på vertikal 

könssegregering. 

I flertalet länder har skillnaden mellan kvinnors och mäns löner varit relativt oförändrad sedan 

1980-talet (Blau & Kahn 2000), och enligt lönestrukturstatistik från Statistiska centralbyrån 

(SCB 2012) ökade könslöneskillnaderna till och med något i Sverige i början av 2000-talet. 

Könslönegapet har tidigare delvis kunnat förklarats av skillnader i utbildningslängd mellan 

kvinnor och män. Men i takt med att kvinnors genomsnittliga utbildningslängd har ökat, och 

för yngre kohorter till och med blivit länge än männens, har denna förklaring förlorat allt mer 

av sitt värde.  

I denna studie kommer fokus att ligga på personalutbildning, dvs. sådan utbildning som är 

explicit kopplad till arbetet. Jag kommer att studera sambandet mellan personalutbildning och 
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lön, samt undersöka eventuella köns- och sektorskillnader. Eftersom löneförhandlingar 

alltmer har decentraliseras i Sverige sedan 1980-talet (Granqvist & Regnér 2006: 57-79; 

Stanfors 2007: 136-141) är det rimligt att anta att den anställdes egna humankapital har fått 

ökad betydelse för lönesättningen, och det innebär således att betydelsen av 

personalutbildning också torde ha ökat. 

Syftet med denna studie är att studera hur personalutbildning inverkar på lön samt undersöka 

eventuella köns- och sektorsskillnader.  

Uppsatsen är disponerad enligt följande: Under avsnittet Teori och tidigare forskning 

presenteras en redogörelse för uppsatsens teoretiska ramverk följt av relevant forskning. 

Därefter följer metodavsnittet där datamaterialet, variablerna, analysmetoden och 

regressionsdiagnostiken presenteras och beskrivs. Sedan följer resultaten under 

resultatavsnittet. Uppsatsen avslutas med ett diskussionsavsnitt där tolkningar, kritisk 

reflektion och förslag till fortsatt forskning presenteras. 

Teori och tidigare forskning 

Teori 

Under detta avsnitt beskrivs först svensk arbetsmarknad ur en historisk kontext från 1940-talet 

och framåt. Sedan presenteras humankapitalteorin och deprecieringshypotesen. Efter det följer 

en redogörelse av teorier som berör utbildnings- och yrkessegregering samt diskriminering. 

Sist i avsnittet redogörs för Jacob Mincers löneekvation. 

Historisk kontext 

En rad händelser har varit betydelsefulla för utformningen av den svenska arbetsmarknaden 

som vi känner den idag – både avseende hur arbetsmarknaden är stratifierad och varför 

kvinnor och mäns arbete avlönas olika. 

Under andra världskriget uppstod arbetskraftsbrist inom industrin då männen kallades in för 

militärtjänstgöring. Detta öppnade tillfälligtvis upp många manligt dominerade yrken för 

kvinnor. Statens arbetsmarknadskommission försökte förmå kvinnor att fylla industrins 

arbetskraftsbehov när upp emot 300.000 män samtidigt kunde vara inkallade under 
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beredskapsårens mest kritiska lägen (Overud 2012). Konsekvenserna av att kvinnor började 

arbeta inom industrin var bland annat att frågor som likalön och barnomsorg lyftes upp på 

dagordningen. Även om många kvinnor var tvungna att lämna de arbeten de haft under kriget 

då männen skulle tillbaka till ”sina” arbeten när kriget tog slut var betydelsen av kvinnors 

deltagande i industrin under denna tid viktig. Kvinnorna visade att de klarade av 

industriarbeten och slog på så sätt hål på rådande fördomar om kvinnliga och manliga sysslor 

(ibid). 

I Sverige rådde det också ett förbud för kvinnor att nattarbeta inom industrin som inte 

avskaffades förrän så sent som 1962. Även speciella kvinnolöner existerade länge. 1962 

anslöt sig Sverige till FNs konvention om lika lön för lika arbete och då kom 

arbetsmarknadens parter, Landsorganisationen (LO) och Svenska Arbetsgivareföreningen 

(SAF), fram till att de särskilda kvinnolönerna skulle avskaffas (Stanfors 2007: 137). 

Under 1960-talet debatterades könsroller och normen om den manliga familjeförsörjaren kom 

gradvis att förändras. En händelse som var mycket viktig för kvinnors etablering på den 

svenska arbetsmarknaden var när sambeskattningen avskaffades 1971 och särbeskattning 

infördes (Stanfors 2007: 96-97). Detta gjorde det lönsamt för hushållen om kvinnor också 

deltog i lönearbetet. Parallellt med detta expanderade den offentliga sektorn kraftigt då 

välfärden byggdes ut i Sverige. Detta bidrog till att många kvinnor fick jobb, främst inom 

olika omsorgsyrken, och därmed betalt för sådant som de tidigare gjort obetalt i hemmen. Den 

offentliga sektorn blev på grund av sin kvinnodominans ett tydligt uttryck för den horisontellt 

segregerade arbetsmarknaden, vilket vi kan se än idag (Stanfors 2007: 113-119). 

Det som kanske dock haft störst betydelse för kvinnors löner var den solidariska lönepolitiken 

som LO bedrev 1950-1980 (Stanfors 2007: 140-141). Detta var en modell som utformades av 

Rudolf Meidner (1914-2005) och Gösta Rehn (1913-1996) som kortfattat gick ut på att 

minska lönespridningen och slå ut lågproduktiva företag. Modellen ledde till en 

sammanpressad lönestruktur under 1960-70-talen och könslönegapet minskade under denna 

period (ibid.). Kvinnor var överrepresenterade i låglöneyrken, vilka generellt gynnas av en 

minskad lönespridning. Under 1980-talet övergavs den solidariska lönepolitiken då 

avtalsförhandlingarna decentraliserades och istället gavs ökat utrymme för individuell 

lönesättning. Trenden mot en minskad lönespridning bröts därmed och istället ökade 

differentieringen mellan både branscher och mellan kvinnor och män (Hibbs 1990; Hibbs & 

Locking 1995; Stanfors 2007: 113-119). 
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Humankapitalteorin 

Humankapitalteorin har sina rötter i Adam Smiths teori om kompenserande löneskillnader. 

Grundidén är att fysiskt ansträngande arbeten med dålig arbetsmiljö kommer att kräva högre 

löner då arbetskraften i annat fall skulle söka sig till arbeten med bättre arbetsmiljö (Rosen 

1986). Smith menade också att arbeten som har en längre upplärningstid bör kompenseras för 

detta av samma skäl. Arbetstagare förväntas således bli kompenserade med högre framtida lön 

om de investerar i humankapital genom längre utbildningar.  

Enligt humankapitalteorin avgör den anställdes produktivitet lönenivån. Produktiviteten antas 

bero på det samlade humankapitalet hos en individ. Exempelvis förutsätts utbildning, 

arbetslivserfarenhet och god hälsa öka produktiviteten (Becker 1993: 11-26). Samma princip 

gäller för personalutbildning som den anställde genomgår på jobbet, s.k. on-the-job training.  

Inom neoklassisk teori antas aktörer fatta ekonomiskt rationella beslut efter överväganden av 

olika handlingsalternativ. De alternativ som väljs bort utgör det som kallas för 

alternativkostnaden, dvs. den alternativa kostnaden vid ett annat val. Den anställde förväntas 

investera i utbildning då alternativkostnaden utgörs av lägre framtida lön. Arbetsgivaren å sin 

sida förväntas att investera i utbildning för den anställde då alternativkostnaden utgörs av 

lägre förväntad produktivitet. 

Vanligen görs en åtskillnad mellan formell och informell personalutbildning, samt inlärning 

genom praktiserande (Loewenstein & Spletzer 2000). Formell personalutbildning 

karaktäriseras av att utbildningen är lärarledd, medan informell personalutbildning utgörs av 

att den anställde får utbildning genom exempelvis instruktioner från en kollega eller en 

arbetsledare. Det sistnämnda, inlärning genom praktiserande, handlar helt enkelt om att den 

anställde lär sig vartefter denne utövar arbetet (ibid.). 

Begreppen utbud och efterfrågan används vanligen av ekonomer för att beskriva relationen 

mellan priset och kvantiteten på en vara, så även på arbetskraft. På utbudssidan antas anställda 

investera i utbildning om kostnaderna för detta inte överstiger de framtida förväntade 

fördelarna av investeringen. Fördelarna består av den ökade lönen som är en följd av ökad 

produktivitet, med hänsyn taget till kostnaderna för utbildningen (Becker 1964: 29-58). På 

efterfrågesidan antas arbetsgivaren å andra sidan investera i utbildning för de anställda om det 

förväntas öka deras framtida produktivitet till den grad att det överstiger kostnaderna för 

sådan utbildning. Kostnaderna består exempelvis av förlorad arbetstid under 

utbildningsperioden. 
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Det görs även en distinktion mellan generell och specifik personalutbildning. Generell 

personalutbildning ger kunskaper och färdigheter som ökar produktiviteten för den anställde 

vilka sedan kan användas hos flera företag, dvs. inte bara hos det nuvarande företaget. 

Kunskaper och färdigheter från specifik personalutbildning kan däremot bara användas hos 

det nuvarande företaget. Becker (ibid.) illustrerar detta med ett exempel från den amerikanska 

militären som utbildar piloter vilka sedan börjar arbeta civilt. Han hävdar att över 90 procent 

av de amerikanska piloterna som flyger kommersiellt har just denna bakgrund. Samtidigt som 

andra militära utbildningar mer eller mindre saknar relevans i det civila samhället, exempelvis 

utbildning i att hantera olika slags vapensystem. 

På en idealtypisk marknad där perfekt konkurrens råder skulle det enligt humankapitalteorin 

vara rationellt att låta den anställde själv betala för sådan utbildning som ger generella 

kunskaper. Detta eftersom sådan kunskap kan flyttas och nyttjas hos andra företag. Därför 

antas företag enbart betala för sådan utbildning som ökar produktiviteten på det enskilda 

företaget. Specifik personalutbildning förväntas också hänga ihop med högre senioritet då den 

anställdes avkastning från utbildning går förlorad vid företagsbyte. På liknande sätt förväntas 

inte förtaget investera i utbildning om det är troligt att den anställde kommer att sluta inom 

kort. 

Det är dock sällan så enkelt att specifik personalutbildning endast ger ökad produktivitet hos 

ett visst företag. Det är rimligt att anta att alla utbildningar till viss del innehåller sådant som 

kan vara av generell nytta, eller åtminstone till nytta inom samma bransch, och därmed 

transfererbart mellan flera företag. Enligt humankapitalteorin delas därför kostnaden för 

utbildning mellan den anställde och företaget. När utbildning ges av företaget delar den 

anställde kostnaden indirekt med företaget genom att acceptera en lägre lön före och under 

utbildningstiden (Becker 1964: 35; OECD 1999: 136-137). De företag som inte erbjuder 

personalutbildning antas istället erbjuda en högre ingånglön, men en planare löneutveckling 

jämfört med företag som erbjuder personalutbildning. 

En relevant hypotes kopplad till humankapitalteorin är deprecieringshypotesen. 

Humankapitalutvecklingen hos en individ antas inte bara avstanna då denne gör ett avbrott i 

arbetskarriären för att exempelvis vara föräldraledig. Utan avbrottet antas också leda till en 

depreciering av det befintliga humankapitalet, dvs. en värdeminskning (England 1992: 52-54). 

Att kvinnor tar ett större omsorgsansvar för barn, och generellt är borta från arbetsmarknaden 

i större utsträckning än män, antas spela en central roll för vilken typ av personalutbildning 

kvinnor och män investerar i. Företagsspecifik utbildning antas vara mindre attraktivt för 
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individer som planerar ett avbrott i arbetskarriären, vanligen kvinnor. Detta då avkastningen 

från utbildningen förväntas vara lägre ju svagare banden är till ett specifikt företag. Men även 

i de fall en individ inte planerar något avbrott antas arbetsgivare, på statistiska grunder, vara 

mindre villiga att ge kvinnor företagsspecifik utbildning (Estévez-Abe 2005: 290-291). Detta 

eftersom kvinnor tar ut en större andel av föräldraledigheten och därmed är frånvarande från 

arbetsmarknaden i större utsträckning än män. Utbildning som ger kunskap av generell 

karaktär förväntas istället vara mer könsneutralt då det inte förlorar sitt värde på samma sätt.  

Utbildnings- och yrkessegregering 

Segregeringen av kvinnor och män på arbetsmarknaden antas vara en huvudsaklig anledning 

till könslönegapet. Kvinnor befinner sig oftast i yrken och branscher som är sämre betalda 

jämfört med de mansdominerade. Könssegregeringen på arbetsmarknaden antas uppstå i de 

utbildningsval som kvinnor och män gör tidigt i sina liv, där vissa utbildningsinriktningar 

tydligt domineras av ett specifikt kön (England 2005).  

Utifrån ett svenskt perspektiv handlar det om att flickor dominerar vissa 

gymnasieutbildningar, till exempel de med inriktning mot vård, omsorg och estetik. Pojkar 

dominerar inom teknik- och hantverksutbildningar (Stanfors 2007: 195-201). Även på 

högskolenivå finns en liknande uppdelning i vad som kan betecknas som typiskt kvinnliga 

respektive manliga utbildningar. Det ska dock tillägas att kvinnor i större utsträckning än män 

varit benägna att etablera sig på utbildningar där de varit underrepresenterade (ibid.). 

Det är inte är troligt att ungdomar handlar helt målrationellt, i syfte att maximera framtida lön, 

när de väljer utbildningsinriktning. Därför utgör socialiseringsteori ett bra komplement till 

humankapitalteorin för att förklara könstypiska utbildningsval. Det handlar helt enkelt om att 

den sociala uppväxtmiljön präglar de val som sker senare i livet, i detta fall könsbundna val. 

De preferenser som avgör kvinnors och mäns utbildningsval antas bottna i en tidig 

socialisering.  

Inom sociologin har Berger och Luckmanns (1979) socialkonstruktivistiska ansats haft stor 

betydelse för förståelsen av hur en objektiv verklighet uppstår, och därmed hur normer 

befästs. De menar att det sker en primärsocialisering under ett barns uppväxt där föräldrarnas 

verklighet och värderingar internaliseras (Berger & Luckmann 1979: 153-189). Denna typ av 

socialisering menar de är den kraftigaste typen. Därefter antas det ske sekundära 

socialiseringsprocesser i exempelvis skolan eller på arbetsplatsen. Men dessa rubbar sällan 

den primära socialiseringen om en motsättning mellan dessa skulle uppstå. Etablerade normer 
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och värderingar antas således reproduceras vilket skulle kunna förklara könstypiska 

utbildnings- och yrkesval. 

Stanfors (2007: 201-208) beskriver utifrån socialiseringsteori huvudsakligen två mekanismer 

som möjliga förklaringar till könstypiska utbildningsval. För det första uppmuntras flickor 

och pojkar att beakta olika egenskaper genom könsrollssocialiseringen, vilket antas påverka 

framtida arbetsdelning i familjen och i förlängningen val av utbildning och yrke. För det andra 

antas individer redan som barn lära sig att inte avvika från majoriteten. Därför undviker de 

utbildningar där de skulle utgöra en minoritet avseende könssammansättningen. 

En vanlig förklaring till könsskillnader i yrkesval, kopplad till humankapitalteorin, är att 

kvinnor väljer att optimera sin livsinkomst genom att söka sig till arbeten där deprecieringen 

av humankapitalet är så lågt som möjligt. Detta förväntas leda till ett lägre lönetapp när de 

kommer tillbaka till sina arbetsgivare efter ett avbrott i arbetskarriären, exempelvis efter att ha 

varit föräldraledig (Polachek 1981 & 1984). En ytterligare ansats kopplad till 

humankapitalteorin handlar om att personer som räknar med att göra ett 

arbetsmarknadsavbrott också antas söka sig till arbeten där ingångslönen är högre, men där 

erfarenhet och senioritet istället inte belönas lika högt (Zellner 1975). Enligt neoklassisk teori 

ses låga ingånglöner som en indirekt investering i humankapital då arbetstagarna förväntas 

erbjudas utbildning och erfarenhet i utbyte mot detta. De som har arbeten med högre 

ingångslöner antas därför, enligt teorin, ha gjort ett val att investera mindre i sitt 

humankapital. 

Mincer och Ofek (1982) belyser dock att den deprecieringen av humankapitalet som sker vid 

ett avbrott kan återställas relativt snabbt. Kritiker till teorin menar istället att det inte går att 

belägga varken högre ingångslöner eller en planare löneutveckling i kvinnodominerade yrken 

(England1992: 52-53; Stanfors 2007: 202-205). 

Diskrimineringsteorier  

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv handlar diskriminering om att lönen för en arbetsinsats 

skiljer sig åt på grund av andra faktorer än den faktiska produktiviteten. Detta har sin 

bakgrund i nationalekonomiska konkurrensmodeller där lönen antas bestämas utifrån värdet 

av den anställdes marginalprodukt, annorlunda uttryckt värdet på det som tillförs 

produktionen (Björklund m.fl 2012: 146-148). Personliga egenskaper och sociala 

grupptillhörigheter saknar betydelse i sådana modeller. 
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Ett flertal etablerade diskrimineringsteorier utgår ofta från faktorer som ”preferenser” eller 

”smak” i sina förklaringar. Dessa benämns som preferensdiskriminering. Gary S. Becker 

(1957) lyfter framförallt fram tre former av detta; arbetsgivardiskriminering, 

arbetstagardiskriminering samt konsumentdiskriminering. Dessa handlar om att 

arbetsgivarens, den anställdes eller kundens preferenser leder till diskriminering på 

arbetsmarknaden genom att dessa grupper inte vill anställa, arbeta med eller köpa något av 

personer tillhörande en viss grupp. 

Diskriminering från arbetsgivaren föreligger då denne väljer att anställa någon till en lägre 

lön, eller helt låter bli att anställa, enbart för att individen tillhör en viss grupp eller har någon 

egenskap som arbetsgivaren ogillar men som inte påverkar arbetsprestationen. Ett sådant 

exempel kan handla om att en arbetsgivare bara anställer personer med utomnordisk bakgrund 

om de är beredda att arbeta till 90 procent av lönen som betalas till anställda med nordisk 

bakgrund. På liknande sätt kan arbetsgivaren föredra att anställa män framför kvinnor. 

Arbetstagardiskriminering föreligger då arbetsgivaren avstår från att anställa någon 

tillhörande en viss grupp på grund av de anställdas preferenser. Det kan handla om en 

mansdominerad arbetsplats som genomsyras av en viss jargong som implicit ger uttryck för 

att kvinnor inte är önskade där. Arbetstagardiskriminering kan också bestå av mer explicita 

önskemål hos de anställda som arbetsgivaren tar hänsyn till när denne ska anställa. 

Konsumentdiskriminering sker då kundernas preferenser leder till att arbetsgivaren låter bli att 

anställa personer som ej efterfrågas. Det kan till exempel handla om att kunderna hos en 

bilverkstad föredrar manliga mekaniker framför kvinnliga. I vetskapen om kundernas 

efterfrågan på manliga mekaniker blir det rationellt för arbetsgivaren att endast anställa män. 

Andra diskrimineringsteorier fokuserar istället på informationsbrist eller på kostnaderna för 

att inhämta information om potentiella arbetstagare och utgör tillsammans det som kallas 

statistisk diskriminering. Det innebär att lönsamheten för arbetsgivaren vid anställning av, 

eller investering i personalutbildning för, en viss individ inte bara handlar om hur produktiv 

individen kommer att vara. Utan lönsamheten påverkas även av om individen kommer att 

göra ett uppehåll från arbetsmarknaden för att exempelvis vara föräldraledig eller tillfälligt 

vara hemma för att ta hand om sjuka barn.  

Därför är det rationellt av arbetsgivaren, om än inte lagligt, att ta hänsyn till sådana faktorer. 

Arbetsgivaren saknar oftast information på individnivå om potentiella arbetstagare. Eftersom 

det är förknippat med kostnader att samla in sådan information väljer arbetsgivaren istället att 
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utgå från befintlig information på aggregerad nivå. I detta fall skulle sådan information kunna 

vara statistik som visar att kvinnor generellt sett är föräldralediga i större utsträckning än män, 

vilket gör kvinnor som grupp mindre produktiva ur arbetsgivarens perspektiv. 

Mincers löneekvation 

Jacob Mincers (1974) löneekvation är ett etablerat verktyg för att göra statistiska analyser och 

predicera hur löneutvecklingen förväntas påverkas av utbildning och arbetslivserfarenhet. 

Ekvationen består av att lönen för individ i betecknas som Wi, antal utbildningsår som Si och 

arbetslivserfarenhet som Ei (Björklund m.fl. 2012: 140-143). I ekvationen används 

logaritmerad lön – med andra ord är lönen transformerad för att kunna utläsas som 

procentuella förändringar mellan olika modeller. Mer om detta beskrivs i metodavsnittet 

nedan.  

Då kan ekvationen skrivas enligt följande: ln Wi = β0 + β1 Si + β2 Ei + β3 Ei
2
 + ɛi 

Antal utbildningsår påverkar den logaritmerade lönen linjärt (β2>0), medan 

arbetslivserfarenhet påverkar lönen både linjärt och kvadratiskt (β2>0 och β3<0).   

Första delen (β0 + β1 Si) består av den logaritmerade lönen för en outbildad individ (β0) vilket 

sedan ger den naturliga logaritmen av timlönen plus avkastningen från ett års utbildning (β1) 

gånger antalet utbildningsår (Si). Den andra delen av ekvationen (β2 Ei) består av antal år av 

arbetlivserfarenhet vilket indirekt kan sägas utgöra ett mått på personalutbildning där 

humankapitalet antas vara av generell karaktär. Sista delen (β3 Ei
2
) utgörs av det kvadratiska 

sambandet mellan logaritmerade lön och arbetslivserfarenhet vilket antas utgöra ett mått på att 

investering i humankapital blir allt mindre lönsamma ju senare i arbetslivet det sker. Detta 

ligger också i linje med Englands (1992: 52-54) deprecieringshypotes. 

Tidigare forskning 

Under detta avsnitt ges inledningsvis en genomgång av forskning kring könslöneskillnader på 

svensk arbetsmarknad. Därefter följer en redogörelse av forskning kring sektorsskillnader 

avseende lön. Avslutningsvis avhandlas tidigare studier om vilka som får personalutbildning 

och vilka som tjänar på det. 

Björklund med flera (2012: 152-156) har undersökt löneskillnaderna på svensk arbetsmarknad 

för åren 1968, 1981, 1991 och 2000 med data från Levnadsnivåundersökningarna. Mellan 

1968 till 1981 minskade det "råa" (dvs. det ojusterade) lönegapet och kvinnors relativlöner 
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ökade från 72 procent till 81 procent av männens löner. Därefter låg det ojusterade 

könslönegapet kvar på runt 20 procent. När hänsyn togs till arbetsliverfarenhet
1
 fann de att 

relativlönerna för kvinnor år 2000 låg på ungefär 91 procent av männens löner för individer 

som inte hade någon arbetslivserfarenhet, samt 85 och 80 procent vid 15 respektve 30 års 

arbetslivserfarenhet.  

Enlig data som Statistiska centralbyrån (SCB 2001: 53) sammanställt åt Medlingsinstitutet var 

det råa könslönegapet för samtliga sektorer år 2000 18 procent. Evertsson (2004) har med 

hjälp av data från Undersökningarna av levnadsförhållanden 1994-1998 (SCB 2013) bland 

annat undersökt om könslönegapet kunde förklaras av skillnader i formell personalutbildning 

och fann att så inte var fallet. Dock fann hon könsskillnader beträffande vilka som får 

genomgå personalutbildningar och avkastningen från dessa, mer om detta följer nedan. 

Finns sektorsskillnader avseende löner? 

Separata analyser av könslönegapet i privat respektive offentlig sektor visar att privatanställda 

kvinnors relativlöner var 84 procent av männens, medan offentliganställda kvinnor tjänade 82 

procent av vad män anställda inom offentlig sektor gjorde (SCB 2001: 53). Givet dessa 

resultat är det viktigt att ha i åtanke att 37 procent av de som arbetade inom privat sektor år 

2000 var kvinnor, medan andelen kvinnor inom offentlig sektor var hela 73 procent. 

I en rapport från Landsorganisationen (LO 2001) analyserades löneförändringarna mellan 

åren 1994, 1997 och 2001 utifrån lönestatistik från SCB. Under den aktuella perioden var 

löneökningen större bland privatanställda jämfört med offentliganställda. Löneökningen var 

även generellt större för män jämfört med kvinnor. Rapporten visade också att kvinnor inom 

privat sektor hade en högre löneökningstakt än kvinnor inom offentlig sektor, samtidigt som 

männens löneökningstakt var likvärdig i båda sektorerna. Inom offentlig sektor återfanns 

yrken inom vård, skola och barnomsorg bland de med lägst löneutveckling. Även 

internationella studier har visat på resultat i samma riktning. England och Folbre (1999) samt 

Cancian och Oliker (2000) konstaterar att omsorgsarbeten är sämre betalda än andra arbeten 

med likvärdiga krav på kompetens och ansträngning.  

Vidare har utformningen av anställningsrelationen en viktig funktion. En mer formaliserad 

anställnings- och lönesättningsprocess tycks leda till lägre könslöneskillnader (Anderson & 

Tomaskovic-Devey 1995: 349-350). Könslönegapet antas därför vara mindre i den offentliga 

                                                 

1 Se Mincer-ekvationen som redovisas under teoriavsnittet. Antalet utbildningsår sattes i studien till 12. 
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sektorn för att kollektiva avtalsförhandlingar och centrala lönesättningsprocesser är vanligare 

jämfört med i den privata sektorn (Björklund m.fl. 2012; Blau och Kahn 2000; le Grand m.fl. 

2001). Det är därför ett rimligt antagande att samma mekanism har betydelse för 

könsskillnader i vilka som får genomgå personalutbildningar och dess avkastning. 

Vilka får personalutbildning? 

Ett antal tidigare studier visar att män erhåller mer personalutbildning än kvinnor, både 

avseende längd och frekvens (Booth 1991; Duncan & Hoffman 1979; Evertsson 2004; 

Grönlund 2012). Mängden av personalutbildning hänger också i stor uträckning ihop med 

arbetets utbildningskrav. Booth (1991) använde sig av 1987-års data från The British Social 

Attitudes och fann att högre utbildningsnivå korrelerade stark med att genomgå 

personalutbildning. De som redan är välutbildade får i större uträckning också ta del av 

personalutbildning, vilket också tycks gälla för svensk del (SCB 2010). Vidare konstaterades 

vissa sektorskillnader då sannolikheten att genomgå personalutbildning för privatanställda 

män var lägre jämfört med män i offentlig sektor (Booth 1991). 

Grönlund (2012) fann, med data från Levnadsnivåundersökningen 2000, ett signifikant 

negativt samband mellan andelen kvinnor i ett yrke och möjligheten till personalutbildning. 

Skillnaden mellan kvinnor och mäns deltagande i personalutbildning minskade med en 

tredjedel när yrke kontrollerades för. 

Även Evertsson (2004) har undersökt oddsen för att delta i personalutbildning på svenska data 

och fann att det var mindre sannolikt att kvinnor deltog i formell personalutbildning jämfört 

med män. Evertsson fann inga könsskillnader avseende personalutbildning som gav 

företagsspecifik kunskap jämfört med utbildning som gav generell kunskap. Dock visade 

resultaten på vissa könsskillnader i oddsen att delta i personalutbildningar som ökar 

möjligheten att befordras. Kvinnor på socioekonomisk mellannivå hade mindre sannolikhet 

att delta i sådan utbildning jämfört med män på samma nivå. Oddsen var däremot likvärdiga 

för kvinnor och män på de lägsta och högsta socioekonomiska positionerna. 

Vem tjänar på personalutbildning? 

Tidigare studier pekar på resultat i enlighet med humankapitalteorins antagande om att 

utbildning ökar produktiviteten och därmed lönen. Duncan och Hoffman (1979) menar att det 

finns starka belägg för att personalutbildning ger ökad avkastning på lön och att effekten är 

relativt likvärdig för kvinnor och män. Studien baserades på amerikansk data från 1976. Även 
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Booth (1991) fann att personalutbildning har en kraftig positiv inverkan på lön, men fann 

även tydliga könsskillnader i effekten. För män predicerades lönen att öka med 11,2 procent, 

medan effekten av personalutbildning för kvinnor var 18,1 procent.  

Evertsson (2004) har också tittat på om det förelåg skillnader i avkastningen från olika typer 

av personalutbildning för kvinnor och män. Resultaten visade på att män premierades med 

högre lön av personalutbildningar som genererar generella kunskaper och 

personalutbildningar som ökar sannolikheten att befordras i större utsträckning än kvinnor. 

Barron med flera (1999) har studerat sambanden mellan personalutbildning och ingångslöner, 

löneökningstakt samt produktivitet. De fann att de som genomgått personalutbildning 

generellt hade lägre ingångslöner. När de i studien frågade arbetsgivare direkt svarade dessa 

att de betalar högre ingångslöner till personer som kräver mindre personalutbildning än 

genomsnittet. Vidare fann de att personalutbildning har en stark positiv inverkan på 

produktivitet. 

Sammanfattning och hypoteser 

Sammanfattningsvis tyder tidigare forskning på att det finns ett könslönegap på den svenska 

arbetsmarknaden och skillnaderna tycks öka med antal år i arbete. Detta är ett tecken på att 

humankapitalinvesteringar och personalutbildning blir mindre lönsamma ju senare i 

arbetskarriären de sker, samt att män i större utsträckning än kvinnor får personalutbildning. 

Forskningen visar också på skillnader i löneutvecklingen mellan offentlig och privat sektor, 

där framförallt anställda i kommunala verksamheter släpar efter de privatanställda. Samtidigt 

bidrar den mer formaliserade anställningsrelationen i offentlig sektor till att 

könslöneskillnaderna är lägre jämfört med privat sektor. 

Översikten av forskning kring personalutbildning visar att sådan utbildning tydligt korrelerar 

med högre genomsnittlig lön i enlighet med humankapitalteorin. Dock är det tänkbart att 

också omvänd kausalitet kan råda, dvs. att de med högre lön får mer personalutbildning 

generellet. 

På svensk arbetsmarknad tycks sannolikheten att delta i formell personalutbildning vara lägre 

för kvinnor jämfört med män. För utbildningar som ger generellt humankapital, och 

utbildningar som är till hjälp vid befordran, erhåller män dessutom en större lönepremie än 

vad kvinnor gör. 
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Med avstamp i tidigare forskning och det teoretiska ramverk som redogjordes för ovan 

presenteras här hypoteserna för denna uppsats:  

 Att genomgå personalutbildning förväntas leda till högre lön. 

 Avkastningen från personalutbildning antas vara större för män jämfört med kvinnor. 

 Könsskillnaden i avkastning från personalutbildning antas vara större i privat sektor 

jämfört med i offentlig sektor. 

Det finns ett antal faktorer med koppling till teorierna som kan tänkas ha betydelse för 

förhållandet mellan personalutbildning och lön. I Figur 1 nedan illustreras sambanden mellan 

de faktorer som antas ha betydelse för hypoteserna i denna uppsats. 

Det är sannolikt att kön till viss grad determinerar utbilningsval, och därmed dess längd, 

genom de socialiseringsprocesser som antas äga rum under ett barns uppväxt. Valet av 

utbildning påverkar i sin tur arbetsliverfarenhet då längre utbildning minskar den 

genomsnittliga tiden en individ kan stå till arbetsmarknadens förfogande samtidigt som längre 

utbildningar ofta värderas högre än kortare. Men arbetlivserfarenhet kan också vara en 

egenskap som premieras av arbetsgivare.  

Strukturella skillnader i föräldraansvar och hemarbete, där kvinnor generellt är hemma mer 

med barn och i större uträckning sköter hemarbetet, antas påverka längden av 

arbetslivserfarenhet och indirekt lönen negativt. Vidare leder valen av olika 

utbildningsinriktningar ofta till jobb som är vanligare i antingen den offentliga eller den 

privata sektorn. Sektorstillhörighet antas dels påverka lönen direkt genom generella 

sektorsskillnader avseende lön, men även indirekt genom skillnader i typ och omfattning av 

personalutbildning. Sektorstillhörighet kan också ha betydelse för hur barnansvaret fördelas,. 

Det kan exempelvis finnas skillnader mellan sektorerna gällande arbetstider som bättre eller 

sämre går att kombinera med ett barnansvar. 

Därutöver är det tänkbart att det kvarstår en könslöneskillnad när nämnda faktorer tas i 

beaktande. En förklaring till denna skillnad skulle kunna utgöras av könsdiskriminering.  

Figur 1. Faktorer som påverkar förhållande mellan personalutbildning och lön. 
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Metod 

Datamaterialet 

Uppsatsen är baserad på kvantitativ data från Levnadsnivåundersökningen (LNU) år 2000. 

LNU är en riksrepresentativ surveyundersökning av Sveriges vuxna befolkning 18 till 75 år
2
 

som genomförs av Instituter för social forskning vid Stockholms universitet. Det totala urvalet 

för LNU 2000 bestod av 6711 personer och svarsfrekvensen var 76,6 procent. Det externa 

bortfallet var således 23,4 procent (Bygren m.fl 2004).  

Levnadsnivåundersökningar har genomförts 1968, 1974, 1981, 1991, 2000 samt 2010, men 

vid tillfället för denna studie var materialet från år 2000 det senast tillgängliga. LNU 2000 

finansierades gemensamt av Vetenskapsrådet och Forskningsrådet för Arbetsliv och 

Socialvetenskap (Institutet för social forskning 2012). 

I de kommande analyserna är datamaterialet avgränsat till personer som var anställda och 

uppgav att de hade en lön. Övriga respondenter i datamaterialet har utelämnats då de saknar 

relevans för analyserna. Urvalet består därefter av 2991 respondenter, och när internt bortfall 

tas i beaktande 2844 respondenter. 

Beroende variabeln: Bruttotimlön 

Den beroende variabeln för denna studie är bruttotimlön. Lön är den ersättning som ges för ett 

utfört arbete under en given tidsenhet, exempelvis lön per månad eller lön per timme. I detta 

fall används det sistnämnda. Lön är dock inte detsamma som inkomst vilket är ett vidare 

begrepp som även innefattar avkastning på kapital samt andra ersättningar som ej är direkt 

förknippade med en arbetsinsats. 

För att skatta respondentens bruttotimlön ställdes följande fråga: ”Hur stor är lönen före skatt 

för den arbetstid som du vanligen arbetar?”. Efter det fick intervjupersonen ange belopp i 

kronor för åtta olika löneformer: fast månadslön, fast veckolön, fast timlön, individuellt 

ackord, gruppackord, bonus eller provision, ersättning för obekväm arbetstid och annan 

                                                 

2
 18-75 år för LNU 1991 och 2000. För de tidigare omgångarna intervjuades även 15-17-åringar. 
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löneform. Den totala lönesumman delades sedan med antalet timmar ordinarie arbetstid (le 

Grand m.fl. 2013: 22). 

Lönevariabeln i denna uppsats är på kvotskalenivå och redovisas i enheten kronor. I de 

kommande regressionsanalyserna har lönevariabeln logaritmeras. Detta innebär att b-

koefficienten ska tolkas som procentuell förändring i den beroende variabeln för varje enhets 

förändring i den oberoende variabeln.  

Oberoende variablerna 

Operationalisering av personalutbildning 

Personalutbildning kan definieras på flera olika sätt utifrån de distinktioner som avhandlades 

under teoriavsnittet. Denna uppsats kommer att utgå från det som benämns som formell 

personalutbildning (Loewenstein & Spletzer 2000: 433). Med andra ord lärarledd utbildning 

som är formellt organiserad av exempelvis en arbetsgivare. 

I Levnadsnivåundersökningen 2000 ställdes en övergripande fråga om intervjupersonen 

genomgått någon personalutbildning. Frågan som ställdes löd: ”Har du under de senaste tolv 

månaderna genomgått någon utbildning på betald arbetstid?”  (LNU 2000). Enligt 

Personalutbildningsundersökningen (SCB 2010) var två tredjedelar av personalutbildningarna 

som gavs första halvåret 2010 lärarledd sådan, medan knappt en tredjedel bestod av seminarer 

eller konferenser. Endast en liten andel utgjordes av självstudier. Därför tolkas ovan nämnda 

fråga huvudsakligen som formell personalutbildning, även om det inte helt går att utesluta att 

vissa respondenter syftar på informell utbildning. 

Därefter ställdes ett antal följdfrågor som berörde utbildningens längd, typ och upplevda nytta 

av utbildningen. Dessa frågor handlade om utbildningen har givit kunskaper som är 

användbara hos andra arbetsgivare och om utbildningen kan vara till hjälpvid befordran. Den 

förstnämnda frågan gör det således möjligt att urskilja om personalutbildningen gav specifik 

eller generell kunskap. I denna studie kommer endast den övergripande frågan om 

respondenten genomgått personalutbildning de senaste 12 månaderna att användas. 

Personalutbildningsvariabeln för uppsatsen är på ordinalskalenivå och transformerad till en 

dummyvariabel. De som svarat att de inte genomgått någon personalutbildning är 

referenskategori för variabeln.  
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Övriga variabler  

Utöver huvudvariablerna lön och personalutbildning kommer variabler för kön och 

sektorstillhörighet att användas. Även en uppsättning kontrollvariabler användas för att 

analysera hur huvudsambandet modifieras av exempelvis övrigt humankapital och yngre barn 

i hushållet. De övriga variabler som kommer att användas är kön, utbildningslängd, 

arbetslivserfarenhet, senioritet, sektorstillhörighet, antal yngre barn i hushållet samt 

socioekonomisk grupp. 

Könsvariabeln är på nominalskalenivå och dikotomiserad till en dummyvariabel där kvinnor 

utgör referenskategorin.  

Sektorsvariabeln är på nominalskalenivå och transformerad till en dummyvariabel där 

offentlig sektor utgör referenskategorin. 

Utbildningslängdsvariabeln är på kvotskalenivå och baserad på frågan om hur många år 

intervjupersonens sammanlagda skol- och yrkesutbildningen på heltid har varat, från första 

klass och uppåt.  

Arbetslivserfarenhetsvariabeln är på kvotskalenivå och redovisas som antal anställningsår. 

Variabeln mäter de antal år respondenten har arbetat. Utifrån Mincers löneekvation 

(Björklund m.fl. 2012: 140-143) finns det anledning att misstänka att sambandet mellan lön 

och arbetsliverfarenhet inte är linjärt. Därför används även en variabel där arbetslivserfarenhet 

har kvadrerades. 

Senioritetsvariabeln är på kvotskalenivå och redovisas som antal anställningsmånader på 

nuvarande arbetsplats. 

Variabeln Yngre barn hemma är på kvotskalenivå och består av att intervjupersonen fått ange 

antal barn i hushållet födda 1990 till 2000, följaktligen barn under 10 år. 

För variabeln om yrkets socioekonomiska grupp användes Statistiska centralbyråns 

socioekonomiska indelning (SEI) där respondenterna deladades in enligt kategorierna: Ej 

facklärda arbetare i varuproduktion (SEI 11), Ej facklärda arbetare i tjänsteproduktion (SEI 

12), Facklärda arbetare i varuproduktion (SEI 21), Facklärda arbetare i tjänsteproduktion (SEI 

22), Lägre okvalificerade tjänstemän (SEI 33), Förmän över arbetare (SEI 35), Lägre 

tjänstemän (SEI 36), Arbetsledare över tjänstemän (SEI 45), Tjänstemän på mellannivå (SEI 

46), Högre tjänstemän (SEI 56), Högre tjänstemän ledande befattning (SEI 57), Företagare 

(SEI 79) och Lantbrukare (SEI 89). SEI-variabeln är på nominalskalenivå och transformerad 
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till fem dummyvariabler i kategorierna; Okvalificerade arbetare (SEI 11 och 12), 

Kvalificerade arbetare (SEI 21 och 22), Lägre tjänstemän (SEI 33, 35 och 36), 

Mellantjänstemän (SEI 45 och 46) samt Högre tjänstemän (SEI 56 och 57). Jordbrukare och 

egenföretagare har exkluderats på teoretiska grunder. Referenskategorin utgörs av 

okvalificerade arbetare. 

Analysmetoder 

För att mäta effekten av personalutbildning på lön genomförs ett flertal regressionsanalyser. 

Då den beroende variabeln är på kvotskalenivå används OLS-analys (Ordinary Least Square), 

vilket är en metod som minimerar summan av de kvadrerade vertikala avstånden mellan 

observationerna och regressionslinjen. Detta är ett effektivt verktyg för att studera skillnader i 

värden mellan grupper genom en beroende variabel, samtidigt som det går att kontrollera en 

mängd faktorer genom att tillföra ett antal oberoende variabler i analysen (Allison 1999: 1-

23). I denna studie har datorprogrammet IBM SPSS Statistics version 20 använts för att göra 

regressionsanalyserna. 

Analysen gjordes på följande sätt: Först genomfördes en univariat analys då frekvenstabeller 

för respektive variabel skapades vilka presenteras i en deskriptiv tabell (Tabell 1). Här visas 

fördelningarna för respektive variabel samt dess centralmått, andelar, standardavvikelse samt 

svarsfrekvens. Sedan gjordes en bivariat analys, dvs. en medelvärdesjämförelse mellan 

personalutbildning och lön uppdelad på kön och sektor (Tabell 2).  

Avslutningsvis genomfördes tre multivariata analyser (Tabell 3-5) för att testa hypoteserna. 

Den första omfattar respondenter sysselsatta i både offentlig och privat sektor och är tänkt att 

belysa den övergripande effekten av personalutbildning och hur denna förändras när hänsyn 

tas till sektorstillhörighet samt om det finns könsskillnader avseende avkastning på 

personalutbildning. Här används en interaktionsterm för att undersöka om effekten av 

personalutbildning på lön är olika för män och kvinnor. Interaktionsvariabeln skapas genom 

att multiplicera variabeln personalutbildning med könsvariabeln (Brambor m.fl. 2006; Edling 

& Hedström 2003: 149-151).
3
 

                                                 

3 Det är viktigt att vara medveten om att risken för multikollinearitet ökar när interaktionstermer 

inkluderas i regressionsanalysen då dessa ger större standardfel och sämre skattningar av b-

koefficienterna. 
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De andra och tredje regressionsanalyserna studerar personalutbildningens effekt på lön 

sektorsvis och omfattar således endast sysselsatta i offentlig respektive privat sektor. 

Regressionsdiagnostik 

För att avgöra om resultaten från OLS-analyserna beror på den statistiska slumpen eller ej 

genomförs signifikanstester med hjälp av nollhypotesen. Detta innebär att sannolikheten (p) 

att få ett visst resultat om den verkliga effekten vore obefintlig skattas. Ett tillräckligt lågt p-

värde innebär att nollhypotesen kan förkastas och resultatet kan antas. I de kommande 

analyserna används ett konfidensintervall som omfattar det sökta värdet med 95-procentig 

sannolikhet. Annorlunda uttryckt är signifikansnivån satt till 0,05 vilket också är den 

vanligaste gränsen för liknande analyser. Även de lägre signifikansnivåerna 0,01 och 0,001 

redovisas. Följaktligen kommer risken att anta ett falskt resultat som ett sant resultat vara 

mindre än fem procent vid ett p-värde <0,05. 

Modellerna i regressionsanalyserna har specificerats om ett antal gånger för att uppnå ett 

bättre förklaringsvärde och för att undvika specifikationsfel som leder till icke signifikanta b-

koefficienter. Modellernas förklaringsvärde anges på skalan 0-1 och betecknas som R
2
. Värde 

0 innebär att modellen inte förklarar något av variansen i den beroende variabeln, medan 

värde 1 innebär att hela variansen förklaras av modellen. Annorlunda uttryckt innebär ett 

högre R
2
-värde att modellen passar bättre. Dock ger fler variabler i en modell automatiskt ett 

högre R
2
-värde och det skall noteras att modellerna som används i analyserna är specificerade 

utifrån teoretiska antaganden. 

För att ta reda på om ett samband är linjärt eller ej kan variabler kvadreras. I denna studie 

fanns det anledning att misstänka att sambandet mellan bruttotimlön och arbetsliverfarenhet 

inte var linjärt. Därför skapades en kvadrerad variabel för arbetslivserfarenhet. Då denna 

variabel var signifikant behölls den i regressionsanalyserna.  

Om fördelningen av residualerna i en variabel är ojämnt fördelade råder heteroskedasticitet. 

Det kan till exempel beskrivas som att fördelningen av residualerna liknar en tratt där 

standardfelet är litet inledningsvis men därefter ökar allt mer, eller omvänt. Detta leder till 

under- eller överskattningar av variabelns standardfel och ökar därmed ökar risken för felaktig 

skattning av b-koefficienten (Edling & Hedström 2003:163-168). Vid kontroll av 

lönevariabeln fann jag viss heteroskedasticitet och därmed fanns anledning att logaritmera 

variabeln. När en variabel logaritmeras minskar residualspridningen och därmed 
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heteroskedasticiteten. Detta gör b-koefficienterna i regressionsanalyserna säkrare, samtidigt 

som lön inte längre kan tolkas som antal kronor utan istället i termer av procent. 

Resultat 

I detta avsnitt presenteras först deskriptiv statistik. Detta följs av en bivariat analys där 

medelvärdesjämförelser görs av personalutbildning och lön för respektive sektor och kön. Till 

sist visas tre multivariata regressionsanalyser där hypoteserna testas mer ingående. 

Deskriptiv statistik 

I Tabell 1 redovisas fördelningen för respektive variabel, dess centralmått, standaravvikelse 

och svarsfrekvens. För bruttotimlön är medelvärdet för samtliga individer 116,46 kronor och 

medianen 103,92 kronor. Standardavvikelsen är 55,37. Det lägsta värdet är en timlön om 

34,64 kronor och det högsta en timlön om 1732,10 kronor. 

49,2 procent uppgav att de tagit del av personalutbildning under de senaste 12 månaderna, 

medan 50,8 procent inte hade gjort det. Svarsfrekvensen för personalutbildningsvariabeln är 

2991 respondenter, samtliga i urvalet. 

49 procent är kvinnor och 51 procent är män. Svarsfrekvensen för könsvariabeln är 2991 

respondenter, samtliga i urvalet.  

40,6 procent uppger att de arbetar inom offentlig sektor, medan 59,4 procent svarar att de 

arbetar inom privat sektor. Svarsfrekvensen för sektorsvariabeln är 2958 respondenter och 

bortfallet är således 33 individer. 

Medelvärdet för utbildningslängd är 12,68 år och medianen är 12 år. Standardavvikelsen är 

3,14. Lägsta variabelvärdet är 4 och det högsta 28. Svarsfrekvensen är 2989 respondenter och 

bortfallet utgörs därför av 2 individer.  

Medelvärdet för arbetslivserfarenhet är 19,83 år och medianen är 19 år. Standardavvikelsen är 

12,36. Lägsta värdet på variabeln är 0 och det högsta är 56. Svarsfrekvensen är 2971 

respondenter och bortfallet utgörs av 20 individer.  
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Medelvärdet för senioritet är 105,44 månader och medianen är 64 månader. 

Standardavvikelsen är 110,13. Lägsta värdet på variabeln är 0 och det högsta är 572. 

Svarsfrekvensen är 2886 respondenter och bortfallet är 105 individer. 

Typvärdet för SEI-variabeln är tjänstemän på mellannivå (SEI 46), vilket utgör en andel om 

24 procent. Svarsfrekvensen är 2984 respondenter och bortfallet utgörs således av 7 individer. 

Typvärdet för variabeln Yngre barn i hushållet är 0, och för respondenter med barn i hushållet 

är typvärdet 1. Svarsfrekvensen är 2991 respondenter, samtliga i urvalet. 

Tabell 1. Deskriptiv data 
 

n (bortfall) Procent 
Medelvärde 

(Median) 

Standard- 

avvikelse 
Min Max 

Bruttotimlön 2991 (0) - 116,46  

(103,92) 

55,37 34,64 1732,10 

Personalutbildning 

Ja 

Nej 

2991 (0) 

1472 

1519 

 

49,2 

50,8 

- - - - 

Kön 

Kvinnor 

Män 

2991 (0) 

1466 

1525 

 

49 

51 

- - - - 

Sektor 

Offentlig 

Privat 

2958 (33) 

1202 

1756 

 

40,6 

59,4 

- - - - 

Utbildningslängd 2989 (2) - 12,68 

(12) 

3,14 4 28 

Arbetslivserfarenhet 2971 (20) - 19,83 

(19) 

12,36 0 56 

Senioritet 2886 (105) - 105,44 

(64) 

110,13 0 572 

Yrkesklass (SEI) 

Okvalificerade arb. 

Kvalificerade arb. 

Lägre tjänstemän 

Mellantjänstemän 

Högre tjänstemän 

2984 (7) 

709 

551 

484 

719 

521 

 

23,7 

18,4 

16,2 

24 

17,4 

- - - - 

Yngre barn hemma 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

2991 (0) 

2119 

464 

350 

54 

3 

1 

 

70,8 

15,5 

11,7 

1,8 

0,1 

0 

0,45 - 0 5 

N 2991      



 

 21 

Hypotestestning 

Under detta avsnitt genomförs först medelvärdesjämförelser av de centrala variablerna lön, 

personalutbildning, sektor och kön. Detta följs av tre multivariata regressionsanalyser för att 

testa studiens hypoteser mer ingående. 

I Tabell 2 redovisas medelvärdesjämförelser av mäns och kvinnors löner efter 

sektorstillhörighet för de som genomgått, respektive de som inte genomgått, 

personalutbildning det senaste året. Av Tabell 2 framgår att de som har genomgått 

personalutbildning också har högre medellöner generellt. Kvinnor som genomgått 

personalutbildning har nästan 7 procent högre genomsnittslön i jämförelse med medellönen 

för samtliga kvinnor. För män som genomgått personalutbildning är genomsnittslönen strax 

över 5 procent högre i jämförelse med medellönen för samtliga män.  

När samma jämförelser görs sektorsvis framgår att medellönen för kvinnor i offentlig sektor 

är strax över 4 procent högre om de genomgått personalutbildning jämfört med 

offentliganställda kvinnors medellön. För offentliganställda män som genomgått 

personalutbildning är medellönen ungefär 6 procent högre jämfört med medellönen för 

samtliga män i offentlig sektor. Samma jämförelse för privatanställda visar att medellönen är 

runt 11 procent högre för kvinnor och ca. 5 procent högre för män om de genomgått 

personalutbildning.  

Det är dock viktigt att notera att mäns medellöner är högre än kvinnors medellöner oavsett 

sektorstillhörighet och om de genomgått personalutbildning eller ej. 
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Tabell 2. Medelvärdesjämförelser 

 Lön efter personalutbildning, kön och sektor. 

 n Median Medelvärde Standardavvikelse 

Alla 
Kvinnor 

Personalutbildning 

Män 

Personalutbildning 

 

1466 

686 

1525 

786 

 

98,02 

102,51 

112,35 

119,41 

 

104,46 

111,73 

127,99 

135,04 

 

32,88 

36,54 

68,58 

53,14 

Offentlig sektor 

Kvinnor 

Personalutbildning 

Män 

Personalutbildning 

 

811 

428 

391 

232 

 

96,70 

100,20 

109,69 

115,47 

 

101,10 

105,40 

124,16 

131,64 

 

22,45 

22,34 

50,32 

53,69 

Privat sektor 

Kvinnor 

Personalutbildning 

Män 

Personalutbildning 

 

633 

253 

1123 

552 

 

98,15 

107,57 

113,00 

121,68 

 

109,16  

122,70 

129,55 

136,73 

 

42,46 

50,80 

74,04 

52,81 

N 2991  

 

Resultaten för den första regressionsanalysen redovisas i Tabell 3 nedan och omfattar både 

offentlig och privat sektor. Variablerna är signifikanta (p<0,05) om inget annat nämns. 

Eftersom lönen är logaritmerad kommer konstantvärdet inte att diskuteras närmare i 

analyserna. 

I den första modellen redovisas sambandet mellan personalutbildning och bruttotimlön. 

Effekten av att ha genomgå personalutbildning är att lönen generellt stiger med 13,2 procent 

jämfört med att inte ha deltagit i sådan utbildning. Andel förklarad varians (R
2
) uppgår till 

0,045, vilket innebär att 4,5 procent av variansen i den beroende variabeln logaritmerad 

bruttotimlön fångas upp av personalutbildning.  

I modell två inkluderas kön vilket innebär att effekten av kön på sambandet mellan 

personalutbildning och lön kontrolleras. Vi ser att korrelationen mellan personalutbildning 

och lön sjunker i modell två till 0,123. Detta innebär att individer som genomgått 

personalutbildning det senaste året tjänar 12,3 procent mer än individer som inte genomgått 

personalutbildning konstanthållet för kön. Vidare visar modell två att män har 16,7 procent 

högre lön jämfört med kvinnor, justerat för personalutbildning. R
2
 uppgår till 0,117, vilket är 

en klar ökning i förhållande till första modellen. Det innebär att 11,7 procent av variansen i 

bruttotimlön förklaras av modellen.  
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I modell tre inkluderas sektor vilket gör att vi kan undersöka effekten av sektorstillhörighet på 

sambandet mellan personalutbildning och lön. I modell tre ser vi att effekten av 

personalutbildning på lön ökar något till 0,130 konstanthållet för köns- och sektorstillhörighet. 

I modell tre ser vi också att män har 14,8 procent mer i lön jämfört med kvinnor och att 

effekten av att vara privatanställd är att lönen är 5,9 procent högre än för en offentliganställd, 

justerat för övriga variabler i modellen. R
2
 uppgår till 0,125 vilket betyder att modellen fångar 

upp ytterligare 0,8 procent av variansen i bruttotimlön. 

I modell fyra inkluderas en uppsättning kontrollvariabler vilket gör att den positiva effekten 

av personalutbildning på lön sjunker till 0,054, dvs. 5,4 procent. Samtidigt minskar det 

positiva sambandet mellan att vara man och lön till 11,9 procent, medan effekten av att vara 

privatanställd på lön ökar till 12,5 procent, justerat för övriga variabler i modellen. För varje 

litet barn i hushållet ökar lönen generellt med 1,3 procent, för varje utbildningsår med 1,9 

procent och för varje år av arbetslivserfarenhet med 1,6 procent. Den kvadrerade variabeln för 

arbetsliverfarenhet är signifikant i modellen och därmed är sambandet mellan lön och 

arbetsliverfarenhet inte linjärt. Senioritetsvariabeln uppvisar ingen signifikant effekt. I 

förhållande till okvalificerade arbetare har kvalificerade arbetare 6,7 procents högre lön, lägre 

tjänstemän 7,2 procents högre lön, mellantjänstemän 17,3 procents högre lön samt högre 

tjänstemän 39,9 procents högre lön. R
2
 uppgår till 0,468. Detta innebär att hela 46,8 procent 

av variansen i bruttotimlön fångas upp avvariablerna i modell fyra. 

Till sist läggs en interaktionsterm in mellan personalutbildning och man i modell fem. Denna 

är dock inte signifikant.  
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Tabell 3.  

Sambandet mellan personalutbildning och bruttotimlön. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

 B SE B SE b SE B SE b SE 

Konstant 4.641*** .008 4.560*** .009 4.531*** .011 3.959*** .029 3.969*** .029 

Personalutbildning 

(ref. Nej) 
.132*** .011 .123*** .011 .130*** .011 .054*** .009 .037** .014 

Man (ref. Kvinna)   .167*** .011 .148*** .012 .119*** .009 .119*** .009 

Privat sektor 

(ref. Offentlig) 
    .059*** .012 .125*** .010 .110*** .013 

Yngre barn hemma       .013* .006 .013* .006 

Utbildningslängd       .019*** .002 .019*** .002 

Arbetslivserfarenhet       .016*** .001 .016*** .001 

Arbetslivserfarenhet2       .000*** .000 .000*** .000 

Senioritet       .000052 .000 .000049 .000 

SEI-yrkesklass 
(ref. Okval. arbetare) 

Kvalificerade arbetare 

Lägre tjänstemän 

Mellantjänstemän 

Högre tjänstemän 

      

 

 

.067*** 

.072*** 

.173*** 

.399*** 

 

 

.013 

.014 

.014 

.016 

 

 

.067*** 

.072*** 

.173*** 

.398*** 

 

 

.013 

.014 

.014 

.016 

Interaktionsterm 

(P.utb.*Man) 
        .000 .017 

R2 

N 

.045 

2844 

.117 

2884 

.125 

2884 

.468 

2884 

.468 

2884 

Kommentar: Beroende variabel: ln(lön). 

Signifikansnivåer: *p ≤ 0.05 **p ≤ 0.01 ***p ≤ 0.001. 

 

Resultaten för den andra regressionsanalysen redovisas i Tabell 4 och omfattar endast 

offentliganställda. I modell ett redovisas sambandet mellan personalutbildning och 

bruttotimlön. Individer som har genomgått personalutbildning har 11 procents högre lön 

jämfört med de som inte genomgått personalutbildning. Andel förklarad varians (R
2
) uppgår 

här till 0,044 vilket innebär att personalutbildning i offentlig sektor fångar upp 4,4 procent av 

variansen i den beroende variabeln logaritmerad bruttotimlön.  

I modell två inkluderas kön vilket innebär att effekten av kön på sambandet mellan 

personalutbildning och lön i offentlig sektor justeras för. När detta görs sjunker den positiva 

effekten av personalutbildning på lön till 10 procent. Analysen visar också att män i offentlig 

sektor tjänar 16,4 procent mer jämfört med kvinnor i samma sektor, justerat för 

personalutbildning. R
2
 ökar till 0,131 jämfört med tidigare modell, vilket innebär att 13,1 

procent av variansen i bruttotimlön förklaras av modellen. 
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I modell tre inkluderas samma uppsättning kontrollvariabler som i Tabell 3 (modell tre) och 

effekten av personalutbildning på lön sjunker då till 5,6 procent. Samtidigt minskar det 

positiva sambandet mellan att vara man och lön till 10 procent. För varje yngre barn i 

hushållet ökar lönen med 2,7 procent, för varje utbildningsår med 1,8 procent och för varje år 

av arbetsliverfarenhet med 1,2 procent, justerat för övriga variabler i modellen. Variabeln för 

kvadrerad arbetsliverfarenhet var signifikant, medan variabeln för senioritet ej var signifikant. 

I förhållande till okvalificerade arbetare har kvalificerade arbetare 4,9 procents högre lön, 

mellantjänstemän 11,2 procents högre lön samt högre tjänstemän 29,8 procents högre lön. 

Dock är resultatet för lägre tjänstemän ej längre signifikant. R
2
 uppgår till 0,464 vilket innebär 

att modellen fångar upp 46,4 procent av variansen i bruttotimlön. 

I modell fyra inkluderas en interaktionsterm mellan personalutbildning och man som är 

signifikant och positiv. Detta betyder att kön har betydelse för effekten av personalutbildning 

på lön i offentlig sektor och kan tolkas som att män får högre avkastning på 

personalutbildning jämfört med kvinnor. 
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Tabell 4. Sambandet mellan personalutbildning och 

bruttotimlön i offentlig sektor. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

 b SE B SE B SE B SE 

Konstant 4.590*** .011 4.543*** .012 4.048*** .036 4.058*** .036 

Personalutbildning 

(ref. Nej) 
.110*** .015 .100*** .014 .056*** .012 .038** .014 

Man  
(ref. Kvinna) 

  .164** .015 .100*** .012 .068*** .019 

Yngre barn hemma     .027*** .008 .027*** .008 

Utbildningslängd     .018*** .002 .018*** .002 

Arbetslivserfarenhet     .012*** .002 .012*** .002 

Arbetslivserfarenhet
2 

    .000*** .000 .000*** .000 

Senioritet     .000055 .000 .000057 .000 

SEI-yrkesklass 
(ref. Okval. arbetare) 

Kvalificerade arbetare 

Lägre tjänstemän 

Mellantjänstemän 

Högre tjänstemän 

    

 

 

.049** 

.029 

.112*** 

.298*** 

 

 

.019 

.020 

.018 

.023 

 

 

.051** 

.033 

.113*** 

.300*** 

 

 

.019 

.020 

.018 

.023 

Interaktionsterm 

(P.utb.*Man) 
      .055* .024 

R
2 

N
 

.044 

1165 

.131 

1165 

.464 

1165 

.466 

1165 

Kommentar: Beroende variabel: ln(lön).  

Signifikansnivåer: *p ≤ 0.05 **p ≤ 0.01 ***p ≤ 0.001. 

 

Resultaten för den tredje analysen redovisas i Tabell 5 nedan och omfattar endast 

privatanställda. I modell ett presenteras sambandet mellan personalutbildning och 

bruttotimlön. De individer som genomgått personalutbildning har 16,3 procents högre 

genomsnittlig lön jämfört med de som inte genomgått personalutbildning. Andel förklarad 

varians (R
2
) uppgår till 0,058, vilket innebär att personalutbildning i privat sektor fångar upp 

5,8 procent av variansen i den beroende variabeln logaritmerad bruttotimlön.  

I modell två inkluderas kön vilket innebär att effekten av kön på sambandet mellan 

personalutbildning och lön i privat sektor kontrolleras för. När detta görs sjunker den positiva 

effekten av personalutbildning på till 15 procent. Män i privat sektor tjänar 13,7 procent mer 

jämfört med kvinnor, justerat för personalutbildning. R
2
 uppgår till 0,097, vilket innebär att 
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modellen fångar upp 9,7 procent av variansen i bruttotimlön. Detta ska jämföras med modell 

två för offentlig sektor (Tabell 4) där R
2
 uppgick till 0,131. 

I modell tre inkluderas samma uppsättning kontrollvariabler som i tidigare analyser (Tabell 3 

och 4, modell tre). När detta görs sjunker den positiva effekten av personalutbildning på lön 

till 4,8 procent, samtidigt som sambandet mellan att vara man och lön ökar något (till 14,4 

procent). Variabeln Yngre barn hemma är inte signifikant i denna modell. För varje 

utbildningsår ökar lönen med 2,4 procent och för varje år av arbetsliverfarenhet med 1,8 

procent, justerat för övriga variabler. Även här är den kvadrerade variabeln för 

arbetsliverfarenhet signifikant, och senioritetsvariabeln icke-signifikant. Kvalificerade 

arbetare har 7 procents högre lön än okvalificerade arbetare, lägre tjänstemän 9,6 procents 

högre lön, mellantjänstemän 21,3 procents högre lön samt för högre tjänstemän 45,2 procents 

högre lön. R
2
 uppgår till 0,473, vilket innebär att 47,3 procent av variansen i bruttotimlön 

förklaras av variablerna i modell tre.  

I modell fyra inkluderas en interaktionsterm mellan personalutbildning och man. Denna är 

inte signifikant. 
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Tabell 5. Sambandet mellan personalutbildning och 

bruttotimlön i privat sektor. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

 B SE B SE B SE   

Konstant 4.670*** .011 4.588*** .014 3.975*** .039 3.966*** .039 

Personalutbildning 

(ref. Nej) 
.163*** .016 .150*** .016 .048*** .013 .077*** .021 

Man  
(ref. Kvinna) 

  .137*** .016 .144*** .013 .164*** .017 

Yngre barn hemma     .004 .008 .004 .008 

Utbildningslängd     .024*** .003 .024*** .003 

Arbetslivserfarenhet     .018*** .002 .018*** .002 

Arbetslivserfarenhet
2 

    .000*** .000 .000*** .000 

Senioritet     .000067 .000 .000069 .000 

SEI-yrkesklass 
(ref. Okval. arbetare) 

Kvalificerade arbetare 

Lägre tjänstemän 

Mellantjänstemän 

Högre tjänstemän 

    

 

 

.070*** 

.096*** 

.213*** 

.452*** 

 

 

.018 

.019 

.019 

.021 

 

 

.068*** 

.094*** 

.213*** 

.451*** 

 

 

.018 

.019 

.019 

.021 

Interaktionsterm 

(P.utb.*Man) 
      -.044 .025 

R
2 

N
 

.058 

1679 

.097 

1679 

.473 

1679 

.474 

1679 

Kommentar: Beroende variabel: ln(lön).  

Signifikansnivåer: *p ≤ 0.05 **p ≤ 0.01 ***p ≤ 0.001. 

Sammanfattning 

För att sammanfatta visar resultaten från den bivariata analysen att de som genomgått 

personalutbildning har en högre medellön jämfört med genomsnittet. De tre multivariata 

analyserna visade också resultat i samma riktning. Det finns således ett samband mellan 

personalutbildning och högre lön, även om kausalitetsförhållandet inte går att fastslå utifrån 

datamaterialet i denna studie då det utgörs av tvärsnitt. En annan tolkning av resultaten är med 

andra ord också möjligt vilket är att individer med högre lön får personalutbildning i större 

utsträckning än de med lägre lön. 

Vidare visar resultaten att det finns signifikanta könsskillnader i avkastning på 

personalutbildning till mäns fördel endast i offentlig sektor.  
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Diskussion 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur personalutbildning inverkar på lön, och vidare titta på 

om det fanns köns- och sektorsskillnader avseende detta. Hypoteserna för studien var (1) att 

personalutbildning förväntas leda till högre lön, (2) att avkastningen från personalutbildning 

antas vara större för män jämfört med kvinnor, samt (3) att könsskillnaden i avkastning från 

personalutbildning antas vara större bland privatanställda jämfört med offentliganställda. 

Hypoteserna formulerades huvudsakligen utifrån humankapitalteorin och tidigare forskning 

kring investeringar i personalutbildning (Barron m.fl 1999; Becker 1957 & 1993; England 

1992; Evertsson 2004). Under uppsatsens teoriavsnitt redogjordes även för socialiserings- och 

diskrimineringsteori, som komplement till humankapitalteorin, för att ytterligare förklara 

eventuella könsskillnader i avkastning på personalutbildning.  

Resultaten från medelvärdesjämförelsen (Tabell 2) visade att genomsnittslönerna på 

aggregerad nivå, för både kvinnor och män, är högre för de individer som genomgått 

personalutbildning. För kvinnor var den procentuella skillnaden något större mellan grupperna 

som genomgått personalutbildning och de som ej genomgått personalutbildning. Samtidigt 

visade analysen att löneskillnaden i offentlig sektor mellan de som genomgått 

personalutbildning och de som inte gjort det var procentuellt större för män jämfört med 

kvinnor. Det omvända förhållandet rådde bland privatanställda, där var den procentuella 

skillnaden istället större avseende kvinnors löner. Mäns medellöner var dock i samtliga 

grupper större än kvinnors medellöner. 

Utifrån den första regressionsanalysen (Tabell 3), som omfattade både offentlig och privat 

sektor, går det att konstatera att personalutbildning korrelerar positivt med lön i samtliga 

modeller. Utan hänsyn taget till andra faktorer hade individer som genomgått 

personalutbildning generellt 13,2 procent högre lön. Detta resultat var väntat och ligger i linje 

med humankapitalteorins antaganden (Becker 1993: 11-26) och den första hypotesen för 

uppsatsen. 

När könsvariabeln togs in i modell två, där kvinna var referenskategori, försvagades effekten 

av personalutbildning på lön med 0,9 procentenheter. Detta innebär att denna effekt istället 

fångades upp av könsvariabeln och således modifierar kön sambandet mellan 

personalutbildning och lön i viss mån.  
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När det i modell tre kontrollerades för sektorstillhörighet, där offentlig sektor var 

referenskategori, ökade effekten av personalutbildning på lön med 0,7 procentenheter, medan 

effekten av könsvariabeln minskade med 1,9 procentenheter. Det betyder att 

personalutbildningar har en något större effekt på lön i offentlig sektor jämfört med privat 

sektor. Modellen förklarade endast 12,5 procent av variansen i lönevariabeln. Detta ökade 

dock till 46,8 procent när samtliga kontrollvariabler inkluderades i modell fyra. Då minskade 

effekten av personalutbildning på lön med 7,6 procentenheter, effekten från könsvariabeln 

minskade med 2,9 procentenheter medan effekten av sektor istället ökade med 6,6 

procentenheter. Interaktionstermen mellan personalutbildning och man uppvisade dock ingen 

signifikans när detta testades i modell fem. Därmed kan varken den andra eller den tredje 

hypotesen för uppsatsen antas. 

Genom de två separata regressionsanalyserna för offentlig respektive privat sektor (Tabell 4 

och 5) framgår det att sambandet mellan personalutbildning och högre lön tycks vara starkare 

för anställda i privat sektor då det generellt ger 16,3 procent högre lön, jämfört med 11 

procent för anställda i offentlig sektor. Detta bekräftar hypotesen att personalutbildning 

förväntas leda till högre lön, förutsatt att den högre lönen är en följd av utbildningen och inte 

tvärt om. Ett resultat som exempelvis Duncan och Hoffman (1979) kom fram till med 

amerikansk data. 

När könsvariabeln togs in i modell två minskade effekten av personalutbildning på lön med 1 

procentenhet i offentlig sektor medan motsvarande minskning för privat sektor var 1,3 

procentenheter. När samtliga kontrollvariabler togs in i modell tre minskade effekten av 

personalutbildning i offentlig sektor med 4,4 procentenheter, och med 10,2 procentenheter i 

privat sektor.  Könseffekten minskade med 6,4 procentenheter i offentlig sektor, medan den 

ökade med 0,7 procentenheter i privat sektor. 

Samtidigt var interaktionstermen mellan personalutbildning och man i modell fyra endast 

signifikant i offentlig sektor. Hypotesen att könsskillnaden i avkastning från 

personalutbildning antas vara större för privatanställda jämfört med offentliganställda går 

därför inte att anta. 

En liknande slutsats drog Evertsson (2004) i sin studie där könsskillnaderna i avkastning 

tydligast framgick i de personalutbildningar som var av generell karaktär eller ökade 

befordringsmöjligheten. I likhet med generella könslöneskillnader är det rimligt att detta 

resultat till viss del även kan vara kopplat till olika former av diskriminering (Becker 1957: 

15-83; Björklund m.fl. 2012: 146-148). 
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Duncan och Hoffman (1979) fann dock inga tydliga könsskillnader, medan Booth (1991) 

istället pekade på det omvända förhållandet; att kvinnors avkastning på personalutbildning är 

högre än mäns. Det bör poängteras att datamaterialet i dessa två studier skiljer sig från det 

som använts i denna uppsats och i Evertssons undersökning. Vid användande av amerikansk 

eller brittisk data kan exempelvis en lägre andel jobb i offentlig sektor, jämfört med Sverige, 

ha betydelse för resultatet. 

Sammantaget tyder resultaten på att personalutbildning inverkar positivt på lönenivån för 

individer som tagit del av sådan utbildning. Samtidigt hittas inte någon signifikant 

könsskillnad i avkastningen på personalutbildning generellt (Tabell 3). När offentlig och 

privat sektor analyserades separat (Tabell 4 & 5) fanns endast signifikanta könsskillnader i 

offentlig sektor. Detta resultat var oväntat utifrån hypotesen att könsskillnaden i avkastning 

från personalutbildning skulle vara större i privat sektor, jämfört med offentlig sektor. 

Den offentliga sektorns mer formaliserade anställningsrelationer (Anderson & Tomaskovic-

Devey 1995; Björklund m.fl. 2012; Blau & Kahn 2000; le Grand m.fl. 2001) torde snarare 

minska utrymmet för godtycklighet från arbetsgivarens sida när det kommer till lönesättning, 

och så även när nyttan av personalutbildning ska värderas. Å andra sidan antas det inte vara 

rationellt, enligt humankapitalteorin, att avlöna individer med samma nivå av produktivitet 

olika (Becker 1957: 16-17). Möjligen är produktivitetsmekanismen starkare i privat sektor, 

vilket kan förklara detta resultat. 

En begränsning med denna studie är svårigheten att avgöra kausalitetsförhållandet mellan 

personalutbildning och lön. Då enbart tvärsnittsdata har använts skulle orsakssambandet 

mellan dessa variabler likväl kunna gå i båda riktningarna. Här skulle en longitudinell 

undersökning kunna ge ett bättre svar, alternativt en kvalitativ ansats. Inom ramen för denna 

uppsats konstateras endast signifikanta samband mellan personalutbildning och lön utifrån de 

teoretiska antaganden som redogjorts för. 

Vidare ska det poängteras att resultaten i uppsatsen endast gäller för svensk arbetsmarknad 

vilket påverkar den externa validiteten. Mycket har också hänt sedan år 2000 då 

datamaterielet sammanställdes. Offentliga arbetsgivare har i viss utsträckning privatiserats 

och nya anställningsformer har tillkommit. Dessutom har den fackliga organisationsgraden 

minskat betydligt (Kjellberg 2009). Detta är exempel på faktorer som skulle kunna ge ett 

annorlunda resultat om senare data använts för studien. 
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I fortsatt forskning skulle det vara önskvärt med mer uttömmande beskrivningar av de 

mekanismer som är verksamma när arbetsgivare värderar kvinnors och mäns 

personalutbildning och humankapital. Har det exempelvis betydelse att verksamhetsmålen för 

organisationer i offentlig sektor inte styrs av ekonomiska intressen i samma utsträckning som 

i privat sektor? Finns det en produktivitetsmekanism i privat sektor som indirekt motverkar 

diskriminering och gynnar meritokratiska organisationer? Utifrån dessa frågeställningar skulle 

det vidare vara intressant med jämförande analyser på bransch- och yrkesnivå. Vilken 

betydelse har exempelvis könssammansättningen och utformingen av arbetsorganisationen för 

personalutbildningens inverkan på lön? 
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