
 

Sociologiska Institutionen 

Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. 

Inriktning: Arbetsliv och arbetsmarknad 

Vt 2015 

Handledare: Ryszard Szulkin 

 

 

Kan överutbildning 

förklara en del av 

könslönegapet? 

En kvantitativ studie av vilken betydelse 

matchningsprocessen på den svenska 

arbetsmarknaden har för könslönegapet 

Linda Hagängen och Anna Stenbacka



 

  

Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att studera hur könslönegapet, med kontroll för sedvanliga 

humankapitalvariabler samt sektortillhörighet, påverkas av matchningsprocessen på den 

svenska arbetsmarknaden. Detta har gjorts med hjälp av linjär regression och metoden 

minstakvadratskattningen, även kallad OLS (ordinary least squares). Den data som ligger till 

grund för undersökningen är tvärsnittsdata från Levnadsnivåundersökningen år 2010. Det 

teoretiska ramverk som studien tar avstamp i är den klassiska humankapitalteorin vars 

antagande är att utbildning är en investering för individen som höjer dennes produktivitet och 

därigenom leder till en högre framtida lön. Dock har tidigare forskning visat att utbildningens 

avkastning står i relation till arbetets utbildningskrav, där en överutbildad person får avsevärt 

lägre avkastning för de år som dennes utbildning överskrider arbetskravet i jämförelse med en 

rätt matchad person. Resultaten i denna studie visar att det finns ett könslönegap i Sverige 

som uppgår approximativt till 14 procent utan hänsyn tagen till några lönepåverkande 

faktorer, men att matchningsprocessen på den svenska arbetsmarknaden inte tycks påverka 

könslönegapet. Studiens centrala hypotes, att könslönegapet minskar när hänsyn tas till 

skillnader mellan män och kvinnor avseende humankapital, sektortillhörighet och 

matchningsprocessen, finner med andra ord inget stöd i data. 

Nyckelord 

Könslönegap, överutbildning, matchningsprocessen, utbildning, humankapitalteorin, 

utbildningspremie. 
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Inledning 

I detta inledande avsnitt presenterar vi undersökningens ämnesområde med intentionen att ge 

läsaren en bakgrund till ämnet och syftet till varför vi valt att undersöka detta. Avsnittet 

avslutas med de avgränsningar som gjorts och med de begräsningar som finns.   

Sverige nämns ofta ligga i framkant vad gäller jämställdhet mellan könen (Boye och 

Evertsson 2014). Trots detta finns det än idag ett könslönegap på den svenska 

arbetsmarknaden till kvinnors nackdel. Ett könslönegap som varit relativt oförändrat de 

senaste 30 åren. Detta trots att kvinnors ställning på den svenska arbetsmarknaden har stärkts, 

där kvinnor idag har i princip lika lång arbetslivserfarenhet och grad av senioritet som män 

samt en utbildning som till och med är längre än männens. Med hänsyn tagen till detta borde 

könslönegapet minska, men enligt tidigare studier har denna effekt uteblivit (Boye m.fl. 

2014). Detta gör att traditionella humankapitalteorier har tappat i förklaringsvärde i takt med 

att kvinnor ökat sin utbildningslängd, arbetslivserfarenhet och senioritet. Något som istället 

har fått allt större uppmärksamhet är forskning kring över- och underutbildning och dess 

inverkan på lön, som enligt Johansson & Katz (2007) visat sig ha ett större förklaringsvärde 

för könslönegapet än humankapitalet. Sverige har under de senaste decennierna gått mot en 

alltmer överutbildad befolkning (Rolfer 2006). Sedan 1970-talet har andelen individer som är 

överutbildade för sitt arbete mer än fördubblats. Detta kan ses som ett resultat av att antalet 

kvalificerade jobb inte vuxit i samma takt som antalet högt utbildade människor (Tåhlin 

2014). Det finns negativa associationer med överutbildning, som kan medföra ogynnsamma 

konsekvenser både för den enskilda individen och för samhället i stort. Såväl svenska som 

internationella studier har visat att individen får en betydligt lägre avkastning för de år som 

dennes utbildning överstiger arbetets krav (se t.ex. Chevalier 2003, Tåhlin 2007). För 

samhället innebär detta en förlust i produktivitet. Dessutom kan en högre andel högutbildade 

än vad det finns arbeten som motsvarar deras kvalifikationsnivå leda till en ökad 

arbetslöshetsnivå i landet bland framför allt lågutbildade, genom att konkurrensen om mindre 

kvalificerade arbeten ökar (Tåhlin 2014). 

Eftersom kvinnor visat sig ha ökat sitt humankapital och idag har en i genomsnitt längre 

utbildning än män, anser vi det intressant att studera varför könslönegapet inte minskat i takt 
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med detta. Kvinnor har dessutom visat sig ha en större tendens att hamna i överutbildning och 

detta skulle kunna tänkas vara en förklaring till att deras ökade humankapital inte haft den 

inverkan på könslönegapet som man kan förvänta sig. En delförklaring till könslönegapet är 

att kvinnor och män är ojämnt fördelade över privat och offentlig sektor och även 

överutbildning skiljer sig åt mellan sektorerna, varför det är intressant att studera hur 

könslönegapet förändras med hänsyn till matchningsprocessen när även sektortillhörighet 

beaktas. Avsikten med denna uppsats är att bidra med en studie av hur könslönegapet i 

Sverige påverkas av dessa variabler med hjälp av data från LNU 2010 då så vitt vi vet ingen 

tidigare forskning gjorts på detta.  

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera hur könslönegapet, med kontroll för sedvanliga 

humankapitalvariabler samt sektortillhörighet, påverkas av matchningsprocessen på den 

svenska arbetsmarknaden.  

Frågeställning:  

Hur förändras könslönegapet med matchningsprocessen på den svenska arbetsmarknaden? 

Avgränsning och begränsningar 

Vi har valt utifrån undersökningens syfte att endast studera huvudsambandet kontrollerat för 

antal år i utbildning, arbetslivserfarenhet, grad av senioritet och sektortillhörighet för att 

slutligen analysera hur sambandet påverkas av om personen är rätt matchad eller inte. Vi är 

dock medvetna om att det utifrån tidigare forskning finns fler faktorer som kan påverka 

könslönegapets storlek än vad vi kontrollerar för i denna undersökning, men då vår intention 

är att studera könslönegapet utifrån matchningsprocessen på den svenska arbetsmarknaden 

med hänsyn till skillnader i humankapital och sektortillhörighet är det dessa variabler vi 

kommer att fokusera på. Vidare kommer vi endast att studera anställda personer i Sverige år 

2010 i åldrarna 18-75 år och kommer således inte att undersöka hur könslönegapet har 

förändrats över tid eller hur sambandet ser ut i andra länder. 

Studier som denna, om löneskillnader mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden, väcker 

naturligtvis frågan om dessa skillnader bottnar i diskriminering. Något som även återkommit i 
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periferin under arbetets gång. Detta är dock inget som denna studie varken har som syfte eller 

möjlighet utifrån använd data att undersöka, vilket har gjort att vi valt att inte behandla olika 

diskrimineringsteorier. 

Teori och tidigare forskning 

Nedanstående avsnitt inleds med en definition av relevanta begrepp och följs sedan av en 

redogörelse för valda teorier och tidigare forskning på området ur vilka vi grundar vår hypotes 

för att ge relevans till undersökningen. 

Definitioner av begrepp 

Vi har i denna studie delat in alla anställda i tre kategorier; rätt matchade, överutbildade och 

underutbildade. Rätt matchade är de anställda som har en utbildning som ligger på samma 

nivå som den utbildningsnivå som arbetet kräver, med en differens på högst ett år mellan den 

fordrade utbildningsnivån och den hos personen erhållna utbildningsnivån. Personer med en 

utbildning som överstiger arbetets utbildningskrav med minst två år ses som överutbildade, 

medan personer med en utbildning som understiger arbetskravet med två år eller mer 

klassificeras som underutbildade. Denna kategoriindelning är gjord med utgångspunkt i hur 

tidigare forskning kategoriserat de anställdas utbildningsnivå i relation till arbetets 

utbildningskrav (se t.ex. Tåhlin 2007, le Grand m.fl. 2013, Tåhlin 2014). Ett annat centralt 

begrepp som är återkommande i denna uppsats är utbildningspremien, vilket vi i uppsatsen 

hänför till utbildningens avkastning på lön. 

Könslönegapet 

Under de senaste 50 åren har kvinnors deltagande i förvärvsarbete i Sverige ökat markant och 

kvinnor utgör idag ungefär hälften av den totala arbetskraften (Boye m. fl. 2014). Trots deras 

förbättrade ställning på arbetsmarknaden och att arbetskraften till ungefär hälften består av 

kvinnor, återfinns än idag en skillnad i lön mellan kvinnor och män. Utan hänsyn tagen till 

skillnader i olika lönepåverkandefaktorer uppgick denna könslöneskillnad år 2013 till 13,4 

procent (Medlingsinstitutet 2014) och en medellön som är 4 800 kronor högre för män än vad 
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den är för kvinnor (Landsorganisationen 2014). Detta ojusterade könslönegap innebär att 

kvinnor i Sverige år 2013 hade en lön som i genomsnitt var 86,6 procent av männens lön 

(Medlingsinstitutet 2014). 

Historiskt sett har det ojusterade könslönegapet i Sverige varit i stort sett oförändrat och 

befunnit sig på omkring 20 procentenheter under de senaste decennierna, med ett undantag 

mellan 60- och 80-talet då flertalet studier visat att könslönegapet kom att mötas av en period 

med kraftig minskning (se t.ex. Boye m.fl. 2014, le Grand m.fl. 2013). Denna minskning 

brukar förklaras som ett resultat av den fackliga politiken i Sverige och beslutet om att slopa 

de så kallade ”kvinnolönerna” som fattades mellan LO och SAF 1960. Det innebar att 

arbetsgivare inte längre fick rätt att betala kvinnor lägre lön än män givet samma arbete (Boye 

m.fl. 2014). Den omfattande minskningen i könslönegapet kom dock att stagnera under 80-

talets mitt för att istället ersättas av en svag ökning i löneskillnader mellan könen, som pågick 

fram till början av 90-talet (le Grand m.fl. 2013). Därefter menar en studie att lönegapet har 

visat på en viss minskning i storlek mellan 1991 och 2000 för att sedan dess ha varit relativt 

oförändrat (Boye m.fl. 2014). Dock var minskningen i denna studie inte statistiskt säkerställd. 

Annan forskning menar att könslönegapet snarare minskade något mellan år 2000 och 2010 

(le Grand m.fl. 2014). Men att det under de senaste decennierna inte skett några större 

förändringar i könslönegapet i Sverige är den tidigare forskningen eniga om. 

De rådande löneskillnaderna mellan män och kvinnor kan bero på en mängd olika faktorer 

och kan vara såväl individrelaterade som arbetsrelaterade (Medlingsinstitutet 2014). När 

könslönegapet analyseras med statistiska kontroller för ålder och utbildning tillsammans med 

arbetsrelaterade faktorer som sektor, näringsgren, företagsstorlek, yrke och 

tjänstgöringsomfattning minskar lönegapet mellan kvinnor och män till 5,0 procent. Att 

löneskillnaderna minskar med hänsyn till detta innebär att kvinnor och män skiljer sig åt vad 

gäller dessa faktorer. Att det trots hänsyn tagen till dessa skillnader kvarstår en oförklarad 

löneskillnad på fem procent betyder att givet samma ålder, utbildning, sektor, näringsgren, 

företagsstorlek, yrke och tjänstgöringsomfattning har kvinnor en lön som i genomsnitt är fem 

procent lägre än männens. Det finns således en löneskillnad mellan kvinnor och män som inte 

kan förklaras av i statistiken observerbara relevanta skillnader dem sinsemellan. Som en 

möjlig förklaring till det oförklarade lönegapet mellan kvinnor och män nämns ofta 

diskriminering, men då statistiken inte har tillgång till fullständig information om den 

anställde och dess arbete kan det likaväl röra sig om att andra faktorer som är 

produktivitetsrelaterade och därmed lönepåverkande missas att inkluderas i analysen. Bland 
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flera viktiga faktorer att ta hänsyn till i analysen av könslönegapet är hur kvinnor och män är 

fördelade avseende utbildning, arbetslivserfarenhet och senioritet centrala sådana. 

Humankapital 

Utbildning 

Att utbildning leder till en högre framtida lön för individen är utifrån teorier och tidigare 

forskning sedan länge känt (Björklund m.fl. 2006).  En teori som står bakom antagandet om 

att utbildning korrelerar med högre lön är den klassiska humankapitalteorin. Den utgår från att 

utbildning leder till en högre produktivitet som i sin tur ska leda till en högre lön för 

individen. Det grundar sig i att individens lön är starkt avhängig dennes produktivitet och att 

individen kan höja sin produktivitet genom att investera i olika produktivitetshöjande 

egenskaper. Dessa egenskaper benämns individens humankapital och innefattar alla de 

kunskaper, kompetenser och färdigheter som denne är i förfogande över. Att utbilda sig är ett 

sätt för individen att investera i sitt humankapital och att erhålla arbetslivserfarenhet är ett 

annat. Genom att utbilda sig får individen en högre produktivitet vilket tillsammans med de 

kostnader som utbildningen medför, framför allt i termer av utebliven förvärvsinkomst, 

kommer göra att denne förväntar sig en högre lön efter genomförd utbildning. Med 

utgångspunkt i att utbildning leder till en högre lön för individen kan humankapitalteorin 

bidra med att förklara, som visat sig utifrån forskning, att allt fler i Sveriges befolkning väljer 

att investera i en utbildning.  

Under de senaste decennierna har andelen studerande ökat kraftigt och från 1990 fram till 

2010 mer än dubblades antalet (Högskoleverket 2011). Höstterminen 2010 var ett rekordår för 

antal studerande på svenska universitet och högskolor, med en tvåprocentig ökning från 

fjolåret som dessförinnan besatt rekordet. Bland de studerande var 59 procent kvinnor 

respektive 41 procent män. Historiskt sett har män dominerat de högre utbildningarna, men 

kvinnors utbildningsnivå har ökat kraftigt den senaste tiden och fördelningen är nu den 

omvända med en fortsatt ökning i andelen kvinnor. Av personer mellan 16 och 74 år var det 

år 2013 29 procent bland männen som hade en eftergymnasial utbildning, samma siffra bland 

kvinnorna var 38 procent (Carlén 2014). Sett till åldersgruppen 25 till 34 år är siffrorna högre, 

där 37 procent bland männen respektive 53 procent bland kvinnorna hade en eftergymnasial 

utbildning. 
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Flertalet studier har gjorts på utbildningens avkastning vilka konstaterat att det finns en 

utbildningspremie, även om denna har varierat med tiden och pendlat mellan 4 och 8,5 

procent sedan 1960-talet (Björklund m.fl. 2006; Edin och Richardson 2002). Avkastningen 

har inte bara varierat över tid, utan dess storlek skiljer sig också mellan könen (Edin och 

Richardson 2002). Skillnaden i utbildningens avkastning mellan män och kvinnor har visat sig 

vara större i högavlönade yrken, där en man har högre avkastning än en kvinna givet samma 

utbildningsnivå (Albrecht m.fl. 2003). Trots att kvinnor har ökat sitt humankapital markant i 

termer av utbildning och arbetslivserfarenhet mellan 1981 och 2000 har lönen inte följt deras 

utveckling (le Grand m.fl. 2001). Om lönen hade följt kvinnors ökade humankapital, allt annat 

lika, skulle könslönegapet ha minskat med 6,5 procentenheter istället för den faktiska 

minskningen på omkring 1,5 procentenheter. Som möjliga förklaringar till att minskningen 

inte uppgått till den förväntade anges att kvinnodominerade utbildningar inte ger samma 

avkastning som mansdominerade (le Grand m.fl. 2001; Thoursie 2004). 

Senioritet och arbetslivserfarenhet 

På samma sätt som utbildning är en investering i humankapital som gör individen mer 

produktiv är också arbetslivserfarenhet produktivitetshöjande och ses utifrån 

humankapitalteorin som en form av utbildning (le Grand m.fl. 2001). Genom sitt arbete får 

individen en ökad kunskap vilket höjer dennes produktivitet. Detta sker dels genom mer 

formella utbildningar i samband med arbetet och dels mer informellt genom att lära av sina 

kollegor. Denna typ av utbildning generar i något som ofta benämns företagsspecifikt 

humankapital. Eftersom företagsspecifikt humankapital erhålls och utvecklas på en arbetsplats 

står omfattningen av det specifika humankapitalet som en person erhåller i direkt relation till 

hur länge individen har arbetat hos en och samma arbetsgivare (Arai och Thoursie 1997). 

Detta kan således jämföras med vad vi i denna uppsats kallar senioritet, det vill säga hur lång 

tid mätt i antal månader som personen haft i sitt nuvarande arbete. Män i Sverige har 

historiskt sett haft en i genomsnitt högre grad av senioritet än kvinnor, men då männen inte 

har ökat sin grad av senioritet i någon större utsträckning mellan 1974 och 2010 samtidigt 

som kvinnornas senioritet ökat, har dem båda nu en senioritet på i genomsnitt 10-11 år (Boye 

m.fl. 2014). 

Hur många år som en person sammanlagt har arbetat under sitt liv, det vill säga 

arbetslivserfarenheten, skiljer sig något mer mellan könen än vad senioritet gör (Boye m.fl. 

2014). År 1974 var mäns genomsnittliga arbetslivserfarenhet ungefär 21 år, medan 
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motsvarande siffra för kvinnorna var 15 år. År 2010 hade skillnaderna jämnats ut med en 

genomsnittlig arbetslivserfarenhet på nästan 22 år för män respektive 21 år för kvinnor. 

Utjämningen kan bland annat förklaras av att kvinnor har ökat sitt förvärvsdeltagande 

markant sedan 60-talet och utgör idag ungefär hälften av arbetskraften (Boye m.fl. 2014). 

Framför allt har kvinnor ökat sitt deltagande i yrken med hög kvalifikationsnivå och återfinns 

idag i kvalificerade yrken i lika hög grad som män, om inte till och med något högre. Trots 

detta har könslönegapet visat sig som störst bland kvinnor och män med hög utbildning och 

bland de som befinner sig i toppen av lönefördelningen samt i yrken med hög yrkesprestige. 

Trots att kvinnors ställning på den svenska arbetsmarknaden har stärkts, där de idag har en 

nästintill lika lång arbetslivserfarenhet och senioritet som män och en utbildning som till och 

med är längre än männens, har könslönegapet under de senaste 30 åren varit relativt 

oförändrat i Sverige (Boye m.fl. 2014). 

Sektortillhörighet 

En annan viktig faktor att ta hänsyn till i beräkningen av könslönegapets storlek är hur 

kvinnor och män är fördelade över olika sektorer. Flertalet studier visar att det finns 

löneskillnader mellan offentlig och privat sektor i Sverige (se t.ex. le Grand m.fl. 2001; 

Ekberg 2014) och att andelen högutbildade arbetstagare är större inom offentlig sektor än 

inom den privata vilket visat sig ha betydelse för könslönegapets storlek (SCB 2008). Det 

grundar sig i att kvinnor i större utsträckning än män återfinns inom offentlig sektor där 

lönerna i genomsnitt är lägre än i privat sektor (Ekberg 2014). Kvinnor är idag i majoritet 

bland studerande på universitet och högskolor i Sverige, men har trots detta generellt lägre lön 

än vad män har. Detta kan till viss del förklaras av att kvinnor sedan länge i högre grad än 

män befunnit sig i yrken som ofta återfinns inom offentlig sektor, som inom vård och omsorg 

(Rolfer 2006). Bland alla anställda i åldern 18-64 år består den privata sektorn av 39 procent 

kvinnor respektive 61 procent män, medan den offentliga sektorn utgörs av 74 procent 

kvinnor respektive 26 procent män (Statistiska centralbyrån 2013). Skillnaderna i lön mellan 

sektorerna missgynnar således kvinnor som är mer representerade inom den offentliga sektorn 

(le Grand m.fl. 2001).  
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Matchningsprocessen 

Som tidigare nämnt, enligt humankapitalteorin, leder utbildning till en ökad produktivitet hos 

individen vilket i sin tur leder till en ökad lön för denne och därmed gör utbildning till något 

attraktivt för individen att investera i (Björklund m.fl. 2006). Däremot har ett flertal svenska 

studier (se t.ex. Tåhlin 2007; 2014) visat att utbildningens avkastning varierar med relationen 

mellan individens utbildning och arbetets krav på utbildning. Utbildningens ekonomiska 

avkastning är således starkt sammanhängande med arbetets krav, där personer med en högre 

utbildning än vad arbetet kräver tenderar att ha en låg lönepremie för de utbildningsår som 

överskrider arbetets utbildningskrav. Trots detta har den svenska arbetsmarknadens 

utveckling visat sig gå mot en alltmer överutbildad befolkning vilket tyder på att 

matchningsprocessen på arbetsmarknaden fungerar allt sämre (Tåhlin 2014). 

Analyser av det svenska arbetslivets kvalifikationstrender från mitten av 1970-talet fram till år 

2010 har fastställt att en tredjedel av Sveriges anställda befolkning år 2000 hade en utbildning 

som var minst två år längre än vad deras arbete krävde, vilket var en fördubbling från 

periodens start (Tåhlin 2014). Från att vara den största av de tre kategorierna år 1974 på cirka 

68 procent har andelen rätt matchade individer sjunkit till att utgöra cirka 40 procent av alla 

anställda i Sverige år 2010. Den dominerande gruppen har istället kommit att ersättas av 

andelen överutbildade som år 2010 motsvarade fler än hälften av alla anställda, samtidigt som 

andelen underutbildade långsamt minskat och utgör år 2010 omkring 10 procent av de 

anställda. 

Den svenska befolkningen har med andra ord ökat sin utbildningsnivå i en takt som 

arbetsmarknaden inte hunnit anpassa sig till. Det rör sig framför allt om att andelen personer 

med akademisk utbildning har ökat i omfattning, där utbudet och efterfrågan har gått från ett 

underskott på 30 000 personer år 1974 till ett överskott på 200 000 år 2000 (Tåhlin 2007). Det 

är i denna grupp som överutbildningen har expanderat påtagligt som ett resultat av att arbeten 

med krav på akademisk utbildning inte ökat i samma takt som utbildningsnivån i samhället. 

Överutbildning har också visat sig vara ett vanligare fenomen bland kvinnor än vad det är 

bland män samt inom privat sektor i jämförelse med offentlig (se t.ex. Johansson och Katz 

2007; Persson 2010). Bland kvinnorna i Sverige är 38,1 procent överutbildade medan 

motsvarande siffra bland männen är 28,4 procent. Däremot är män i större utsträckning än 

kvinnor underutbildade. Motsvarande fördelning gällande underutbildning är att 24,2 procent 

av männen och 15,0 procent av kvinnorna är underutbildade. Hur mycket lägre 
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utbildningspremien blir för överutbildade jämfört med rätt matchade skiljer sig mellan könen, 

där inkomststraffet för överutbildade män är högre än för överutbildade kvinnor (Nordin m.fl. 

2008). 

Den svenska arbetsmarknaden är inte unik vad gäller förekomsten av överutbildade individer 

utan överutbildning har visat sig framför allt vanligt i Europa och USA (se t.ex. Tsai 2010; 

Chevalier 2003; Dolton, och Vignoles 1997). En väl citerad studie från USA som 

publicerades redan år 1982 konstaterade att cirka 40 procent av de anställda i landet var 

överutbildade och att det hade en negativ inverkan på utbildningspremien (Duncan och 

Hoffman 1982). Även om man såg en högre lön för de som var överutbildade i jämförelse 

med de som hade en lägre utbildning, hade de överutbildade inte samma avkastning som en 

individ med likställd utbildning men som var rätt matchad. Avkastningen för överutbildade 

var hälften så stor som för en rätt matchad. Senare studier visar på att överutbildning ökat till 

48 procent år 2010 (Ihsuan Li m.fl.2015). 

Hypotes 

Vår hypotes härleds ur ovan presenterat avsnitt om teori och tidigare forskning och är; 

Hypotes: 

Könslönegapet minskar när hänsyn tas till skillnader mellan män och kvinnor avseende 

humankapital, sektortillhörighet och matchningsprocessen. 

Utifrån tidigare forskning finns det mycket som styrker att kvinnor har en i genomsnitt lägre 

lön än män. Dock har kvinnor nästintill lika lång arbetslivserfarenhet och senioritet som män 

och en i genomsnitt högre utbildning, vilket vid kontroll för detta borde öka könslönegapet. 

Om vi inte tar hänsyn till detta skulle vi underskatta könslönegapets storlek.  

Då kvinnor i större utsträckning än män återfinns inom offentlig sektor där lönerna i 

genomsnitt är lägre än i privat sektor tänker vi oss att könslönegapet kommer att minska när 

vi tar hänsyn till sektortillhörighet. Men då överutbildning är vanligare i privat sektor finns en 

risk att könslönegapet ökar då kvinnor är mer representerade i offentlig sektor. Däremot har 

tidigare forskning visat att kvinnor i högre grad än män är överutbildade och utifrån det 

misstänker vi således att kvinnor får en lägre utbildningspremie, vilket gör att könslönegapet 
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borde minska vid kontroll för matchningsprocessen på arbetsmarknaden. Detta är uppsatsens 

huvudanatagande. 

Metod 

I detta avsnitt presenteras vårt tillvägagångssätt och det datamaterial som använts för 

utformningen av undersökningen med avsikt att ge läsaren en god inblick i arbetsprocessen 

som ligger bakom undersökningen. 

Datamaterial 

Studien i denna uppsats genomförs med hjälp av data från Levnadsnivåundersökningen 2010 

(LNU 2010). Levnadsnivåundersökningen (LNU) är en återkommande surveyundersökning 

vars syfte är att med hjälp av intervjuer studera levnadsvillkoren hos ett riksrepresentativt 

urval av den vuxna befolkningen i Sverige (Stockholms universitets hemsida, Institutet för 

social forskning). Eftersom LNU är en undersökning som sedan 1968 återkommit varje 

decennium kan levnadsförhållandena hos människor studeras både utifrån hur det ser ut idag, 

men också hur det har förändrats över de år som studien har genomförts. Frågorna som ställs i 

LNU sträcker sig över områden som exempelvis sysselsättning/arbetsförhållanden, utbildning, 

ekonomi, familj, hälsa, fritid, boende och politiskt deltagande. Sedan 1968 då den 

genomfördes för första gången har LNU genomförts åren 1974, 1981, 1991, 2000 och 2010, 

där LNU 2010 är den sjätte och senaste undersökningen som gjorts. Vid 

undersökningstillfället 1968, 1974 och 1981 intervjuades var tusende individ i åldern 15-75 år 

medan urvalet år 1991, 2000 och 2010 bestod av var tusende individ i åldern 18-75 år. Detta 

ger en urvalsram på omkring 6 500-7 300 personer vid respektive undersökningstillfälle och 

en svarsfrekvens som genomgående legat relativt högt och varierat mellan 60,9- 90,8 procent 

under åren. Urvalet i LNU 2010 bestod ursprungligen av 7 404 individer, men då 151 av 

dessa inte räknades tillhöra populationen vid tidpunkten för undersökningen är urvalsramen 

7 253 (Kodbok 2010). Av dessa 7 253 individer genomfördes intervjuer med 4 415 vilket ger 

en svarsfrekvens på 60,9 procent (4 415/7 253). Det externa bortfallet är således 2 838 

individer. Internt bortfall, alltså antalet respondenter som inte svarat på den specifika frågan, 

redovisas i denna uppsats för respektive uppställd variabel i nedanstående avsnitt Variabler. 
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Variabler 

I Tabell 1 redovisas deskriptiv data för vår beroende variabel och samtliga oberoende 

variabler. 

Tabell 1. Deskriptiv data för samtliga variabler 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse N Internt 

bortfall 

Timlön 168,86 76,08 2583 105 

Logaritmerad 

Timlön 

5,07 0,33 2583 105 

Kvinna 0,49 0,50 4415 0 

Utbildning 13,21 3,18 4347 68 

Arbetslivserfarenhet 23,93 14,45 4130 285 

Senioritet 102,97 100,58 2430 20 

Privat sektor 0,60 0,49 2511 33 

Underutbildning 0,10 0,30 2011 30 

Överutbildning 0,45 0,50 2011 30 

 

Variabeln Bruttotimlön, som hädan efter benämns Timlön, är i data en sammanslagning av 

alla variabler som mäter någon form av lön i brutto för anställda föregående vecka, omräknat 

(med hjälp av variabeln Veckoarbetstid) till bruttotimlön. Extremvärden har därefter kodats 

bort i variabeln. Omkodningen gjordes för att undvika resultat som starkt påverkats av 

enskilda värden som avsevärt skiljer sig från de andra observationerna. Medelvärdet för 

Timlön är 168,86 med en standardavvikelse på 76,08. Även värden som ”vet ej” och ”svar 

saknas” har kodats bort i variabeln. I analysen har variabeln Timlön logaritmerats då denna 

funktion medför att koefficienterna för de förklarande variablerna kan tolkas i approximativa 
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procentuella löneförändringar snarare än i kronor och på det sättet fås ett mer jämförbart 

värde över tid. Logaritmerade Timlön har ett medelvärde på 5,07 med en standardavvikelse på 

0,33 och ett internt bortfall på 105 observationer. 

Variabeln Kön definieras som antingen man eller kvinna och har i vår analys omkodats till 

dummyvariabler med man som referenskategori. Vi får då att koefficienten för variabeln 

kvinna anger approximativt hur många procent kvinnors löner skiljer sig från mäns. I vårt 

datamaterial har variabeln Kön en svarsfrekvens på 100 procent. 

Variabeln IP:s utbildningsår är skapad utifrån frågan ”Hur många år har din sammanlagda 

skol- och yrkesutbildning på heltid varat?” (Kodbok 2010, s. 144). Extremvärden samt värdet 

”svar saknas” har kodats bort. Medelvärdet för IP:s utbildningsår är 13,21 med en 

standardavvikelse på 3,18 och det interna bortfallet i variabeln är 68 observationer.  

Variabeln Arbetslivserfarenhet är definierad som antal år i förvärvsarbete och är utformad 

efter frågan ”Ungefär hur många år har du förvärvsarbetat sammanlagt?” (Kodbok 2010, s. 

153). Medelvärdet för Arbetslivserfarenhet är 23,93 med en standardavvikelse på 14,45. Den 

ekonomiska avkastningen som individen får av arbetslivserfarenhet antas vara avtagande, då 

utbildningsinnehållet i arbetet minskar under en individs arbetsliv eftersom tiden att hämta in 

investeringskostnader blir kortare ju äldre individen blir. Därav har vi lagt till variabeln 

Arbetslivserfarenhet i kvadrat för att se om det finns ett icke-linjärt samband och på så sätt 

också åtgärda det problem som annars skulle uppstått, det vill säga en regressionslinje som 

inte passar vår data. Det interna bortfallet i Arbetslivserfarenhet är 285 observationer. 

Variabeln Senioritet är definierad som tid i nuvarande arbete, mätt i månader, och gäller 

endast för anställda. Vi har kodat bort svaren ”Ej anställd vid intervju”, ”Exkluderar 

1991/2000: Fler än 15 jobb”, ”Aldrig arbetat ≥6 mån”,”Född f 1939/exkluderad 2010: övrig 

orsak”; ”svar saknas”. Medelvärdet är 102,97 med en standardavvikelse på 100,58 och det 

interna bortfallet är 20 observationer.  

Variabeln Sektor är definierad som sektortillhörighet i nuvarande arbete och uppdelad i privat 

sektor och offentlig sektor. Vi har kodat bort svaren ”Ej förvärvsarbetande vid intervju”, 

”Företagare el jordbrukare”, ”Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb”, ”Aldrig arbetat ≥6 

mån”, ”Född f 1939/exkluderad 2010: övrig orsak”; ”svar saknas” samt kodat variabeln till 

dummyvariabler med offentlig sektor som referenskategori. Medelvärdet för Sektor är 0,60 

med en standardavvikelse på 0,49 och det interna bortfallet är 33 observationer.  
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Variablerna Underutbildning och Överutbildning är beräknade från IP:s utbildningsår och 

Skolår utöver folk-/grundskola, som mäter arbetets utbildningskrav. För att få jämförbara 

värden kodades variabeln Skolår utöver folk-/grundskola om till samma skala som antal 

utbildningsår. I praktiken innebär detta att vi adderade nio år till variabelns ursprungliga 

värden. Extremvärden samt ”svar saknas” och ”ej aktuellt” kodades bort i variablerna. 

Därefter gjordes en sammanslagning av de två variablerna genom att Skolår utöver folk-

/grundskola subtraherades från IP:s utbildningsår. Utifrån detta kunde vi sedan koda 

dummyvariablerna Underutbildning och Överutbildning som kontrolleras mot 

referenskategorin Rätt matchad. Medelvärdet för Underutbildning är 0,10 med en 

standardavvikelse på 0,30. Medelvärdet för Överutbildning är 0,45 med en standardavvikelse 

på 0,50. Det interna bortfallet är 30 observationer. 

Vid kontroll för eventuell multikollinearitet gjordes en korrelationsmatris, med 0,75 som 

gräns för determinationskoefficienten i enlighet med Edling och Hedström (2003). Matrisen 

visade ingen risk för multikollinearitet mellan variablerna (se bilaga 1). 

Metodval 

Metoden som kommer att användas för vår regressionsanalys är minstakvadratskattningen, 

även kallad OLS (ordinary least squares), som lämpar sig väl för en studie som denna, där den 

beroende variabeln Timlön är kontinuerlig och utifrån att vi vill studera sambandet 

tillsammans med ett antal oberoende variabler  (Edling och Hedström 2003). 

Minstakvadratskattningen bygger på att hitta den linje där avståndet i kvadrat mellan 

observationerna och den predicerade linjen är minimerad. På så sätt fås den regressionslinje 

som bäst förklarar sambandet. Med hjälp av regressionsanalys kan hänsyn tas till flera 

faktorer, vilket möjliggör en detaljerad analys av det undersökta sambandet där vi kan tolka 

de förklarande variablernas betydelse för sambandet. Vi använder oss av måttet R
2 

för att 

undersöka hur stor andel de oberoende variablerna förklarar variansen i den beroende 

variabeln. För att kontrollera att de värden som vi får är statistiskt signifikanta, använder vi i 

denna studie en signifikansnivå på 5 procent, vilket innebär att det finns risk om 5 procent att 

vi skattar ett felaktigt samband. P-värdet för varje koefficient kommer således att analyseras 

och vid ett p-värde <0,05 kan vi uttala oss om att det är statistiskt signifikant skiljt från noll i 

vår population på en femprocentig risknivå. Den centrala frågan är om parameterestimatet för 

könslönegapet förändras när vi inkluderar den variabeln som mäter matchningsprocessen. 
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Resultat 

I nedanstående avsnitt redovisas studiens resultat utifrån den multivariata analysen, vilket vi 

presenterar i en trappstegsmodell där vi succesivt inkluderar våra kontrollvariabler i tre steg. I 

Modell 1 illustreras huvudsambandet och i Modell 2 adderas de sedvanliga 

humankapitalvariablerna. I Modell 3 inkluderas även sektortillhörighet och slutligen i Modell 

4 inkluderas matchningsprocessen. Tabell 1 redovisar den multivariata analysen med 

Logaritmerad Timlön som beroende variabel följt av Tabell 2 med Timlön i kronor som 

beroende variabel.  

Multivariat analys 
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Tabell 2. Multipel regression på Logaritmerad Timlön 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

 B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 

Konstant  5,136 0,000 4,261 0,000 4,101 0,000 4,029 0,000 

Kvinna -0,147 0,000 -0,164 0,000 -0,131 0,000 -0,133 0,000 

Utbildning   0,045 0,000 0,050 0,000 0,060 0,000 

Arbetslivserfarenhet   0,022 0,000 0,022 0,000 0,023 0,000 

Arbetslivserfarenhet 

i kvadrat 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Senioritet  -9,115*10
-5

 0,174 -3,312*10
-5

 0,618 0,000 0,115 

Privat sektor   0,112 0,000 0,121 0,000 

Underutbildning    0,116 0,000 

Överutbildning    -0,143 0,000 

N 2576 2295 2277  2210 

R
2
 0,049 0,276 0,301  0,363 
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Tabell 3. Multipel regression på Timlön i kronor 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

 B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 

Konstant 183,76 0,000 11,13 0,000 -23,07 0,000 -37,19 0,000 

Kvinna -30,90 0,000 -33,62 0,000 -26,44 0,000 -27,09 0,000 

Utbildning   9,12 0,000 10,03 0,000 12,08 0,000 

Arbetslivserfarenhet   3,94 0,000 4,10 0,000 4,09 0,000 

Arbetslivserfarenhet 

i kvadrat 

  -0,053 0,000 -0,054 0,000 -0,06 0,000 

Senioritet  -0,03 0,082 -0,02 0,308 -0,03 0,060 

Privat sektor   23,82 0,000 25,67 0,000 

Underutbildning    20,05 0,000 

Överutbildning    -27,32 0,000 

N 2576 2295 2277  2210 

R
2
 0,041 0,222 0,245  0,289 

 

Samtliga regressionsmodeller visar att det finns ett könslönegap där kvinnor har i genomsnitt 

en lägre lön än män. Utan att ta hänsyn till några förklarande faktorer uppgår detta 

könslönegap approximativt till 14 procent (se Modell 1 i Tabell 2). Det innebär att en kvinna i 

genomsnitt har 30,90 kronor mindre i timlön än en man.  

När vi kontrollerar för sedvanliga humankapitalvariabler ökar könslönegapet till 

approximativt 16 procent (se Modell 2 i Tabell 1). Det motsvarar en skillnad i lön mellan 

kvinnor och män på 33,62 kronor till kvinnors nackdel. Vi tolkar detta som att en del av 

sambandet döljs av humankapital och att könslönegapet således skulle underskattas om vi inte 
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kontrollerade för detta. Vid kontroll för vilken variabel som bidrog mest till könslönegapets 

ökning visade det sig att utbildning hade störst inverkan. Detta gjordes genom att succesivt 

inkludera variablerna som mäter humankapital i analysen. Koefficienten för Utbildning är 

positiv och uppgår till 0,045 vilket innebär att för varje ytterligare utbildningsår får en individ 

i genomsnitt 4,5 procent mer i lön konstanthållet för Kön, Arbetslivserfarenhet, 

Arbetslivserfarenhet i kvadrat och Senioritet. Även koefficienten för Arbetslivserfarenhet är 

positiv på 0,022 vilket innebär att konstanthållet för Kön, Utbildning och Senioritet finns ett 

positivt samband mellan arbetslivserfarenhet och lön. Att koefficienten för 

Arbetslivserfarenhet i kvadrat blir statistiskt signifikant innebär att det finns ett kurvlinjärt 

samband mellan arbetslivserfarenhet och lön. Koefficienten för Senioritet på -9,115*10
-5

 är 

negativ, dock väldigt liten till sin storlek och inte statistisk signifikant.  

Vid kontroll för sektortillhörighet minskar könslönegapet till approximativt 13 procent vilket 

tolkas som att sektortillhörighet förklarar en del av könslönegapet, där anställda i privat sektor 

har en i genomsnitt högre lön än de i offentlig sektor (se Modell 3 i Tabell 2). Detta innebär 

att med hänsyn tagen även till sektortillhörighet har en kvinna i genomsnitt 26,44 kronor 

mindre i lön än en man. Koefficienten för Utbildning ökar från Modell 2 till Modell 3 från 

9,12 kronor till 10,03 kronor, vilket visar att sambandet mellan utbildning och lön blir, om än 

ytterst marginellt, starkare när vi tar hänsyn till sektortillhörighet. Detta kan tolkas som att 

många högutbildade arbetar inom offentlig sektor som har en i genomsnitt lägre lön, vilket 

utvisas av den positiva koefficienten för Privat sektor som innebär att privat sektor korrelerar 

positivt med lön med referenskategori Offentlig sektor.  

I den sista modellen (Modell 4) genomför vi en prövning av uppsatsens centrala hypotes 

genom att introducera den variabeln som mäter matchningsprocessen. Som nämnts ovan 

mäter vi matchningsprocessen genom två dummyvariabler över- och underutbildning med rätt 

matchade individer som referenskategori. När hänsyn tas till matchningsprocessen ser vi 

ingen nämnvärd procentuell förändring i könslönegapet, könslönegapet uppgår fortfarande till 

approximativt 13 procent (se Modell 4 i Tabell 2). Sett i kronor har en kvinna i genomsnitt 

27,09 kronor mindre i lön än en man, vilket är en ytterst marginell ökning från modell 3 (se 

Modell 3 i Tabell 3). Koefficienten för Utbildning ökar i Modell 4, Tabell 3 med 2,05 kronor 

som visar att sambandet mellan utbildning och lön bli starkare när hänsyn tas till 

matchningsprocessen. Detta tyder på att många högutbildade är överutbildade och därmed 

underskattas sambandet när detta inte kontrolleras för. Även koefficienten för Privat sektor 

ökar från Modell 3 till Modell 4 vilket visar att matchningsprocessen döljer en del av 
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sambandet mellan sektortillhörighet och lön. Detta tolkar vi som att fler överutbildade 

befinner sig i privat sektor där lönerna generellt sett är högre. Koefficienten för 

Underutbildning har ett positivt samband med lön med referenskateori matchad vilket innebär 

att en individ som är underutbildad har en genomsnittligt högre lön än en matchad 

konstanthållet för kön, utbildning, arbetslivserfarenhet samt sektortillhörighet. Koefficienten 

för Överutbildning har ett negativt samband med lön där Rätt matchad är referenskateori, 

vilket innebär att en individ som är överutbildad har en genomsnittligt lägre lön än en rätt 

matchad, konstanthållet för kön, utbildning, arbetslivserfarenhet, senioritet och 

sektortillhörighet.  

Samtliga värden bortsett från senioritet i Tabell 2 är statistiskt signifikanta på en femprocentig 

risknivå. R
2
-värdet på 0,049 i Modell 1, Tabell 2 innebär att kön som enskild variabel 

förklarar 4,9 procent av variansen i logaritmerad timlön. I Modell 4, Tabell 2 när alla våra 

oberoende variabler är inkluderade är R
2
-värdet 0,363 vilket innebär att 36,3 procent av 

variansen i logaritmerad timlön förklaras av kön, antal år i utbildning, arbetslivserfarenhet,  

arbetslivserfarenhet i kvadrat, senioritet samt sektortillhörighet och matchningsprocessen. 

Koefficienterna för Arbetslivserfarenhet samt Arbetslivserfarenhet upphöjt till två förändras 

inte nämnvärt mellan modellerna vilket kan tolkas som att sektortillhörighet och 

matchningsprocessen inte har någon inverkan på sambandet mellan arbetslivserfarenhet och 

lön. Det centrala resultatet från våra analyser i tabell 2 är att matchningsprocesserna inte tycks 

påverka könslönegapet. Studiens centrala hypotes finner med andra ord inget stöd i data. 

Avslutande diskussion 

I följande avsnitt presenterar vi våra slutsatser av undersökningens resultat i syfte att besvara 

undersökningens frågeställning. Vi avser här tolka och förstå resultaten utifrån forskning och 

teorier presenterade i tidigare avsnitt. Avslutningsvis följer en reflekterande diskussion kring 

vad som framkommit i vår undersökning, hur vi arbetat och tankar kring vidare forskning på 

vårt område.  
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Slutsatser 

Syftet med denna undersökning var att studera hur könslönegapet påverkas av 

matchningsprocessen på den svenska arbetsmarknaden med kontroll för sedvanliga 

humankapitalvariabler och för sektortillhörighet. Våra resultat visar att det finns ett ojusterat 

könslönegap mellan kvinnor och män i Sverige år 2010 som uppgår approximativt till 14 

procent. Detta överensstämmer med könslönegapets utveckling enligt Boye m.fl. (2014) som 

visar att könslönegapet har legat relativt oförändrat kring 14 procent de senaste åren. Mätt i 

antal kronor innebär det att kvinnor har en lön som i genomsnitt är 30,90 kronor lägre än 

mäns löner.  

När vi tar hänsyn till skillnader i utbildningslängd, arbetslivserfarenhet och senioritet mellan 

könen ökar könslönegapet som då approximativt uppgår till 16 procent. Det innebär också att 

den lägre lön kvinnor har sett i antal kronor jämfört med männen minskar och skillnaden är nu 

i genomsnitt 33,62 kronor till kvinnors nackdel. Det betyder att med hänsyn till 

utbildningslängd, arbetslivserfarenhet och senioritet blir det negativa sambandet mellan att 

vara kvinna och lön starkare. Med stöd från tidigare forskning, se t.ex. Boye m.fl. (2014), 

förklarar vi detta utifrån att kvinnor har en i genomsnitt längre utbildning än vad män har. 

Vilket vi även har kontrollerat för med hjälp av en bivariat analys över kön och utbildning (se 

bilaga 2). Även om arbetslivserfarenheten är något högre bland män än kvinnor är 

avkastningen lägre för arbetslivserfarenhet än för utbildning, där avkastningen för varje 

ytterligare år av arbetslivserfarenhet är 3,94 kronor jämfört med 9,12 kronor för varje 

ytterligare utbildningsår (se Modell 2 i Tabell 2). Att könslönegapet därmed ökar vid kontroll 

för utbildning, arbetslivserfarenhet och senioritet visar att utbildningspremien för kvinnor är 

lägre än för män, vilket vi även finner stöd för i bl.a. Thoursie (2014). Därav får kvinnors 

längre utbildning samt lägre utbildningspremie en större inverkan på könslönegapet än 

männens längre arbetslivserfarenhet. Vi kan således dra slutsatsen att utan kontroll för 

utbildningslängd, arbetslivserfarenhet och senioritet underskattas könslönegapet.  

Med siffror från 2014 (Ekberg 2014) vet vi att kvinnor i större utsträckning än män återfinns 

inom offentlig sektor och att lönerna i genomsnitt är lägre i offentlig än i privat sektor. Våra 

resultat visar att vid kontroll för sektortillhörighet minskar könslönegapet. Detta styrker att 

fler kvinnor än män arbetar inom offentlig sektor och att det är en del av förklaringen till att 

kvinnor i genomsnitt har en lägre lön än män. Vi kan även se en ökning i utbildningspremien 

när sektortillhörighet inkluderas i analysen, givet samma arbetslivserfarenhet, senioritet och 
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kön, vilket visar att många högutbildade arbetar inom offentlig sektor där lönerna i 

genomsnitt är lägre. Detta ligger i linje med statistik som visar fördelningen av andelen 

högutbildade över sektorerna, se t.ex. Statistiska centralbyrån (2008). Därmed får anställda 

inom offentlig sektor en lägre utbildningspremie jämfört med de i privat sektor. 

I och med att kvinnor har en i genomsnitt längre utbildning än män vilket visat sig inte minska 

könslönegapet utan snarare tvärtom ökar detta, har vi kontrollerat könslönegapet för 

matchningsprocessen på arbetsmarknaden. Vi vet dessutom utifrån tidigare forskning, se t.ex. 

Johansson och Katz (2007), att kvinnor i högre grad än män befinner sig i överutbildning och 

att överutbildning har en negativ inverkan på utbildningspremien. Detta är något som våra 

resultat stödjer då utbildningspremien ökar vid kontroll för matchningsprocessen, vilket tyder 

på att många högutbildade befinner sig i överutbildning där utbildningspremien är lägre för de 

år som överskrider arbetets utbildningskrav. Dock finner vi inget stöd för vår hypotes, att 

könslönegapet minskar när hänsyn tas till skillnader mellan män och kvinnor avseende 

humankapital, sektortillhörighet och matchningsprocessen. Detta utifrån att könslönegapet 

endast förändras marginellt när vi kontrollerar för matchningsprocessen.  

Avslutningsvis för att besvara vår frågeställning, hur könslönegapet förändras med 

matchningsprocessen på den svenska arbetsmarknaden, kan vi utifrån våra resultat uttala oss 

om att matchningsprocessen på arbetsmarknaden inte påverkar könslönegapet nämnvärt. En 

möjlig förklaring till att vi inte ser någon anmärkningsbar förändring i könslönegapet vid 

kontroll för matchningsprocessen skulle kunna vara en skillnad i inkomststraff mellan män 

och kvinnor av att vara överutbildad. Tidigare forskning, se Nordin m.fl. (2008), har 

konstaterat att det finns ett inkomststraff för överutbildade jämfört med rätt matchade som är 

högre för män än för kvinnor. Således tänker vi oss att det högre inkomststraffet som 

överutbildning har för män reducerar effekten som kvinnors högre grad av överutbildning har 

på könslönegapets storlek. 

Omvänd kausalitet 

Då vi i denna undersökning har använt oss av LNU 2010 som är data insamlat vid en enda 

tidpunkt gör att vi i denna studie kommer att behandla det som tvärsnittsdata och kan på så vis    

inte uttala oss om kausaliteten i våra resultat. Vilket hade varit möjligt om vårt material var av 

longitudinell data. Däremot misstänker vi inte någon omvänd kausalitet i våra resultat, där 
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utbildning, arbetslivserfarenhet och sektortillhörighet skulle förekomma lön i tid, då vi inte 

hittat någon tidigare forskning som tyder på det. I vårt huvudsamband som är hur kön 

påverkar lön kan vi rimligtvis anta att kön kommer först i tidsordningen. 

Reflektioner 

Vid bearbetning av våra resultat har vi reflekterat över eventuella faktorer som skulle kunna 

bidra med en förklaring till varför könslönegapet inte förändras av matchningsprocessen. 

Något som vi tror skulle kunna vara en bidragande förklaring är att kvinnor och män väljer 

olika inriktningar på utbildning som leder dem in i olika yrken och branscher där lönenivåerna 

och risken för att hamna i överutbildning skiljer sig dem sinsemellan. Ytterligare en faktor att 

ta hänsyn till skulle kunna vara förvärvsavbrott. Variabeln Arbetslivserfarenhet tar inte 

hänsyn till förvärvsavbrott i samband med bl.a. barnafödande vilket skulle kunna innebära att 

våra resultat överskattar könslönegapets storlek. Därmed skulle föräldraledighet ha kunnat 

vara en variabel som skulle ha kunnat vara med i analysen. En konsekvens av detta är att 

kvinnors humankapital överskattas när föräldraledighet inte tas hänsyn till i analysen. 

Vidare forskning 

Vi har i denna studie visat att könslönegapets storlek inte förändras i någon betydande 

utsträckning när hänsyn tas till matchningsprocessen på den svenska arbetsmarknaden. Detta 

trots att kvinnor i större utsträckning än män återfinns i överutbildning, där utbildningens 

avkastning är lägre för de utbildningsår som överstiger arbetets krav på utbildning. Som vi 

resonerat kring i tidigare avsnitt om våra slutsatser finns det forskning som tyder på att 

betydelsen av kvinnors högre grad av överutbildning för könslönegapets storlek, reduceras av 

att män löper ett större inkomststraff av att vara överutbildad än vad kvinnor gör. Utifrån detta 

skulle vi finna det intressant att i en vidare studie undersöka just betydelsen av männens högre 

inkomststraff i kontrast till kvinnors högre grad av överutbildning, för att se om dessa effekter 

tar ut varandra och hur det skulle påverka könslönegapets storlek. 
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Bilaga 1 

Korrelationsmatris 

 Kvinna Utbildning Arbetslivserf. Privat Underutb. Överutb. 

Kvinna  ,041** -,084** -,305** -,030 ,030 

Utbildning ,041**  -,358** -,196** -,290** ,319** 

Arbetslivs-

erf. 

-,084** -,358**  -,091** ,289** -,285** 

Privat -,305** -,196** -,091**  ,027 ,029 

Underutb. -,030 -,290** ,289** ,027  -,308** 

Överutb. ,030 ,030 -,285** ,029 -,308**  

Kommentar: 

**p<0.01 
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Bilaga 2 

Bivariat analys, Timlön som beroende variabel 

 B Sig.    

Konstant 13,083 0,000    

Kvinna 0,264 0,006    

      

 

 


