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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks hur könslönegapet påverkas av kvinnors och mäns olika val av 

utbildningsinriktningar. Det finns ett starkt och mycket väl belagt samband mellan 

utbildningslängd och lön. Att kvinnor sedan 1980-talet har gått om män i genomsnittligt antal 

utbildningsår i många industrialiserade länder innebär dock att utbildningens längd inte är 

tillräcklig som förklaring för könslöneskillnader beroende på utbildning. 

I uppsatsen utreder jag dels om könsdifferentierade utbildningsval är en bidragande orsak till 

könslönegapet i Sverige idag, dels huruvida kvinnodominerade utbildningsinriktningars 

betydelse för lön medieras av att dessa i högre grad leder till arbete inom offentlig sektor, till 

tidsbegränsade anställningar och till deltidsarbete. Undersökningen baserar sig på 

riksrepresentativ data från Levnadsnivåundersökningen 2010 och genomförs med hjälp av 

linjär regressionsanalys. I analysen av utbildningsinriktningens påverkan konstanthålls för 

traditionella mått på humankapital. 

Resultaten visar att könsdifferentierade utbildningsval är en bidragande orsak till de 

löneskillnader som finns mellan kvinnor och män i Sverige idag men att utbildningsval kan 

förklara en relativt begränsad del av det totala könslönegapet. Lärarutbildningar och 

humaniora är de utbildningsinriktningar som är associerade med lägst löner. Löneskillnaderna 

mellan olika utbildningsinriktningar kvarstår i huvudsak även vid kontroll för 

sektorstillhörighet, tidsbegränsade anställningar och deltidsarbete. Offentlig sektor medierar 

delvis sambandet mellan lön och de kvinnodominerade lärarutbildningarna respektive 

sjukvårds- och omsorgsutbildningarna men inte heller detta samband är överdrivet starkt. 

Sammantaget behövs vidare studier om vad det är som gör att vissa kvinnodominerade 

utbildningsinriktningar leder till relativt låg framtida löneavkastning. 
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Inledning 

Löneskillnader mellan män och kvinnor är ett väl utforskat ämne inom samhällsvetenskapen. 

Men trots en omfattande forskning och flera decennier av politiska insatser för att utjämna 

könslöneskillnaderna tjänar svenska kvinnor än idag i genomsnitt bara 86,6 procent av vad 

svenska män gör (Medlingsinstitutet, 2014). En vanlig förklaring till löneskillnader i 

ekonomisk teori är skillnader i utbildning. Det finns ett starkt och mycket väl belagt samband 

mellan utbildningslängd och lön. Tidigare har det argumenterats för att även löneskillnader 

mellan könen har berott på just skillnader i utbildningslängd. Sedan 1980-talet har dock 

kvinnor gått om män i genomsnittligt antal utbildningsår i många industrialiserade länder (se 

ex. SCB, 2014; Charles och Bradley, 2002; Buchmann, DiPrete, McDaniel, 2008). Att det 

trots detta kvarstår ett betydande lönegap mellan könen visar på nödvändigheten av en 

fördjupad analys av hur könslöneskillnader uppstår och reproduceras.  

Självklart beror könslöneskillnader även på andra faktorer än skillnader i utbildning. En 

betydande del av könslönegapet kan till exempel hänföras till faktorer som yrke och ansvar 

för familj och hushållsarbete (ex. Boye, Halldén, Magnusson, 2014). Denna uppsats kommer 

dock fokusera just utbildningens påverkan på löneskillnader mellan könen men vill i detta ta 

hänsyn till andra faktorer än bara utbildningens längd och nivå. 

Att kvinnor historiskt sett haft sämre tillgång till utbildning har tidigare medfört en vertikal 

utbildningssegregering, i form av skillnader i utbildningslängd. Den utbildningssegregering vi 

ser idag är dock primärt horisontell – kvinnor och män studerar fortfarande olika typer av 

utbildningar och lämnar således utbildningssystemet med olika kunskaper och examina.  

I tidigare forskning om utbildningens inverkan på lön har utbildningsinriktning oftast lämnats 

utanför analysen. Flera tidigare studiers resultat ger dock skäl att tro att all form av utbildning 

inte har samma positiva påverkan på lön utan att det finns en differentiering mellan olika 

utbildningsinriktningar där vissa utbildningar ger betydligt bättre respektive sämre framtida 

löneavkastning än andra (ex. Prix, 2013; Livanos och Pouliakas, 2012; Grave och Goerlitz, 

2012; Bobbit-Zeher, 2007). Ingen av dessa studier av utbildningsinriktningens påverkan på 

lön har dock gjorts på ny svenska data. Med denna uppsats hoppas jag därför ge ett svenskt 

bidrag till forskningsfältet. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är således att närmare undersöka hur könslönegapet påverkas av 

kvinnors och mäns
1
 olika val av utbildningsinriktningar. Mina frågeställningar lyder: 

 Är könsdifferentierade utbildningsval en bidragande orsak till de löneskillnader som 

finns mellan kvinnor och män i Sverige idag? 

 Medieras kvinnodominerade utbildningsinriktningars betydelse för lön av att dessa i 

högre grad leder till arbete inom offentlig sektor, till tidsbegränsade anställningar och 

till deltidsarbete? 

Disposition 

Uppsatsen inleds med en kort bakgrund till könslöneskillnader och utbildningssegregering i 

Sverige idag. Sedan följer ett avsnitt om teoretiska förklaringar till könslöneskillnader och 

könsdifferentierade utbildningsval samt tidigare forskning inom området. I metodavsnittet 

redogör jag för vilken data jag använder och hur analysen genomförts innan de empiriska 

resultaten från undersökningen presenteras och analyseras i resultatavsnittet. Uppsatsen 

avslutas med ett avsnitt om vilka slutsatser som är möjliga att dra från studien samt en bredare 

diskussion om hur resultaten står sig i relation till tidigare forskning och vad de innebär i en 

samhällelig kontext. 

Bakgrund 

Könslönegapet i Sverige 

Det ojusterade lönegapet mellan kvinnor och män låg år 2013 på 13,4 procent, till männens 

fördel. Enligt Medlingsinstitutet är den största enskilt bestämmande faktorn för 

könslöneskillnaden yrke (Medlingsinstitutet, 2014, s. 6). Medan könslönegapet minskade 

                                                 

1 Studiens empiri bygger på statistiska data med två kategorier för kön (man och kvinna), vilket även är 

fallet för de tidigare studier som refereras till. I kvantitativa studier finns alltid en risk att nyanser går 

förlorade till förmån för generaliseringar på gruppnivå och så är även fallet i denna uppsats då den inte 

har haft möjlighet att i analyserna särskilt ta de individer som inte definierar sig enligt en binär 

tvåkönsnorm i beaktande. Generellt är det juridiskt kön som är avgörande för vilken kategori en individ 

placeras inom. 
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kraftigt från 1960-talet till slutet av 1980-talet har det varit relativt oförändrat de senaste 25 

åren. Detta trots att kvinnors generella utbildningsnivå och representation inom 

högkvalificerade yrken har ökat stadigt (Boye, Halldén och Magnusson, 2014, s. 185-6). 

Enligt Medlingsinstitutet (2014, s. 7) har den ojusterade könslöneskillnaden dock minskat 

mellan 2,2 och 6,1 procentenheter sedan 2005. Störst har minskningen varit inom staten.  

En betydande förändring av könslönegapets karaktär som har skett sen 1970-talet är att 

könslönegapet nu är som störst inom högkvalificerade yrken. Kvinnor var tidigare som mest 

missgynnade inom okvalificerade yrken men så är inte längre fallet. Boye, Halldén och 

Magnusson (2014, s. 193-4, 198) visar att medan könslöneskillnaderna planat ut inom 

okvalificerade yrken har det ojusterade könslönegapet inom kvalificerade yrken till och med 

växt något under 2000-talet.  

Segregering inom utbildningsväsendet 

Av alla registrerade studenter på utbildningar på grund- och avancerad nivå vid svenska 

lärosäten var 40 procent män år 2013. Denna fördelning med omkring 60 procent kvinnor i 

högskolan har varit relativt stabil under 2000-talet (Högskoleverket, 2012:10, s. 20). I Sverige 

har kvinnor varit i majoritet bland studenterna inom högre utbildning ända sedan 

högskolereformen 1977 då flera vård- och omsorgsutbildningar inkorporerades i högskolan 

(Högskoleverket, 2008:33, s. 10) och 1998 var det första år då fler kvinnor än män i 

befolkningen som helhet som hade minst en treårig högskoleutbildning (Bihagen och 

Härkönen, 2014, s. 212). Kvinnor är i genomsnitt alltså mer utbildade än män idag i Sverige.  

Ett vanligt kriterium för att något ska anses ha jämn könsfördelning är en könsfördelning 

inom intervallet högst 60 respektive minst 40 procent av vardera kön, vilket innebär att svensk 

högre utbildning som helhet befinner sig precis på gränsen. När siffrorna delas upp på olika 

utbildningsinriktningar visas dock att fördelningen mellan olika utbildningsinriktningar är 

långt ifrån jämställd. År 2006 var det endast studentgrupperna inom konstnärliga utbildningar 

samt utbildningar i matematik och naturvetenskap som befann sig inom intervallet 40/60. 

Inom samhällsvetenskap, humaniora, vård- och lärarutbildningar dominerade istället kvinnor 

medan män var överrepresenterade på civilingenjörsutbildningar och andra tekniska 

utbildningar (Högskoleverket, 2008:33, s. 12-13). 
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Teori och tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer jag gå igenom teorier som används för att förklara könslönegapet i 

allmänhet och löneskillnader relaterade till utbildning i synnerhet. Jag kommer även redovisa 

tidigare forskning som är av relevans för studien. 

Varför finns könslönegapet? 

Humankapitalteori 

Humankapitalteori är idag kanske den mest grundläggande ekonomiska teorin för att 

analysera produktivitets- och löneskillnader mellan individer och grupper. Humankapital kan 

beskrivas som summan av alla de kunskaper, erfarenheter, vanor och personliga egenskaper 

som ökar en individs förmåga att producera ekonomiskt värde. Investeringar i humankapital 

medför en initial kostnad men den högre produktivitet som investeringen medför förväntas ge 

mervärde till individen i form av högre framtida inkomster. Humankapitalinvesteringar är 

därmed lönsamma så länge den framtida avkastningen på investeringen förväntas överstiga 

kostnaden (Becker, 1975). Utbildning, generellt humankapital, och ”on-the-job training”, 

specifikt humankapital, ses som de viktigaste formerna av humankapital (Becker, 1975, s. 37). 

Becker (1981) menar att en rationell förklaring till könslöneskillnader är specialisering. 

Specialiseringsteorin går ut på att heterosexuella par specialiserar sig inom det område där var 

och en av dem har den största relativa fördelen eftersom detta ger den bästa sammanlagda 

avkastningen. Det faktum att kvinnor oftast är lite bättre på hushålls- och omsorgsarbete 

medan män generellt sett har lite mer arbetslivserfarenhet leder således till en 

nyttomaximerande könsarbetsdelning. Även vid mycket små initiala skillnader kan denna 

uppdelning cementeras eftersom parterna med tiden stärker sitt humankapital inom sin 

specialisering men försvagar det inom övriga områden.  

Humankapitalteori utgår från ett neoklassiskt antagande om rationalitet, alltså att individer är 

rationella och fattar medvetna val baserade på tillförlitlig information om olika 

handlingsalternativ. Dessa antaganden har kritiserats för att inte spegla det sätt på vilket 

människor faktiskt fattar beslut. Becker har även kritiserats från feministiskt håll för en snäv 

syn på vad som innefattas i ”arbete” och ”produktivitet” eftersom hans teorier inte räknar det 
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obetalda hemarbete, vilket främst utförs av kvinnor, som produktivt arbete samt för att 

reducera mänskliga relationer till rationella ekonomiska beräkningar (t.ex. Nelson, 1995).  

Diskrimineringsteorier 

Könslöneskillnader kan utöver skillnader i humankapital också bero på diskriminering. Två 

typer av diskriminering brukar främst tas upp i samband med könslöneskillnader. Den ena är 

preferensdiskriminering som går ut på att arbetsgivare, kunder eller anställda har en preferens 

för att anställa en viss typ av individer och då alltså väljer bort andra som inte tillhör den 

gruppen. Till denna typ av diskriminering kan exempelvis räknas sådana fenomen som att 

”män väljer män” vid befordringar. Preferensdiskriminering antas enligt ekonomisk teori 

försvinna på sikt i och med att den är ineffektiv för företag eftersom kompetenta personer 

väljs bort baserade på icke-relevanta egenskaper. Statistisk diskriminering handlar istället om 

att missgynna en individ utifrån gruppegenskaper, oavsett om dessa är riktiga eller baserade 

på fördomar. Kvinnors större sannolikhet att vara borta från arbetet på grund av föräldraskap 

ses ofta vara en grund till statistisk diskriminering, då detta faktum antas innebära att 

arbetsgivare investerar mindre i eller undviker att anställa kvinnliga arbetstagare. Statistisk 

diskriminering kan ur ett ekonomiskt perspektiv vara lönsamt då det innebär en 

riskminimering från arbetsgivarens sida (SOU 2014:81, s. 52-3). 

Yrkessegregering och devalueringsteori 

Män och kvinnor är inte jämt fördelade på arbetsmarknaden. Trots att Sverige ligger långt 

fram gällande jämställdhet inom andra områden har vi fortfarande en relativt könssegregerad 

arbetsmarknad. Medan kvinnor dominerar arbeten inom vård- och serviceyrken, arbeten som 

ofta tillhör offentlig sektor, dominerar män tekniska och manuella arbeten (SOU 2014:81, s. 

49). Kvinnorna är i majoritet i offentlig sektorn även om stora skillnader finns inom sektorn. 

Bland statligt anställda är könsfördelningen jämn medan åtta av tio som arbetar inom 

kommun och landsting är kvinnor (Statskontoret, 2015, s. 29). Kvinnor arbetar även deltid i 

mycket högre grad än män samt har oftare tidsbegränsade anställningar (SCB, 2014, s. 52-3, 

63). Detta mönster är inte unikt för Sverige utan liknande mönster påträffas i flera andra 

länder också (England, 2005, s. 267). Lönemässigt faller könssegregeringen på 

arbetsmarknaden dock ofta ut till kvinnors nackdel. Yrken dominerade av män betalar överlag 

bättre än ”kvinnoyrken” och könssegregering på arbetsmarknaden anses vara en viktig 

förklaring till könslönegapet (SOU 2014:81, s. 49). 
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Varför arbetsmarknadssegregeringen faller ut till kvinnors nackdel finns det flera 

konkurrerande förklaringar till. Med en humankapitalteoretisk utgångspunkt ses dessa 

”kvinnoyrken” helt enkelt som mindre produktiva relativt andra yrken och ger således sämre 

avkastning i form av lägre löner. Polachek (1981) menar att kvinnor väljer yrken med lägre 

löner för att optimera sina livsinkomster. Resonemanget baserar sig på att kvinnor i högre grad 

gör avbrott i sin karriär, främst på grund av föräldraledighet, och därför antas vilja välja 

arbeten där ”lönestraffet” för avbrott i karriären är så litet som möjligt. Trots att dessa typiska 

kvinnoarbeten betalar lägre löner per månad eller har en långsammare generell löneutveckling 

ger de, enligt Polacheks teori, högre totala livsinkomster än arbeten med högre löner men 

stora lönestraff för avbrott och är således rationella för kvinnor att välja. England (1982) visar 

dock att mansdominerade yrken inte tycks ha högre lönestraff för karriäravbrott men däremot 

brantare löneutveckling. Detta talar emot Polacheks teori om att könssegregeringen beror på 

kvinnors rationella karriärval.  

En alternativ förklaring är istället devaluation theory. Enligt England (1992) betalar typiska 

kvinnojobb sämre just på grund av att de består av en stor andel kvinnor. Även män i dessa 

yrken påverkas negativt lönemässigt. England menar att detta beror på att kvinnliga 

egenskaper och kvinnligt kodade fenomen undervärderas i dagens samhälle där mannen är 

norm, vilket i sin tur leder till att arbete som genomförs av kvinnor ses som mindre värt. 

Medan det finns lagstiftning som kräver lika lön för samma arbete oavsett om det görs av en 

kvinna eller man, finns inte motsvarande lagstiftning gällande löner för arbeten som är 

kompetensmässigt likvärdiga men inom olika branscher. Detta, menar England, gör att 

devalueringen av kvinnors arbete lagligt kan fortgå (England, 1992). Devalueringsteorin har 

både mött stöd och kritik. Magnusson (2013) argumenterar exempelvis för att det inte tycks 

vara fråga om en linjär funktion där andel kvinnor inom ett yrke har ett linjärt negativt 

samband med lön. Hon visar istället att både kvinnor och män vinner lönemässigt på 

könsintegrerade yrken i jämförelse med yrken dominerade av något av könen. 

Varför väljer män och kvinnor olika utbildningar? 

Yrkessegregering på arbetsmarknaden är relevant för frågeställningen om könsdifferentierade 

utbildningsval eftersom val av utbildning, speciellt på högre nivåer, i hög grad är 

bestämmande för vilken typ av bransch eller yrke en person senare kommer hamna i. 

Kopplingen mellan vissa utbildningar och lågbetalda yrken kan således vara en viktig 

pusselbit för att förstå hur kvinnors och mäns olika utbildningsval påverkar lön på en 
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aggregerad nivå. I en fransk studie analyserar Couppié, Dupray och Moullet (2014) just i 

vilken grad könssegregering på arbetsmarknaden beror på könssegregering i 

utbildningssystemet och kommer fram till att könssegregeringen inom hälften av de yrken de 

studerar främst drivs av könsdifferentierade utbildningsval. I övriga yrken drivs segregeringen 

främst av faktorer utan direkt koppling till utbildningsvalet exempelvis arbetsgivares 

anställningspreferenser. Samtidigt visar forskarna att könslöneskillnaderna är mindre inom de 

yrken där en tydlig koppling till tidigare utbildningsval finns, exempelvis läkaryrket där 

legitimation krävs, än i de yrken där kopplingen till tidigare utbildning är svagare (Couppié, 

Dupray och Moullet, 2014, s. 381). Men varför väljer kvinnor och män olika utbildningar? 

Rational choice 

En förklaring till könssegregering i val av utbildningar är att kvinnors karriärpreferenser de 

facto skiljer sig från mäns. Önskvärda egenskaper hos de arbeten, och därmed även 

utbildningar, som kvinnor väljer antas med detta perspektiv kompensera för den lägre lönen 

(ex. Hakim, 2002). Dessa önskvärda egenskaper handlar ofta om kvinnor förväntas vilja ha 

möjlighet att kombinera arbete och barn och familj och därför väljer yrken där detta är möjligt 

(Becker, 1985). Optimering av sina livsinkomster (Polachek, 1981), vilket tidigare diskuterats, 

ligger också nära till hand som rationell förklaring till varför kvinnor och män väljer olika 

utbildningar. Dock finns det svenska studier som inte funnit något stöd för att kvinnor i högre 

grad skulle vilja arbeta i ”familjevänliga” men lågbetalda arbeten (ex. Albrecht, Björklund 

och Vroman, 2003). Dessa teoretiska utgångspunkter erbjuder dock ingen förklaring till 

varför kvinnor och män har olika preferenser, vilket socialiseringsteorier gör. 

Socialisering 

Med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är individen i hög grad socialt formad av sin 

omgivning – snarare än ”färdig” med en uppsättning egenskaper och preferenser vid födseln 

(Berger och Luckmann, 1967). Teorier om könssocialisering menar att män och kvinnor är 

olika och gör olika val på grund av internaliserade normer om vad som är kvinnligt och 

manligt. Dessa internaliserade normer skapar könsroller – exempelvis att kvinnor ska vara 

omvårdande och män logiskt tänkande – vilka i sin tur skapar olika preferenser, intressen och 

önskningar hos kvinnor och män.  

Eftersom socialiseringen in i manliga respektive kvinnliga könsroller sker från liten ålder och 

normer av vad som är manligt och kvinnligt möter oss i hela samhället, vad Berger och 
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Luckmann (1967, s. 149) skulle kalla primär socialisering, är socialiseringen svår att bryta 

som enskild individ och kommer med tiden att uppfattas som naturlig. 

Att ”göra kön” 

Socialiseringsteori har dock kritiserats för sitt fokus på ”könsroller”. West och Zimmerman 

(1987) menar att synen på kön som en roll inte tar hänsyn till att kön skiljer sig från och går 

djupare än många andra av de roller som individer antar genom livet.,  

Istället för att se kön som en statisk roll, ser West och Zimmerman kön som något vi hela 

tiden reproducerar genom våra handlingar, att vi ”gör kön”. De menar att samhället bygger på 

en uppdelning mellan manligt och kvinnligt. Vi fortsätter reproducera kön genom i hög grad 

omedvetna processer, dels för att leva upp till könsstereotypa förväntningar från omgivningen, 

dels för att våra handlingar annars inte skulle få någon mening för oss, vilket gör att dessa 

skillnader förstärks och uppfattas som essentiella (West och Zimmerman, 1987). Att 

sanktioner, i form av allt från utfrysning till fysiskt våld, kan drabba den som bryter normer 

kring kön upprätthåller också könsordningen (Fenstermaker och West, 2002). 

Kvinnors och mäns stereotypa val kan utifrån detta förstås som sätt för individen att förstärka 

sin ”kvinnlighet”, exempelvis genom att välja en omvårdnadsutbildning, eller ”manlighet”, 

genom att exempelvis välja en utbildning som leder till ett fysiskt yrke. Utbildningsvalet kan 

göras nästan slentrianmässigt för att vissa val framstår som mer ”naturliga” 

Socialisering och ”doing gender” har delvis olika teoretiska förklaringar till varför 

könsstereotypa val görs men båda teorierna förklarar könsdifferentierade utbildningsval i 

form av socialt konstruerade identiteter och handlingsmönster. Att bryta könssegregeringen 

blir följaktligen en fråga om att redan från tidig ålder förändra normer och attityder kring kön. 

Tidigare forskning 

Studier av utbildningsinriktningens påverkan på lön har gjorts i flera europeiska länder samt i 

USA men det saknas i hög grad nya svenska studier inom området. Om just 

könslöneskillnader adresseras specifikt skiljer sig också åt studierna emellan. Nedan 

presenteras dock en översikt av det aktuella forskningsläget. 
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Låg avkastning från humanistiska och pedagogiska studier 

I en studie av finska unga vuxna om hur utbildningslängd respektive utbildningsinriktning 

påverkar lön vid tre olika årtal, 1985, 1995 och 2005, (Prix, 2013) visas att huruvida en viss 

utbildningsnivå faktiskt förbättrar en individs socioekonomiska position i hög grad beror på 

vilken utbildningsinriktning individen valt. Det är alltså inte bara längden på utbildningen 

som räknas. För vissa utbildningsinriktningar, främst humanistiska, kan det ekonomiska 

värdet av en universitetsexamen till och med understiga värdet av t.ex. en ingenjörsexamen på 

en lägre nivå (Prix, 2013, s. 274).  

Även en tysk studie av universitetsstudenters löner direkt efter examen samt sex år senare 

visar att studenter som läst humanistiska utbildningar (inklusive lärarutbildningar) har lägre 

genomsnittliga löner jämfört med övriga utbildningsinriktningar vid båda mättillfällena 

(Grave och Goerlitz, 2012). Grave och Goerlitz kommer även fram till att det är jobb- och 

arbetsmarknadsrelaterade egenskaper snarare än individuella eller studierelaterade orsaker 

som är drivande bakom skillnaderna. I en liknande grekisk studie (Livanos och Pouliakas, 

2012) undersöks könslönegapet mer specifikt. I linje med tidigare studier demonstrerar 

Livanos och Pouliakas att humanistiska och pedagogiska utbildningar är de som ger sämst 

löneavkastning. Dessa utbildningar är samtidigt de som har den största relativa 

överrepresentationen av kvinnor både i Grekland och i resten av Europa samt USA. Deras 

resultat indikerar att könsskillnader i val av utbildningsinriktning kan förklara 8,4 procent av 

könslönegapet i Grekland. 

Utbildningsinriktning versus andra förklaringar 

I en av få undersökningar ur ett svenskt perspektiv konstaterar Thoursie att olika 

utbildningsinriktningar av samma längd betalar sig olika bra och att det oftare är inriktningar 

med en dominans av kvinnor som leder till lägre löner. Thoursie beskriver dock anledningen 

till detta som ”outgrundlig” (2004, s. 41-4). Mycket av forskningen om utbildningsval och 

löneskillnader är istället gjord på amerikanska data. Bobbit-Zeher (2007) och Shaumann 

(2006) kommer i huvudsak fram till resultat liknande de i tidigare nämnda europeiska studier. 

Könslönegapet försvinner visserligen inte vid kontroll för utbildningsinriktning, betyg, 

provresultat och typ av lärosäte men Shaumann visar att de könsdifferentierade 

utbildningsvalen ändå kan förklara 11-17 procent av skillnaden i sannolikhet för kvinnor i 

USA att ha anställning inom ett välbetalt yrke.  
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Hon hävdar vidare, efter att ha undersökt ett stort antal utbildnings- och yrkesrelaterade 

faktorers påverkan på lön, att det inte finns en genomgående devaluering av ”kvinnliga” 

egenskaper och motsvarande uppvärdering av typiskt ”manliga” dito på arbetsmarknaden, 

utan att mönstret är mer komplext än så. Däremot påverkas kvinnors löner negativt av deras 

överrepresentation inom arbeten som kräver ”people-oriented skills” och oftare innefattar 

deltidsarbete (Shaumann, 2006, s. 605). ”People-oriented work” kan på svenska närmast 

översättas till service- och omsorgsarbete.  

I Bobbit-Zehers studie sticker två resultat ut. För det första menar hon att 

utbildningsinriktning inte bara påverkar lön negativt i de fall där utbildningarna som kvinnor 

väljer leder in i yrken som betalar sämre, utan att 14 procent av könslönegapet kan hänföras 

till utbildningsinriktning även efter kontroll för framtida yrke. Även för individer som arbetar 

inom jämförbara yrken har tidigare utbildningsinriktning alltså en fortsatt påverkan på lön. 

För det andra hävdar hon att andelen kvinnor på en utbildningsinriktning är en mer 

förklarande faktor för lön än vad inriktningen i termer av innehåll är (Bobbit-Zeher, 2007, s. 

12-15). Bobbit-Zehers forskning talar följaktligen för att Englands (1992) devalueringsteori är 

tillämplig även när det kommer till utbildningar.  

Ma och Savas (2014) undersöker den relativa betydelsen av utbildningsinriktning, relativt att 

ha en examen från en ”selektiva institution” (dvs. ett attraktivt universitet med hög status), för 

könslönegapet. Deras resultat visar på att könsskillnader i val av utbildningsinriktning är 

viktigare för att förklara könslönegapet än vad könsskillnader i examen från selektiva 

institutioner är, oavsett klassbakgrund hos studenterna. En likartad svensk studie undersöker 

betydelsen för kvinnor respektive män av en ”signalexamen”, det vill säga civilingenjörs-, 

jurist- eller ekonomexamen, respektive av att ha utbildat sig vid en så kallad ”selektiv 

institution”, i sannolikhet att tillhöra löneeliten (de fem procenten anställda med högst löner) 

(Bihagen, Nermo och Stern, 2014). Den visar istället att en signalexamen respektive att ha 

utbildat sig vid en selektiv institution tycks väga tämligen lika för kvinnor vad gäller chanser 

att tillhöra löneeliten.  

”Könsessentialism” och självförverkligande 

I två intressanta studier om könssegregering inom högre utbildning med data från 12 

respektive 44 länder hävdar Charles och Bradley (2002; 2009) att könssegregeringen inom 

olika utbildningsinriktningar, tvärtemot vad som tidigare antagits, inte minskar i takt med 

ökad modernisering utan generellt sett är starkare i utvecklade industriländer. De pekar på att 
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utbildningen trots stor ökad jämställdhet i den vertikala dimensionen (utbildningsnivå) 

fortfarande är starkt segregerad horisontellt (utbildningsinriktning). Charles och Bradley 

kopplar samman detta med att utbildning i högre grad ses som en väg till individuellt 

självförverkligande i rikare länder. Detta leder i sin tur till en förstärkning av könsstereotypa 

ideal eftersom våra koncept av självförverkligande i hög grad är ”könade”. De menar att med 

en mer instrumentell syn på utbildning blir könssegregeringen lägre eftersom valen för både 

kvinnor och män i dessa kontexter i högre grad baseras på ekonomisk vinning.   

Även England (2010) diskuterar hur ”könsessentialismen” är fortsatt stark i den 

industrialiserade världen och kopplar detta till individualism. Hon visar på att det 

genomgående är kvinnor som de senaste decennierna har tagit sig in i traditionellt manliga 

utbildningar och yrken för att förbättra sina livschanser och inte vice versa. Även Sverige 

följer detta mönster där kvinnor de senaste 20 åren har ökat sin andel inom de mest 

mansdominerade tekniska utbildningarna medan män inte gjort detsamma inom 

kvinnodominerade utbildningar inom vård och social omsorg (SCB, 2014, s. 34). Samtidigt 

har detta skett först när kvinnor inte haft möjlighet till mobilitet uppåt inom ramen för 

könstraditionella val. När sådana val funnits har både kvinnor och män gjort fortsatta 

könstypiska val (2010, s. 149-50).  

Sammanfattning och hypoteser  

På aggregerad nivå har kvinnor idag lika mycket, om inte mer, utbildning än män i Sverige 

och i princip likvärdig arbetslivserfarenhet. Trots längre utbildningstider och lika mycket 

arbetslivserfarenhet har kvinnor dock i genomsnitt lägre löner än män.  

Sedvanliga mått på humankapital räcker alltså inte för att förklara könslönegapet. Tidigare 

forskning har visat att vissa utbildningsinriktningar, vilka ofta är dominerade av kvinnor, 

leder till sämre löneavkastning. Detta beror bland annat på att dessa utbildningar leder in i 

yrken med lägre löner. Inriktningen på utbildningen kan också förstås som specifikt 

humankapital vilket har olika värde för olika arbetsgivare. Den första hypotesen som studien 

avser testa (H1) är således att könslönegapet i Sverige delvis kan förklaras av det faktum att 

fler kvinnor, trots längre absoluta utbildningstider, läser utbildningsinriktningar som ger 

sämre avkastning på utbildning.  

Arbete inom offentlig sektor, tidsbegränsade anställningar och deltidsarbete är, som tidigare 

har visats, betydligt vanligare bland kvinnor. Samtidigt är dessa egenskaper hos arbeten också 
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förknippade med lägre löner. Min andra hypotes (H2) är därför att kvinnodominerade 

utbildningsinriktningars effekt på lön medieras av arbete inom offentlig sektor, tidsbegränsade 

anställningar och deltidsarbete och att detta delvis kan förklara varför vissa kvinnodominerade 

utbildningsinriktningar är associerade med lägre löner. 

Figur 1. Visualisering av förväntade samband 

 

Metod 

Datamaterial 

Jag har använt mig av data från Levnadsnivåundersökningen 2010, vilket är en 

surveyundersökning gjord på ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning mellan 18 och 

75 år. LNU genomförs huvudsakligen genom personliga intervjuer men med komplement av 

postenkäter och telefonintervjuer och har genomförts 1968, 1974, 1981, 1991, 2000 och 2010. 

Det totala urvalet för ordinarie LNU 2010 var 7253 personer. Av dessa genomfördes 

intervjuer med 4415 personer, vilket ger en svarsfrekvens om 60,9 procent (SOFI, 2015, s. 2).  

Det perfekta datamaterialet för en studie som denna skulle dock innehållit fler individer som 

idag uppbär lön och fler utbildningsrelaterade variabler. Nackdelen med mitt urval från LNU 

är just att den del av urvalet som både uppbär lön och har uppgett utbildningsinriktning blir 

för litet för att möjliggöra riktigt detaljerade analyser av olika utbildningsinriktningar. 

Fördelen med datamaterialet från LNU 2010 är dock att det är riksrepresentativt och 

innehåller flera variabler relaterade till arbetssituation och sysselsättning som kan vara av vikt 

för att förstå flera aspekter av hur löneskillnader och utbildningsval hänger ihop.  

Att urvalet är relativt litet har omöjliggjort att dela upp materialet i fler kategorier. Av intresse 

hade exempelvis varit att dela upp medicin respektive vård och socialt arbete i två kategorier 
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eftersom utbildningarna i den senare kategorin, exempelvis till socionom och sjuksköterska, 

hör till de mest kvinnodominerade och även är förknippade med karriärer inom lågt betalda 

yrken. Även att lyfta ut jurister och ekonomer ur den breda kategorin för samhällsvetenskap 

hade varit av intresse då dessa utbildningar hypotetiskt sätt ger bättre löneavkastning än 

många andra samhällsvetenskapliga utbildningar. Dessa typer av fördjupande analyser får 

dock genomföras i andra studier än i denna. 

Variabler 

Bruttotimlön är den beroende variabeln i denna undersökning. I regressionerna är 

timlönsvariabeln logaritmerad. 

Kön och utbildningsinriktning är de huvudsakliga oberoende variablerna i studien. Variabeln 

kön är en dikotom variabel baserad på individers juridiska kön. Den antar värdet ett om 

respondenten är kvinna och annars värdet noll. Variabeln för utbildningsinriktning utgår från 

svensk utbildningsnomenklatur, SUN, vilket är ett system för klassificering av utbildning 

skapad i slutet av 1960-talet (SCB, 2000). Versionen jag använder i denna uppsats är från år 

2000. SUN 2000 använder en fyrasiffrig kod för att klassificera utbildningars inriktning där 

varje siffra utgör en mer och mer detaljerad klassificering. Utbildningarna klassificeras utifrån 

sitt huvudsakliga innehåll. I den här undersökningen har främst de övergripande kategorierna 

för utbildningar använts, alltså den första siffran i utbildningskoden. Variabeln har därmed 

kodats om till nio dummyvariabler för bred allmän utbildning; humaniora och konst; 

pedagogik och lärarutbildning; samhällsvetenskap, juridik, handel, administration; 

naturvetenskap, matematik och data; teknik och tillverkning; hälso- och sjukvård samt social 

omsorg; lant- och skogsbruk samt djursjukvård; samt tjänster (SCB, 2000). Tjänster är en 

mångfacetterad kategori där allt från frisörer och lokalvårdare till militärer och poliser ingår.
2
 

Allmän utbildning används som referenskategori i regressionsanalyserna.  

För att kunna säga något om just utbildningsinriktningens påverkan på lön kontrollerar jag 

även för andra typer av humankapital i mina regressionsmodeller. Individens humankapital är 

här operationaliserat i form av antal utbildningsår, antal år i förvärvsarbete samt senioritet, 

alltså hur länge en person arbetat i sitt nuvarande arbete. Alla tre variablerna är kontinuerliga 

variabler på kvotskalenivå. I och med att arbetslivserfarenhet kan antas ha större påverkan på 

                                                 

2 Mer detaljerad information om specifika utbildningar som ingår i övriga kategorier finns i SCB:s kodbok 

för SUN 2000, vilken återfinns i litteraturförteckningen. 
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lön i början av karriären än senare inkluderar jag även en kvadrerad variabel för antal år i 

förvärvsarbete
3
 för att på så sätt kunna fånga upp ett eventuellt icke-linjärt samband.  

Slutligen använder jag mig av dummyvariabler för sektorstillhörighet, privat eller offentlig 

sektor, för anställningsform, tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning, samt för 

veckoarbetstid, deltid eller heltid (där deltid räknas som mindre är 30 timmars arbete per 

vecka). Detta för att undersöka hur sektorstillhörighet, osäker anställning och deltidsarbete 

påverkar löneavkastningen för olika utbildningsinriktningar. 

Population, avgränsningar och bortfall 

I och med att jag studerar löneskillnader mellan kvinnor och män består min population av 

personer som arbetar och uppbär lön. Detta innebär att jag har exkluderat de 1772 personer 

som inte lönearbetade när undersökningen genomfördes från det totala urvalet. Min slutgiltiga 

population består då av 2643 individer. Av dessa 2643 individer har 2580 uppgett lön, vilket 

innebär att det är dessa som mina regressionsanalyser kommer att utgå ifrån. Nedan följer en 

tabell över medelvärden och det interna bortfallet för de olika variablerna i undersökningen.  

Tabell 1. Variabelfördelning och bortfall 

Tabellrubrik Medelvärde/Procent Standardavvikelse Total N Bortfall % 

Bruttotimlön 168,7 76,16 2580 2,4 % 

Kön (andel kvinnor) 48,1 % - 2643 0,0 % 

Utbildningslängd 13,8 3,1 2641 0,0 % 

Senioritet i år 8,7 8,6 2364 10,6 % 

År i förvärvsarbete 

Utbildningsinriktning 

Ej fast anställning 

Arbetstid (h) 

Offentlig sektor 

21,0 

- 

12,7 % 

37,0  

39,8 % 

13,1 

- 

- 

7,7 

- 

2622 

2560 

2630 

2620 

2434 

0,8 % 

3,1 % 

0,5 % 

0,9 % 

7,9 % 

Källa: LNU 2010 

                                                 

3 I regressionsanalyserna är denna variabel redovisad som år i förvärvsarbete i kvadrat dividerat med 100 

för att underlätta tolkningen, då b-koefficienten annars blir mycket liten. 
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Som synes i tabell 1 är bortfallet lågt för de flesta av variablerna. Vad gäller 

sektorstillhörighet och senioritet är bortfallet dock 7,9 respektive 10,6 procent, vilket kan vara 

värt att ta hänsyn till i de kommande analyserna.  

Viktigt att poängtera är att till skillnad från många andra studier inom området undersöker 

denna alltså inte bara högutbildade individer utan inkluderar alla former av 

utbildningsinriktningar och -nivåer i analysen. Att jag använder mig av ett riksrepresentativt 

urval innebär att det finns stor variation mellan olika individers utbildningslängd. Det går att 

tänka sig att sambandet mellan utbildningsinriktning och lön ser annorlunda ut för personer 

med mycket lite utbildning eftersom korta utbildningar ofta saknar tydlig inriktning. Min 

analys blir alltså främst relevant vid en högre utbildningsnivå. Samtidigt påverkas analysen 

negativt genom att urvalet blir mindre om alla personer med kort utbildningstid exkluderas. 

För att inte låta eventuella sådana avvikelser påverka mitt huvudsamband har jag även testat 

resultatens robusthet genom separata analyser där jag exkluderat alla individer med färre än 

nio, tolv, respektive 15 års utbildning (det vill säga motsvarande en svensk grundskole-, 

gymnasie- respektive kandidatexamen). I de fall där sådana analyser gett mycket avvikande 

resultat redovisas detta i texten. Att studien är gjord på tvärsnittsdata innebär att jag således 

inte heller kan studera skillnader över tid när det kommer till utbildningsinriktningens 

påverkan på lön. 

Regressionsanalys 

Jag använder mig av multivariat linjär regressionsanalys med en logaritmerad beroende 

variabel, vilket innebär att regressionen har delvis annorlunda egenskaper än en vanlig linjär 

regression. Logaritmisk regression används när det finns anledning att tro att ”effekten av en 

enhets förändring i den oberoende variabeln ökar med ökande värden på den beroende 

variabeln” (Edling och Hedström, 2003, s. 160). I detta fall innebär det att jag tror att 

exempelvis utbildningslängd och kön har större absolut effekt på lön ju högre lön en individ 

har.  

Den logaritmiska regressionsmodellen är inte additiv, som vanlig linjär regression, utan 

multiplikativ, vilket medför att effekten av en oberoende variabel påverkas av värdet på 

övriga oberoende variabler. Detta gör också modellen något mer svårtolkad. Vid låga b-

koefficienter kan effekter avläsas direkt som ungefärlig procentuell förändring. Med hjälp av 

formeln 100(exp(b)-1), där exp(b) innebär att talet e upphöjs i värdet för b-koefficienten, kan 
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dock den exakta procentuella förändringen som sker i Y-variabeln vid en enhets förändring i 

x-variabeln bestämmas vid alla värden på b-koefficienterna (ibid.). Genom att logaritmera den 

beroende variabeln kan sambandet mellan den logaritmerade beroende variabeln och de 

oberoende variablerna vara fortsatt linjärt även om sambandet mellan den obearbetade 

beroende variabeln och de oberoende variablerna inte är det (Edling och Hedström, 2003, s. 

87-88). 

Determinationskoefficienten – R2 – är ett mått på hur väl de olika modellerna kan förklara 

sambanden mellan mina variabler. R2-värdet i denna modell kan alltså sägas beskriva hur 

mycket av den totala variansen i lön som kan förklaras av de oberoende variablerna. Eftersom 

R2 tenderar att öka med antalet oberoende variabler i en regressionsmodell används här det 

justerade R2-värdet som tar hänsyn till just detta (Edling och Hedström, 2003, s. 93, 101). 

Alla studiens resultat har signifikanstestats. I tabellerna på följande sidor markeras en 

signifikansnivå på p<0,05 med *, en signifikansnivå på p<0,01 med ** och en signifikansnivå 

på p<0,1 med †. Ett p-värde på under 0,05 innebär att risken för att finna ett samband som inte 

existerar i populationen, alltså göra ett Typ I-fel, är mindre än 5 procent. Alla fall av p-värden 

över 0,05 bör tolkas med stor försiktighet. När p-värdet är högre än 0,1 kan b-koefficienterna 

inte anses vara signifikant skilda från noll (Edling och Hedström, 2003, s. 125). 

Regressionsmodeller 

Jag har specificerat sex olika regressionsmodeller för att testa mina hypoteser. Modell A 

mäter det ojusterade lönegapet medan modell B är en modell där jag studerar könslönegapet 

efter konstanthållning för sedvanliga mått på humankapital. Generellt humankapital mäts i 

form av antal års utbildning och antal år i förvärvsarbete medan specifikt humankapital mäts i 

form av senioritet i nuvarande arbete. I modell C för jag även in dummyvariabler för olika 

utbildningsinriktningar för att på så sätt kunna uttala mig om hur könslönegapet förändras när 

vi även tar hänsyn till utbildningsinriktning.  

I modell D, E och F undersöker jag om vissa utbildningsinriktningars påverkan på lön 

förändras, jämfört med modell C, vid konstanthållning för sektorstillhörighet, tidsbegränsad 

anställning respektive deltidsarbete. Ett sådant resultat kan indikera att vissa 

utbildningsinriktningar i högre grad leder till arbeten inom offentlig sektor eller till arbeten 

där deltid och tidsbegränsade anställningar är vanligt. För att kunna avgöra respektive 

variabels enskilda korrelation med utbildningsinriktning inkluderar jag dem stegvis. 
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Resultat 

Nedan presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Inledningsvis presenteras 

jämförelser mellan kvinnor och mäns medelutbildningslängd och medellön samt jämförelser 

av könsfördelning och medellön för olika utbildningsinriktningar. Sedan utförs en 

regressionsanalys där varje modell innehåller ett ökat antal kontrollvariabler. Detta för att 

djupare kunna analysera hur utbildningsinriktning påverkar löneskillnader mellan kvinnor och 

män även med hänsyn tagen till flera möjliga faktorer. 

Medellöner, kön och utbildningsinriktning 

Vid en medelvärdesjämförelse av arbetande individers lön och utbildningslängd (tabell 2) 

framkommer att kvinnor i genomsnitt tjänar ca 30 kronor mindre i timmen än vad män gör. 

Detta trots att kvinnor har något längre genomsnittlig utbildningslängd än vad män har. Det 

kan dock noteras att variationen är större när det gäller mäns löner än kvinnors, vilket syns på 

att standardavvikelsen är avsevärt högre. Ett t-test av medelutbildningslängden visar att 

skillnaden mellan kvinnor och män är signifikant, om än relativt liten. 

Tabell 2. Medellön och utbildningslängd uppdelat på kön. 

 Kvinnor Män 

Medeltimlön (kr) 

Genomsnittlig utbildningslängd (år) 

152,9 (49,7) 

14,0 (3,1) 

183,4 (91,9) 

13,6 (3,1) 

Källa: LNU 2010. Not: Standardavvikelser inom parentes. 

I nästa steg undersöker jag medellön utifrån utbildningsinriktning. Tidigare forskning pekar 

på att löneavkastningen ser olika ut för olika utbildningsinriktningar. I tabell 3 presenteras 

medellön för alla utbildningskategorier som ingår i undersökningen men även könsfördelning 

för de olika utbildningsinriktningarna. Tabellen bekräftar tidigare forskning i den meningen 

att medellönen skiljer sig ordentligt mellan olika inriktningar. Redan här kan också ett 

samband skönjas mellan medellönen för en utbildningsinriktning och dess 

könssammansättning. Vi kan se att de utbildningsinriktningar som återfinns i den övre delen 

av tabellen har en överrepresentation av kvinnor medan de i den nedre delen har en 
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överrepresentation av män. Allra störst är segregationen inom sjukvård- och 

omsorgsutbildningar, lärarutbildningar samt tekniska utbildningar där de två tidigare är starkt 

kvinnodominerade medan den senare är kraftigt mansdominerad. Natur- matematik- och 

datautbildningar samt humaniora uppvisar en nästan helt inverterad könssammansättning där 

kvinnor är i majoritet inom humaniora och vice versa. Övriga utbildningar befinner sig inom 

ett 60/40-spann och kan därmed anses relativt jämställda.  

Sammantaget är det i huvudsak de kvinnodominerade utbildningsinriktningarna som har lägst 

medellöner. Mansdominerade utbildningsinriktningar är dock inte lika starkt associerade med 

högre lön. Samhällsvetenskap, vilket är en relativt jämställd utbildningsinriktning, sticker ut 

eftersom den trots detta är associerad med den näst högsta medellönen. I nästa steg går jag 

över till regressionsanalys för att djupare studera hur utbildningsinriktning, kön och lön 

hänger ihop. 

Tabell 3. Medellön uppdelat på utbildningsinriktning samt 

könsfördelningen per utbildningsinriktning. 

Utbildningsinriktning Andel kvinnor (%) Andel män (%) Medellön (kr) 

Allmän 

Lärare 

Humaniora 

Samhällsvetenskap 

Sjukvård/omsorg 

Natur/data 

Teknik 

Lantbruk 

Tjänster 

51,6 

74,0 

62,7 

59,5 

79,3 

38,0 

11,4 

40,0 

44,7 

48,4 

26,0 

37,3 

40,5 

20,7 

62,0 

88,6 

60,0 

55,3 

140,2 (51,1) 

148,7 (34,8) 

149,8 (42,9) 

192,5 (110,6) 

168,8 (74,1) 

208,0 (101,7) 

184,9 (71,2) 

159,5 (69,8) 

161,5 (53,2) 

Källa: LNU 2010 (standardavvikelser i parentes) 

Könslönegapet före och efter kontroll för 

humankapital 

Den första regressionsanalysen (modell A i tabell 4) visar det ojusterade lönegapet mellan 

könen. Här framkommer att kvinnor tjänar i genomsnitt 13,8 procent mindre i timmen än vad 

män gör. Resultatet är snarlikt, men något högre än, det lönegap på 13,4 procent som 
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Medlingsinstitutet (2014) uppmätt. Uppgifterna från LNU är dock också något äldre, från år 

2010. Enbart kön kan förklara ungefär fem procent av den totala variationen i lön. 

Tabell 4. Regressionsanalys. Faktorer som påverkar 

könslönegapet: humankapital och utbildningsinriktning 

Variabler Modell A Std.fel Modell B Std.fel Modell C Std.fel 

Kvinna -0,149** 0,013 -0,164** 0,012 -0,132** 0,013 

Utbildningslängd   0,043** 0,002 0,045** 0,002 

År i förvärvsarbete   0,021** 0,002 0,020** 0,002 

         - ” -      ^2/100   -0,030** 0,004 0,028** 0,004 

Senioritet    -5,625E-5 0,001 0,001 0,001 

Utbildningsinriktning       

Allmän    

 

 referens  

Humaniora  -0,068* 0,033 

Lärare      -0,143** 0,026 

Samhällsvetenskap      0,109** 0,021 

Sjukvård/omsorg      0,016 0,022 

Natur/data      0,074† 0,038 

Teknik      0,079** 0,019 

Lantbruk      -0,012 0,039 

Tjänster      0,028 0,027 

Offentlig sektor        

Ej fast anställning       

Arbetstid > 30h/vecka       

Intercept 5,151** 0,009 4,302** 0,035 4,233** 0,035 

R2 (justerad) 0,051  0,262  0,304  

Beroende variabel: Logaritmerad bruttotimlön 

I modell B (tabell 4) redovisas könslönegapet efter kontroll för traditionella mått på 

individernas humankapital. Den negativa b-koefficienten för kön visar här en signifikant 

löneskillnad mellan kvinnor och män om 15,1 procent. Utbildningslängd och år i 

förvärvsarbete har båda positiva och signifikanta effekter på lön medan senioritet inte har 

signifikant påverkan. Resultatet med avseende på lön blir särskilt intressant utifrån att det 

ojusterade lönegapet i populationen är ca 13,8 %. Lönegapet mellan könen ökar alltså något 

vid kontroll för utbildningslängd och arbetslivserfarenhet, vilket kan tolkas som att kvinnors 
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humankapital inte värderas lika högt på arbetsmarknaden som mäns humankapital. Detta kan i 

sin tur vara ett resultat av att kvinnor och män har olika utbildningar men kan också bero på, 

exempelvis, att kvinnodominerade och mansdominerade yrken inte värderas lika eller på 

preferensbaserad eller statistisk diskriminering av kvinnor. R2-värdet ökar från fem till hela 

26 procent i denna modell. Humankapital har alltså betydande förklaringsvärde när det gäller 

den totala variationen i lön, även om det inte kan förklara hela löneskillnaden mellan könen 

Utbildningsinriktningens påverkan 

I modell C (tabell 4) inkluderas dummyvariabler för utbildningsinriktning i 

regressionsmodellen med allmän utbildning som referenskategori. Allmän utbildning är den 

kategori som har den jämnaste könsfördelningen men även den lägsta ojusterade 

medeltimlönen (se tabell 3). B-koefficienten för kön minskar något i denna modell, till -0,132, 

vilket motsvarar en signifikant löneskillnad på ungefär 12,4 procent
4
 och alltså ger en skillnad 

på 2,7 procentenheter mellan modell B och C. Skillnader mellan kvinnor och män i val av 

utbildningsinriktning tycks alltså kunna förklara en relativt begränsad del av könslönegapet 

för kvinnor och män med i övrigt likvärdigt humankapital. Inga större förändringar sker i b-

koefficienterna för humankapitalvariablerna, vilket innebär att humankapital, så som det mäts 

här, inte är korrelerat med utbildningsinriktning. Att R2-värdet stiger till drygt 30 procent 

stöder antagandet att valet av utbildningsinriktning har en viss betydelse för framtida lön.  

Ur modellen kan vi även utläsa att personer som läst humaniora och lärarutbildningar i 

genomsnitt har signifikant lägre löner än de med en allmän utbildning, fortfarande vid 

konstanthållning för humankapitalfaktorer. Detta trots att allmän utbildning var den kategori 

med lägst ojusterad medellön. En förklaring till detta är att allmän utbildning är den kategori 

som flest personer med kort, och därmed ospecificerad, utbildning befinner sig i. Lantbruk, 

tjänster samt sjukvård och omsorg har icke-signifikanta b-koefficienter och alltså inte en 

statistiskt säkerställd löneskillnad i jämförelse med allmän utbildning. Utbildningar i 

samhällsvetenskap, teknik samt natur, matematik och data är å sin sida associerade med 

signifikant högre löner än vad allmän utbildning är. B-koefficienten för natur, matematik och 

data är dock bara signifikant på 10-procentsnivån, vilket innebär en relativt hög 

osäkerhetsnivå. 

                                                 

4 Jag omvandlar b-koefficienterna till procentuell förändring med hjälp av formeln 100(exp(b)-1)= 

procentuell förändring i Y. I detta fall alltså 100(exp(-0,132)-1)=-12,4. 
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Ett exempel som kan åskådliggöra vad skillnaderna mellan de olika utbildningsinriktningarna 

innebär i praktiken är att en person med 17 års utbildning inom humaniora i genomsnitt har 

något lägre lön än vad en person med 15 års teknisk utbildning har. Att humaniora och 

lärarutbildningar är de utbildningar som ger sämst löneavkastning är överensstämmande med 

tidigare forskning inom området. Att samhällsvetenskap är förknippad med högst lön, jämfört 

med allmän utbildning, är dock ett oväntat resultat. Möjligtvis kan detta bero på att kategorin 

även inkluderar utbildningar i ekonomi eller juridik, vilka ofta särredovisats i andra studier 

och har en generellt högre lönenivå.  

Sektorstillhörighet, osäker anställning och deltid 

I tabell 5 används samma oberoende variabler som i tabell 4 men sektorstillhörighet, osäker 

anställning och deltidsarbete inkluderas stegvis i analysen. Att arbeta i offentlig sektor har en 

signifikanta negativ b-koefficient och således en egen påverkan på lön, konstanthållet för 

övriga variabler. Löneskillnaden mellan könen minskar till -0,118 i denna modell, vilket 

motsvarar 11,1 procent. Ökningen av R2-värdet från drygt 30 till knappt 32 procent får dock 

ses som tämligen blygsam. Även att ha en tidsbegränsad anställning har en egen signifikant 

negativ korrelation med lön, konstanthållet för övriga variabler, medan b-koefficienten för 

deltidsarbete inte är signifikant skild från noll. R2 ökar något mellan modell D och E men 

ligger still på 0,326 mellan modell E och F i regressionsanalysen. 

Men vad händer med b-koefficienterna för de olika utbildningsinriktningarna? Vi vet redan att 

arbete i offentlig sektor, tidsbegränsade anställning och deltidsarbete är vanligare bland 

kvinnor än bland män. Stämmer min hypotes om att kvinnodominerade utbildningar oftare 

leder till arbete inom offentlig sektor, tidsbegränsade anställningar och deltidsarbete bör de 

kvinnodominerade utbildningsinriktningarnas direkta negativa effekt på lön relativt andra 

inriktningar alltså minska vid kontroll för dessa faktorer (b-koefficienterna bör således öka). 

De kategorier som motsvarar utbildningsinriktningar med störst andel kvinnor är sjukvård och 

omsorg, lärare samt humaniora.  

Studerar vi tabell 5 finner vi att b-koefficienten för humaniora i princip är oförändrad i alla tre 

modeller i tabell 5 och jämfört med modell C i tabell 4. Sjukvårds- och omsorgsutbildningar 

blir däremot associerade med signifikant högre löner än allmän utbildning i modell D, till 

skillnad från i modell C medan b-koefficienten för lärarutbildning minskar till -0,111 i denna 

modell. Skillnaden i lön jämfört med allmän utbildning förändras alltså med knappt tre 
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respektive två procentenheter vid kontroll för arbete inom offentlig sektor. I modell E och F 

ligger b-koefficienten för sjukvårds- och omsorgsutbildningar still medan b-koefficienten för 

lärarutbildning växer något igen. 

Tabell 5. Regressionsanalys. Faktorer som påverkar 

könslönegapet: sektor, osäker anställning, deltidsarbete 

Variabler Modell D Std.fel Modell E Std.fel Modell F Std.fel 

Kvinna -0,118** 0,013 -0,117** 0,013 -0,114** 0,013 

Utbildningslängd 0,047** 0,002 0,047** 0,002 0,047** 0,002 

År i förvärvsarbete 0,020** 0,002 0,018** 0,002 0,018** 0,002 

         - ” -      ^2/100 -0,028** 0,004 -0,024** 0,004 -0,023** 0,004 

Senioritet  0,001 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 

Utbildningsinriktning 

Allmän 

 

referens 

  

referens 

  

referens 

 

Humaniora  -0,064* 0,033 -0,064* 0,033 -0,062† 0,033 

Lärare  -0,111** 0,026 -0,122** 0,026 -0,122** 0,026 

Samhällsvetenskap  0,107** 0,020 0,104** 0,020 0,103** 0,020 

Sjukvård/omsorg  0,045* 0,023 0,044* 0,022 0,045* 0,022 

Natur/data  0,079* 0,038 0,077* 0,037 0,076* 0,037 

Teknik  0,068** 0,019 0,063** 0,019 0,062** 0,032 

Lantbruk  -0,016 0,039 -0,013 0,039 -0,015 0,039 

Tjänster  0,042 0,027 0,038 0,027 0,038 0,027 

Offentlig sektor  -0,092** 0,014 -0,084** 0,014 -0,083** 0,014 

Ej fast anställning    -0,108** 0,020 -0,105** 0,020 

Arbetstid < 30h/vecka     -0,029 0,021 

Intercept 4,220** 0,035 4,258** 0,036 4,263** 0,036 

R2 (justerad) 0,317  0,326  0,326  

Beroende variabel: Logaritmerad bruttotimlön 

Vänder vi uppmärksamheten mot övriga utbildningsinriktningar kan konstateras att 

koefficienterna för tjänster och lantbruk är fortsatt icke signifikanta i alla modeller och b-

koefficienterna för teknik och samhällsvetenskap förändras mycket lite. B-koefficienten för 

natur, matematik och data blir signifikant på en 5-procents signifikansnivå, istället för på en 

10-procentsnivå, vid konstanthållning för sektor men förändras inte nämnvärt.  
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Sammantaget finns en korrelation mellan vissa utbildningsinriktningar och arbete inom 

offentlig sektor medan tidsbegränsade anställningar och deltidsarbete i hög grad verkar vara 

okorrelerade med inriktning på utbildningen. Framför allt är det för lärarutbildningar och för 

sjukvårds- och omsorgsutbildningar som offentlig sektor medierar sambandet med lön, vilket 

kan tolkas som att dessa utbildningar i högre grad leder till arbeten inom stat, kommun och 

landsting. Förändringarna i utbildningsinriktningarnas b-koefficienter är dock genomgående 

relativt små och R2-värdet ökar inte mycket av att de tre senare variablerna tillförs analysen. 

Känslighetsanalys 

När alla individer med mindre än nio respektive tolv års utbildning exkluderas ur materialet 

kvarstår de huvudsakliga sambanden. Vid en analys av bara individer med mer än 12 års 

utbildning minskar dock könslönegapet med 5,3 procentenheter, från 16,0 till 10,7 procent, 

vid kontroll för utbildningsinriktning och när alla med under 15 års utbildning exkluderas 

minskar könslönegapet med nästan sju procentenheter. I den senare modellen ökar även R2 

med dryga tio procent när utbildningsinriktning inkluderas. Utbildningsinriktning har alltså 

större betydelse för att förklara könslönegapet mellan högutbildade individer. Ett inte helt 

överraskande resultat i och med att högre utbildning ofta innebär mer specialisering. 

Humaniora och lärarutbildningar är dock associerade med lägst löner medan 

samhällsvetenskap och teknik är associerade med högst löner oavsett utbildningslängd.  

Delar av den negativa effekten som lärarutbildning och sjukvårds- och omsorgsutbildning har 

på lön jämfört med andra utbildningsinriktningar fångas fortsatt upp av sektorsvariabeln. 

Sektor tycks dock vara en viktigare mediator för alla utbildningsinriktningar när bara 

individer med mer än gymnasieutbildning analyseras. Dock oftast i den meningen att 

konstanthållning för sektor leder till minskade b-koefficienter, och alltså mindre 

löneskillnader i jämförelse med allmän utbildning, för övriga utbildningsinriktningar. 

Som tidigare nämnts blir antalet observationer som analyseras betydligt färre när lågutbildade 

personer exkluderas ur analysen. Att vissa utbildningsinriktningskategorier, framför allt 

lantbruk, humaniora och natur- matematik och data, därmed blir mycket små gör att resultaten 

generellt sett blir mindre pålitliga.  
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Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att närmare undersöka hur könslönegapet påverkas av kvinnors 

och mäns val av olika utbildningsinriktningar. Kvinnor har kraftigt ökat sin genomsnittliga 

utbildningslängd och sitt deltagande på arbetsmarknaden de senaste decennierna men trots 

längre utbildningstider och lika mycket arbetslivserfarenhet har de fortfarande lägre löner än 

män i genomsnitt.  

I den empiriska analysens första steg jämfördes det ojusterade könslönegapet med det 

könslönegap som finns kvar när sedvanliga mått på humankapital inkluderats i modellen. 

Resultaten, i likhet med tidigare forskning, visade att en påtaglig löneskillnad kvarstod även 

mellan män och kvinnor med likvärdigt humankapital och till och med att löneskillnaderna 

ökade något vid kontroll för humankapital. Min modell hade visserligen inte möjlighet att 

kontrollera för avbrott i karriären, vilket skulle kunna vara något som påverkar både 

humankapital och löneutveckling negativt samt är vanligare bland kvinnor (se Polachek, 

1981). Även om det självklart hade varit bättre att inkludera en sådan variabel är det dock 

osannolikt att detta skulle ha lett till radikal förändring av könslönegapet. Att kvinnor 

uppvisar ett jämbördigt humankapital som män innebär också att Beckers (1981) 

specialiseringsteori inte är tillämplig på män och kvinnors investering i utbildning i termer av 

antal år. Dock går det inte att genom denna uppsats avgöra huruvida en könsstereotyp 

specialisering tenderar att ske efter det att utbildningen är slutförd.  

Det faktum att klassiska mått på humankapital inte är tillräckliga för att förklara 

könslönegapet ledde mig in på att undersöka ifall kvinnor och mäns val av olika 

utbildningsinriktningar kunde bidra till analysen. Den första hypotesen som uppsatsen avsåg 

testa (H1) var således att könslönegapet i Sverige delvis kan förklaras av det faktum att fler 

kvinnor, trots längre absoluta utbildningstider, läser utbildningsinriktningar som ger sämre 

avkastning på utbildning. Mina resultat ger stöd för hypotesen så till vida att könslönegapet 

faktiskt minskar något vid kontroll för utbildningsinriktning. Framför allt påverkas 

könslönegapet för personer med mer än 12 års utbildning. Jämfört med sedvanliga mått på 

humankapital, som bidrar med drygt 20 procentenheter förklarad varians i lön, så är 

utbildningsinriktningens förmåga att förklara löneskillnader dock begränsad, med ett bidrag 

på mellan fyra och tio procent ytterligare förklarad varians (beroende på utbildningslängd). 
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Flera tidigare studier om utbildningsinriktningens påverkan på könslönegapet har visat att 

utbildningsinriktningen har något större betydelse än vad som framkommer i min analys. 

Dessa tidigare studier är dock inte gjorda på svenska data och har enbart undersökt individer 

med examina från eftergymnasiala utbildningar (ex. Livanos och Pouliakas, 2012; Bobbit-

Zeher, 2007, Shaumann, 2006). Utifrån denna undersökning är det därför svårt att uttala sig 

om huruvida utbildningsinriktning faktiskt har en mindre påverkan på könslönegapet i Sverige 

jämfört med exempelvis i Grekland och USA eller om det är skillnader i urvalen för 

undersökningarna som ligger bakom olikheterna i resultaten. Att utbildningsinriktningens 

påverkan faktiskt ökar för gruppen med mer än 12 års utbildning pekar ändå åt samma håll 

som övriga studier. 

Helt i linje med tidigare forskning är dock resultatet att det är pedagogiska och humanistiska 

studier som är associerade med den lägsta löneavkastningen, för både kvinnor och män (Prix, 

2013; Grave och Goerlitz, 2012; Livanos och Pouliakas, 2012). Med en humankapitalteoretisk 

utgångspunkt kan detta förklaras med att dessa utbildningsinriktningar leder in i yrken som är 

mindre produktiva och därför betalar mindre (Becker, 1975). Utbildningens innehåll kan även 

ses som specifikt humankapital, snarare än generellt, och således bara vara relevant för vissa 

arbetsgivare. Ifall efterfrågan på arbetskraft med specifikt humankapital inom just pedagogik 

och humaniora är låg påverkar detta i så fall lönerna negativt. Detta skulle kunna vara fallet 

för utbildningar inom humaniora, vilka bitvis har blivit hårt kritiserade i samhällsdebatten för 

att inte vara attraktiva och inte leda till jobb (Fölster, Kreicbergs, Sahlén, 2011) men borde 

knappast vara det för lärarutbildningar där efterfrågan på arbetskraft är relativt hög (Karlsson, 

2014, s. 61-4). Vad som faktiskt menas med att vissa yrken är mer eller mindre ”produktiva” i 

ett marknadsekonomiskt perspektiv kan också diskuteras utifrån kritiken att, den inom 

ekonomisk forskning vedertagna, definitionen av produktivitet inte är könsneutral (Nelson, 

1995). 

I nästa steg försökte jag förklara varför kvinnors utbildningsval är associerade med lägre 

framtida löner. Min andra hypotes (H2) var att kvinnodominerade utbildningsinriktningars 

effekt på lön medieras av arbete inom offentlig sektor, tidsbegränsade anställningar och 

deltidsarbete och att detta delvis kan förklara varför vissa kvinnodominerade 

utbildningsinriktningar är associerade med lägre löner. Mina resultat stöder bara delvis denna 

hypotes. Vad gäller tidsbegränsade anställningar och deltidsarbete ger undersökningen inget 

uttryckligt stöd för att vissa utbildningsinriktningar i högre grad än andra är förknippade med 

dessa typer av arbeten och därför i sin tur leder till lägre löner. Alltså finns inte heller något 
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som pekar på att just kvinnodominerade utbildningar leder in tidsbegränsade anställningar och 

deltidsarbete. Resultaten för offentlig sektor är däremot något tvetydiga. Arbete inom 

offentlig sektor uppvisar ett signifikant negativt samband med lön och den relativt låga 

löneavkastningen för de kvinnodominerade utbildningsinriktningarna lärare och sjukvård- och 

omsorg kan, till en viss del, förklaras av att de leder till arbeten i offentlig sektor. Den låga 

löneavkastningen för utbildningar i humaniora, vilka också är kvinnodominerade, kan dock 

inte förklaras av detta.  

Könsdifferentierade utbildningsval kan alltså förklara en del av könslönegapet, om än en 

relativt liten sådan. De faktorer jag i denna uppsats undersökt som möjliga orsaker till detta 

har emellertid visat sig ha begränsat förklaringsvärde för att förstå på vilket sätt kvinnors 

utbildningsval påverkar framtida löneavkastning negativt. För att förstå detta får vi alltså 

vända oss till andra existerande teorier. 

Enligt Paula England (1982, 1992) är anledningen till att kvinnoyrken generellt betalar sämre 

att kvinnors arbete och ”kvinnliga” egenskaper undervärderas på arbetsmarknaden. Denna 

”devaluering” blir en form av värdediskriminering som ändå fortgår helt lagligt. Om Englands 

devalueringsteori även är applicerbar på utbildning skulle det alltså finnas ett negativt linjärt 

samband mellan andelen kvinnor på en utbildning och löneavkastningen för denna utbildning 

eftersom den skulle undervärderas av samhället och av arbetsgivare. Mina resultat kan inte 

sägas gå helt i linje med devalueringsteorin. Även om kvinnodominerade utbildningar på ett 

generellt plan är associerade med lägre framtida löner går det inte att visa på ett linjärt 

samband mellan andel kvinnor och lön på det sätt som Bobbit-Zeher (2007) gör i sin studie av 

amerikanska studenter. Snarare ligger min uppsats närmare Magnussons (2013) resultat då 

min analys visar att vissa kvinnodominerade utbildningar visserligen är associerade med lägre 

löner men att det är jämställda utbildningar såväl som mansdominerade som är associerade 

med högre löner.  

Även om Englands devalueringsteori inte helt kan beskriva sambanden mellan kön, lön och 

utbildningsinriktning vill jag ändå dröja kvar vid konceptet devaluering. Intressant i detta 

sammanhang är nämligen Shaumanns (2006) studie som visar att det är ”people-oriented 

skills”, snarare än kvinnligt kodade egenskaper i allmänhet, som är associerade med både 

lägre löner och med yrken där flest kvinnor arbetar. Jag vill mena att service- och 

omsorgsrelaterade egenskaper är själva essensen i vad vi kallar ”kvinnlighet” och ”kvinnliga 

egenskaper” i långt högre grad än vad exempelvis verbala färdigheter som också anses 

kvinnligt kodade är (exempelvis i nämnda Shaumann, 2006). Att den minskade 
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könssegregeringen inom utbildningssystemet de senaste decennierna främst beror på att 

kvinnor tagit sig in på traditionellt mansdominerade utbildningar, medan män fortfarande i låg 

grad väljer (kvinnodominerade) utbildningar inom just service, utbildning och omsorg 

(England 2010; SCB, 2014), tyder på att ”people-oriented skills” ses antingen som ”något för 

kvinnor” eller som på annat sätt oattraktiva för män.  

Även om det är vanskligt att dra några entydiga slutsatser av detta skulle alltså devaluering av 

”people-oriented skills” kunna vara en möjlig delförklaring till den relativt låga 

löneavkastningen från sjukvårds- och omsorgsutbildningar samt från lärarutbildningar i och 

med att dessa två utbildningsinriktningar är de mest könssegregerade och samtidigt de två 

som i högst grad kräver ”people-oriented skills”. Detta är om inte annat ett område för 

framtida studier att fördjupa sig i. Noterbart är även att den förstnämnda kategorin inkluderar 

läkare såväl som sjuksköterskor, socionomer och sjukgymnaster. Skulle läkarna exkluderas 

hade det genomsnittliga löneläget för sjukvård- och omsorg sannolikt försämrats och andelen 

kvinnor ökat ytterligare eftersom flest män återfinns i gruppen läkare.  

Men humaniora då? Studier inom humaniora är inte i lika hög grad som de andra 

kvinnodominerade utbildningsinriktningarna kopplade till ”people-oriented skills”, vilket gör 

att en devaluering av dessa egenskaper verkar osannolik som förklaring till den låga 

löneavkastningen för utbildningsinriktningen. Inte heller medierar offentlig sektor sambandet 

mellan humaniora och lägre löner. Kanske är det mest fruktbart att förstå utbildning i 

humaniora som just en form av specifikt humankapital (Becker, 1975), vilket har en låg 

efterfrågan på dagens arbetsmarknad. Dock kvarstår att förklara varför presumtiva studenter 

och då främst kvinnor trots allt väljer utbildningar inom detta område.  

Om humaniora kan kopplas till önskvärda och ”kvinnligt” kodade egenskaper kan den form 

av ”könsessentialistiskt självförverkligande” som Charles och Bradley (2009) diskuterar vara 

en möjlig förklaring. Att all form av kulturkonsumtion och kulturutövande med undantag för 

spelande av musikinstrument idag är vanligare bland kvinnor än bland män (Brodén, 2013, s 

12) tyder på att det finns en viss sådan koppling. Inom kategorin för humaniora ryms 

utbildningar inom konst, tv-produktion, museivetenskap och teologi, vilket alla är 

utbildningar som lätt går att koppla till identitetsskapande och till ”passioner”. På samma sätt 

som Hakim (2002) och Becker (1985) menar att kvinnors preferenser för familj får dem att 

välja bort välbetalda yrken som inte är kompatibla med familjeansvar kanske möjligheten att 

få förverkliga sig själv genom sitt utbildningsval i vissa fall väger över ekonomisk rationalitet.  
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Det kan dock vara av värde att även diskutera rationalitet med utgångspunkt i vilka 

handlingsalternativ en individ faktiskt upplever som reella, snarare än från en position där 

”perfekt information” förutsätts. För den enskilda individen kan valet av en utbildning i 

humaniora i så fall upplevas ekonomiskt rationellt om det ställs mot alternativet att inte 

vidareutbilda sig alls. Även Englands (2010) konstaterande, att kvinnor gör könsatypiska val 

först när mobilitet uppåt inom ramen för ett könstraditionellt val inte är möjligt, kan utifrån 

detta resonemang vara en pusselbit i förklaringen till varför kvinnor fortsätter välja 

humanistiska utbildningar. Att välja könstraditionellt blir helt enkelt det lättaste och det minst 

riskabla valet att göra då det inte riskerar att utsätta individen för det obehag eller de 

sanktioner som normbrytande kan vara förenat med (Fenstermaker & West, 2002). Detta kan 

även vara en förklaring till att få kvinnor väljer tekniska och naturvetenskapliga eller 

matematiska utbildningar, trots dessa utbildningars relativt höga löneavkastning. 

Sammanfattning och avslutande kommentarer 

Könsdifferentierade utbildningsval är en bidragande orsak till de löneskillnader som finns 

mellan kvinnor och män i Sverige idag. De könsdifferentierade utbildningsvalens bidrag till 

att förklara könslönegapet är dock något mindre än förväntat med tanke på att Sverige har ett 

relativt könssegregerat utbildningssystem och att problemet med ”lågbetalda kvinnoyrken” 

tycks vara ständigt levande i samhällsdebatten. 

Löneskillnaderna mellan olika utbildningsinriktningar kvarstår i huvudsak också vid kontroll 

för sektorstillhörighet, tidsbegränsade anställningar och deltidsarbete. Offentlig sektor 

medierar delvis sambandet mellan lön och de kvinnodominerade lärarutbildningarna 

respektive sjukvårds- och omsorgsutbildningarna men detta samband är inte överdrivet starkt.  

Om vi inte tror att det är en slump att flera typiska kvinnoutbildningar ger låg avkastning på 

utbildning, vilket verkar osannolikt, bör alltså andra faktorer som kan vara viktiga mediatorer 

för sambandet mellan vissa kvinnodominerade utbildningsinriktningar och lägre lön studeras. 

Även frågan om varför kvinnor väljer utbildningar med låg löneavkastning behöver 

analyseras ytterligare – är det preferenser, socialisering eller samsas de två i idén om 

könsessentialistiskt självförverkligande?  

Till sist några ord om vad som kan göras här och nu. Behovet av ”kvinnoyrken” som 

sjuksköterskor, socionomer och lärare kommer finnas kvar så länge det finns sjuka och unga i 

samhället och vi har ambitionen att upprätthålla någon typ av välfärdsstat. Ur ett 
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samhällsperspektiv är det viktigt att individer inom dessa yrken gör ett arbete av hög kvalitet, 

vilket i hög grad är beroende av den utbildning som ges innan inträdet på arbetsmarknaden. 

Att, vilket vissa tidigare studier förespråkat, lösa problemet med att de utbildningar som 

kvinnor väljer har en låg förväntad löneavkastning genom att uppmana och uppmuntra 

kvinnor att välja andra utbildningar för att höja sina löner är en riskabel strategi. Detta riskerar 

att på sikt urholka utbildningarnas studentunderlag och därmed kvalitet. I alla fall så länge 

kvinnornas övergång till andra utbildningsinriktningar inte matchas av ett lika stort inflöde av 

män till de traditionella ”kvinnoutbildningarna”, vilket inte tycks vara fallet idag enligt vare 

sig SCB (2014, s. 34), England (2010) eller Charles och Bradley (2002, 2009).  

För att nå en lösning på problematiken krävs alltså aktivt arbete på flera fronter – att bryta 

normer kring kön och uppmuntra unga kvinnor att utbilda sig inom ämnen som teknik och 

naturvetenskap är en del. Att lyckas med projektet att locka män till de utbildningar som 

kvinnor samtidigt uppmuntras att välja bort, på grund av för låga framtida löner, verkar dock 

orimligt genom enbart normkritiskt arbete. Alltså måste vi också på allvar ta tag i frågan om 

varför vissa kvinnligt kodade egenskaper systematiskt undervärderas på arbetsmarknaden. 

Att besvara den frågan ligger dock inte inom ramen för denna uppsats syfte, utan kräver så väl 

fortsatta akademiska studier som ökad politisk uppmärksamhet. 
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