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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur den lönemässiga avkastningen av utbildning skiljer sig 

utifrån utbildningsmässig och klassmässig bakgrund. För att analysera detta gjordes multipla 

linjära regressionsanalyser (OLS) med data från Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2010. 

LNU är intervjustudier gjorde på ett representativt urval av svenska befolkningen. 

Beroendevariabel i regressionsanalyserna är timlön. Föräldrarnas högsta utbildningsnivå 

definierar utbildningsbakgrunden. Klassmässig bakgrund definieras utifrån vilken position i 

SCB:s (Statistiska centralbyrån) socialekonomiska indelning (SEI) föräldrarna har.  

 

Studiens resultat visar i huvudsak 2 resultat. (1) I Sverige tjänar barn till personer som 

genomgått teoretiskt gymnasium eller universitets-/högskoleexamen mer på att utbilda sig än 

vad barn till personer vars högsta utbildning är grundskola gör. (2) Barn till egna företagare 

tjänar mer på att utbilda sig än vad barn till arbetare gör. Detta gör att personer ur 

privilegierade grupper tjänar mest på att utbilda sig i Sverige. Med detta går studiens resultat 

mot tidigare studier gjorda i USA. Där tjänar personer ur mindre privilegierade grupper mest 

på att utbilda sig. 

 

Att Sverige har små löneskillnader påverkar troligtvis resultatet på hur de ekonomiska 

förtjänsterna av utbildning ser ut. Avkastningen på utbildning för barn till arbetare eller till de 

med grundskola som högsta utbildning skulle inte bli större med större löneskillnader 

Nyckelord 

utbildningsmässig avkastning, utbildningseffekter och social mobilitet  
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Inledning 

Utbildning med alla dess komponenter är en central byggsten i det moderna 

välfärdsbyggandet. Ur ett ekonomiskt perspektiv motiveras utbildning med att fler använda 

och bättre utvecklade intellekt skapar effektivare produktion. Utbildning ska också ha en 

ekonomiskt utjämnande effekt. Personer från ekonomiskt utsatta förhållanden ska via 

utbildning ges möjlighet att skaffa sig en god ekonomi. Om en person byter social position 

genom att utbilda sig har utbildning bidragit till social mobilitet. 

 

Utgångspunkten för att kunna förklara om det sker social mobilitet är att utreda vilken den 

ursprungliga sociala positionen, dvs. bakgrund, personer har för att sedan se om de byter 

social position. Bakgrunden kan påverka på fler än ett sätt om social mobilitet sker. Om 

exempelvis storleken på den ekonomiska förtjänsten (avkastningen) av utbildning skiljer sig 

p.g.a. bakgrund, påverkar bakgrund möjligheten till social mobilitet via utbildning. Tidigare 

forskning menar att undersökande av skillnader i effekter av utbildning utifrån bakgrund har 

sociologisk relevans. (Brand & Xie, 2010, s 292-293). Slutsatser från tidigare forskning 

menar att utbildning bidrar till social mobilitet (se b.la. Brand & Xie, 2010; Hout, 2012; 

Maurin & McNally 2008). Samtidigt ger tidigare sociologisk forskning en bild av Sverige 

som unikt vad det gäller social mobilitet p.g.a. relativt små klasskillnader (Erikson & Jonsson, 

1996, s 57). Då Sverige har en unik situation gällande social mobilitet finns det utifrån att 

utbildning bidrar till social mobilitet och att bakgrund kan påverka effekterna av utbildning ett 

sociologiskt värde att i Sverige undersöka om/hur de ekonomiska effekterna av utbildning 

skiljer sig åt beroende av bakgrund. 

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om/hur det i Sverige blir olika ekonomiska effekter av 

utbildning, beroende av klass- och utbildningsmässig bakgrund. 
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Avgränsningar 

Svenska förhållanden är i fokus i uppsatsen och därmed används svensk data. 

Positiva effekter av utbildning kan beskrivas som förtjänst eller avkastning av utbildning. 

Avkastning på utbildning kan ske inom en rad olika områden. Då ekonomisk avkastning är 

uppsatsens fokus kommer uppsatsen att analysera vilken avkastning utbildning ger på 

individers timlön.  

Teori och tidigare forskning  

Förtjänster av utbildning 

Inom forskningen har det förekommit diskussioner om det verkligen funnits vinster med att 

genomgå högre studier. Det har varit känt att personer som genomgått högre studier, det som i 

Sverige motsvarar gymnasie- och universitets- och högskoleutbildningar (high school och 

college) mår bättre, lever längre, får bättre betalda jobb och i mindre utsträckning är 

arbetslösa än de som inte genomfört dessa utbildningar (Hout, 2012, s 380). Att detta är 

effekter av högre studier har forskare ifrågasatt då personer som klarar av högre studier kan ha 

fördelar genom att de av sin föräldrar får gynnsamma ekonomiska, kulturella och sociala 

förutsättningar. De gör bra ifrån sig på begåvningstest, vilket gör att redan innan de börjar 

sina högre studier har med sig både kunskaper och egenskaper som inte ingår i läro- eller 

undervisningsplaner men som är tillgångar som gör det lättare att klara av högre studier. De är 

även fördelar på arbetsmarknaden och till att nå ett högre välmående (Hout, 2012, s 380). 

Därmed har forskare ifrågasatt om det verkligen är högre studier som gör att personer får 

fördelar på arbetsmarknaden. Det finns snarare mycket som tyder på att avklarandet av högre 

studier beror på att personerna redan innan studierna bär med sig tillgångar och fördelar som 

på ett positivt sätt påverkar så väl studieresultat som position på arbetsmarknad och 

välmående (Hout, 2012, s 380). Trots ifrågasättandet om högre studier gagnar personer utifrån 

grunden som redovisas ovan, visar modern forskning att avklarande av studier på högre nivå 

hjälper människor till ett bättre liv (Hout, 2012, s380). Tidigare forskning visar att när 

antagningskraven till universitet och högskolor ändrats så att de personer som vanligen är 

underrepresenterade på universitetsnivå får tillgång till utbildningarna får de samma positiva 
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effekter som andra som genomgår högre studier (Hout, 2012, s 380). Som exempel ändrades 

antagningarna till franska universitet efter 1968 års proteströrelser. Personer som inte skulle 

klarat av tidigare inträdeskrav antogs vid utbildningarna och dessa personer erhöll många av 

de fördelar på bl.a. arbetsmarknaden genom högre lön som personer, som blivit antagna enligt 

de ”normala kraven” innehade (Maurin & McNally, 2008). Detta visar att även om de initialt 

inte har de fördelar som belönas i både studier och på arbetsmarknaden erhåller de personer 

som genomgår högre studier fördelar på bl.a. arbetsmarknaden oavsett bakgrund. 

 

Det är inte bara så att människor i stort gagnas av att utbilda sig utan forskning har visat att de 

personer som är minst troliga att genomgå högre studier (vilket också är personer som genom 

sin bakgrund inte har med sig fördelar för att klara av studier och på det stora hela få ”bättre” 

liv) är de som tjänar mest på att utbilda sig (Brand & Xie, 2010).   

Social mobilitet via utbildning 

Social mobilitet uppstår om en person byter position i det sociala systemet. Tidigare forskning 

visar att universitets- eller högskolestudier ger möjlighet till social mobilitet. Den sociala 

mobiliteten kommer av att en utbildning på college generellt ger tillgång till andra yrken och 

en högre lönenivå än vad som är fallet utan collegutbildning (Brand och Xie, 2010, s 284; 

Hout 2012, s 394) Att högre lön är ett resultat av universitets- eller högskoleexamen gör att 

personer ur mindre privilegierade grupper får tillgång till arbete med en högre lönenivå än den 

de fått utan utbildning (Brand & Xie, 2010, s 288-289). Högre lönenivåer som utbildning 

medför ger inte bara möjlighet till social mobilitet utan gör också att personer ur mindre 

privilegierade grupper tjänar mer på att utbilda sig vid universitet eller högskola än vad 

personer ur mer privilegierade grupper gör (Brand & Xie, 2010; Hout, 2012). Mer ingående 

förklaringar till hur detta går till presenteras under avsnittet Den negativa urvalshypotesen. 

 

Mekanismer bakom utbildningsmässig klassreproduktion 

Tidigare forskning slår fast att klass påverkar utbildning och att personer från mindre 

privilegierade grupper studerar på högre nivå i mindre utsträckning än vad personer från mer 

privilegierade grupper gör (Hout, 1996; Erikson & Jonsson 2002). Då bakgrund på detta sätt 

har en allmän påverkan på personers utbildningsnivå och som tidigare påpekades att 

utbildningsnivå påverkar lönenivå reproduceras klasstillhörighet mellan generationerna. Att 

det är vanligare att genomgå akademisk utbildning för personer vars föräldrar gjort det 
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påverkar mer än bara utbildningsnivå. I förlängningen påverkar det även positioner på 

arbetsmarknaden och ekonomi då högre utbildning ger möjlighet till jobb med större 

avkastning på arbetsmarknaden i form av bl.a. högre lön (Jonsson, (1996), s 135-136). Vidare 

finns även ett samband mellan utbildningsnivå och de resursstarkaste grupperna då dessa 

präglas av personer med hög utbildningsnivå (Jonsson, 1996, s 135). 

 

Sverige urskiljer sig i internationell jämförelse genom att det är vanligare att personer byter 

klass i Sverige än det är i andra länder; dvs. den sociala mobiliteten i Sverige är hög (Breen & 

Jonsson, 2005). En trolig orsaksförklaring till att Sverige har hög social mobilitet är att de 

relativt små ekonomiska skillnaderna i Sverige gör det lättare att byta klass (Esping-Andersen, 

2006). Precis som vad det gäller social mobilitet sticker Sverige ut i internationell jämförelse 

med en relativt liten ojämlikhet i utbildningsnivå med hänsyn till klassbakgrund. Förklaring 

till detta ligger b.la. i att utbildning i Sverige är gratis för alla medborgare och 

klasskillnaderna i Sverige är mindre än i andra länder (Erikson & Jonsson, 1996, s 57). Att 

Sverige sticker ut i internationell jämförelse vad det gäller social mobilitet är av intresse för 

uppsatsens analyser då bl.a. den sociala mobiliteten tenderar att vara hög när de ekonomiska 

ojämlikheterna är små (Mare, 2011, s 5). Uppsatsen syftar till analysera om den ekonomiska 

avkastningen på utbildning i Sverige skiljer sig beroende av bakgrund. Om den ekonomiska 

avkastningen av bakgrund skiljer sig beroende på bakgrund är det en ojämlik avkastning. 

Eftersom Sverige har hög social mobilitet som delvis kan förklaras av små ekonomiska 

ojämlikheter är det sannolikt att Sveriges höga sociala mobilitet påverkar den ekonomiska 

avkastningen på utbildning. De mindre priviligierade gruppernas lönemässiga avkastning kan 

vara bli mindre i Sverige då skillnaden i lönenivå mellan de jobb högre utbildning ger tillgång 

till och de som de annars haft tillgång till är relativt liten. 

 

Trots att Sverige står ut i internationell jämförelse vad det gäller social mobilitet har social 

bakgrund en stark påverkan på utbildningsnivå. Barn till föräldrar som studerat vid universitet 

studerar även de vid universitet i större utsträckning än barn till föräldrar som inte gjort det. 

(Erikson & Jonsson, 1996, s 4). Genom detta sker en utbildningsmässig klassreproduktion 

(Erikson & Jonsson, 1996, s 9-11) Orsaker till utbildningsmässig klassreproduktion är t.ex. att 

föräldrar ur medelklassen har möjligheter att hjälpa sina barn att klara studierna genom god 

utbildning. Genom detta kan de hjälpa till med skolarbete och de har kunskaper runt 

skolsystemets funktion (Erikson & Jonsson, 1996, s 30, 52). Val av skola påverkar också då 
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medelklassen kan flytta till ett område med bättre fungerande skolor (Erikson & Jonsson, 

1996, s 52).  

 

Den negativa urvalshypotesen  

Tidigare forskning visar att social bakgrund påverkar avkastning av en högskole- eller 

universitetsutbildning där personer från mindre privilegierade grupper tjänar mer på att 

utbilda sig än personer ur mer privilegierade grupper (Brand & Xie, 2010; Hout, 2012). 

Förklaringar till att social bakgrund påverkar avkastningen av högskole- universitetsexamen 

ligger i Den negativa urvalshypotesen (se bl.a. Brand & Xie, 2010; Hout, 1988; Hout, 2012). 

Fenomenet Den negativa urvalshypotesen (negative selection hypothesis) innebär att personer 

med bakgrund i grupper med låg benägenhet att avlägga en universitets- eller 

högskoleexamen får större avkastning av att avlägga en universitets- eller högskoleexamen än 

vad personer ur grupper med högre benägenhet att genomgå universitets- högskoleutbildning 

(Brand & Xie, 2010, s 274). Motsatsen till Den negativa urvalshypotesen är Den positiva 

urvalshypotesen (positive selection hypothesis) och innebär således att den som tjänar mest på 

att avlägga högre utbildning är en person ur en grupp med hög benägenhet att avlägga 

universitets- högskoleutbildning.  

 

Det som sker i den negativa urvalshypotesen är att personer ur mindre privilegierade grupper 

(vilka har en låg benägenhet att genomgå universitets- eller högskoleutbildningar) genom 

utbildning skaffar sig större tillgångar i form av bl.a. socialt kapital (sociala kontakter), vanor 

och beteendemönster som gör dem mer eftertraktade som anställda och större humankapital 

(utbildningsnivå) än de haft om de inte genomgått universitets- eller högskoleutbildningar. 

Med dessa tillgångar belönas de ekonomiskt på arbetsmarknaden (Brand & Xie, 2010, s 293; 

Hout, 2012, s 395).  Samtidigt som personer ur mindre privilegierade grupper via sin 

bakgrund inte har dessa tillgångar har personer ur mer privilegierade grupper (vilka har en 

hög benägenhet att genomgå universitets- eller högskoleutbildningar) p.g.a. sin bakgrund i 

större utsträckning dessa tillgångar som belönas på arbetsmarknaden (Brand & Xie, 2010, s 

293). Uppkomsten av den negativa urvalshypotesen ligger inte i att de personer som kommer 

från grupper med låg benägenhet att utbilda sig får högre lön när de utbildar sig än vad 

personer ur grupper med hög benägenhet att utbilda sig får. Grunden ligger i att personer ur 

mindre privilegierade grupper inte får tillgång till de jobb som kräver universitets- 

högskoleutbildning om de inte avlägger examen från universitet eller högskola. (Brand & Xie, 
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2010, s 293). Skillnaden ligger således i att det blir större löneskillnad för personer ur mindre 

privilegierade grupper om de utbildar sig eller inte, än vad som är fallet för personer ur mer 

privilegierade grupper. 

Alternativa förklaringar  

Vad det gäller avkastning på studier utifrån social klassmässig bakgrund finns teorier vars 

slutsatser delvis motsäger Den negativa urvalshypotesens. En av dessa teorier är Lins teori om 

ojämlikhet i socialt kapital. Socialt kapital definieras av Lin som sociala relationer och 

nätverk som ger möjlighet till avkastning i form av bättre jobb, bättre hälsa, tidigare 

befordringar m.m. (Lin, 2000, s 786). Både storlek och utformning av det sociala kapitalet och 

avkastningarna från det sociala kapitalet skiljer sig åt mellan olika grupper och detta gör att 

det uppstår ojämlikhet i socialt kapital (Lin, 2000, s 786). Ojämlikheten i socialt kapital 

gynnar ekonomiskt starkare grupper genom att de är mer privilegierade vad det gäller socialt 

kapital än vad ekonomiskt mer utsatta grupper är (Lin, 2000, s 793). Som ett konkret exempel 

på hur det sociala kapitalet påverkar humankapitalet, påverkas val av utbildning av vänners 

utbildningsnivå genom att skolambitioner inom umgängeskretsar smittar av sig samt att den 

enskilde tjänar på att göra samma val som sina vänner (Erikson & Jonsson, 1996, s 30). Detta 

fenomen förklarar en del av det faktum att personer ur medelklassen i större utsträckning än 

personer ur arbetarklassen går universitet- eller högskoleutbildningar; en person ur 

medelklassen tjänar ur ett socialt perspektiv mer på att gå på universitet eller högskola än en 

person ur arbetarklassen. Likväl som att det sociala kapitalet genom förtjänster att göra 

samma val som sina vänner påverkar val att gå högre utbildningar eller inte påverkar det val 

av högre utbildning. Olika utbildningar ger tillgång till yrken i olika lönenivåer. Om det 

sociala kapitalet påverkar en person till en utbildning med tillgång till yrken med högre 

lönenivå kan det sociala kapitalet påverka effekten utbildning ger på lön. Ur denna process 

skulle medelklassens lönemässiga avkastning på lön kunna vara högre än arbetarklassens. 

Eftersom denna uppsats analyser utgår från svenska förhållanden för ekonomisk avkastning 

på studier och social mobilitet och de skiljer sig från de som råder i USA finns det en 

möjlighet att Lins teori om ojämlikhet i socialt kapital kan ge möjligheter till bättre 

förklaringar än vad Den negativa urvalshypotesen ger. 
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Hypotes 

Den negativa urvalshypotesen predicerar att de som tjänar mest på att utbilda sig är personer 

med bakgrund i mindre privilegierade grupper. D.v.s. personer ur arbetarklassen eller de vars 

föräldrar inte studerat vid universitet eller högskola.  

Metod och data 

Metod 

I uppsatsen används multipla regressionsanalyser för att undersöka sambanden mellan 

klassmässig och utbildningsmässig bakgrund och ekonomisk avkastning på utbildning. 

Data och urval 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) 

Data från Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2010 ligger till grund för uppsatsens analyser. 

LNU har i olika omgångar genomförts sedan 1960-talet (1968 genomfördes det som benämns 

som den första Levnadsnivåundersökningen). LNU bedrivs genom intervjuer på ett 

representativt urval av svenska befolkningen (Evertsson & Magnusson, 2014, s 33-35). I 

urvalet för LNU 2010 ingick 8889 personer födda mellan 1935 och 1981 (Göransson & 

Johansson, 2012, s 5-6). Genom att använda denna typ av data skapas en möjlighet till att dra 

slutsatser om befolkningen i stort, utifrån undersökningens resultat. 

Beroendevariabel Bruttotimlön 

Eftersom uppsatsen ska analysera ekonomisk avkastning på utbildning används intjänad 

timlön innan skatt (bruttotimlön) som beroende variabel. Genom att använda timlön för att 

mäta ekonomisk avkastning på utbildning följs tidigare forsknings val beroendevariabel 

(Brand & Xie, 2010, s 282; Hout, 2012, s 382). Med användning av bruttotimlön undviks 

risken att förhållanden som inte är relevanta för undersökningen så som arbetade timmar 

påverkar utfallet, vilket hade varit fallet om t.ex. bruttomånads- eller bruttoårslön använts.  
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I de modeller som används i uppsatsen kommer bruttotimlön (beroende variabeln) att vara 

logaritmerad, detta innebär att förändringar i bruttotimlön i modellerna är procentuell (Edling 

& Hedström, 2003, s 161). Det är brukligt att använda sig av procentuella förändringar i 

forskning runt lön. Utöver detta används en logaritmerad beroendevariabel då tidigare 

forskning visat att effekten som utbildningsår får på timlön påverkas av bakgrund (Brand & 

Xie, 2010; Hout, 2012). Detta innebär att effekten en oberoende variabel (utbildningsår) har 

på beroendevariabeln (timlön) påverkas av värdet i en annan oberoende variabel (bakgrund). I 

dessa fall logaritmeras beroendevariabeln (Edling & Hedström, 2003, 161).  

Oberoende variabel Utbildningsår 

Antalet utbildningsår används i uppsatsens olika modeller för att kunna analysera sambandet 

mellan utbildning och ekonomisk förtjänst i timlön.  

Oberoende variabel Utbildningsbakgrund 

För att definiera utbildningsbakgrund används föräldrarnas utbildningsnivå. Den första 

utbildningsnivån är genomförd grundskola. Den andra är om genomförd praktisk 

gymnasieexamen. Den tredje är genomförd teoretisk gymnasieexamen. Den fjärde nivån är 

eftergymnasial examen i form av högskole- eller universitetsexamen. För att definiera 

utbildningsmässig bakgrund används en dominansordning (Erikson, 1984). I 

dominansordningen antas den förälder med högst utbildning representera individers 

utbildningsmässiga bakgrund. Om en person har en förälder vars högsta utbildning är 

teoretiskt gymnasium och den andra förälderns högsta utbildning är grundskola kommer 

således personens utbildningsmässiga bakgrund kategoriseras som teoretiskt gymnasium. 

Oberoende variabler för personers Klassmässiga bakgrund 

Personers klassmässiga bakgrund definieras utifrån föräldrarnas klasstillhörighet. För att 

definiera denna används Statistiska centralbyråns socioekonomiska indelning (SEI). SEI:s 

syfte är att synliggöra samhällets hierarkiska struktur utifrån människors position på 

arbetsmarknaden (SCB, 1984, s 9). Dessa indelningar är centrala för att förklara personers 

klassmässiga bakgrund vilket är av vikt för att kunna undersöka vem det är som tjänar på 

utbildning. Eftersom det är bakgrund som står i fokus är det föräldrarnas position i SEI som 

används i modellerna.  
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I uppsatsen används en dominansordning för att kunna kategorisera SEI-bakgrund. Utifrån 

SEI görs en indelning (Erikson, 1984, s 505-506). Indelningen redovisas i tabell 1. En persons 

bakgrund kategoriseras utifrån den förälder som tillhör den SEI-grupp som antas dominera 

förhållandena i en persons uppväxt (Erikson, 1984). När båda föräldrarna tillhör samma SEI-

klass är det en persons SEI-bakgrund. Om en förälder är arbetare och den andre är tjänsteman 

är SEI-bakgrund tjänsteman. Om en förälder är arbetare och den andre är företagare är SEI-

bakgrund företagare. Om en förälder är tjänsteman och den andre är företagare är SEI-

bakgrund företagare. 

 

Tabell 1 - Siffrorna inom parentes vid varje grupp är de SEI-koder för respektive yrke som 
varje grupp består av 

Arbetare 

(11-12)  Ej facklärda arbetare  

(21-22)  Facklärda arbetare  

Tjänstemän 

(33-36, 45-46,56-57) Lägre tjänstemän 

(45-46)   Tjänstemän på mellannivå 

(56-57)   Högre tjänstemän (inkl. fria yrkesutövare med akademikeryrken) 

Företagare 

(71-74, 86-87, 89)  Småföretagare med 0-19 anställda 

(74)   Företagare  

(86)   Smålantbrukare 

(87+89)   Lantbrukare1 

 

Övriga oberoende variabler Kön och Etnicitet 

Både kön och etnisk bakgrund har samband med vilka möjligheter personer har att använda 

välfärdsystemets olika tjänster. Detta har b.la. påverkan på personers livsval och materiella 

resurser (de los Reyes, 2006). I kvalificerade yrken tjänar män mer än kvinnor, framförallt är 

löneskillnaden stor mellan de män och kvinnor som är föräldrar (Evertsson & Magnusson, 

2014, s 201). Vidare har kön påverkan på vilken effekt utbildning får på lön då kvinnor ofta 

har en högre utbildning än vad som krävs för det yrke de utför samtidigt som situationen för 

                                                 
1 Noteras bör att företagare och jordbrukare kodas i samma kategori i uppsatsen då dessa grupper skiljer 

sig från övriga grupper genom att inte vara anställda inom något företag (SCB, 1984). 
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män är den motsatta (IFAU, 2007). Att kvinnor har högre utbildningsnivå än vad som krävs 

för yrket och yrket påverkar lönen gör att kvinnor i förhållande till män får sämre lönemässig 

avkastning på utbildning än vad män får. Eftersom lön påverkas av könstillhörighet kommer 

det att kontrolleras för kön i regressionsanalyserna som ingår i uppsatsen. 

 

Etnisk bakgrund ger upphov till diskriminering och lägre lön på den svenska arbetsmarknaden 

(Arai, m.fl. 2009, s 13; Behtoui, 2004). Personer med ickesvensk bakgrund har lägre lön än 

personer med etnisk svensk bakgrund, dessa skillnader kan inte förklaras med olika 

humankapital (utbildningsnivå och kompetenser) (Behtoui, 2004). Därigenom finns ett 

samband mellan att etnisk härkomst lön och utländsk bakgrund ger en negativ effekt på lön. 

Då sambandet inte går att förklara med utbildningsnivå innebär det att en avkastning 

utbildning ger i timlön riskerar att vara mindre för ickesvenskar än för svenskar. Etnicitet 

mäts i denna uppsats med variabeln ursprungsland där det finns två grupper, svenskfödd och 

icke svenskfödd.  

 

Eftersom både kön och etnicitet kan påverka både utbildningsnivå och lönenivå används dessa 

variabler för att kunna ge en korrekt förklaring till om/hur bakgrund påverkar den ekonomiska 

avkastningen av utbildning. 

Statistiska modeller 

Interaktionsvariabler 

Den forskning som Brand och Xie har bedrivit runt hur vinsterna av utbildning ser ut har 

kontrollerat för en rad olika egenskaper så som etnicitet, föräldrars position på 

arbetsmarknaden och föräldrars utbildningsnivå (Brand & Xie, 2012). I uppsatsen kommer två 

olika multipla regressionsanalyser göras parallellt. En för att analysera vilken effekt 

utbildningsmässig bakgrund (föräldrars utbildningsnivå) har och en för att analysera vilken 

effekt klassmässig bakgrund har (föräldrars klasstillhörighet). 

 

Tidigare forskning visar att bakgrund påverkar avkastning på utbildning (Brand & Xie, 2010; 

Hout, 2012). Därmed påverkas den avkastning utbildningsnivå (X) ger i lön (Y) av bakgrund 

(Z). För att analysera en oberoende variabels (utbildning) effekt i den beroende variabeln 

(lön) när effekten är beroende av storleken i en annan oberoende variabel (bakgrund) används 
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interaktionsvariabler (Brambor m.fl. 2006, s 64; Edling & Hedström, 2003, s 149). 

Interaktionsvariabeln utifrån utbildningsmässig bakgrund består av den kontinuerliga 

variabeln utbildningsår x dummyvariablar för föräldrars utbildningsnivå.  

 

Forskningsfrågan i denna uppsats handlar om att analysera huruvida effekten av utbildning på 

lön beror på social bakgrund. Effekten utbildningsår har på timlön är därmed villkorad av 

bakgrund och interaktionsvariabler mellan utbildning och bakgrund används för att fånga upp 

skillnaderna i avkastning (Brambor, m.fl. 2006, s 64). . Här är utbildning mätt som 

kontinuerlig variabel, och bakgrund som dummyvariabler för antingen klass eller utbildning. 

Därmed skapas ett antal nya interaktionstermer med utbildning multiplicerat med respektive 

dummyvariabel. När interaktionsvariabler används går inte huvudeffekten för 

beroendevariabeln att tolka som genomsnittlig eller generell utan specifik för kategorin 

(Brambor m.fl. 2006, s 72-73). Om exempelvis koefficienten för interaktionsvariabeln egna 

utbildningsår x SEI-bakgrund lägre tjänstemannabakgrund är positiv tolkas det som att fler 

utbildningsår ger en positivare effekt på timlön för de med lägre tjänstemannabakgrund än 

vad det ger för personer med arbetarbakgrund. Detta eftersom arbetarbakgrund är 

referenskategori. 

 

Multikollinearitet och interaktionsvariabler 

I regressionsanalyser kan normalt multikollinearitet vara ett problem för att det kan göra det 

problematiskt att hålla isär olika oberoende variablers effekter på beroendevariabeln. Gränsen 

för multikollinearitet mellan oberoende variabler följer rekommendationerna att rapportera 

om R2
k – värdet överstiger 0,9 (Edling & Hedström, 2003, s 161). För interaktionsvariabler 

uppstår multikollinearitet naturligt och är inte att betrakta som ett problem. (Brambor, m.fl. 

2006, s 70), även om implikationen är att det kan blir svårare att förkasta nollhypotesen om 

inget samband för interaktionerna, eftersom multikollinearitet ökar standardfelen.2 

                                                 
2 Interaktionsvariablerna är konstruerade mellan olika oberoende variabler. Detta faktum gör att 
multikollinearitet kommer uppstå mellan interaktionsvariablerna och de oberoende variabler de konstrueras 
utifrån. I en modell kan det ingå variabler med hög multikollinearitet mellan varandra, om alla modellens 
variabler är relevanta (Brambor, m.fl. 2006; Edling & Hedström, 2003, s 148).  Uppsatsen följer riktlinjerna att 
R2

k-värde mellan oberoende variabler som är högre än 0,75 bör uppmärksammas (Edling & Hedström, 2003, s 
147). Detta appliceras på alla oberoende variabler förutom interaktionsvariablerna. 
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Modeller utifrån utbildningsmässig bakgrund 

I den första av de två regressionsanalyserna i uppsatsen undersöks vilken effekt utbildningsår 

får på timlön utifrån utbildningsmässig bakgrund. Detta görs genom fyra olika modeller. I 

modell 1 ingår utbildningsår och bruttotimlön vilket visar på sambandet mellan utbildningsår 

och bruttotimlön. I den andra modellen ingår utbildningsår och utbildningsmässig bakgrund 

som oberoende variabler och bruttotimlön som beroende, vilket visar sambandet mellan 

utbildningsår och utbildningsmässig bakgrund och bruttotimlön. Referenskategori för 

utbildningsmässig bakgrund om föräldrars högsta slutförda utbildning grundskola. Den tredje 

modellen består av utbildningsår, utbildningsmässig bakgrund och interaktionsvariabeln 

utbildningsmässig bakgrund x utbildningsår som oberoende variabler och bruttotimlön som 

beroende. Denna modell visar på vilken effekt utbildningsår har i timlön beroende av 

utbildningsmässig bakgrund där skillnader i avkastning på utbildningsår kan jämföras mellan 

personer med olika utbildningsmässig bakgrund. I modell 4 i denna regressionsanalys 

används kontrollvariablerna kön och etnicitet utöver de variabler som ingår i modell 3. 

Modeller utifrån klassmässig bakgrund 

Modeller som används för att analysera hur effekten utbildningsår får på timlön påverkas av 

klassmässig bakgrund liknar modellerna som används i regressionsanalysen runt hur effekten 

utbildningsår får på timlön påverkas av utbildningsmässig bakgrund. Det är fyra modeller där 

samma oberoende- och beroendevariabler i huvudsak ingår men där det i modell 2-4 ingår 

klassmässig bakgrund istället för utbildningsmässig bakgrund och i modell 3-4 ingår 

interaktionsvariablerna klassmässig bakgrund x utbildningsår istället för utbildningsmässig 

bakgrund x utbildningsår. Referenskategori runt SEI-bakgrund är om föräldrarna är arbetare.  

I modellerna med interaktionsvariablerna klassmässig bakgrund x utbildningsår (modellerna 

3-4) visas effekten utbildningsår får på timlön beroende av klassmässig bakgrund. 

Tolkning vid logaritmerad beroendevariabel 

Som nämndes i avsnittet Beroendevariabel Bruttotimlön är den oberoende variabeln som 

ingår i modellerna i uppsatsen logaritmerad. Att den är logaritmerad gör att den 

genomsnittliga förändringen i timlön (beroende variabel) är procentuell, vilket räknas ut 

genom ekvationen (exp(b)-1)x100 (Edling & Hedström, 2003, s 161). 

 



 

 13 

Signifikansnivå 

För att kunna analysera eventuella samband mellan en oberoende och beroende variabel i 

modellerna följer uppsatsen rekommendationen för samhällsvetenskaper att använda en 

signifikansnivå på 5 % (Edling & Hedström, 2003, s 49).  Denna signifikansnivå uppnås om 

en variabels t-värde är större än 2 eller mindre än -23 (Edling & Hedström, 2003, s 125). Om 

kraven för signifikansnivån uppfylls i ett representativt urval kan det till 95 % säkerhet sägas 

att resultatet är representativt för befolkningen (Edling & Hedström, 2003, s 48). För att 

exemplifiera det med de variabler som ingår modellerna kan vi utgå från den modell där den 

oberoende variabeln är utbildningsår och den beroende variabeln är bruttotimlön. Endast om 

koefficienten för utbildningsår i denna modell har ett t-värde som är större än 2 eller mindre 

än -2 kan slutsatsen dras att det finns ett samband mellan antal utbildningsår och bruttotimlön.  

  

                                                 
3 2 är en approximation av 1.96, vilket gäller för stora urval. 
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Resultat 
Deskriptiv statistik 

Först presenteras tabell 2 med beskrivande statistik över medelvärde, standardavvikelse och 

minsta och högsta värde för de kontinuerliga variablerna och statistik över medelvärde och 

standardavvikelse för de kontinuerliga variablerna som ingår i uppsatsens modeller. 

 
Tabell 2. Deskriptiv statistik (*Dummyvariabler som endast kan anta 0 eller 1) 

Variabler  Medel Standardavvikelse Min Max 

Utbildningsår 

 Utbildningsmässig bakgrund 

12.03 

 

0,32 

 

0 

 

30 

 

Föräldrars högsta utbildning grundskola* 0.48  0 1 

Föräldrars högsta utbildning praktiskt 

gymnasium* 

0.15  0 1 

Föräldrars högsta utbildning teoretiskt 

gymnasium* 

0.20  0 1 

Föräldrars högsta utbildning universitet eller 

högskola* 

0.16  0 1 

 Klassmässig bakgrund     

Föräldrars SEI arbetare* 0.42  0 1 

Föräldrars SEI låg tjänsteman* 0.09  0 1 

Föräldrars SEI hög tjänsteman* 0.22  0 1 

Föräldrars SEI egen företagare* 0.25  0 1 

 Kön     

Män* 0.51  0 1 

Kvinnor* 0.49  0 1 

 Etnicitet     

Född i Sverige* 0.78  0 1 

Född i annat land än Sverige* 0.21  0 1 
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Vad som går att läsa ut av tabell 1 är att den genomsnittliga utbildningslängden för personerna 

i urvalet är 12 år (12.03). Tabell 1 visar att utifrån utbildningsmässig bakgrund är den största 

grupp som ingår i datamaterialet de som har föräldrar vars högsta utbildning är grundskola då 

det är 48 % procent som tillhör denna kategori. 15 % av respondenterna har föräldrar vars 

högsta utbildning är praktiskt gymnasium, 20 % har föräldrar vars högsta utbildning är 

teoretiskt gymnasium och 16 % är barn till föräldrar vars högsta utbildning är universitet eller 

högskola. Utifrån social bakgrundsklass är den största gruppen i undersökningen personer 

som har föräldrar som är arbetare, 42 %. Andelen i undersökningen vars föräldrar är lägre 

tjänstemän är 9 %, 22 % är barn till högre tjänstemän och 25 % är barn till egna företagare.  

51 % i datamaterialet är män och 49 % är kvinnor. 78 % har Sverige som födelseland medan 

21 % är födda i ett annat land.  

 

Vad det gäller högsta och lägsta värde för övriga variabler är de dummyvariabler och kan 

därigenom endast anta två värden, 0 eller 1. 

Analys av utbildningsmässig bakgrunds påverkan 

på studiers lönemässiga avkastning 

I modell 1 i tabell 3 är sambandet mellan utbildningsår och bruttotimlön positivt där den 

genomsnittliga skillnaden i timlön är 3,4 % per utbildningsår.  

 

Förutom variabeln egna utbildningsår används i modell 2 i tabell 3 variabler för att kontrollera 

vilka eventuella effekter föräldrars utbildningsnivå har på timlön. Denna kontroll har ingen 

effekt då timlönen i genomsnitt precis som i modell 1 skiljer sig med 3,4 % per utbildningsår. 

Vid lika många utbildningsår skiljer sig den genomsnittliga lönen med -4.3 % om föräldrars 

högsta utbildning är praktiskt gymnasium jämfört med om den är grundskola. Effekten på lön 

om föräldrarna har examen från praktiskt gymnasium jämfört med om deras högsta utbildning 

är grundskola är därmed negativ. I modell 2 ingår också variablerna föräldrars högsta 

slutförda utbildning teoretiskt gymnasium (b = -0,008) och föräldrars högsta slutförda 

utbildning universitets eller högskoleexamen (b = -0,023). Vid ett signifikanstest på dessa 

variabler faller testet negativt ut då t-värdena för variablerna inte är större än 2 eller mindre än 

-2. Därmed finns ingen statistiskt säkerställd genomsnittlig skillnad i timlön mellan barn till 



 

 16 

föräldrar som gått teoretiskt gymnasium eller universitet eller högskola jämfört med de vars 

föräldrars högsta utbildning är grundskola, givet att de har lika många utbildningsår.  

 

I modell 34 i tabell 3 ingår förutom de oberoende variablerna som ingår i modell 1-2 

interaktionsvariablerna mellan egna utbildningsår och utbildningsmässig bakgrund. När dessa 

interaktionsvariabler ingår i modellen ska koefficienten för utbildningsår tolkas som att den 

gäller för personer vars föräldrars högsta utbildning är grundskola eftersom grundskola även 

är referenskategori för interaktionsvariablerna. Koefficienten för utbildningsår tolkas som att 

för personer vars föräldrars högsta utbildning är grundskola skiljer i genomsnitt 

bruttotimlönen med 2,8 % (b = 0,028) per utbildningsår. Eftersom signifikanstesten för 

variabeln Interaktion mellan utbildningsår och föräldrars högsta utbildning högskole- 

universitetsexamen faller ut positivt skiljer sig avkastning i timlön per utbildningsår mellan 

personer vars föräldrar har grundskola som högsta utbildningsnivå och de vars föräldrars 

högsta utbildningsnivå är universitet- eller högskola. För barn till föräldrar med universitet- 

högskoleexamen är avkastning i timlön i snitt 2 % -enheter (b = 0,20) högre per utbildningsår 

än vad den är för barn vars föräldrars högsta utbildningsnivå är grundskola. 

 

Koefficienterna för variabeln Interaktion utbildningsår och föräldrars högsta utbildning 

praktiskt gymnasium är 0,007. För Interaktion utbildningsår och föräldrars högsta utbildning 

praktiskt gymnasium är koefficienten 0,008. Dessa variabler är emellertid inte signifikanta 

och avkastningen i timlön utbildning ger är därmed samma för dem som för de vars föräldrar 

genomgått grundskolan som högsta utbildning. 

 

I modell 4 i tabell 3 ingår de oberoende variabler som ingått i modell 1-3 plus att i denna 

modell ingår också kontrollvariablerna kön och etnicitet. Eftersom det blir ett positivt utfall i 

signifikanstestet för variabeln Interaktion utbildningsår och föräldrars högsta utbildning 

                                                 
4 Det uppstår högt R2

k-värde i interaktionsvariablerna och de oberoende variabler som ingår i 

interaktionsvariablerna. Detta är väntat då interaktionsvariabler ökar standardfelen för de inblandade 

variablerna vilket minskar möjligheterna till att interaktionsvariabelns koefficient blir signifikant (Brambor, 

m.fl. 2006, s 70). Det som tenderar till att uppstå vid denna situation är att modellens parametrar inte 

går att bedöma med exakthet, vilket standardfelen visar. Att bedöma de olika variablernas effekt är dock 

inte syftet med interaktionsmodeller. Syftet är att analysera vilken effekt en oberoende variabel 

(utbildningsår) har i beroendevariabeln (timlön) utifrån en annan oberoende variabel (utbildningsmässig 

bakgrund). Då analysen inte har fokus på signifikansen i interaktionsmodellens parametrar är de problem 

som kan uppstå med multikollinearitet mindre än de fördelar för analysen som kommer av att inkludera 

nödvändiga oberoende variabler i interaktionsvariablerna (Brambor, m.fl. 2006, s 70). 
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högskole- universitetsexamen ska koefficienten tolkas som att avkastningen utbildning ger i 

timlön skiljer sig åt mellan de vars föräldrars högsta utbildnings är grundskola och de vars 

föräldrars högsta utbildning är universitet eller högskola. Eftersom koefficienten är 0,034 ska 

det tolkas som att en person vars föräldrar gått universitet eller högskola i snitt har 3.4 % - 

enheter högre avkastning i timlön per utbildningsår än vad en person vars föräldrar har 

grundskola som högsta utbildning har. Om en av föräldrarna avlagt högskole- eller 

universitetsexamen är den genomsnittliga skillnaden i bruttotimlön 3,5 % - enheter (b = 

0,034) mer per utbildningsår jämfört med om föräldrarnas högsta utbildning är grundskola. 

Detta innebär att när det kontrolleras för kön ökar skillnaden i avkastningen mellan de som 

har utbildningsmässig bakgrund grundskola och de som har utbildningsmässig bakgrund 

universitet- eller högskola från 2 %- enheter till 3,5 % - enheter per utbildningsår.  

 

Eftersom signifikanstestet för variabeln Interaktion utbildningsår och föräldrars högsta 

utbildning teoretiskt gymnasium också är positivt skiljer sig den genomsnittligaavkastningen 

per utbildningsår för denna grupp jämfört med de vars föräldrars högsta utbildning är 

grundskola. Koefficienten för denna variabel är 0,029 vilket ska tolkas som att de vars 

föräldrars högsta utbildning är teoretiskt gymnasium skiljer avkastningen i bruttotimlön i 

genomsnitt med 2,9 % per utbildningsår jämfört med de vars föräldrars högsta utbildning är 

grundskola. I modell 3 är det inte statistiskt säkerställt att det finns skillnader i lönemässig 

avkastning på utbildning mellan de med utbildningsmässig bakgrund grundskola och de med 

utbildningsmässig bakgrund teoretiskt gymnasium. När modell 4 delar upp urvalsgruppen i 

könskategorier är det statistiskt säkerställt att det finns skillnad i lönemässig avkastning 

mellan de två olika utbildningsmässiga bakgrundsgrupperna. Det tolkas som att den 

lönemässiga skillnaden mellan könen dolde delar av de skillnader i utbildningsmässig 

avkastning på lön som finns mellan personer vars föräldrar gått ut grundskola som högsta nivå 

och de vars föräldrar gått ut teoretiskt gymnasium som högsta nivå. 

 

I modell 4 i tabell 3 ingår interaktionsvariabeln egna utbildningsår x föräldrars högsta 

utbildning praktiskt gymnasium. Signifikanstestet av denna variabel har ett negativt utfall. 

Koefficienten för variabeln är 0,017. Därmed skiljer sig inte den lönemässiga avkastningen på 

utbildning mellan de vars föräldrars högsta utbildning är grundskola och de vars föräldrars 

högsta utbildning är praktiskt gymnasium. 

 

Då analyserna av modellerna visar att utbildningsmässig bakgrund påverkar avkastningen av 

utbildning i timlön på så sätt att personer ur grupper med högre utbildningsnivå får högre 
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avkastning på studier än vad personer med lägre utbildningsnivå får. D.v.s. analysen av 

modellen går tvärtemot Den negativa urvalshypotesen.  

 

Sambandet mellan att vara kvinna och bruttotimlönen är negativt, - 12,5 %, allt annat lika. 

Givet utbildningsmässig bakgrund, egen utbildning och etnisk härkomst har kvinnor i snitt 

12,5 % lägre i timlön än män. Eftersom signifikanstestet för etnisk härkomst får ett negativt 

utfall kan det med statistisk säkerhet inte sägas att det skiljer något i lön mellan de som är 

födda i Sverige och de som är födda utomlands när en jämförelse mellan avkastningen 

utbildningsår får i timlön utifrån utbildningsmässig bakgrund genomförs. 
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Tabell 3 – t-värdet inom parentes 1 2 3 4 

Utbildningsår 0,033 

(19,156) 

0,034 

(18,008) 

0,028 

(10,385) 

0,010 

(1,379) 

Föräldrars högsta utbildning praktiskt 

gymnasium (ref högsta utbildning grundskola) 

 

 

-0,044 

(-2,819) 

-0,125 

(-1,719) 

-0,229 

(-1,308) 

Föräldrars högsta utbildning teoretiskt 

gymnasium (ref högsta utbildning grundskola) 

 

Föräldrars högsta utbildning universitet- eller 

högskolexamen (ref högsta utbildning 

grundskola) 

Interaktion utbildningsår och föräldrars 

högsta utbildning praktiskt gymnasium (ref 

högsta utbildning grundskola) 

Interaktion utbildningsår och föräldrars 

högsta utbildning teoretiskt gymnasium (ref 

högsta utbildning grundskola) 

Interaktion utbildningsår och föräldrars 

högsta utbildning högskole- 

universitetsexamen (ref högsta utbildning 

grundskola) 

 -0,008 

(-0,554) 

 

-0,023 

(-1,371) 

-0,101 

(1,587) 

 

-0,296 

(-3,768) 

 

0,007 

(-1,201) 

 

0,008 

(1,619) 

 

0,020 

(3,602) 

 

-0,411 

(-2,551) 

 

-0,464 

(-3,218) 

 

0,017 

(1,239) 

 

0,029 

(2,343) 

 

0,034 

(3,107) 

 

Kön (ref man)    -0,134 

(-6,342) 

 

Etnicitet (ref svenskfödd) 

 

    

-0,042 

(-1,420) 

 

Intercept 

 

4,284 

(191,394) 

4,286 

(185,624) 

4,352 

(135,348) 

4,524 

(48,993) 

Justerat R2 0,109 0,112 0,115 0,116 

(Följande är kodat som dummyvariabler: Föräldrars utbildningsnivå med referensgrupp högsta slutförda 
utbildning grundskola. Kön: man är referenskategori Etnicitet: referenskategori är om Sverige är födelseland.)  
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Analys av klassmässig bakgrunds påverkan på 

studiers lönemässiga avkastning 

I tabell fyras första modell ska koefficienten på 0,033 för utbildningsår tolkas som att 

sambandet mellan utbildningsår och är bruttotimlön positivt. Den genomsnittliga skillnaden i 

timlön är 3,3 % per utbildningsår. 

 

Förutom variabeln egna utbildningsår används i modell 2 i tabell 4 variabler för att kontrollera 

vilka eventuell effekter föräldrars olika SEI har på timlön. Koefficienten för utbildningsår är 

0,030 och tolkas som att givet klassbakgrund är den genomsnittliga avkastningen i timlön 3 % 

mer per utbildningsår. Då skillnaden i avkastningen utbildningsår ger i timlön ökar från 3,3 % 

till 3,5 % när det kontrolleras för klassbakgrund förklarar klassbakgrund en del av effekten 

utbildningsår ger i timlön. För variablerna som visar den genomsnittliga effekten på timlön 

för personerna som har låg tjänstemanbakgrund och hög tjänstemannabakgrund är 

koefficienterna identiska (0,053) och båda får ett positivt utfall i signifikanstestet. Utifrån 

dessa faktum ska koefficientens utfall tolkas som att det finns ett positivt samband i timlön 

med att ha bakgrund i de två tjänstemannakategorierna jämfört med att ha 

arbetarklassbakgrund. En tjänstemannabakgrund ger i genomsnitt 5,4 % högre timlön än vad 

en arbetarbakgrund ger. Koefficienten Föräldrars SEI företagare i modell två i tabell 3 är 

0,016 men får ett negativt utfall i signifikanstestet och därigenom går det inte att säga att det 

finns någon statistisk säkerställd skillnad i avkastning i lön för barn till företagare jämfört 

med barn till arbetare om de har lika många utbildningsår. 

  

I modell 3 i tabell 4 ingår förutom de variabler som ingick i modell 1-2 i tabell 3 

interaktionsvariablerna för att analysera avkastningen utbildning ger i timlön beroende av 

klassbakgrund. Med dessa interaktionsvariabler i modellen blir personer som har 

arbetarklassbakgrund referenskategori. Detta gör att koefficienten för utbildningsår (b=0,023) 

ska tolkas som att effekten utbildningsår har på timlön är positiv för en person med 

arbetarklassbakgrund då den genomsnittligen blir 2,3 % - enheter mer per utbildningsår. Barn 

till lägre tjänstemäns utbildningsmässiga effekt på timlön skiljer sig i genomsnitt med 1,6 % - 

enhet per utbildningsår jämfört med barn till arbetares effekt i timlön per utbildningsår. 

Effekten i timlön varje utbildningsår ger för barn till egna företagare skiljer i snitt med 1,2 % - 

enheter jämfört med samma effekt för barn till arbetare. Därmed är det i genomsnitt en större 

lönemässigt positiv effekt att utbilda sig för den lägre tjänstemannaklassen än vad det är för 
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arbetarklassen. Samma ojämlika förhållande i lönemässig avkastning på utbildning råder 

mellan barn till egna företagare och barn till arbetare. Den sociala, klassmässiga bakgrunden 

påverkar alltså den ekonomiska effekten i timlön utbildning ger och personer ur grupper högre 

upp i SEI-hierarkin tjänar mer på att utbilda sig än vad personer ur arbetarklassen gör. 

 

I modell 4 i tabell 4 ingår samma oberoende variabler som i modell 3 plus kontrollvariablerna 

för kön (statistiskt säkerställd effekt) och etnicitet (ingen statistiskt säkerställd effekt). 

Interaktionsvariabeln för egna utbildningsår för barn till egna företagare tolkas som att den 

genomsnittliga effekten varje utbildningsår ger i timlön skiljer med 3,9 % - enheter (b=0,038), 

jämfört med samma effekt för barn till arbetare. Skillnaden i avkastning utbildningsår ger i 

timlön mellan grupperna har ökat från 1,2 % enheter till 3,9 % enheter. Detta gör att 

skillnaden i lönemässig avkastning per utbildningsår är mer än tre gång så stor i modell 4 i 

tabell 4 än den var i den modell 4 i tabell 4. Att det ger större avkastning i timlön på 

utbildning för de med bakgrund i den mer privilegierade SEI-gruppen barn till egen företagare 

än vad det ger för den mindre privilegierade gruppen arbetare gör att dessa resultat går mot 

Den negativa urvalshypotesen. 

 

Övriga interaktionsvariablers effekt är inte signifikanta. Den genomsnittliga effekten antal 

utbildningsår ger på timlön skiljer sig därmed inte åt mellan barn till högre tjänstemän och 

barn till arbetare. I modell 3 i tabell 4 finns en statistiskt säkerställd skillnad i avkastning i 

timlön per utbildningsår mellan barn till arbetare och barn till lägre tjänstemän. När det i 

modell 4 i tabell 4 kontrolleras för kön försvinner denna skillnad. Det har således skett 

markanta förändringar i både variabeln för barn till egna företagare (markant ökning) och för 

barn till högre tjänstemän (från signifikant till ej signifikant) i modell 4 i tabell 4, jämfört med 

modell 3 i tabell 4. En förklaring kan ligga i att könslönegapet påverkade variablerna i modell 

3 i tabell 4, vilket tas hänsyn till vid en kontroll för kön. 

 

Att vara kvinna har en negativ effekt på lön då kvinnor har 13,3 % lägre timlön än män, givet 

SEI-bakgrund, egen utbildning och etnicitet. Då signifikanstestet för etnisk härkomst får ett 

negativt utfall går det inte säkerställa att det finns någon skillnad i lönemässig avkastning på 

utbildning mellan personer födda i Sverige och de som är födda utanför Sverige. 
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Tabell 4 – t-värdet inom parentes 1 2 3 4 

Utbildningsår 0,033 

(19,156) 

0,030 

(16,576) 

0,023 

(8,025) 

0,012 

(1,653) 

 

Föräldrars SEI låg tjänsteman 

(referenskategori SEI arbetare) 

 

 

 

0,053 

(2,840) 

 

-0,143 

(-1,664) 

 

-0,083 

(-0,430) 

 

Föräldrars SEI hög tjänsteman 

(referenskategori SEI arbetare) 

 

Föräldrars SEI företagare (referenskategori 

SEI arbetare) 

 

Interaktion utbildningsår och föräldrars SEI 

låg tjänsteman (referenskategori SEI 

arbetare) 

Interaktion utbildningsår och föräldrars SEI 

hög tjänsteman (referenskategori SEI 

arbetare) 

Interaktion utbildningsår och föräldrars SEI 

egen företagare (referenskategori SEI 

arbetare) 

  

0,053 

(3,646) 

 

 

0,016 

(1,137) 

 

-0,143 

(-1,696) 

 

 

-0,085 

(-1,474) 

 

 

0,016 

(2,402) 

 

0,009 

(1,839) 

 

 

0,012 

(2,677) 

 

 

-0,476 

(-3,250) 

 

 

-0,035 

(-0,246) 

 

 

0,007 

(0,497) 

 

0,004 

(0,317) 

 

 

0,038 

(3,433) 

 

Kön (ref man)    -0,125 

(-6,074) 

Etnicitet (ref svenskfödd) 

 

   
-0,049 

(-1,760) 

 

Intercept 4,284 

(191,394) 

4,286 

(185,624) 

4,375 

(123,806) 

4,446 

(48,987) 

Justerat R2 0,109 0,112 0,115 0,112 

(Följande är kodat som dummyvariabler: Föräldrars utbildningsnivå med referensgrupp högsta slutförda 
utbildning grundskola. Kön: man är referenskategori Etnicitet: referenskategori är om Sverige är födelseland.)  
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Diskussion 

Lönenivåers påverkan på ekonomisk avkastning på utbildning 

Den negativa urvalsprocessen finner inte stöd i svenska förhållanden eftersom de som tjänar 

mest på att utbilda sig i Sverige är personer från privilegierade grupper. Utifrån tidigare 

undersökningar om hur avkastningen av utbildning påverkas av bakgrund är resultaten 

överraskande då liknande undersökningar utförda i USA fann stöd för Den negativa 

urvalshypotesen. I tidigare forskning presenterades att Sverige är ett land som jämfört med 

USA har små ekonomiska skillnader. De relativt små klassklyftorna i Sverige kan vara en 

förklaring till varför Den negativa urvalshypotesen inte går att använda för att förklara 

svenska förhållanden. De generella skillnaderna i lön mellan arbeten som kräver längre 

utbildningar och de som inte kräver det är mindre i Sverige än i USA. Den mer markanta 

löneskillnaden mellan två olika lönenivåerna gör att personer ur mindre privilegierade grupper 

tjänar mer på att utbilda sig i USA. Om en person i USA som tillhör en mindre privilegierad 

grupp skaffar sig utbildning får den tillgång till ett arbete med markant högre lönenivå än vad 

som troligast varit fallet om den inte utbildade sig. Det gör att den relativa ökningen i 

lönenivå blir hög för personer ur mindre privilegierade grupper. I och med de relativt sätt små 

löneskillnaderna i Sverige det räcker det inte med att en person ur en mindre privilegierad 

grupp skaffar sig akademisk utbildning för att få en markant skillnad i lön. Om en person i 

Sverige ska få en markant skillnad i lön mellan två arbeten krävs det helt enkelt mer än att 

bara få ett arbete som kräver längre utbildning, det behövs en tillgång till de bäst betalda 

jobben. 

Övergripande slutsatser 

Att det i analyserna framkommer att ojämlikhet i socialt kapital skulle kunna förklara 

avkastning på utbildning i svenska förhållanden. För att kunna dra denna slutsats finns det 

alltför många möjliga påverkansvariabler som inte använts i denna undersökning, några av 

dessa kommer att diskuteras i stycket Vidare forskning.  

 

En av ingångarna till uppsatsen var utbildningens möjligheter till social mobilitet. En effekt 

som ojämlikheten i lönemässig avkastning av utbildning kan ge är att den på marginalen 

stärker den utbildningsmässiga klassreproduktionen. Medvetenheten om ojämlikheten i 
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lönemässig avkastning på utbildning utifrån bakgrund kan styra en persons val om att utbilda 

sig eller inte. Står en person ur de mindre privilegierade grupperna inför detta val och är 

medveten om att dess avkastning inte är lika stor som avkastningen en person från en mer 

privilegierad grupp får kan det dra ner motivationen för att utbilda sig. Därmed kan 

ojämlikheten i lönemässig avkastning av utbildning, som kan ha en grund i ojämlikheten i 

socialt kapital, bidra till att stärka den utbildningsmässiga klassreproduktionen. Om den 

utbildningsmässiga klassreproduktionen stärks riskerar det att påverka mer en enbart 

ekonomiska aspekter. Det finns fler utbildningsmässigt positiva effekter för individen än rent 

ekonomiska då högre utbildning gör att personer mår bättre, lever längre och är mer 

involverade i civilsamhället än vad som är fallet för lägre utbildade personer (Hout, 2012, s 

394). Genom detta riskerar de mindre priviligierade grupperna att på det stora hela få sämre 

liv och få mindre påverkansmöjligheter om utbildning väljs bort för arbete. Tidigare forskning 

visar att utanför arbetsmarknaden har utbildning generellt större positiv effekt för personer ur 

arbetarklassen än för personer ur medelklassen (Brännlund, 2014, s 24). Detta skänker en 

dimension till på hur den eventuella utbildningsmässiga klassreproduktionen riskerar att 

påverka. De som ligger i riskzonen för att välja bort utbildning för arbete riskerar att gå miste 

om de relativt sätt större fördelar utbildning skulle ge dem. 

  

Utbildning har inte bara effekt på individer utan också på samhället i stort genom att det finns 

ett samband mellan att fler utbildningsår leder till högre inkomstnivåer och lägre arbetslöshet 

för dels den enskilda individen, dels det närliggande samhället och nationalstaten (Hout, 2012, 

s 380-381). Om vissa grupper väljer bort utbildning riskerar de negativa effekterna att inte 

bara bli individuella utan också påverka samhälleliga förhållanden. 

 

Utifrån analyserna i uppsatsen bidrar de relativt små löneskillnaderna i Sverige till att påverka 

avkastningen av utbildningen. Detta skulle kunna tolkas som att ett recept för att motverka 

den ojämlika avkastningen på utbildning skulle vara att höja löneskillnaderna mellan de jobb 

som kräver längre utbildning och de som inte gör det. Om löneskillnaderna skulle göras större 

och detta skulle göra att personer ur mindre privilegierade grupper relativt hade tjänat på att 

utbilda sig hade inte de absoluta skillnaderna blivit mindre. Möjligheten för personer ur 

mindre privilegierade grupper att få tillgång till de bäst betalda jobben hade inte vuxit om 

löneskillnaderna ökat.  
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Den ojämna ekonomiska avkastningen av lön kan påverka fler aspekter än bara den 

utbildningsmässiga klassreproduktionen. Enligt Merton finns förklaringar till att socialt 

utsatta grupper är överrepresenterade i brottsstatistiken i deras begränsade möjligheter att 

uppnå samhälleliga ideal i form god ekonomi. Genom att begå kriminella handlingar ser de 

möjligheter till att uppnå de ekonomiska ideal de annars inte har (Merton, 1938). Utbildning 

är tänkt som ett medel för att uppnå en social mobilitet. Om personer ur utsatta grupper ser att 

avkastningen av utbildning är mindre för dem än för personer ur mer privilegierade grupper är 

möjligheten till att uppnå god ekonomi via utbildning också mindre för dem. Därmed kan 

ojämlik ekonomiska avkastningen av utbildning på marginalen bidra till att personer ur utsatta 

grupper väljer kriminalitet för att uppnå god ekonomi istället för utbildning. 

 

Då inte Den negativa urvalshypotesen klarar att förklara svenska förhållanden finns behov av 

att söka alternativa förklaringar. Att personers bakgrund ger fördelar som inte observerats i 

denna studier är en möjlig alternativ förklaring. En sådan faktor skulle kunna vara socialt 

kapital. Det är möjligt att för att få tillgång till de högst betalda jobben i Sverige, vilket krävs 

för att få en markant skillnad i lönenivå, behöver man  inte bara utbildning , men också 

kanske kontakter och nätverk som ger information om jobb. 

Vidare forskning 

Slutsatserna gör gällande att de personer som tillhör mindre privilegierade grupper kan 

komma att välja bort längre utbildningar utifrån det faktum att avkastningen i lön är mindre 

för dem än för personer ur en mer privilegierad grupp. En intervjustudie med personer ur de 

grupper där det vanligaste är att inte avlägga universitets- eller högskolexamen skulle kunna 

kontrollera och komplettera denna slutsats relevans. 

 

Personers bakgrund spelar roll för den lönemässiga avkastningen utifrån utbildning. Om 

bakgrund påverkar den lönemässiga avkastningen är det rimligt att anta att det även kan 

påverka annan avkastning av utbildning. Längre utbildning ger möjlighet till andra 

yrkeskategorier och uppgifter än vad som är möjligt utan den, vilket kan påverka det fysiska- 

och psykiska välbefinnandet. Forskning från senare år har visat att utbildning ger avkastning i 

form av bättre hälsa och större möjlighet (Brännlund, 2014, s 29).  I LNU-undersökningarna 

finns variabler som skulle kunna undersöka det fysiska- och psykiska välbefinnandet i form 

av trygghet, antal läkarbesök, allmänt hälsotillstånd, nervösa besvär, depressioner, vårddagar, 
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sjukfrånvaro, m.m. Att undersöka om förtjänster i fysiska och psykiska välbefinnandet skiljer 

beroende av bakgrund skulle kunna fylla forskningsluckor. 

 

I uppsatsen har kontrollvariablerna kön och etnicitet används utifrån vetskapen att detta är två 

faktorer som kan påverka förhållanden på arbetsmarknaden. Andra förhållanden som kan 

påverka förhållanden på arbetsmarknaden är om personer bor i stad eller på landsbygd. Denna 

uppsats analyser har inte tagit hänsyn till dessa faktorer. I LNU finns data som gör att det går 

att skilja folk som bor i stad och på landsbygd. Därmed skulle det gå att undersöka om 

avkastningen på utbildning utifrån bakgrund skiljer sig åt mellan stad och landsbygd. 

 

Tidigare i uppsatsen framlades att en möjlig förklaring till att personer ur privilegierade 

grupper tjänar mer på utbildning än de ur mindre privilegierade grupper kan vara 

bakgrundsfaktorer och socialt kapital. Denna uppsats undersökte inte dessa möjligheter. 

Framtida studier skulle kunna undersöka om den högre ekonomiska avkastning personer ur 

privilegierade grupper får på utbildning beror på deras sociala kapital. 
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