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Sammanfattning  
Denna uppsats undersöker om det finns någon skillnad i kognitiva förmågor mellan kvinnor             

och män samt hur dessa förmågor värderas på arbetsmarknaden. Frågeställningen som ska            

besvaras är hur kognitiv förmåga påverkar sannolikheten att vara sysselsatt, arbetslös och ej i              

arbetskraften för kvinnor och män i Sverige respektive Tyskland. Metoden som används är             

multipel linjär regression med heteroskedastiska standardfel. För att se hur stor del av             

skillnaderna i sysselsättning som kan förklaras av att kvinnor och män har olika kognitiva              

förmågor används Blinder-Oaxaca dekomponering.  

 

Resultaten för Sverige visar att läs- och skrivkunnighet är viktigast för kvinnor medan             

räknefärdighet är av störst betydelse för män. I Tyskland är räknefärdighet viktigast för bägge              

könen. Gemensamt för länderna är att män har större sannolikhet att vara sysselsatta medan              

kvinnor oftare befinner sig utanför arbetskraften. Vad det gäller arbetslösheten är det ingen             

signifikant skillnad mellan könen i något av länderna. Blinder-Oaxaca dekomponeringen          

visar att det i båda länderna finns en skillnad i sysselsättning mellan könen som inte kan                

förklaras av olika förmåga.  

 

Nyckelord: Sysselsättning, PIAAC, kognitiv förmåga, Blinder-Oaxaca dekomponering
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1. Inledning 
Sverige håller internationellt sett en hög nivå både vad det gäller utbildning och kompetens.              

Landet är specialiserat på kunskapsintensiva aktiviteter, vilket kräver en befolkning med ett            

högt humankapital. Incitamenten till att förvärva färdigheter är därmed av stor vikt för hur väl               

individer kan positionera sig på arbetsmarknaden och att upprätthålla en hög kompetensnivå            

är därför avgörande för Sveriges ekonomiska utveckling och välstånd (the Organisation for            

Economic Co-operation and Development (OECD) 2015). Ett land som på många sätt            

påminner om Sverige är Tyskland. De två länderna brukar ofta likställas med varandra,             

framförallt då det kommer till kulturella och strukturella förhållanden. Samtidigt skiljer sig            

Sverige och Tyskland åt, främst när det kommer till normer, socialpolitiska åtgärder och             

institutioner. Dessa olikheter påverkar vilka incitament individer har till att förvärva           

färdigheter samt hur dessa färdigheter värderas på arbetsmarknaden i de två länderna. 

 

Både Sverige och Tyskland placerar sig högt på listor över världens mest jämställda länder              

(World Economic Forum 2017), men trots det finns det fortfarande ett sysselsättningsgap            

mellan könen och kvinnor fortsätter att vara överrepresenterade inom lågavlönade sektorer           

såväl som på deltidsarbeten (Bisello & Mascherini 2017). Ett antal tidigare studier har             

undersökt om kognitiv förmåga kan förklara sysselsättningsgapet mellan olika grupper och           

konsensus råder om att det finns ett positivt samband mellan kognitiv förmåga och             

sannolikheten att vara sysselsatt (Nordin & Rooth 2009; Bussi & Pareliussen 2015). Det vår              

uppsats bidrar med är att vi även studerar effekten av kognitiv förmåga på arbetslöshet och på                

de som befinner sig utanför arbetskraften. Detta för att kunna se om det finns liknande               

mönster bland olika delar av arbetskraften. En jämförelse kommer även att göras mellan             

Sverige och Tyskland, två länder som liknar varandra i många avseenden men som samtidigt              

skiljer sig åt när det kommer till bland annat normer och socialpolitiska åtgärder. Det är               

därför rimligt att anta att resultaten kommer att skilja sig åt mellan länderna på flera olika                

sätt, vilket lägger grunden för en intressant jämförelse. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns någon skillnad i kognitiva förmågor              

mellan kvinnor och män samt hur dessa förmågor värderas på arbetsmarknaden.           

Frågeställningen som uppsatsen avser att besvara är hur kognitiv förmåga påverkar           
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sannolikheten att vara sysselsatt, arbetslös och ej i arbetskraften för kvinnor och män i              

Sverige respektive Tyskland. För att besvara detta används multipel linjär regression med            

heteroskedastiska standardfel. Den svenska respektive tyska populationen studeras utifrån ett          

urval av variabler som ämnar till att förklara variationen i arbetsmöjligheter mellan män och              

kvinnor. För att undersöka om de eventuella skillnaderna i sysselsättning mellan könen kan             

förklaras av att kvinnor och män har olika kognitiv förmåga används Blinder-Oaxaca            

dekomponering. 

 

Resultaten visar att efter hänsyn tagits till kognitiva förmågor finns det fortfarande skillnader             

mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. I Sverige är läs- och skrivkunnighet viktigast             

för kvinnor medan räknefärdighet är av störst betydelse för män. I Tyskland å andra sidan är                

räknefärdighet av störst värde för bägge könen. Resultaten visar även att män har en större               

sannolikhet att vara sysselsatta och att kvinnor oftare befinner sig utanför arbetskraften i både              

Sverige och i Tyskland. Vad det gäller arbetslösheten är det ingen signifikant skillnad mellan              

kvinnor och män i något av länderna. Blinder-Oaxaca dekomponeringen visar att det finns             

skillnader i sysselsättning mellan könen i både Sverige och Tyskland, även efter hänsyn tagits              

till att kvinnor och män kan ha olika kognitiva förmågor.  

 

Uppsatsen kommer att disponeras på följande sätt. Avsnitt 2 beskriver den teoretiska            

bakgrunden följt av avsnitt 3 där en kortare genomgång av tidigare studier ges. Avsnitt 4               

presenterar datamaterialet som använts och avsnitt 5 beskriver valet av metod. I avsnitt 6              

presenteras resultaten och i det 7:e och sista avsnittet sammanfattas uppsatsen. 

 

2. Teoretisk bakgrund 
För att kunna se om det finns ett eventuellt gap mellan könen behövs teorier som kan förklara                 

arbetsmarknadens funktionssätt och som kan bära upp de antaganden som görs. Enligt            

ekonomisk teori styrs arbetsmarknaden av utbud och efterfrågan på arbetskraft. Arbetstagarna           

erbjuder olika sammansättningar av färdigheter och kunskaper som ska matchas med de            

kvaliteter som arbetsgivaren efterfrågar. Varje arbetstagare har en unik uppsättning av           

kunskaper och erfarenheter, vilket brukar benämnas som arbetarens humankapital. Eftersom          

att mängden och sammansättningen av humankapital är individuell, gör det att arbetarna blir             
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olika produktiva. Humankapitalteorin diskuterar hur individer väljer en specifik uppsättning          

av färdigheter som de sedan erbjuder på arbetsmarknaden samt hur det beslutet påverkar             

löneutvecklingen under arbetslivet. En individ som utbildar sig har troligen ingen eller en             

väldigt låg inkomst under studietiden, men förväntar sig att bli belönad i framtiden i form av                

en högre lön. Individer som investerar i utbildning är alltså villiga att ge upp inkomster idag                

för högre inkomster i framtiden (Björklund et al.  2014; Borjas 2016).  

 

Humankapitalteorin är inte direkt applicerbar i denna uppsats då den implicit säger att ett              

högre humankapital leder till att individen blir mer produktiv och därmed kan få en högre lön.                

Trots detta anses humankapitalteorin vara den bästa teorin för att förklara skillnader i             

sysselsättning, arbetslöshet och ej i arbetskraften i denna uppsats. Detta eftersom att vi kan              

anta att ett högt humankapital (i form av kognitiv förmåga) signalerar att individen har en hög                

produktivitet, vilket i sin tur bör öka möjligheterna till att bli sysselsatt och minska              

sannolikheten för att bli arbetslös eller att befinna sig utanför arbetskraften.  

 

Givet att individen väljer att utbilda sig står individen inför två alternativ; att delta eller att                

inte delta på arbetsmarknaden. Vad individen väljer att göra beror på ett flertal olika faktorer.               

Det som huvudsakligen brukar lyftas fram är individuella egenskaper, familjeförhållanden          

samt institutioner och politiska system. Även kulturella normer och könsstereotyper spelar en            

viktig roll för utbudet av arbetskraft. På individnivå kan ålder och utbildning antas vara de               

mest relevanta prediktorerna för individens arbetskraftsdeltagande. Vad det gäller         

familjeförhållanden spelar saker som barn, äldreomsorg och civilstatus roll. Institutionella          

faktorer som påverkar arbetsutbudet kan vara olika välfärdssystem och         

arbetsmarknadsinstitutioner såsom regler om föräldraledighet och system för        

arbetslöshetsersättning. Utbudet av arbetskraft påverkas även av sociala normer och          

könsstereotyper såsom den traditionella uppfattningen om att kvinnors huvudsakliga roll är           

att arbeta i hemmet och inte ute på arbetsmarknaden (Eurofound 2016).  

 

Beroende på hur dessa saker ter sig i ett samhälle påverkas individens vilja att arbeta. Indirekt                

påverkas även incitamenten till att förvärva kompetens då det kanske inte anses vara lönt att               

utbilda sig om man inte förväntas arbeta i ett senare skede. Sett till Sverige och Tyskland                

skiljer sig dessa faktorer åt på flera olika sätt. En av de skillnader som brukar tas upp är att                   
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Tyskland fortfarande har sambeskattning av gifta makar. Det innebär att gifta pars inkomster             

slås ihop för att sedan beskattas med en och samma skatt. För kvinnor i Tyskland, som oftast                 

är den sekundära inkomsttagaren, innebär det att de möter en högre marginalskatt än vad              

mannen gör. Det resulterar i att kvinnor i regel får ut mindre av sin inkomst än vad de skulle                   

ha fått om de beskattades individuellt, vilket minskar incitamenten till att arbeta (Bach, Haan              

& Ochmann 2013). I Sverige avskaffades sambeskattningen av gifta makar år 1972 vilket             

ledde till en kraftig ökning av kvinnors arbetsutbud (Selin 2009). 

 

Utöver avskaffandet av sambeskattningen har Sverige en väl utformad föräldraförsäkring          

samt rätten till offentlig barnomsorg vilket frigör tid och ökar möjligheterna för män och              

kvinnor att kombinera arbetsliv och barn. Den betalda föräldraledigheten som ingår i            

föräldraförsäkringen var vid insamlandet av datamaterialet låst på 60 dagar för vardera            

förälder, utan möjlighet att föra över de betalda dagarna på sin partner. Detta infördes i hopp                

om att öka jämställdheten och bryta de normer som existerar mellan könen beträffande             

barnomsorg i hemmet då kvinnor är de som generellt sett tar ut den största delen av                

föräldraledigheten (Eurofound 2016; Försäkringskassan 2014). Den offentliga barnomsorgen        

är ytterligare ett försök till att öka jämställdheten i Sverige då den gör att färre kvinnor måste                 

välja mellan att arbeta och skaffa barn. Tack vare den offentliga barnomsorgen har alla              

föräldrar rätt till upp till 15 timmar kostnadsfri barnomsorg per vecka vilket gör att det går att                 

kombinera arbete och föräldraskap på ett helt annat sätt än tidigare (Eurofound 2016).  

 

Tyskland å andra sidan har en mindre generös lagstiftning vad det gäller föräldraförsäkring.             

Tyska föräldrar har till exempel endast rätt att ta ut sin föräldraledighet fram till dess att                

barnet fyller tre år (The Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2015), medan föräldrar i              

Sverige kan utnyttja sin föräldraledighet och få ut föräldrarpenning fram till dess att barnet              

har fyllt 12 år (Försäkringskassan 2017). Vad det gäller den offentliga barnomsorgen är             

tillgängligheten dessutom mer begränsad i Tyskland, i synnerhet för barn under tre år. År              

2002 fanns det i östra Tyskland 36 tillgängliga förskoleplatser per 100 barn och i västra               

Tyskland fanns det endast tre lediga platser per 100 barn i samma åldersgrupp. För barn               

mellan tre och sex år finns det däremot barnomsorg tillgängligt i alla delar av Tyskland.               

Faktum är att mer än 95 procent av alla förskolor är subsidierade och internationellt sett               

rankas Tyskland som ett av de länder som har den lägsta kostnaden för barnomsorg. Den               
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faktiska kostnaden är dock potentiellt högre som ett resultat av den begränsade            

tillgängligheten till offentlig barnomsorg för mindre barn. Den genomsnittliga kostnaden för           

en plats på en subventionerad förskola är ungefär 110 euro per månad medan den              

genomsnittliga kostnaden för privat barnomsorg är mer än 800 euro per månad. För många              

familjer blir därmed privat barnomsorg alldeles för kostsamt vilket förklarar varför kvinnor            

ofta själva stannar hemma för att ta hand om sina barn istället för att arbeta (Wrohlich 2011). 

 

Något annat som skiljer länderna åt är att Tyskland inte har en lika välutvecklad äldreomsorg               

som i Sverige. Den bristande äldreomsorgen gör att åldringar i hög grad är beroende av sina                

familjer för att klara av vardagen. I Tyskland är det traditionellt sett kvinnorna som är hemma                

och tar hand om sina äldre vilket gör att de oftare hamnar utanför arbetskraften än vad män                 

gör (Liu 2014). I Sverige är äldreomsorgen istället mer välutvecklad och erbjuder många             

olika alternativ för den som är i behov av vård eller extra stöd. Till skillnad från Tyskland är                  

det inte särskilt vanligt att åldringar bor hos en familjemedlem utan istället bor de ofta på                

äldreboenden eller får hjälp av hemtjänst (Socialstyrelsen 2016).  

 

Den bristande äldreomsorgen i kombination med sambeskattning och en begränsad offentlig           

barnomsorg utgör några av de hinder för jämställdheten i Tyskland. Dessa faktorer påverkar i              

första hand kvinnornas beslut när det kommer till hur mycket arbetskraft som bjuds ut på               

arbetsmarknaden och enligt vår teori bör därför incitamenten till att förvärvsarbeta vara lägre             

för tyska kvinnor än för svenska.  

 

3. Tidigare studier 
Det finns flera tidigare studier där man på olika sätt har försökt att förklara varför det finns                 

sysselsättningsgap mellan olika grupper. Ett exempel är Nordin och Rooth (2009) som            

undersöker hur kognitiv förmåga påverkar inkomst- och sysselsättningsgapet mellan         

svenskfödda män med olika etnisk bakgrund. De kognitiva testerna genomfördes inom den            

svenska militären när respondenterna var 18 år gamla och ämnade till att undersöka om det               

etniska inkomst- och sysselsättningsgapet berodde på skillnader i förmågor innan arbetslivets           

början och/eller etnisk diskriminering. Den grupp som studerades bestod av svenskfödda män            

med olika etnisk bakgrund vars föräldrar var födda antingen i Sverige, Sydeuropa eller             
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utanför Europa. Studien baserades på ett dataset som konstruerades genom att integrera            

Statistiska centralbyråns och Pliktverkets register. 

 

Nordin och Rooth (2009) använde sig av multipel linjär regression för att skatta sambandet              

mellan kognitiv förmåga och framtida inkomst. De fann att det etniska inkomstgapet till stor              

del beror på skillnader i förmågor innan arbetslivets början samt socioekonomisk bakgrund.            

Samma metod användes för att skatta sambandet mellan kognitiv förmåga och sannolikheten            

att vara sysselsatt. För att få fram skillnaden i sysselsättning för infödda och andra              

generationens invandrare kontrollerade de för resultaten på de kognitiva testerna,          

familjebakgrund och utbildning. De fann att sysselsättningsgapet endast minskade med 20           

procent efter att ha tagit hänsyn till dessa variabler vilket författarna tolkar som att det etniska                

sysselsättningsgapet beror på diskriminering och/eller andra icke observerbara variabler.  

 

En annan studie på ämnet har gjorts av Bussi och Pareliussen (2015) som använder datasetet               

PIAAC (the Programme for the International Assessment of Adult Competencies) för att            

undersöka hur kognitiv förmåga i form av läs- och skrivkunnighet påverkar sannolikheten att             

utbilda sig samt att få ett jobb i Sverige. För att undersöka sambandet mellan läs- och                

skrivkunnighet och sannolikheten att utbilda sig använder de en logistisk regression. De            

finner att en ökning av testresultatet med en standardavvikelse (48 poäng) ökar sannolikheten             

att utbilda sig med 30 procent. De finner dessutom att kvinnor och yngre personer är mer                

benägna att utbilda sig än andra. För att undersöka sambandet mellan läs- och skrivkunnighet              

och sannolikheten att få ett jobb använder sig Bussi och Pareliussen (2015) av en multipel               

linjär regression. Genom att kontrollera för ett antal sociodemografiska variabler kommer de            

fram till att en individ som ökar sin testpoäng med en standardavvikelse (48 poäng) har 85                

procent högre sannolikhet att vara sysselsatt. De finner alltså ett starkt samband mellan läs-              

och skrivkunnighet och sannolikheten att bli anställd. Författarna finner dessutom att chansen            

att vara anställd ökar om man är en man jämfört med en kvinna. 

 

Sammanfattningsvis tycks det råda konsensus mellan författarna om att det finns ett positivt             

samband mellan kognitiv förmåga och möjligheterna att bli sysselsatt. Att skillnader uppstår            

på arbetsmarknaden vid olika nivå på kognitiv förmåga råder det därför inga tvivel om. Det               

vår uppsats bidrar med är att vi även studerar effekten av kognitiv förmåga på sannolikheten               
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att vara arbetslös och ej i arbetskraften. Vi undersöker dessutom om det är någon skillnad               

mellan Sverige och Tyskland vilket till synes inte har gjorts tidigare. 

 

4. Data  
Uppsatsen baseras på The Program for the International Assessment of Adult Competencies            

(PIAAC), vilket är en internationell undersökning utvecklad av OECD. PIAAC mäter vuxnas            

färdigheter och hur de används i hemmet, på arbetet och samhället i stort. Undersökningen              

genomfördes för första gången mellan 2011 och 2012 och totalt deltog cirka 166 000              

individer från 24 olika länder (OECD 2013; Statistiska centralbyrån (SCB) 2013).           

Undersökningen har genomförts totalt tre gånger, men då den första omgången är den mest              

omfattande är det den vi har valt att fokusera på. 

 

Datasetet innehåller 1328 variabler för både Sverige och Tyskland. Dessa ger information om             

bland annat demografiska egenskaper, utbildning, arbetslivserfarenhet och kognitiva        

förmågor. Datamaterialet är insamlat med hjälp av hushållsundersökningar där slumpmässigt          

utvalda individer har fått svara på bakgrundsfrågor samt utföra kognitiva tester inom läs- och              

skrivkunnighet, räknefärdighet samt problemlösning. Undersökningen riktade sig till        

individer i åldrarna 16-65 år som vid undersökningstillfället var bosatta i landet av intresse.              

För att försäkra sig om att data håller en hög kvalité och är jämförbar inom och mellan länder                  

har OECD utvecklat vissa standarder som länderna var tvungna att följa vid insamlingen av              

data. För att ytterligare stärka reliabiliteten av datan gavs undersökningarna på varje lands             

officiella språk och kunde utföras både digitalt eller i pappersformat (OECD 2013; SCB             

2013).  

 

I både Sverige och Tyskland bestod stickproven av cirka 10 000 slumpmässigt utvalda             

individer. I Sverige deltog 4469 personer, vilket motsvarar ett deltagande på 45 procent.             

Svarsfrekvensen var lägst för lågutbildade och personer bosatta i Stockholms län. I Tyskland             

deltog 5465 individer vilket representerar en svarsfrekvens på 55 procent. Deltagandet var            

lägst för icke-tyskar, de som bodde i stadsområden samt de som var 26 år eller äldre.                

Problemet med ett stort bortfall är att det finns risk för att resultaten blir missvisande. För att                 

justera för bortfallet i PIAAC-undersökningen används olika vikter för grupper med hög            
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respektive låg svarsfrekvens. Vikterna gör att den potentiella snedvridningen av resultatet blir            

väldigt låg och OECD bedömer därför att både Sverige och Tyskland har svarsresultat av god               

kvalitet, trots den låga svarsfrekvensen (OECD 2013; SCB 2013). OECD har även beräknat             

att den stickprovsstorlek som behövs för att uppnå samma stickprovsvarians som ett            

slumpmässigt urval är 4469 för Sverige och 2680 för Tyskland (OECD 2013). Den             

existerande datamängden anses därför vara tillräcklig för att vara representativ för           

populationerna av intresse, men självklart hade en större datamängd varit ännu bättre            

eftersom det hade ökat reliabiliteten ytterligare. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns några skillnader i förmågor mellan              

kvinnor och män samt hur dessa förmågor värderas på arbetsmarknaden i Sverige respektive             

Tyskland. Problemet är att kognitiv förmåga är svårt att mäta exakt. Om man skulle testa för                

alla saker som påverkar kognitiv förmåga skulle det bli alldeles för omfattande och äventyra              

svarsfrekvensen. För att förbättra exaktheten används därför sannolika värden (“plausible          

values”). Det innebär att ingen individ har utfört samtliga kognitiva tester utan har endast              

besvarat ett mindre antal frågor. För att få fram värden för de frågor och tester som individen                 

inte svarade på används imputerade värden som är baserade på hur liknande respondenter har              

svarat. För att öka noggrannheten i skattningarna ges varje individ tio sannolika värden för              

respektive färdighet som kan anta värden mellan 0-500. Från dessa värden beräknas sedan ett              

genomsnittligt värde som kan användas för att göra olika skattningar. Det här betyder att              

PIAAC inte kan ge resultat på individnivå eftersom varje individ endast har besvarat ett              

begränsat antal frågor. Istället ges resultat på nationell nivå eller för stora undergrupper             

såsom kvinnor, invandrare eller sysselsatta (OECD 2013).  
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4.1 Deskriptiv statistik 
Tabell 1 - Deskriptiv statistik Sverige  

 

Tabell 1 visar att det i Sverige är en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt att                 

åldersfördelningen mellan könen är väldigt snarlik. Män är sysselsatta i högre grad än             

kvinnor men har samtidigt en något högre arbetslöshet. Av de som befinner sig utanför              

arbetskraften är det dock kvinnorna som utgör störst andel. Den deskriptiva statistiken visar             

även att män har en högre genomsnittlig kognitiv förmåga än kvinnor, både vad det gäller läs-                

och skrivkunnighet samt räknefärdighet. Männen uppvisar i genomsnitt bättre resultat på           

testerna för räknefärdighet och sämre på testerna för läs- och skrivkunnighet medan det             

motsatta gäller för kvinnor. 

 

Tabell 2 - Deskriptiv statistik Tyskland  

 

Tabell 2 visar att i Tyskland är det ungefär lika många observationer för kvinnor och män och                 

den genomsnittliga åldern är i stort sett lika för båda könen. Sysselsättningen och             

arbetslösheten är precis som i Sverige högre för män, medan kvinnor är de som              
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huvudsakligen befinner sig utanför arbetskraften. Även i Tyskland har män en högre kognitiv             

förmåga i snitt, men till skillnad från Sverige är både tyska kvinnor och män i genomsnitt                

bättre på räknefärdighet än vad de är på läs- och skrivkunnighet. Värt att notera är att antalet                 

observationer för läs- och skrivkunnighet samt räknefärdighet är lägre för både kvinnor och             

män jämfört med antalet observationer för övriga variabler i den deskriptiva statistiken. Detta             

betyder att några av de kvinnor och män som har deltagit i undersökningen har besvarat               

frågor om sin bakgrund men har av någon anledning inte utfört de kognitiva testerna. Detta               

antas dock inte ha någon större påverkan på resultaten då skillnaderna i antalet observationer              

är så pass små. 

 

Sammanfattningsvis så visar den deskriptiva statistiken att Sverige och Tyskland är väldigt            

lika varandra. Den genomsnittliga åldern och fördelningen av kvinnor och män är i princip              

samma för bägge länder. Det som skiljer länderna åt är att tyska män är sysselsatta i högre                 

grad än svenska, medan svenska kvinnor är sysselsatta i högre grad än tyska. Något annat               

som skiljer länderna åt är att fler kvinnor befinner sig utanför arbetskraften i Tyskland              

jämfört med i Sverige. Slutligen uppvisar Sverige bättre genomsnittliga resultat på de            

kognitiva testerna för både kvinnor och män jämfört med Tyskland. 

 

5. Empirisk metod 
Metoden som används för att besvara frågeställningen är multipel linjär regression med            

heteroskedastiska standardfel. Multipel linjär regression innebär att man med hjälp av en            

regression undersöker om det finns ett statistiskt samband mellan en beroende variabel och             

två eller flera oberoende variabler. Detta gör man om man är intresserad av att se effekten på                 

den beroende variabeln när en förklarande variabel förändras, samtidigt som övriga variabler            

hålls konstanta (Stock & Watson 2015; Triola 2014). För att kunna utläsa eventuella             

skillnader mellan könen inkluderas tre interaktionsvariabler i den multipla regressionen,          

vilket förklaras närmare i avsnitt 5.1.4. 

 

Till skillnad från en enkel linjär regression där man endast tar hänsyn till hur en variabel                

påverkar den beroende variabeln tar man i multipel linjär regression hänsyn till att flera              

variabler kan påverka utfallet samtidigt (Stock & Watson 2015; Triola 2014). Eftersom att vi              
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har flera förklarande variabler blir det därför naturligt att använda multipel linjär regression,             

vilket även överensstämmer med hur de har gjort i tidigare studier.  

  

5.1 Specificering av regressioner  
Sysselsättningi = α + β1Läs- och skrivkunnigheti + β2Räknefärdigheti + β3Mani + β4Ålderi +  

𝛿 1(Läs- och skrivkunnigheti · Mani) + 𝛿2(Räknefärdigheti · Mani) + 𝛿3(Ålderi · Mani) + Ɛi 

 

Arbetslösheti = α + β1Läs- och skrivkunnigheti + β2Räknefärdigheti + β3Mani + β4Ålderi +              

𝛿 1(Läs- och skrivkunnigheti · Mani) + 𝛿2(Räknefärdigheti · Mani) + 𝛿3(Ålderi · Mani) + Ɛi 

 

Ej i arbetskrafteni = α + β1Läs- och skrivkunnigheti + β2Räknefärdigheti + β3Mani + β4Ålderi +                

𝛿 1(Läs- och skrivkunnigheti · Mani) + 𝛿2(Räknefärdigheti · Mani) + 𝛿3(Ålderi · Mani) + Ɛi 

 

Den beroende variabeln anger om individen är sysselsatt, arbetslös eller ej i arbetskraften. α              

är en konstant. β1 och β2 anger hur mycket sannolikheten att vara sysselsatt, arbetslös och ej i                 

arbetskraften förändras när testresultatet för läs- och skrivkunnighet respektive räknefärdighet          

ökar med en poäng. β3 anger om sannolikheten att vara sysselsatt, arbetslös och ej i               

arbetskraften skiljer sig åt om individen är en man. Om β3 är noll betyder det att det inte är                   

någon skillnad mellan könen, det vill säga att kvinnor och män har samma förutsättningar på               

arbetsmarknaden. β4 beskriver hur en individs arbetsstatus påverkas av ålder.  

 

𝛿 1, 𝛿 2 och 𝛿 3 anger om effekten av läs- och skrivkunnighet, räknefärdighet samt ålder är               

annorlunda om individen är en man. Om 𝛿 är noll är effekten av dessa variabler samma för                 

både kvinnor och män, det vill säga β. Om effekten skiljer sig åt mellan könen kommer                

effekten för kvinnor att vara β och effekten för män β +/- 𝛿. Ɛi är en felterm som fångar allt                    

som påverkar den beroende variabeln men som inte kan förklaras av de oberoende             

variablerna.  
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5.1.1 Beroende variabler  
En beroende variabel är den variabel som ska förklaras i en regression eller statistisk modell               

(Stock & Watson 2015). Eftersom att vi har tre regressioner har vi tre olika beroende               

variabler: Sysselsättning, Arbetslöshet och Ej i arbetskraften. De beroende variablerna är           

ursprungligen en kategorisk variabel som kan anta tre olika värden beroende på arbetsstatus.             

För att kunna använda den som en beroende variabel behöver den kodas om som tre binära                

variabler som endast kan anta värdena 0 eller 1. Sysselsättning antar värdet 1 om individen är                

sysselsatt och 0 om individen inte är det. Detsamma gäller för Arbetslöshet och Ej i               

arbetskraften som antar värdet 1 om individen är arbetslös respektive utanför arbetskraften            

och 0 annars. Det optimala hade dock varit att ta logaritmen av de beroende variablerna för                

att på så sätt kunna tolka förändringen av de beroende variablerna i procent. I denna uppsats                

är det dock inte möjligt eftersom de beroende variablerna är binära och endast kan anta               

värdena 0 eller 1.  

5.1.2 Förklarande variabler  
En förklarande variabel är en variabel som kan antas påverka den beroende variabeln (Stock              

& Watson 2015). I denna uppsats är de förklarande variablerna Läs- och skrivkunnighet samt              

Räknefärdighet. Anledningen till att problemlösningsförmåga inte inkluderas i regressionerna         

är att det saknas ett flertal observationer för både Sverige och Tyskland, vilket minskar              

precisionen för skattningarna.  

 

De förklarande variablerna beskriver individens kognitiva förmåga och mäts på en           

poängskala mellan 0-500. Eftersom att varje individ endast har besvarat ett begränsat antal             

frågor på de kognitiva testerna så har samtliga individer tilldelats tio sannolika värden för              

respektive färdighet. Från dessa tio sannolika värden beräknas sedan ett genomsnittligt värde            

som kan användas för olika skattningar. Det genomsnittliga värdet kan dock inte användas i              

denna uppsats utan istället har det femte av de tio sannolika värdena använts. En förklaring               

till varför ges i avsnitt 5.1.4. 
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5.1.3 Kontrollvariabler 
Kontrollvariabler är variabler som hålls konstanta. Om man utelämnar relevanta          

kontrollvariabler i regressionsanalysen riskerar man att dra felaktiga slutsatster om          

huvudsambandet. Kontrollvariabler måste därför inkluderas för att man inte ska          

under-/överskatta effekten av de förklarande variablerna på den beroende variabeln (Stock &            

Watson 2015). De kontrollvariabler som är inkluderade i regressionerna är Man och Ålder.             

Man är en binär variabel som antar värdet 1 om individen är en man och 0 om det är en                    

kvinna. Ålder är en kategorisk variabel som kan anta tio olika värden beroende på vilken               

ålderskategori individen befinner sig i. Åldersspannen är fem år och sträcker sig från 16-65              

år.  

 

Anledningen till att utbildning inte har inkluderats i regressionerna är att kognitiv förmåga i              

många fall fungerar som proxy för utbildning. Det beror på att utbildning inte med säkerhet               

säger något om individens verkliga färdigheter utan fungerar mer som en signal om             

produktivitet. Detta eftersom lika investeringar i utbildning inte automatiskt innebär att man            

förvärvar lika mycket och samma sorts förmågor (Borghans, Green & Mayhew 2001;            

Žilvinas 2014). De variabler som används för att beskriva kognitiva förmågor i PIAAC kan              

därför antas förklara mer av individens faktiska färdigheter än vad utbildning kan och är              

därför att föredra.  

5.1.4 Interaktionsvariabler  

Om man tror att effekten av en variabel skiljer sig åt mellan olika grupper kan man använda                 

sig av interaktionsvariabler (Stock & Watson 2015). I denna uppsats tror vi att kognitiv              

förmåga och ålder påverkar sannolikheten att vara sysselsatt, arbetslös och ej i arbetskraften,             

men att effekten kan se olika ut för kvinnor och män. För att fastställa om så är fallet har tre                    

interaktionsvariabler konstruerats.  

 

Interaktionsvariablerna skapades genom att multiplicera variabeln Man med respektive         

variabel, det vill säga med Läs- och skrivkunnighet, Räknefärdighet och Ålder. När            

interaktionsvariablerna konstruerades användes det femte av de tio sannolika värdena för           

respektive färdighet. Detta då det utifrån det givna datasetet inte var möjligt att skapa en               
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interaktionsvariabel av det genomsnittliga värdet för de sannolika värdena (se avsnitt 4 för en              

förklaring av sannolika värden). En potentiell lösning hade varit att beräkna det            

genomsnittliga värdet manuellt men då det hade varit enormt tidskrävande var det tyvärr inte              

möjligt att genomföra inom ramen för en C-uppsats. 

 

Nackdelen med att använda det femte värdet är att syftet med sannolika värden går förlorad.               

Detta är något vi är medvetna om och som har tagits i beaktning. Vi anser dock att det är av                    

större vikt att kunna använda interaktionsvariabler för att på så sätt kunna se hur effekten av                

kognitiv förmåga skiljer sig åt mellan kvinnor och män. För att kontrollera för detta har vi                

även testat att köra regressioner som inte har inkluderat några interaktionsvariabler, utan            

istället har det genomsnittliga värdet för de sannolika värdena använts. Eftersom att resultaten             

för dessa regressioner uppvisade samma mönster och liknande värden som när vi använde             

interaktionsvariabler och det femte sannolika värdet anser vi att vi borde få tillräckligt bra              

skattningar trots att vi inte använder det genomsnittliga värdet för de sannolika värdena i              

regressionsanalyserna. 

 

5.2 Blinder-Oaxaca dekomponering 
För att kunna urskilja om det finns några eventuella skillnader i sysselsättning mellan könen              

används Blinder-Oaxaca dekomponering. Med hjälp av denna metod kan skillnaden i           

sysselsättning delas upp i två delar. En del som förklaras av att män och kvinnor i genomsnitt                 

har olika kognitiva förmågor och en del som förklaras av diskriminering eller andra             

oförklarliga skillnader (Borjas 2016). I denna uppsats har vi valt att enbart fokusera Blinder-              

Oaxaca dekomponeringen på variabeln Sysselsättning för Sverige respektive Tyskland och          

har därmed inte gjort några beräkningar för variablerna Arbetslöshet och Ej i arbetskraften.  

 

För att kunna utföra Blinder-Oaxaca dekomponeringen måste kvinnor och mäns          

sysselsättningsfunktion specificeras. I denna uppsats kan sysselsättningsfunktionen för        

respektive grupp skrivas som: 

 

Mäns sysselsättningsfunktion: Sm = 𝛼 m + 𝛽mLm + 𝛿mRm + 𝛾 mÅm (1) 

Kvinnors sysselsättningsfunktion: Sk = 𝛼k + 𝛽kLk + 𝛿kRk + 𝛾 kÅk (2) 
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𝛽 m och 𝛿 m beskriver hur mycket en mans sannolikhet att bli sysselsatt förändras när läs- och                

skrivkunnighet respektive räknefärdighet ökar med ett. 𝛽k och 𝛿 k beskriver samma sak fast för              

en kvinna. 𝛾 m och 𝛾k beskriver hur sannolikheten att vara sysselsatt förändras när åldern ökar               

med ett för en man respektive kvinna. Om arbetsgivarna värderar de förmågor som förvärvas              

av kvinnor lika mycket som de som förvärvas av män kommer koefficienterna att vara lika               

för både kvinnor och män (𝛽m= 𝛽k, 𝛿m= 𝛿k och 𝛾 m= 𝛾 k). Om arbetsgivarna värderar kvinnor och                 

män som inte har några färdigheter lika så kommer även intercepten att vara samma (𝛼 m = 𝛼k).  

 

Skillnaden i sysselsättning mellan män och kvinnor kan skrivas som: 

 

Sm − Sk = 𝛼 m − 𝛼 k + 𝛽mLm − 𝛽kLk + 𝛿mRm −  𝛿kRk + 𝛾mÅm − 𝛾 kÅk (3) 

 

där Lm och Lk beskriver den genomsnittliga läs- och skrivkunnigheten för män och kvinnor,              

medan Rm och Rk anger den genomsnittliga räknefärdigheten. Åm och Åk beskriver den             

genomsnittliga åldern för män respektive kvinnor. 

 

För att kunna dela upp skillnaden i sysselsättning mellan könen i de två delarna måste man                

addera och subtrahera termerna 𝛽mLk, 𝛿mRk och 𝛾mÅk på den högra sidan av ekvationen. De               

olika termerna kan sedan flyttas om så att skillnaden i sysselsättning kan skrivas som: 

 

Sm−Sk= 𝛼 m−𝛼 k+ Lk(𝛽 m−𝛽k) + Rk(𝛿m−𝛿k)+ Åk(𝛾m −𝛾k)+𝛽m(Lm−Lk) + 𝛿m(Rm−Rk)+𝛾 k(Åm−Åk)   (4)

 

Den andra delen i ekvationen, det vill säga 𝛽m(Lm−Lk) + 𝛿m(Rm−Rk) + 𝛾 k(Åm−Åk) är noll om                

män och kvinnor har samma genomsnittliga förmåga och samma genomsnittliga ålder           

(Lm−Lk= 0, Rm−Rk= 0 och Åm−Åk= 0). Om den andra delen i ekvationen istället är större än                 

noll betyder det att en del av skillnaden i sysselsättning kan förklaras av att män och kvinnor                 

har olika förmågor eller att de är olika gamla. Den första delen i ekvationen 𝛼 m−𝛼k +                

Lk(𝛽 m−𝛽 k) + Rk(𝛿 m−𝛿 k) + Åk(𝛾 m −𝛾k) kommer att vara positiv om arbetsgivaren värderar en              

mans förmåga högre än en kvinnas (𝛽m>𝛽k och/eller 𝛿m>𝛿k) eller om arbetsgivaren anställer             

män i högre grad oavsett förmåga, det vill säga om interceptet för männens             

sysselsättningsfunktion är större än interceptet för kvinnor (𝛼 m>𝛼 k). Termen kommer även att            
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vara positiv om arbetsgivaren värderar män och kvinnors ålder olika (𝛾 m>𝛾 k).           

Sysselsättningsgapet som uppstår på grund av att kvinnor och män behandlas olika brukar             

definieras som diskriminering (Borjas 2016). I denna uppsats är det dock viktigt att             

understryka att det är möjligt att de oförklarliga skillnaderna mellan kvinnor och män även              

kan förklaras av andra variabler som inte är inkluderade i regressionen.  

 

5.3 Alternativa metoder 
Det finns flera alternativa metoder som också hade kunnat användas för att förklara skillnader              

i arbetsmöjligheter mellan könen, såsom logistisk- eller instrumentell variabel regression.          

Logistiska regressioner används när man vill studera relationen mellan den beroende           

variabeln och en eller flera oberoende variabler. Modellen är passande att använda när den              

beroende variabeln är binär och endast kan anta två olika värden, vilket de beroende              

variablerna är i denna uppsats (Stock & Watson 2015; Triola 2014). Anledningen till att              

logistisk regression inte används i uppsatsen är att resultatet är betydligt svårare att tolka              

jämfört med en multipel linjär regression. Då resultaten från olika typer av linjära             

regressioner oftast skiljer sig åt väldigt lite är det därför rimligt att välja den metod som är                 

enklast att tolka.  

 

Ett annat alternativ hade varit att använda instrumentell variabel regression, vilket används            

om man misstänker att en eller flera av de oberoende variablerna korrelerar med feltermen.              

Om så är fallet finns det risk för att det skattade värdet på regressionskoefficienten är långt                

ifrån det sanna värdet även när stickprovet är stort. En vanlig linjär regression blir därför               

missvisande och istället måste en instrumentvariabel inkluderas i regressionen. För att en            

variabel ska vara ett giltigt instrument får den inte påverka den beroende variabeln på något               

annat sätt än genom dess påverkan på den oberoende variabeln (Stock & Watson 2015).              

Eftersom att det inte uppenbart finns någon variabel i datasetet som endast påverkar en              

individs arbetsstatus genom dess påverkan på kognitiv förmåga har instrumentell variabel           

regression valts bort. Istället bedöms multipel linjär regression vara den modell som bäst             

passar för ändamålet. 
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6. Resultat 

Resultaten presenteras på följande vis i tabellerna: Kolumn 1 är resultatet av en enkel linjär               

regression och visar den råa skillnaden mellan könen. Kolumn 2 är resultatet av en multipel               

linjär regression och visar skillnaden mellan könen efter att ha kontrollerat för kognitiv             

förmåga och ålder. Kolumn 3 är resultatet av en multipel linjär regression som inkluderar              

interaktionsvariabler och visar den separata effekten av kognitiv förmåga och ålder för            

kvinnor och män.  

 

6.1 Resultat Sverige  
Tabell 3 - Sysselsättning i Sverige 

 

Kolumn 1 i tabell 3 visar att i Sverige är den råa skillnaden i sysselsättning mellan könen                 

0.0560 enheter, vilket innebär att män har en större sannolikhet att vara sysselsatta jämfört              

med kvinnor. Kolumn 2 visar att det kvarstår en skillnad i sysselsättning mellan könen på               

0.0471 enheter efter att ha kontrollerat för kognitiv förmåga och ålder. Kolumn 3 visar att               

kvinnor upplever en stark positiv effekt av en förbättrad läs- och skrivkunnighet, medan             

effekten är mycket liten för män. Det kan tolkas som att det är viktigare för kvinnor att ha en                   

hög läs- och skrivförmåga än vad det är för män. Vad det gäller räknefärdighet finner vi ett                 

svagt negativt samband mellan kvinnors chanser att bli sysselsatta och en ökad nivå av              
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räknefärdighet. Koefficienten är dock inte signifikant vilket gör att det inte finns något värde              

i att försöka tolka den. För männen däremot ökar sannolikheten att vara sysselsatt när deras               

räknefärdigheter förbättras. Detta kan tolkas som att räknefärdighet är viktigare för män            

jämfört med kvinnor. Kolumn 3 visar även att sannolikheten för att ha ett arbete ökar i takt                 

med ålder för båda könen.  

 

Tabell 4 - Arbetslöshet i Sverige  

 

Kolumn 1 i tabell 4 visar att det endast är en liten skillnad mellan könen när det kommer till                   

sannolikheten för att vara arbetslös. Detta överensstämmer med vad som står i kolumn 2 och               

3 där vi finner att det inte är någon signifikant skillnad mellan kvinnor och män gällande                

arbetslösheten i Sverige. Kolumn 3 visar även att sannolikheten för att vara arbetslös minskar              

för båda könen vid en förbättrad läs- och skrivkunnighet och en ökad ålder, medan en               

förbättrad räknefärdighet endast minskar risken för att bli arbetslös för män. Detta visar             

återigen att det är viktigast för män att ha en god räkneförmåga medan läs- och               

skrivkunnighet är av större betydelse för kvinnor.  
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Tabell 5 - Ej i arbetskraften i Sverige 

 

Kolumn 1 i tabell 5 visar att den råa skillnaden mellan könen är -0.0624 enheter, vilket                

innebär att män befinner sig utanför arbetskraften i lägre grad än vad kvinnor gör. Att män                

har en lägre sannolikhet att befinna sig utanför arbetskraften jämfört med kvinnor syns även i               

kolumn 2 och 3. Risken för detta minskar dock för bägge könen vid en förbättrad läs- och                 

skrivkunnighet, men i första hand för kvinnor. Vad det gäller räknefärdighet finner vi inga              

signifikanta resultat för något av könen. Kolumn 2 och 3 visar även att en ökad ålder minskar                 

sannolikheten för att befinna sig utanför arbetskraften för både kvinnor och män. 
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6.2 Resultat Tyskland  
Tabell 6 - Sysselsättning i Tyskland  

 

Kolumn 1 i tabell 6 visar att den råa skillnaden i sysselsättning mellan könen är 0.0997                

enheter i Tyskland, vilket betyder att män är sysselsatta i högre grad än kvinnor. Kolumn 2                

visar att det kvarstår en skillnad på 0.0580 enheter efter att ha korrigerat för ålder och                

kognitiva förmågor. Kolumn 3 visar att till skillnad från i Sverige har läs- och skrivkunnighet               

ingen tydlig effekt på sysselsättningen i Tyskland för varken kvinnor eller män.            

Sysselsättningen ökar dock för båda könen vid en förbättrad räknefärdighet, men effekten är             

något mindre för män. I Tyskland är det alltså räknefärdighet som har störst betydelse för               

bägge könen. Resultaten visar även att sannolikheten för att bli sysselsatt ökar i takt med en                

ökad ålder för både kvinnor och män. 
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Tabell 7 - Arbetslöshet i Tyskland 

 

Kolumn 1 i tabell 7 visar att det inte finns någon signifikant skillnad i arbetslöshet mellan                

kvinnor och män. Om man kontrollerar för ålder och kognitiv förmåga blir skillnaden istället              

0.0169 enheter, vilket innebär att män är arbetslösa i större utsträckning än kvinnor. Efter              

hänsyn tagits till interaktionsvariabler i kolumn 3 kvarstår dock ingen signifikant effekt på             

arbetslösheten av att vara man eller att ha en ökad nivå av läs- och skrivkunnighet. En bättre                 

räknefärdighet minskar däremot sannolikheten att vara arbetslös för både män och kvinnor.            

Räknefärdighet spelar därmed en stor roll för det tyska samhället medan läs- och             

skrivkunnighet inte är lika viktigt. På samma sätt som tidigare minskar en ökad ålder              

sannolikheten att bli arbetslös, dock gäller inte detta i samma utsträckning för män som för               

kvinnor. 
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Tabell 8 - Ej i arbetskraften i Tyskland 

 

Kolumn 1 i tabell 8 visar att den råa skillnaden mellan de som befinner sig utanför                

arbetskraften är -0.1009 enheter, vilket betyder att tyska män befinner sig utanför            

arbetskraften i lägre grad än vad kvinnor gör. Kolumn 2 och 3 visar att för de som befinner                  

sig utanför arbetskraften har läs- och skrivkunnighet ingen effekt, vilket stämmer överens            

med hur det ser ut för de som är sysselsatta och arbetslösa. Räknefärdighet har istället en                

positiv effekt för båda könen vilket innebär att en förbättrad räknefärdighet minskar            

sannolikheten för att vara utanför arbetskraften och detsamma gäller även för ålder.  

 

6.3 Resultat Blinder-Oaxaca dekomponering 
De resultat som kan utläsas av Blinder-Oaxaca dekomponeringen för Sverige respektive           

Tyskland är att det finns skillnader mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. I Sverige              1

är skillnaderna i sysselsättning mellan könen 0.056 enheter vilket innebär att män är             

sysselsatta i högre grad än vad kvinnor är. För Tyskland är denna skillnad 0.097 enheter. För                

att få en tydligare bild av vad detta beror på delas skillnaden upp i två delar, en del som kan                    

förklaras av att kvinnor och män har olika kognitiv förmåga och en del som beror på                

diskriminering eller andra oförklarliga skillnader. Beräkningarna visar att i Sverige kan cirka 

1 Se appendix för exakta beräkningar av Blinder-Oaxaca dekomponeringen.  
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en fjärdedel (0.013) av skillnaderna i sysselsättning förklaras av att kvinnor och män har              

olika kognitiva förmågor. Män har i genomsnitt en högre kognitiv förmåga än kvinnor,             

framförallt vad det gäller räknefärdighet. Resterande tre fjärdedelar (0.043) av skillnaderna           

mellan könen består av diskriminering eller andra oförklarliga skillnader. Det här betyder att             

om kvinnor hade behandlats som män hade deras sysselsättningsnivå ökat med 0.043 enheter             

jämfört med vid undersökningstillfället.  

 

Dekomponeringen visar även att interceptet är större för männen än för kvinnorna (𝛼 m>𝛼k),             

vilket betyder att män anställs i högre grad oavsett förmåga. Det går även att utläsa att läs-                 

och skrivkunnighet värderas högre om man är en kvinna (𝛽k>𝛽 m) och att räknefärdighet             

värderas högre om man är en man (𝛿m>𝛿k). I Sverige värderas alltså dessa typer av kognitiv                

förmåga olika på arbetsmarknaden beroende på könstillhörighet, vilket även överensstämmer          

med de tidigare resultat som vi har funnit. 

 

Resultaten för Tyskland visar att ungefär två sjättedelar (0.034) av skillnaderna i            

sysselsättning mellan könen kan förklaras av att kvinnor och män har olika förmågor. Precis              

som i Sverige har män en högre kognitiv förmåga i snitt och nivån av räknefärdighet utgör                

den största skillnaden mellan könen. Resterande fyra sjättedelar (0.064) består av           

diskriminering eller andra oförklarliga skillnader. Tyskland har likt Sverige ett högre värde            

på den oförklarliga delen vilket ger en indikation på att det finns andra saker som påverkar                

skillnaderna i sysselsättning mellan könen. Det som däremot utmärker Tyskland är att de             

totalt sett har en större avvikelse mellan könen jämfört med Sverige. Värt att notera är dock                

att i Tyskland kan en större del (2/6) av skillnaden i sysselsättning förklaras av att kvinnor                

och män har olika förmågor i jämförelse med Sverige (1/4).  

 

Dekomponeringen visar även att i Tyskland anställs män oftare än kvinnor oavsett förmåga             

(𝛼 m>𝛼 k). Samtidigt värderas läs- och skrivkunnighet och räknefärdighet högre om man är en             

kvinna jämfört med en man (𝛽k>𝛽m och 𝛿k>𝛿m). Det är svårt att urskilja vad detta resultat                

betyder men en möjlig tolkning är att det krävs mer av kvinnor för att bli anställda eftersom                 

att män anställs i större utsträckning oavsett förmåga. Det skulle därför kunna indikera att det               

förekommer någon form av diskriminering av kvinnor på den tyska arbetsmarknaden.  
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6.4 Jämförelse Sverige och Tyskland 
Vid en jämförelse mellan Sverige och Tyskland uppdagas tydliga skillnader mellan länderna.            

Mycket av detta tycks bero på skillnader i socialpolitiska åtgärder samt institutionella- och             

normativa olikheter mellan länderna. Gemensamt för Sverige och Tyskland är dock att en             

ökad nivå av läs- och skrivkunnighet samt räknefärdighet bidrar till en ökad sannolikhet att              

bli sysselsatt samt en minskad risk för att vara arbetslös eller ej i arbetskraften. Vilka               

förmågor som påverkar mest skiljer sig dock åt mellan länderna. I Sverige är läs- och               

skrivkunnighet mest relevant för kvinnor medan räknefärdighet är av störst betydelse för            

män. Dessa skillnader kan förklaras av att svenska kvinnor tenderar att ha typiska             

“kvinnoyrken” såsom vårdpersonal och lärare medan män tenderar att arbeta inom mer            

tekniktunga yrken (OECD 2015). I Tyskland är det istället räknefärdighet som är viktigast för              

bägge könen vilket skulle kunna förklaras av att Tyskland är ett väldigt teknikintensivt land              

som är bland de bästa i världen inom en rad olika branscher (Nationalencyklopedin 2017).              

Detta kan därmed vara orsaken till att Tyskland efterfrågar en hög nivå av räknefärdighet för               

både kvinnor och män. 

 

I både Sverige och Tyskland tycks befolkningen till stor del agera enligt humankapitalteorin i              

det avseende att de presterar väl på testerna för kognitiv förmåga, vilket nästintill är en               

förutsättning för att möta företagens efterfrågan på arbetsmarknaden. Något som däremot kan            

ses som en tydlig skillnad mellan länderna är att incitamenten till att arbeta ser olika ut                

beroende på om individen bor i Sverige eller i Tyskland. Tyska kvinnors incitament till att               

arbeta är till synes lägre jämfört med svenska kvinnors, vilket styrks av den deskriptiva              

statistiken i avsnitt 4.1 som visar att tyska kvinnor har en lägre sysselsättningsnivå än              

svenska. Den deskriptiva statistiken visar även att tyska kvinnor har en lägre kognitiv             

förmåga i snitt. Detta kan kopplas till att färre kvinnor arbetar i Tyskland jämfört med               

Sverige vilket indirekt borde leda till att färre väljer att utbilda sig i Tyskland i och med att de                   

kanske inte förväntas arbeta i ett senare skede. Incitamenten till att förvärva humankapital             

tycks därför ligga på en lägre nivå i det tyska samhället jämfört med i Sverige, speciellt då det                  

kommer till det kvinnliga arbetskraftsdeltagandet.  
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Andra skillnader mellan länderna som kan förklara varför incitamenten till att förvärvsarbeta            

bör vara lägre för tyska kvinnor än vad det är för de svenska kvinnorna är att det svenska                  

samhället har väl utformade lagar och regler för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden             

medan Tyskland istället har en större grad av könssegregering. Gamla könsnormer är fast             

rotade, framförallt i Tyskland, vilket gör att kvinnor förvärvsarbetar mindre då de förväntas ta              

hand om hem och hushåll. De sämre möjligheterna för vård av barn och äldre gör dessutom                

att tyska kvinnor får lägga mycket tid på att vårda familjemedlemmar vilket man i Sverige               

istället distribuerar på offentlig barn- och äldreomsorg (SCB 2016; Boye 2014). Synen på hur              

till exempel föräldraledigheten ska fördelas börjar däremot sakta men säkert att förändras. I             

det svenska samhället uppfattas det numera som något negativt om männen inte tar ut någon               

föräldraledighet alls (Eurofound 2016), medan det i Tyskland går en aning långsammare.  

 

Dessa skillnader gällande föräldraledighet bidrar till att en större könssegregering uppstår på            

den tyska arbetsmarknaden då kvinnor är de som huvudsakligen förväntas vara hemma för att              

tand om barnen. Svårigheterna att kombinera förvärvsarbete med familjeliv gör därmed att            

sysselsättningsgraden för kvinnor och deras incitament till att bjuda ut sina färdigheter på             

arbetsmarknaden minskar avsevärt, i synnerhet i Tyskland (Konjunkturinstitutet 2017). Det          

här kan alltså delvis förklara varför kvinnor oftare befinner sig utanför arbetskraften än män i               

både Sverige och Tyskland. 

 

Tittar vi istället på de beräkningar som gjorts med Blinder-Oaxaca dekomponeringen ser vi             

att kvinnor och män har olika kognitiva förmågor i både Sverige och Tyskland. Gemensamt              

för båda länderna är att män har en högre kognitiv förmåga i snitt både vad det gäller läs- och                   

skrivkunnighet och räknefärdighet. Sverige har dock en högre genomsnittlig förmåga för           

både kvinnor och män jämfört med Tyskland. I Sverige värderas läs- och skrivkunnighet             

högst om man är en kvinna medan räknefärdighet värderas högst om man är en man. I                

Tyskland däremot värderas både läs- och skrivkunnighet och räknefärdighet högst om man är             

en kvinna. Hur kognitiva förmågor värderas på arbetsmarknaden beror alltså på           

könstillhörighet samt vilket land man befinner sig i. Detta kan kopplas till vilken typ av yrken                

kvinnor och män vanligtvis arbetar inom samt vilken typ av färdigheter som efterfrågas i              

respektive land.  
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För båda länder gäller att män i snitt har en högre läs- och skrivkunnighet samt               

räknefärdighet än vad kvinnor har, där den största skillnaden syns för räknefärdighet. Detta             

innebär att kvinnor inte förvärvar en lika hög kompetens som män, men inte heller samma typ                

av kompetens. Vad detta beror på kan delvis förklaras av att kvinnor och män oftast arbetar                

inom olika sektorer på arbetsmarknaden där kvinnor till stor del arbetar inom yrken som inte               

kräver samma sorts eller en lika hög kompetens som i de mansdominerade yrkena. En              

ytterligare förklaring till att kvinnors incitament till att införskaffa sig kompetens är lägre än              

för män kan vara på grund av de restriktioner de möter i samhället som gör att de likafullt inte                   

kommer kunna nyttja sina förmågor i arbetslivet.  

 

Dekomponeringen visar även att den totala differensen mellan könen är störst i Tyskland.             

Detta kan kopplas till att en större andel kvinnor befinner sig utanför arbetskraften i Tyskland               

och att män är sysselsatta i högre grad oavsett förmåga. Detta kan bland annat bero på de                 

normativa- och institutionella skillnader som finns mellan länderna. I och med att            

barnomsorgen är så pass dyr i Tyskland tvingas många till att stanna hemma för att ta hand                 

om sina barn och traditionellt sett är det kvinnorna som gör detta. Även äldreomsorgens              

uppbyggnad kan förklara varför dessa skillnader finns på den tyska arbetsmarknaden i och             

med att kvinnorna även tar hand om sina äldre i större grad än vad männen gör. I och med att                    

Sverige har bättre institutionella förhållanden i dessa avseenden ter det sig därmed naturligt             

att Sverige uppvisar mindre skillnader vid beräkningen av Blinder- Oaxaca          

dekomponeringen.  

 

Slutsatsen som kan dras av denna jämförelse är att kognitiv förmåga har en positiv effekt på                

sannolikheten för att bli sysselsatt och minskar sannolikheten för att bli arbetslös och att              

befinna sig utanför arbetskraften för både män och kvinnor i Sverige respektive Tyskland.             

Vidare har kvinnor och män olika kognitiva förmågor i genomsnitt och hur de värderas på               

arbetsmarknaden beror på kön och vilket land individen befinner sig i.  

 
28 

 



7. Slutsats 
Denna uppsats undersöker om kvinnor och män har olika kognitiva förmågor samt hur dessa              

förmågor värderas på arbetsmarknaden. Frågeställningen som uppsatsen avser att besvara är           

hur kognitiv förmåga påverkar sannolikheten att vara sysselsatt, arbetslös och ej i            

arbetskraften för kvinnor och män i Sverige respektive Tyskland. Metoden som används för             

att besvara detta är multipel linjär regression med heteroskedastiska standardfel, vilket           

används om man är intresserad av att se effekten av flera variabler samtidigt. Den svenska               

respektive tyska populationen studeras utifrån ett urval av variabler som ämnar till att             

förklara variationen i arbetsmöjligheter mellan könen. Utöver multipel linjär regression          

används Blinder-Oaxaca dekomponering för att kunna urskilja hur stor del av skillnaderna i             

sysselsättning mellan könen som kan förklaras av att kvinnor och män har olika kognitiva              

förmågor.  

 
Resultaten visar att i Sverige är läs- och skrivkunnighet viktigast för kvinnor medan             

räknefärdighet är av störst betydelse för män. I Tyskland har istället räknefärdighet störst             

värde för bägge könen. Resultaten visar även att män har en större sannolikhet att vara               

sysselsatta och att kvinnor oftare befinner sig utanför arbetskraften i både Sverige och             

Tyskland. Vad det gäller arbetslösheten är det dock ingen signifikant skillnad mellan kvinnor             

och män i något av länderna. Blinder-Oaxaca dekomponeringen visar att skillnaderna i            

sysselsättning delvis kan förklaras av att kvinnor och män har olika förmågor, men vad den               

oförklarliga skillnaden beror på är desto svårare att fastställa.  

 

Den slutsats som kan dras är att kognitiv förmåga påverkar sysselsättningen positivt samt             

minskar risken för att bli arbetslös och att befinna sig utanför arbetskraften. Detta             

överensstämmer med resultaten från tidigare studier där man har funnit ett positivt samband             

mellan kognitiv förmåga och sannolikheten att vara sysselsatt. De tidigare studierna har även             

visat att effekten skiljer sig åt mellan olika grupper även efter att hänsyn tagits till kognitiv                

förmåga (Nordin & Rooth 2009; Bussi & Pareliussen 2015). Vidare har kvinnor och män              

olika kognitiva förmågor i snitt och hur de värderas på arbetsmarknaden beror på             

könstillhörighet samt vilket land man befinner sig i.  
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Möjliga åtgärder för att minska sysselsättningsgapet mellan könen på den tyska           

arbetsmarknaden är att införa särbeskattning istället för sambeskattning. Detta motiveras av           

att samma reform tidigare har införts i Sverige vilket kraftigt ökade kvinnors arbetsutbud på              

den svenska arbetsmarknaden (Selin 2009). I och med att Sverige och Tyskland ofta liknas              

med varandra kan man därför tänka sig att införandet av särbeskattning borde gynna den              

tyska befolkningen på ett liknande sätt som den svenska. Ytterligare förslag på åtgärder för              

att minska gapet mellan könen i Tyskland kan vara att förbättra möjligheterna till äldre- och               

barnomsorgen. Om dessa saker förbättras bör det öka incitamenten för kvinnor att            

förvärvsarbeta. Att uppmuntra fäder ytterligare till att ta ut föräldraledighet i både Sverige             

och Tyskland borde även bidra till ett minskat sysselsättningsgap mellan könen och göra det              

mer jämställt på arbetsmarknaden. Detta kräver dock att normer och värderingar hos            

ländernas befolkning förändras för att reformen ska få full effekt, vilket kan ta tid.  

 

Styrkorna i denna uppsats är att vi har haft tillgång till ett omfattande dataset som innehåller                

rådata för bland annat kognitiva förmågor vilket skapar möjligheter för att undersöka en             

mängd olika arbetsmarknadsrelaterade frågor. Svagheterna med uppsatsen är främst         

användningen av det femte värdet istället för det genomsnittliga värdet av de sannolika             

värdena. I och med att det femte värdet används minskar tillförlitligheten i skattningarna,             

dock inte så pass mycket att det anses vara inkorrekt att använda det femte värdet för att                 

skatta de samband som undersöks. En annan svaghet är att uppsatsen inte heller kan besvara               

vad den oförklarliga skillnaden i sysselsättning mellan könen beror på, vilket är något som              

skulle kunna undersökas i framtida studier för att få en djupare förståelse för varför kvinnor               

och män har olika möjligheter på arbetsmarknaden.  

 

 

 

 

  

 
30 

 



Referenser  
Bach, S., Haan, P. & Ochmann, R. (2013). Taxation of Married Couples in Germany and the 

UK: One-Earner Couples Make the Difference. International Journal of Microsimulation, 

6(3), pp. 3-24. 

 

Bisello, M. & Mascherini, M. (2017). The Gender Employment Gap: Costs and Policy 

Responses. Intereconomics, 52(1), pp. 24-27. 

 

Björklund, A., Edin, P.A., Fredriksson, P., Holmlund, B. & Wadensjö, E. (2014). 

Arbetsmarknaden. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Borghans, L., Green, F. & Mayhew, K. (2001). Skills Measurement and Economic Analysis: 

An Introduction. Oxford Economic Papers, 53(3), pp. 375-384. 

 

Borjas, G.J. (2016). Labor Economics. 7. ed. New York: McGraw-Hill Education.  

 

Boye, K. (2014). Can you stay at home today? The relationship between economic 

dependence, parents’ occupation and care leave for sick children. IFAU [Hämtad 

2017-12-05].  

 

Bussi, M. & Pareliussen, J. (2015). Skills and labour market performance in Sweden. OECD 

[Hämtad 2017-11-22]. 

 

Eurofound (2016). The gender employment gap: Challenges and solutions. Eurofound 

[Hämtad 2017-12-03].  

 

Försäkringskassan (2014). Föräldraförsäkringen och den nya föräldranormen. 

Forsakringskassan [Hämtad 2017-12-06].  

 

Försäkringskassan (2017). Till alla som väntar eller just fått barn. Forsakringskassan 

[Hämtad 2017-12-07].  

 
31 

 



Konjunkturinstitutet (2017). Könsskillnader på arbetsmarknaden. Konj [Hämtad 

2017-12-07].  

 

Liu, T. (2014). Nursing Care for Elderly People in Germany and China: A Bilateral 

Comparison and Exploration of Policy Transfer. Journal of Nursing & Care, 3(6).  

 

Nationalencyklopedin (2017). Industri. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tyskland/ekonomi-och-näringsliv/industri 

[Hämtad: 2017-12-04].  

 

Nordin, M. & Rooth, D.O. (2009). The Ethnic Employment and Income Gap in Sweden: Is 

Skill or Labor Market Discrimination the Explanation? The Scandinavian Journal of 

Economics, 111(3), pp. 487-510. 

 

Selin, H. (2009). The Rise in Female Employment and the Role of Tax Incentives. An 

Empirical Analysis of the Swedish Individual Tax Reform of 1971. Uppsala Center for Fiscal 

Studies, arbetsdokument 2009:3.  

 

Socialstyrelsen (2016). Din rätt till vård och omsorg. En vägvisare för äldre. Socialstyrelsen 

[Hämtad 2017-12-07]. 

 

Statistiska centralbyrån (2013). Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter. 

SCB [Hämtad: 2017-12-01] 

 

Statistiska centralbyrån (2016). På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2016. 

SCB [Hämtad 2017-12-05].  

 

Stock, J.H. & Watson, M.W.  (2015). Introduction to Econometrics. 3. ed. Harlow: Pearson 

Education.  

 

 
32 

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tyskland/ekonomi-och-n%C3%A4ringsliv/industri


The Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2015). Parental allowance and parental 

leave. http://www.bamf.de/EN/Willkommen/KinderFamilie/Elterngeld/elterngeld-node.html 

[Hämtad 2017-11-29].  

 

The Organisation for Economic Co-operation and Development (2013). Technical Report of 

the Survey of Adult Skills (PIAAC). OECD [Hämtad 2017-11-17].  

 

The Organisation for Economic Co-operation and Development (2015). OECD Economic 

Surveys Sweden March 2015. OECD [Hämtad 2017-12-18].  

 

Triola, M.F. (2014). Selected Chapters From Elementary Statistics. 12. ed. Uppsala 

University Edition. Harlow: Pearson. 

 

World Economic Forum (2017). The Global gender gap report 2017. Weforum [Hämtad 

2018-01-02].  

 

Wrohlich, K. (2011). Labor Supply and Child Care Choices in a Rationed Child Care 

Market. DIW [Hämtad 2017-12-27].  

 

Žilvinas, M. (2014). Measuring skills in Europe. European Journal of Training and 

Development, 38(3), pp.198-210. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 

 

http://www.bamf.de/EN/Willkommen/KinderFamilie/Elterngeld/elterngeld-node.html


Appendix  
Nedan visas beräkningen av Blinder-Oaxaca dekomponeringen för Sverige respektive         

Tyskland. För att få fram de värden som behövs för att göra dekomponeringen krävs en               

multipel linjär regression som inte inkluderar interaktionsvariabler. Våra alfan (intercepten)          

och betan (de skattade koefficienterna) finner vi utifrån regressionerna och medelvärden           

(x:en) hämtas från den deskriptiva statistiken (avsnitt 4.1).  

 

Blinder-Oaxaca dekomponering Sverige: 

 

Män:  
------------------------------------------------------------------------------ 

         |     Coef.   Std. Err.    z      P>|z| [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  pvlit5 |   .0010269   .0004296   2.39      0.017 .000185 .0018688 

  pvnum5 |   .0009273   .0004261   2.18      0.030 .0000922 .0017623 

ageg5lfs |   .0350919   .0030331   11.57     0.000 .029147 .0410367 

   _cons |   .0122797   .0466363   0.26      0.792 -.0791258 .1036852 

    e_r2 |   .0988028   .0109037   9.06      0.000 .077432 .1201736 

     e_N | 2253       125.2398   17.99     0.000 2007.535 2498.465 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Kvinnor:  
------------------------------------------------------------------------------ 

         | Coef.     Std. Err.    z      P>|z| [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  pvlit5 |   .0031432   .0004031   7.80      0.000 .0023532 .0039332 

  pvnum5 |  -.0002604   .0003949   -0.66     0.510 -.0010344 .0005136 

ageg5lfs |   .0294455   .0032447   9.07      0.000 .023086 .0358049 

   _cons |  -.2623097   .0562043   -4.67     0.000 -.3724682   -.1521512 

    e_r2 |   .1187515   .0125545   9.46      0.000 .0941452 .1433578 

     e_N | 2216     125.3834   17.67     0.000 1970.253 2461.747 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Mäns sysselsättningsfunktion: Sm = 0.0122797 + (0.0010269 · 280.8081) + (0.0009273 ·            

285.4214) + (0.0350919 · 5.6731) = 0.76439266 

 

Kvinnors sysselsättningsfunktion: Sk = -0.2623097 + (0.0031432 · 277.5512) – (0.0002604 ·            

272.2591) + (0.0294455 · 5.7463) = 0.7083956389 

 

För att kunna dela upp skillnaden i sysselsättning mellan könen i de två delarna måste man                

addera och subtrahera termerna 𝛽mLk, 𝛿mRk och 𝛾mÅk på den högra sidan av ekvationen. De               

olika termerna kan sedan flyttas om så att skillnaden i sysselsättning kan skrivas som: 

 

Sm–Sk = 0.0122797 – (-0.2623097) + 277.5512(0.0010269 – 0.0031432) +          

272.2591(0.0009273 – (-0.0002604)) + 5.7463(0.0350919 – 0.0294455) +        

0.0010269(280.8081 – 277.5512) + 0.0009273(285.4214 – 272.2591) + 0.0350919(5.6731 –          

5.7463) = 0.0430158368 + 0.0129811843 = 0.0559970211 

 

Del 1: 0.0430158368 (förklaras av diskriminering eller andra oförklarliga skillnader) 

Del 2: 0.0129811843 (förklaras av skillnader i kognitiva förmågor) 

 

Oförklarlig del: 

𝛼 m– 𝛼 k = 0.0122797 – (-0.2623097) = 0.2745894 → 𝛼m>𝛼 k 

𝛽 m – 𝛽 k = 0.0010269 – 0.0031432 = -0.0021163 → 𝛽k>𝛽m 

𝛿 m– 𝛿 k = 0.0009273 – (-0.0002604) = 0.0011877 → 𝛿m>𝛿k 

𝛾 m – 𝛾 k = 0.0350919 – 0.0294455 = 0.0056464 → 𝛾 m>𝛾 k 

 

Förklarande del: 
Lm – Lk = 280.8081 – 277.5512 = 3.3569 → Lm>Lk 

Rm – Rk =  285.4214 – 272.2591 = 13.165 → Rm>Rk 

 Åm – Åk =  5.6731 – 5.7463 = -0.0732 → Åk>Åm 

 

 

 

 

 
35 

 



Blinder-Oaxaca dekomponering Tyskland: 

 

Män: 
------------------------------------------------------------------------------ 

         |   Coef.   Std. Err.  z  P>|z| [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  pvlit5 |  -.0006657   .0003726 -1.79  0.074 -.0013961 .0000647 

  pvnum5 |   .0019793   .0003257 6.08   0.000 .0013408 .0026177 

ageg5lfs |   .0183235   .0032956 5.56   0.000 .0118642 .0247827 

   _cons |   .3208755   .0600217 5.35   0.000 .2032351 .4385158 

    e_r2 |   .0520096   .0100091 5.20   0.000 .0323922 .071627 

     e_N | 2641       296.6697 8.90   0.000 2059.538 3222.462 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Kvinnor:  
------------------------------------------------------------------------------ 

         | Coef.   Std. Err.   z P>|z|         [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  pvlit5 |  -.0003739   .0005035   -0.74   0.458  -.0013606  .0006129 

  pvnum5 |   .0023728   .0004281    5.54   0.000  .0015338  .0032117 

ageg5lfs |   .0116573   .0037992    3.07   0.002  .0042111  .0191035 

   _cons |   .1152015   .0676942    1.70   0.089  -.0174767  .2478796 

    e_r2 |   .0569192   .0103142    5.52   0.000  .0367037  .0771347 

     e_N | 2738      306.9099    8.92  0.000  2136.468  3339.532 

------------------------------------------------------------------------------ 

Mäns sysselsättningsfunktion: Sm = 0.3208755 + (-0.0006657 · 272.6177) + (0.0019793 ·            

281.4527) + (0.0183235 · 5.7640) = 0.8020898802  

 

Kvinnors sysselsättningsfunktion: Sk = 0.1152015 + (-0.0003739 · 267.5887) + (0.0023728 ·            

262.2309) + (0.0116573 · 5.8302) = 0.7053359551  
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För att kunna dela upp skillnaden i sysselsättning mellan könen i de två delarna måste man                

addera och subtrahera termerna 𝛽mLk, 𝛿mRk och 𝛾mÅk på den högra sidan av ekvationen. De               

olika termerna kan sedan flyttas om så att skillnaden i sysselsättning kan skrivas som: 

 

Sm–Sk = 0.3208755 – 0.1152015 + 267.5887(-0.0006657 – -0.0003739) +          

262.2309(0.0019793 – 0.0023728) + 5.8302(0.0183235 – 0.0116573) +        

-0.0006657(272.6177 – 267.5887) + 0.0019793(281.4527 – 262.2309) + 0.0183235(5.7640 –          

5.8302) = 0.0632690374 + 0.0334848877 =  0.0967539251 

 

Del 1: 0.0632690374 (förklaras av diskriminering eller andra oförklarliga skillnader).  

Del 2: 0.0334848877 (förklaras av skillnader i kognitiva förmågor). 

 

Oförklarlig del: 

𝛼 m– 𝛼 k = 0.3208755 - 0.1152015 = 0.205674 → 𝛼m>𝛼 k  

𝛽 m – 𝛽 k = -0.0006657 - (-0.0003739)= -0.0002918 → 𝛽k>𝛽m 

𝛿 m– 𝛿 k = 0.001973 - 0.0023728= -0.0003998 → 𝛿k>𝛿m 

𝛾 m – 𝛾 k= 0.0183235 - 0.0116573 = 0.0066662→ 𝛾 m>𝛾 k 

 

Förklarande del:  

Lm – Lk = 272.6177 - 267.5887 = 5.029 → Lm>Lk 

Rm – Rk = 281.4527 - 262.2309 = 19.2218 → Rm>Rk 

 Åm – Åk = 5.7640- 5.8302 = -0.0662 → Åk>Åm 
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