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Sammanfattning 
På bara några decennier har kravet på utbildning vuxit markant och därmed också antalet 

universitetsstuderande. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka huruvida det lönar 

sig att vidareutbilda sig på universitetsnivå och i vilken utsträckning det finns skillnader för 

män respektive kvinnor inom en mans och en kvinnodominerad utbildning. Fyra regressioner 

har genomförts. Därefter har en jämförelse skett mellan de olika livsinkomsternas nuvärden. 

Livsinkomsten har räknats fram genom att subtrahera nuvärdet av alternativkostnaderna från 

nuvärdet av livsinkomsterna. Vi har funnit att man gör en avkastning på att utbilda sig samt 

att det finns påtagliga skillnader mellan män och kvinnor både inom den mans- och den 

kvinnodominerade utbildningen. 

 

Nyckelord: Regression, avkastning, utbildning, diskriminering  
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1. Inledning 

I och med att konkurrensen blir hårdare på arbetsmarknaden väljer fler människor att 

vidareutbilda sig efter gymnasiet. Under bara några decennier har kravet på utbildning vuxit 

markant och därmed också antalet universitetsstuderande. (scb.se)1 Detta leder till att 

befolkningen blir mer kompetent, vilket får till följd att även mindre kvalificerade 

arbetsplatser efterfrågar utbildad personal. Arbeten som på sextio- och sjuttiotalet endast 

krävde gymnasiekompetens, har idag i stor utsträckning kommit att kräva en 

universitetsexamen på grund av den ökade konkurrensen på arbetsmarknaden. Vid sekelskiftet 

hade ca 48 procent av den svenska arbetskraften en utbildning som var minst ett år längre än 

vad deras arbete krävde. Detta är mer än en fördubbling sedan 1970-talet. (Rolfer, 2006, s 9) 

 

Det faktum att utbudet av kompetent arbetskraft ökar leder till att mindre kvalificerade 

individer trängs ut från arbetsmarknaden då de konkurrerar på sämre villkor. De kvalificerade 

personerna har svårare att finna ett jobb som matchar deras kvalifikationer och väljer istället 

ett jobb som de är överkvalificerade för med lägre lön än vad man tänkt sig när man påbörjade 

sin utbildning. (Chevalier, 2000, s 1) 

 

Med tanke på att det kan vara svårt att finna ett yrke som matchar individens utbildning kan 

man fråga sig i vilken utsträckning en universitetsutbildning lönar sig. Är det mer lönsamt att 

börja arbeta direkt efter avslutad gymnasieutbildning istället för att utbilda sig på ett 

universitet? Av dem som läser på universitet och högskolor runt om i landet idag är 

majoriteten kvinnor. (scb.se)2 Vi finner det därför intressant att se på skillnader mellan 

kvinnors och mäns avkastning på att vidareutbilda sig. Den samhällsdebatt om diskriminering 

på arbetsmarkanden som råder idag, gör det även intressant att titta på just skillnader mellan 

män och kvinnor då det idag finns stora skillnader i lön mellan de båda könen.  

 

Vi kommer i denna studie att försöka finna hur stor avkastningen är på en 

universitetsutbildning för män och kvinnor inom en mansdominerad utbildning respektive 

kvinnodominerad utbildning. Detta sker genom fyra stycken regressioner som bygger på 

Jacob Mincers löneekvation.  Vi ställer upp lönen som den beroende variabeln som beror av 

ålder, ålder i kvadrat samt en dummy för utbildning. Vidare räknar vi ut diskonterade 

                                                 
1 http://www.scb.se/statistik/UF/UF0205/2007A01b/Web_GR1_RegUnivKon.xls 
2 http://www.scb.se/statistik/UF/UF0205/2007A01b/Web_GR1_RegUnivKon.xls 
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livsinkomster och jämför utbildade med icke utbildade individer. Liknande studier har 

genomförts tidigare men då vi funnit att ingen har haft differensen mellan könens avkastning 

som infallsvinkel tidigare fann vi det intressant att undersöka denna diskrepans. 

 

Frågan vi försöker finna svar på är huruvida det finns påtagliga skillnader mellan män och 

kvinnors avkastning på en universitetsexamen. Vi finner att så är fallet samt att männen är de 

som har högst avkastning på att studera både till sjuksköterska och civilingenjör.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka huruvida det lönar sig att vidareutbilda sig 

på universitetsnivå och i vilken utsträckning det finns skillnader för män respektive kvinnor 

inom en mans och kvinnodominerad utbildning. 

 

1.2 Avgränsningar 

Vi väljer att avgränsa oss till två utbildningar eftersom det skulle bli för omfattande med fler 

inom den tidsram vi har haft till förfogande. Detta tror vi inte behöver vara någon nackdel då 

vårt syfte är att endast undersöka en mans- och en kvinnodominerad utbildning. Valet att 

undersöka en kvinno- respektive en mansdominerad utbildning görs då vi vill se om en 

utbildnings avkastning påverkas av att den är typisk manlig eller kvinnlig. Vi väljer vi att 

bortse från en mängd faktorer som kan påverka lönen, så som vilket universitet man har 

studerat på, betyg, etiskt ursprung etc. Då vi främst avser att undersöka om det finns 

skillnader mellan män och kvinnor finner vi det lämpligt att inte blanda in för många faktorer 

utan försöka isolera effekten till kön. Avslutningsvis begränsar vi oss till att endast undersöka 

de monetära aspekterna av en universitetsutbildning. Vi väljer med andra ord att bortse från 

det mervärde en utbildning kan medföra i form av exempelvis status. Detta eftersom vi anser 

att det är för svårt att få ett korrekt mått på dessa immateriella värden. 
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2 Teori 

I denna del av studien kommer vi att väldigt kort gå in på bakomliggande teorier om varför 

man väljer att utbilda sig och vad det kan komma att medföra för fördelar och nackdelar. 

Vidare förklaras den Mincerianska löneekvationen då vi i vår undersökning har byggt vår 

modell på Jacob Mincers välkända bidrag till humankapitalteorin.  

 

2.1 Humankapitalteori 

Enligt humankapitalteorin ses människan som en rationell varelse som utvärderar 

förutsättningarna innan den tar beslut för att kunna maximera sin nytta. Alla handlingar görs 

efter rationellt övervägande, exempelvis begås brott eftersom risken att bli påkommen är liten. 

Människan är inte någon passiv varelse som styrs av normer utan en kalkylerande och 

medveten varelse som alltid har framtiden och förväntningar om denna i åtanke för att kunna 

optimera sin tillvaro efter sina preferenser. (Syll, 1998, s 261) 

 

Vad gäller utbildning, ses denna inom humankapitalteorin som en individuell investering. Att 

utvidga och utveckla sin intelligens, kompetens och kunskap ses som en investering i eget 

humankapital. Investeringens lönsamhet räknas ut genom att diskontera framtida 

livsinkomster och kostnader. Investeringens syfte är att med hjälp av utbildningen kunna få 

högre avlönade arbeten än om man inte hade utbildat sig. Om detta stämde skulle det kunna 

förklara skillnaderna i löner som finns i samhället. Finner man att avkastningen på att utbilda 

sig inte är tillräckligt hög avstår man från att utbilda sig. (Syll, 1998, s 262) 

 

Teorin menar att den beräknande människan ser utbildningen endast som en chans till högre 

lön. Är de förväntade framtida inkomsterna för låga väljs den bort för att antingen börja jobba 

eller för att påbörja en utbildning som ger en större förtjänst, en utbildning som är värd att 

genomföra. 

 

2.2 Signalering 
 
När ett företag ska anställa en ny medarbetare står man inför ett problem. Företaget vet inte 

om den nya medarbetaren är rätt man för jobbet. Detta är en följd av vad man brukar kalla för 

asymmetrisk information och med det menas det att ena parten besitter information som den 

andra inte gör. (Morgan etal, 2006, s 612) Den nya medarbetaren vet om sina förmågor och 
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begränsningar som företaget antagligen inte känner till. För att komma till rätta med detta 

problem har fenomenet signalering uppstått. Den informerade parten signalerar sin förmåga 

genom olika aktiveter på marknaden till den ovetande. (Spence, 1973, s 1) 

 

Det finns en mängd olika signaler en individ kan sända, till exempel är fysiologiska 

egenskaper så som kön, ålder och ras alla signaler på individens person. En mycket vanlig 

förekommande signal som individer använder sig av är utbildning. (Spence, 1973, s 14-15) 

Det faktum att man har lagt ner tid och pengar på att skaffa sig en viss utbildning visar att 

man är en ambitiös och kompetent person. Väljs till exempel civilingenjörsutbildningen, fås 

efter avslutad utbildning ett bevis på individens kunskaper i form av en examen och betyg 

som kan visas upp för arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan på så sätt tillskansa sig information 

om individen utan att behöva anställa och prova sig fram om personen är rätt man för jobbet. 

En provanställning som skulle kunna visa sig kostsam då det vid en anställning uppkommer 

”sunk costs”, det vill säga en kostnad som när den väl är gjord inte går att återhämta, i form av 

jobbträning, minskad produktivitet, anställningskostnader med mer. (Spence, 1979, s 14) 

 

Då utbildning har blivit ett effektivt sätt att signalera sin lämplighet har det lett till att fler och 

fler utbildar sig. Kraven på en kompetent medarbetare har lett till att många utbildar sig mer 

än nödvändigt. (Spence, 1979, s 27) I och med att fler utbildar sig tittar arbetsgivare på fler 

signaler än bara vilken utbildning individen har. Betyg, vilket universitet studierna har 

bedrivits på samt kön fungerar även de som signaler för arbetsgivaren.  

 

2.3 Mincerianska löneekvationen 

När man ska räkna ut värdet av att utbilda sig kan man se det som det förväntade nuvärdet av 

de framtida vinsterna från utbildningen. Vid beslut om man ska utbilda sig måste 

alternativkostnaden för att utbilda sig räknas med, alltså vad man skulle tjäna under 

utbildningstiden om man jobbade istället.(Rosen, 1992, s 159) Jacob Mincer utvecklade en 

ekvation som skulle förklara hur utbildning påverkar lönen. Kärnan av Mincers ekvation ser 

ut som nedan:  

  

ln Et = ln E0 + rS + β1t + β2t2+e (1)  

 

Den första delen av ekvationen kallas utbildningsmodellen där den logaritmerade timlönen, ln 

Et, ges av den logaritmerade lönen för outbildad arbetskraft, E0, adderat med avkastning på ett 
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års utbildning, r, multiplicerat med antalet år man utbildar sig, S. (Mincer, 1974, s 83-85) 

Vidare i denna ekvation räknar man med antalet år arbetslivserfarenhet som ska fånga den 

internutbildning man får och erfarenheten betecknas t i ekvationen. Avkastningen på 

utbildningen faller ju längre fram i karriären man kommer eftersom perioden som den kan 

användas blir kortare. Alternativkostnaden av utbildningen ökar ju längre fram i karriären 

man kommer då lönen ökar och alternativkostnaden för tid blir mer värdefull. (Rosen, 1992, s 

162) 
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3 Metod 

I denna del av studien presenteras de metodval som gjorts för att finna svar på de frågor som 

vi har för avsikt att besvara i denna uppsats. Vi tydliggör hur datainsamlingen och 

hanteringen av data har gått tillväga samt hur regressionsanalysen genomförs. Slutligen 

redogörs för de metodproblem som de metodval vi valt kan medföra. 

 

Vi avser att undersöka skillnader i avkastning på en mansdominerad utbildning samt en 

kvinnodominerad. Valet föll på civilingenjörsutbildningen då den av tradition är 

mansdominerad, vilket även visade sig vara fallet idag då endast 28 % av dem som läser på 

utbildningen är kvinnor. (scb.se)3 Den andra utbildningen som valdes för vår undersökning 

var sjuksköterskeutbildningen där kvinnor är kraftig överrepresenterade, endast cirka 16 % av 

de studerande är män. (scb.se)4 Dessa utbildningar anser vi vara rimliga val för att kunna säga 

något om eventuella skillnader i avkastning på studier för män och kvinnor. Som 

jämförelsepersoner väljer vi att använda dem som har fullföljt en jämförbar 

gymnasieutbildning med fullständiga betyg.  

 

3.1 Regressionen  

För att undersöka avkastningen görs en regression för varje utbildning, en för män respektive 

en för kvinnor. Den diskonterade livsinkomsten minus eventuella kostnader för att studera 

räknas sedan ut för att kunna jämföra huruvida det finns påtagliga skillnader i avkastning på 

utbildning. Regressionen som genomförs i uppsatsen bygger på Mincers löneekvation (se 

sidan 6) och har logaritmerad lön som beroende variabel och ålder, ålder i kvadrat, en 

dummyvariabel för utbildning som oberoende variabler samt en slumpterm.  

 

lnEt=β0+ β1t+ β2t2+β3U+ε    (2) 

 

Där lnE= logaritmerad aggregerad arbetsinkomst, β0= intercept, t= ålder, t2= ålder i kvadrat, 

U= dummyvariabel där 1= universitetsutbildad och 0= endast gymnasiekompetens, ε= 

slumpterm. Avsikten med regressionen är att påvisa i vilken utsträckning de oberoende 

variablerna påverkar den beroende. Vi har valt ålder som en av de oberoende variablerna då 

den kan tolkas som ett mått på arbetslivserfarenhet. Ålder i kvadrat fångar upp effekten av att 

                                                 
3 http://www.scb.se/statistik/UF/UF0205/2007A01c/Tabell_GE_7_CIVING.xls 
4 http://www.scb.se/statistik/UF/UF0205/2007A01c/Tabell_GE_2_EX2D.xls 
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lönetillväxten avtar med åren. Slutligen valdes en dummy för utbildning då vi ville se effekten 

av hur utbildningen påverkar lönen.  

 

Då vi har genomfört våra regressioner har vi satt in ett värde för varje ålder i arbetslivet, vi 

antar att man börjar studera alternativt arbeta när man är 20 år, upp till 65 år då de flesta går i 

pension. Lönen diskonterades för att få fram nuvärdet av alla inkomster vid 20 års ålder, vi 

antar en diskonteringsränta på 5 %. För att räkna ut jämförelsegruppens aggregerade 

inkomster har vi satt in en nolla för dummyn i vår regression och räknat ut den diskonterade 

lönen för de åren mellan 20 och 65.  

 

Efter studierna har vi räknat med en räntekostnad på studielånet som pågår i 25 år. Denna 

kostnad diskonterades och räknades som en kostnad som uppstår efter åren av studier. Vi 

antar att kostnaden för studiematerial är 1000 kronor per termin, samt att man har en konstant 

amortering av studielånet i 25 år och räntekostnaden beräknas med 2,1 % av den resterande 

delen av studielånet för varje år. Avslutningsvis antar vi full sysselsättning.  

 

3.2 Data 

De data vi har använt oss av för att genomföra de olika regressionerna har hämtats från 

statistiska centralbyråns databas LINDA. Databasen har data som omfattar cirka tre procent 

av den svenska befolkningen, vilket i vår undersökning får anses vara tillräckligt. Vi får även 

anta att de data vi hämtar ur databasen är insamlad på ett korrekt och statistiskt säkerhetsställt 

sätt då den är hämtad ur en mängd statliga databaser och sammanställd av en statlig 

organisation. Detta får anses ligga får anses ligga reliabiliteten till fördel. (Holme & Solvang, 

1997, s 163) De variabler vi har valt att plocka ut ur databasen och titta på i vår undersökning 

är från 2005 och är: ålder, kön, aggregerad arbetsinkomst, högsta utbildning samt inriktning 

på studierna.   

 

Optimalt för vår undersökning hade varit om vi kunnat se vad de som studerat till 

civilingenjör samt sjuksköterska skulle ha tjänat om de inte hade utbildat sig för att sedan 

jämföra med vad de har tjänat med sin utbildning. Då detta inte är möjligt har vi valt att 

jämföra med personer som har haft möjligheten att studera till civilingenjör eller 

sjuksköterska. Vid valet av jämförelsepersoner till civilingenjörer har vi valt dem med en 

treårig teknisk gymnasieutbildning som inte är yrkesinriktad. Dessa har valts eftersom det är 

dem som troligast är de som skulle kunna studera vidare men av någon anledning inte valt att 
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göra det. Den civilingenjörutbildning vi valt att titta på är den fyra-åriga utbildningen oavsett 

inriktning och därmed valt att bortse från forskarutbildningen som är längre än fyra år. Vad 

gäller jämförelsepersoner till dem som studerar till sjuksköterska har vi valt personer med 

gymnasieutbildning med vård och omsorg som inriktning. Vi antar att det är personer med 

denna utbildning som oftast väljer att studera vidare till sjuksköterska men, som i våra 

jämförelsepersoners fall, av någon anledning inte gjort det. Den sjuksköterskeutbildningen vi 

valt att titta på är den treåriga oavsett inriktning.  Alla de personer vi valt att studera är mellan 

20 och 64 eftersom en typisk svensk går i pension när de fyller 65. För närmare uppgifter om 

data se bilaga för deskriptiv statistik. 

 

3.3 Metodproblem  

Vid valet av data har vi avgränsat oss till personer mellan 20 och 64 år men vi är medvetna 

om att alla inte börja jobba eller studera vid universitet vid 20 års ålder samt att alla svenskar 

heller inte går i pension vid 65 års ålder. När det gäller kostnaden för att studera, kan vi inte 

använda en exakt årlig räntekostnad för studieskulder då dessa är individuella och styrs av hur 

hög inkomsten är för en person under olika delar av ens liv. Csn:s regler för studiebidrag och 

lån har även ändrats genom åren vilket medför att ett exakt studiebidrag och ränta ej kan 

användas. Vi antar istället en konstant årlig amortering av lånet och räknar ut räntan på det 

återstående lånet för varje år. I vår modell bortser vi från en mängd variabler som kan påverka 

lönen vilket medför en risk för att det ger modellen en dålig förklaringsgrad. Detta kan ses 

som att det talar emot validiteten av modellen, men då vi främst avser att mäta utbildningens 

inverkan på lönen anser vi att inte detta behöver ligga modellen till dess nackdel. (Holme & 

Solvang, 1997, s 167) Ytterligare en begränsning i vår uppsats är att vi begränsat oss till att 

bara undersöka de som studerat den grundläggande treåriga sjuksköterskeutbildningen på 

universitetet. Detta har vi valt att göra då det genom åren skett en rad omstruktureringar inom 

utbildningen. Avslutningsvis kan det faktum att ena utbildningen främst är verksam inom 

offentlig sektor och den andra främst privata sektorn komma att påverka vårt resultat och 

möjligheter att jämföra dessa.  
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4 Resultat 

Nedan följer en redovisning av de resultat vår undersökning har bringat. Först diskuteras de 

regressioner som genomförts för de olika inkomstprofilerna, sedan följer en sammanställning 

av de uträkningar vi genomfört. De olika inkomstprofilerna jämförs mot varandra och 

sammanställs i en rad olika tabeller. För utförliga beräkningar hänvisar vi till uppsatsens 

bilagor. 

 

4.1 Regressioner 

Den första regressionen som genomfördes var för civilingenjörsutbildningen över kvinnor. 

Den ser ut som följer: 

 

lncarbl = 9,46 + 0,134 bald - 0,00155 bald^2 + 0,386 utb (3) 

 

Där lncarbl, den logaritmerade aggregerade arbetsinkomsten, förklaras av konstanten 9,46. 

Vidare ökar den logaritmerade arbetsinkomsten med 0,134 gånger individens ålder samt 

minskar med 0,00155 gånger åldern i kvadrat vilket kan förklaras med att lönetillväxten avtar 

med åldern. Avslutningsvis säger regressionen att lönen ökar med 38,6 % om individen har en 

universitetsutbildning. Alla variabler i regressionen är signifikanta på 1 % nivån. 

Förklaringsgraden för denna regression får anses vara låg, R2=6,6 % samt justerad R2=6,1 %. 

Detta innebär att de oberoende variablerna, ålder, ålder^2 samt utbildningen förklarar 

variansen i den beroende variabeln till 6,6 %. En orsak till att förklaringsgraden är så pass låg 

kan bero på att modellen endast tar hänsyn till ett fåtal variabler.  

 

Den andra regressionen som genomfördes var även den för civilingenjörer men denna tittade 

på vad lönen beror på för män. 

 

lncarbl = 8,55 + 0,184 bald - 0,00199 bald^2 + 0,376 utb (4) 
 

Där den logaritmerade aggregerade arbetsinkomsten beror av konstanden 8,55 samt 0,184 

gånger individens ålder. Vidare kommer den logaritmerade arbetsinkomsten att minska 

0,00199 gånger åldern i kvadrat för att avslutningsvis öka med 37,6 % om individen har en 

civilingenjörsutbildning. Alla variabler i regressionen är signifikanta på 1 % nivån. 

Förklaringsgraden för denna regression är något högre än den för civilingenjörskvinnorna, 

dock fortfarande relativt låg, R2=12 % samt justerat R2=12 %. Anledningen till detta kan vara 
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som för den tidigare regressionen att det endast är ett fåtal X-variabler i regressionen och att 

lönen beror på fler än de som ingår i modellen ovan. 

 

Regressionen över de som kvinnor som läser till sjuksköterska ser ut som följer. 

 

lncarbl = 10,7 + 0,0609 bald - 0,000638 bald^2 + 0,272 utb (5) 

 

Den logaritmerade aggregerade arbetsinkomsten beror av konstanten 10,7 samt 0,0609 gånger 

individens ålder. Vidare minskar den med 0,000638 gånger åldern i kvadrat samt ökar med 

27,2 % om man besitter en sjuksköterskeutbildning. Alla variabler i regressionen är 

signifikanta på 1 % nivån. Förklaringsgraden för regressionen ovan är R2=11,7 % respektive 

justerat R2=11,6 %.  

 

Den sista regressionen som genomfördes var en regression över de som män som läser till 

sjuksköterska. 

 

lncarbl = 10,4 + 0,0905 bald - 0,000984 bald^2 + 0,306 utb (6) 

 

Logaritmerad aggregerad arbetsinkomst beror av konstanden 10,4 plus 0,0905 gånger 

individens ålder. Vidare beror den negativt på åldern i kvadrat gånger 0,00984 samt positivt 

med 30,6 % om individen besitter en sjuksköterskeutbildning från ett universitet. Alla 

variabler i regressionen är signifikanta på 1 % nivån. R2 för regressionen är 23 % samt det 

justerade R2 värdet är 22,1 %.  

 

Förklaringsgraden för alla dess genomförda regressioner har alla varit relativt låga, det vill 

säga, residualerna har varit relativt stora. Förklaringen till detta ser vi bero på att lönen beror 

av fler variabler än de som ingår i vår modell. Det är dock vanligt med R2 värden mellan 0,1-

0,2 när modellen bygger på data från individer, vilket är fallet i våra undersökningar. 

(Newbold etal, 2003, s 388) Alla variabler som ingår i våra regressioner har varit högst 

signifikanta. För utförligare redovisning av regressionerna hänvisas till bilaga 3. 
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4.2 Uträkningar 

 

Sjuksköterskor kvinnor 

 Universitetsutbildad Gymnasieutbildad Differens % 

Intäkter 3 853 438,39 2 935 758,46 917 679,93 

Kostnader 30 248,09 0 30 248,09 

Summa 3 823 190,29 2 935 758,46 887 431,84 30,23

 

Tabell 1 visar det diskonterade nuvärdet av den aggregerade arbetsinkomsten, diskonterade 

kostnaden samt summan av de båda som har en sjuksköterskeutbildning en 

gymnasieutbildning samt differensen. De kvinnliga sjuksköterskornas nuvärde av 

livsinkomster är 3 853 438 kr vilket är 917 679 kr mer än för person med 

omvårdnadsprogrammet på gymnasiet som högsta utbildning. Med de kostnader som 

associeras med utbildningen inräknat minskar skillnaden i livsinkomsternas nuvärde till 887 

431 kr. Sjuksköterskor får därmed en livsinkomst som är 30,23 % större än de som väljer att 

inte studera vidare på universitetet. 

 

Sjuksköterskor män 

 Universitetsutbildad Gymnasieutbildad Differens % 

Intäkter 5 231 276,52 3 852 242,03 1 379 034,49 

Kostnader 30 248,09 0 30 248,09 

Summa 5 201 028,43 3 852 242,03 1 348 786,4 35,01

 

Tabell 2 visar det diskonterade nuvärdet av den aggregerade arbetsinkomsten, diskonterade 

kostnaden samt summan av de båda för män med sjuksköterskeutbildning, 

gymnasieutbildning samt differensen. För de manliga sjuksköterskorna är skillnaden i det 

diskonterade nuvärdet av livsinkomsterna 1 379 034 då sjuksköterskorna har en inkomst på 

5 231 276 kr och de icke universitetsutbildade en inkomst på 3 852 242 kr. Med kostnaderna 

för studierna inräknade minskar skillnaden till 1 348 786 kr. Sjuksköterskeutbildade män får 

därmed en livsinkomst som är 35,01 % större än de som väljer att inte studera vidare på 

universitetet. 

 

 

 13 
 



Civilingenjörer kvinnor 

 Universitetsutbildad Gymnasieutbildad Differens % 

Intäkter 4 744 279,14 3 225 021,12 1 519 258,01 

Kostnader 38 594,78 0 38 594,78 

Summa 4 705 684,35 3 225 021,12 1 480 663,23 45,91

 

Tabell 3 visar det diskonterade nuvärdet av den aggregerade arbetsinkomsten, diskonterade 

kostnaden samt summan av de båda för kvinnor med civilingenjörsutbildning, 

gymnasieutbildning samt differensen. De kvinnliga civilingenjörernas nuvärde av 

livsinkomster är 4 744 279 kr vilket är 1 519 258 kr mer än de diskonterade livsinkomsterna 

för än person med endast gymnasieutbildning som högsta utbildning. Med kostnader för 

universitetsstudier inräknat minskar skillnad i livsinkomstens nuvärde ner till 1 480 663 kr. 

Civilingenjörerna får därmed en livsinkomst som är 45,91 % större än de som väljer att inte 

studera vidare på universitetet. 

 

Civilingenjörer män 

 Universitetsutbildad Gymnasieutbildad Differens % 

Intäkter 6 262 780,96 4 290 728,79 1 972 052,18 

Kostnader 38 594,78 0 38 594,78 

Summa 6 224 186,18 4 290 728,79 1 933 457,39 45,06

 

Tabell 4 visar det diskonterade nuvärdet av den aggregerade arbetsinkomsten, diskonterade 

kostnaden samt summan av de båda för män med civilingenjörsutbildning, 

gymnasieutbildning samt differensen. För de manliga civilingenjörerna är skillnaden i det 

diskonterade nuvärdet av livsinkomsterna 1 972 052 då civilingenjörerna har en inkomst på 

6 262 780 kr och de icke universitetsutbildade en inkomst på 4 290 728 kr. Med kostnaderna 

för universitetsstudier inräknade minskar skillnaden till 1 933 457 kr. Civilingenjörer får 

därmed en livsinkomst som är 45,06 % större än de som väljer att inte studera vidare på 

universitetet. 
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Sjuksköterskor 

 Universitetsutbildade  Gymnasieutbildade 

 Kvinnor Män % Kvinnor Män % 

Intäkter 3 853 438,39 5 231 276,52 35,76 2 935 758,46 3 852 242,03 31,22

Kostnader 30 248,09 30 248,09 0 0 0 0

Summa 3 823 190,29 5 201 028,43 36,04 2 935 758,46 3 852 242,03 31,22

 

I tabell 5 redovisar vi de skillnader i nuvärde för inkomst mellan könen för 

sjuksköterskeutbildade samt de med gymnasial utbildning som högsta utbildning. Manliga 

sjuksköterskor har intäkter som är 35,76 % högre än kvinnor medan män med gymnasial 

utbildning har 31,22 % mer i inkomst än kvinnor med samma utbildningsnivå. I tabellen 

redovisas även de diskonterade kostnaderna. När det gäller den totala livsinkomsten efter 

hänsyn till kostnaderna, har de manliga sjuksköterskorna en livsinkomst som är 35,76 % 

högre än kvinnors.  

 

Civilingenjörer 

 Universitetsutbildade  Gymnasieutbildade 

 Kvinnor Män % Kvinnor Män % 

Intäkter 4 744 279,14 6 262 780,96 32,01 3 225 021,12 4 290 728,79 33,05

Kostnader 38 594,78 38 594,78 0 0 0 0

Summa 4 705 684,35 6 224 186,18 32,27 3 225 021,12 4 290 728,79 33,05

 

I tabell 6 redovisar vi de skillnader i nuvärdet för inkomst mellan könen för de med en 

civilingenjörutbildning samt för de med gymnasial utbildning som högsta utbildning. Manliga 

civilingenjörer har intäkter som är 32,01 % högre än kvinnors medan män med 

gymnasialutbildning har intäkter som är 33,05 % högre än kvinnor med samma nivå på 

utbildning. Efter hänsyn tagits till de kostnader som en universitetsutbildning medför är den 

totala livsinkomsten betydligt högre för manliga civilingenjörer än kvinnliga, nämligen 32,27 

% högre.  
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5 Analys 

I denna del av studien analyserar vi det resultat som framkommit av vår undersökning genom 

att diskutera kring de teorier vi har som grund för denna studie. Först diskuterar vi vår 

modell. Sedan följer en diskussion kring civilingenjör och sjuksköterskeutbildningen var för 

sig utifrån det resultat vi fått fram från jämförelserna mellan universitetsutbildade och 

gymnasieutbildade.  I analysen pekar vi även på skillnaderna mellan könen för respektive 

utbildning.  

 

5.1 Modellen 

Alla våra regressioner som våra beräkningar bygger på har haft relativt låga R2 värden, det 

kan förklaras av det faktum att data som bygger på individer ofta ger låga värden enligt 

Newbold etal. Det faktum att de variabler som ingår i modellen alla har varit högst 

signifikanta och inte autokorrelerade samt att modellen bygger på den gamla välkända 

löneekvation utvecklad av Jacob Mincer borde ligga undersökningens resultat till dess fördel. 

Viss försiktighet bör dock iakttas då det finns andra faktorer än de i vår regression som kan 

påverka den aggregerade inkomsten. Vi antar i våra beräkningar att man avslutar sin 

universitetsutbildning i tid när det i Sverige idag inte är ovanligt att man studerar längre än 

vad det var tänkt initialt. Vidare är det många personer idag som inte går i pension vid 65. 

Många väljer att förtidspensionera sig av olika anledningar medan andra arbetar vidare högt 

upp i åren. Ett inte helt orimlig antagande är att sjuksköterskor, som ofta har ett tungt jobb, 

går i förtidspension i högre utsträckning än civilingenjörer. De som har möjlighet att arbeta 

högre upp i åren får som följd en högre avkastning på sin utbildning.  

 

5.2 Civilingenjörsutbildningen  

För de individer som väljer att vidareutbilda sig på universitetet till civilingenjörer kan man 

utifrån våra beräkningar tydligt se att man gör en förtjänst av det beslutet. Våra beräkningar 

visar att man som kvinna har en avkastning på 45,91 % på sina studier. För män är samma 

siffra 45,06 %. De som väljer att börja arbeta efter avslutad gymnasieutbildning kommer att 

tjäna betydligt mindre pengar på sitt förvärvsarbete än vad en individ som studerar vidare 

kommer att göra.  

 

Enligt humankapitalteorin ses utbildning som en investering i eget humankapital som ska ge 

framtida avkastning. Enligt vår undersökning ger en civilingenjörsutbildning en 

utbildningspremie som ger incitament till att ta en examen. Då man tjänar på att vidareutbilda 
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sig kan det ses som ett bevis på att teorierna om signalering stämmer överens med 

verkligheten då utbildningen fungerar som en signal över individens kompetens. Detta 

eftersom en kompetent person kommer att kunna få ett jobb där kraven är högre och 

möjligheten till hög lön är större. En individ som endast har gymnasiekompetens sänder ut 

signaler om att denne inte besitter lika mycket kunskap som en utbildad och kan därmed inte 

söka de välavlönade yrkena. Då utbildning är en av de vanligaste signaler en individ använder 

sig av för att förmedla sin kompetens till arbetsgivaren vid anställning, kan det enligt Spence 

leda till en överutbildning. Då vi i vår undersökning valt att endast titta på personer med en 

fyraårig examen finner vi det svårt att uttala oss om detta. Då det inte bara är en examen i sig 

som fungerar som signal utan också andra aspekter som betyg och arbetslivserfarenhet som 

spelar in, begränsas vår modell till att endast dra slutsatser om personer som har 

civilingenjörsexamen eller inte. Vår undersökning visar att kvinnor gör en större avkastning 

på att utbilda sig till civilingenjör än män, dock en väldigt liten skillnad. Samtidigt visar 

undersökningen att män har högre inkomster än kvinnor både inom civilingenjörsyrket och 

inom jämförelsegruppen. 

 

 

5.3 Sjuksköterskeutbildningen  

Att utbilda sig till sjuksköterska är enligt våra beräkningar en bra affär. Som kvinna gör man 

en avkastning på 30,23 %, samma siffra för män är 35,01 %. Under sin livstid kommer man 

att tjäna mer pengar på att utbilda sig till sjuksköterska än att börja arbeta som till exempel 

vårdare direkt efter gymnasiet, trotts att du då kan arbeta fler år. Den högre lönen du tjänar 

som sjuksköterska kompenserar för de kostnader som kan kopplas till att studera i form av 

studiematerial, räntekostnader på studielån samt förlorad arbetsinkomst. Det faktum att man 

väljer att utbilda sig på universitet är förenligt med den i teorikapitlet nämnda 

humankapitalteorin och signaleringsteorin. Främst kvinnor, i fallet med 

sjuksköterskeutbildningen, väljer att vidareutbilda sig för att bevisa sin kompetens för 

arbetsgivaren. En förklaring till varför det är fler kvinnor än män som väljer att utbilda sig till 

sjuksköterskor kan ha och göra med att männen, av vår undersökning att döma, tjänar mer än 

kvinnor på ett yrke som inte kräver universitetsutbildning. En annan förklaring kan ligga i att 

sjuksköterskeyrket av tradition har varit och är ett starkt kvinnodominerat yrke. Vår 

undersökning visar att kvinnor gör en lägre avkastning på att utbilda sig till sjuksköterskor än 

män. Samtidigt visar undersökningen att män har högre inkomster än kvinnor både inom 

sjuksköterskeyrket och inom jämförelsegruppen. 
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5.4 Civilingenjörsutbildning vs. sjuksköterskeutbildning 

Vi kan konstatera att de som väljer att vidareutbilda sig till civilingenjörer gör en större 

avkastning än de som vidareutbildar sig till sjuksköterskor. Detta faktum gäller både för män 

och för kvinnor. Detta kan förklaras av att sjuksköterskor ofta jobbar inom offentlig sektor, 

tillskillnad från civilingenjörer, där lönerna inte är lika stora och potentialen till snabb 

löneökning mindre. Något som är anmärkningsvärt är dock att skillnaderna mellan 

avkastningarna mellan könen mellan de två utbildningarna är påtagliga. Skillnaden i 

avkastning på att utbilda sig till sjuksköterska för en man jämfört med en kvinna är mycket 

större än skillnaden för avkastningen mellan könen för civilingenjörsutbildningen. För 

civilingenjörsutbildningen är det till och med en marginell fördel för kvinnor. Detta är 

häpnadsväckande då sjuksköterskeutbildningen är ett kvinnodominerat yrke inom offentlig 

sektor där facket är mycket starkt. Man kan därför tycka att skillnaden i avkastning borde vara 

mindre än för civilingenjörer men så är alltså inte fallet. Undersökningen visar att könet i 

minoritet inom båda utbildningarna gör en större avkastning.   
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6 Slutsatser 

Nedan följer de slutsatser som kunnat dras utifrån vår undersökning, därefter följer en 

redogörelse för undersökningens styrkor och svagheter. Avslutningsvis presenteras förslag på 

vidare forskning.  

 

När vi inledde arbetet med vår studie ställde vi oss frågan huruvida det lönar sig att utbilda sig 

samt om det finns skillnader i avkastning på en universitetsexamen inom en mansdominerad 

utbildning respektive en kvinnodominerad för män och kvinnor. Vi har funnit att är så är fallet 

samt att det finns signifikanta skillnader för män och kvinnor. Rationella individer väljer att 

utbilda sig för att kunna göra framtida förtjänster. Utbildningen fungerar som en signal över 

dennes kompetens som den förmedlar till arbetsgivaren i avsikt att få ett välavlönat arbete.  

 

Män har en större avkastning på sin utbildning i fallet med sjuksköterskeutbildningen. För 

civilingenjörsutbildningen har det visat sig att kvinnor en marginellt högre avkastning än män. 

Detta kan anses vara häpnadsväckande då män tjänar mer på att utbilda sig till ett yrke där de 

är i klar minoritet. Undersökningen visar att könet i minoritet inom båda utbildningarna gör en 

större avkastning.  Undersökning har visat att både män och kvinnor gör en större avkastning 

på att utbilda sig till civilingenjörer än till sjuksköterskor. Då vi valde att undersöka en 

utbildning som är framför allt verksam inom offentlig sektor och en som är främst verksam 

inom den privata sektorn, kan det vara en förklaring till skillnaden mellan avkastningarna 

mellan utbildningarna. 

 

Regressionerna som genomförts i vår undersökning har haft relativt låga förklaringsgrader 

vilket kan vara en följd av att den aggregerade arbetsinkomsten beror av fler variabler än de 

som ingår i regressionerna. Alla variabler har dock varit högt signifikanta vilket ligger 

modellen till dess fördel. Faktorer som att människor går i pension vid olika åldrar samt att 

regler för studiemedel har ändrats genom åren och olika strukturella förändringar inom 

utbildningsväsendet har begränsat vår studie ytterligare. Då vår undersökning endast bestått 

av två utbildningar kan inte resultaten generaliseras över alla universitetsutbildningar. Dock 

har den bringat ljus över skillnader inom de valda utbildningarna. 

 

6.1 Vidare forskning 

Då utbildningsväsendet genomgått många förändringar genom åren samt det faktum att fler 

människor, främst kvinnor, väljer att vidareutbilda sig finner vi det intressant att titta på hur 
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utvecklingen har sett ut på avkastningen av studier. En studie där man tittar på hur 

avkastningen har utvecklats över åren vore därför intressant att genomföra. Har skillnaderna 

mellan män och kvinnor minskat i takt med att samhället blivit mer jämlikt?  

 

Då vi i vår undersökning inte kan visa på vad orsaken är till skillnaderna i avkastning mellan 

könen finner vi det lämpligt att bygga en mer komplett modell med fler variabler för att kunna 

svara på frågan vad skillnaderna ligger i. 
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Bilaga 1 
 
Deskriptiv statistik 
 
Civilingenjörer kvinnor 680st 
Variabel Medelvärde Std Min Max 
Ålder 39,1015 10,2928 20 64 
Inkomst 318 673 226 081 -41323 2 975 740 
Ln inkomst 12,5023 0,953946 4,82831 14,9060 
Utbildning 0,785294 0,41092 0 1 
 
Civilingenjörer män 4132 st 
Variabel Medelvärde Std Min Max 
Ålder 47,4402 12,0923 20 64 
Inkomst 398 430 310 817 -359576 5 329 836 
Ln inkomst 12,7190 0,925872 5,20949 15,4888 
Utbildning 0,551065 0,497446 0 1 
 
Sjuksköterskor kvinnor 2593 st 
Variabel Medelvärde Std Min Max 
Ålder 38,5573 12,8285 20 64 
Inkomst 216 227 100 129 -140717 875 420 

Ln inkomst 12,1895 0,682619 3,85015 13,6825 
Utbildning 0,698033 0,459200 0 1 
 
Sjuksköterskor män 290 st 
Variabel Medelvärde Std Min Max 
Ålder 39,3517 11,8716 20 64 
Inkomst 280 361 129 180 0 762 017 
Ln inkomst 12,4613 0,562076 8,84506 13,5437 
Utbildning 0,679310 0,467548 0 1 
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Bilaga 2 
Regression civilingenjörsutbildning 
 
 
 
The regression equation is for kvinnor 
lncarbl = 9,46 + 0,134 bald - 0,00155 bald^2 + 0,386 utb 
 
 
629 cases used, 51 cases contain missing values 
 
 
Predictor        Coef    SE Coef      T      P 
Constant       9,4644     0,6109  15,49  0,000 
bald          0,13438    0,03105   4,33  0,000 
bald^2     -0,0015525  0,0003705  -4,19  0,000 
utb            0,3863     0,1017   3,80  0,000 
 
 
S = 0,924156   R-Sq = 6,6%   R-Sq(adj) = 6,1% 
 
 
 
 
 

 
 
The regression equation is for män 
lncarbl = 8,55 + 0,184 bald - 0,00199 bald^2 + 0,376 utb 
 
 
3804 cases used, 328 cases contain missing values 
 
 
Predictor        Coef    SE Coef       T      P 
Constant       8,5488     0,2378   35,94  0,000 
bald          0,18393    0,01112   16,54  0,000 
bald^2     -0,0019927  0,0001226  -16,25  0,000 
utb           0,37584    0,03189   11,78  0,000 
 
 
S = 0,868781   R-Sq = 12,0%   R-Sq(adj) = 12,0% 
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Regression sjuksköterskeutbildning 
 
 
 
The regression equation is for kvinnor 
lncarbl = 10,7 + 0,0609 bald - 0,000638 bald^2 + 0,272 utb 
 
 
2489 cases used, 104 cases contain missing values 
 
 
Predictor        Coef    SE Coef      T      P 
Constant      10,7072     0,1642  65,21  0,000 
bald         0,060853   0,008895   6,84  0,000 
bald^2     -0,0006385  0,0001045  -6,11  0,000 
utb           0,27155    0,03580   7,59  0,000 
 
 
S = 0,641673   R-Sq = 11,7%   R-Sq(adj) = 11,6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
The regression equation is for män 
lncarbl = 10,4 + 0,0905 bald - 0,000984 bald^2 + 0,306 utb 
 
 
281 cases used, 9 cases contain missing values 
 
 
Predictor        Coef    SE Coef      T      P 
Constant      10,3505     0,4729  21,89  0,000 
bald          0,09047    0,02540   3,56  0,000 
bald^2     -0,0009838  0,0003013  -3,27  0,001 
utb           0,30594    0,07978   3,83  0,000 
 
 
S = 0,496010   R-Sq = 23,0%   R-Sq(adj) = 22,1% 
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Bilaga 3 
 
Uträkning av räntekostnad för studieskulden 
 
(Total skuld *ränta)+(Total skuld*24/25)*ränta+…….+(Total skuld *1/25)*ränta= Total 

räntekostnad 

 
Uträkning av livsinkomster 
 
(Lön för ålder i arbete enligt regressionsmodell)+(Lön för ålder i arbete enligt 

regressionsmodell/räntaår1 – alternativkostnad/räntaår1)+ (Lön för ålder i arbete enligt 

regressionsmodell/räntaår2 – alternativkostnad/räntaår2)+……+ (Lön för ålder i arbete enligt 

regressionsmodell/räntaår44 – alternativkostnad/räntaår44)=Nuvärde av livsinkomster 
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