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Sammanfattning: 
 

Denna studie syftar till att undersöka den matchade förvärvsgraden för kvinnor och män, i 
Dalarna och i Sverige, samt att förklara eventuella skillnader. Om en stor andel av 
utbildningsgruppen vid avklarad examen blir anställda inom andra yrkesområden än vad 
utbildningen gav kompetens för, är den matchade förvärvsgraden inom utbildningsgruppen 
låg. Datamaterialet är hämtat från Statistiska centralbyrån (SCB) och studeras genom en 
multipel linjär regressionsanalys. 
 
Både kvinnor och män med universitets-/högskoleutbildning påverkar den matchade 
förvärvsgraden mer jämförelsevis med gymnasial utbildning. Resultatet visar även att om 
andelen kvinnor i utbildningsgruppen ökar påverkas andelen anställda med matchning 
positivt för kvinnor och negativt för män, det omvända sambandet gäller också, den 
matchade förvärvsgraden för män ökar när andelen män i utbildningsgruppen ökar. Detta 
visar att könsdiskriminering råder på arbetsmarknaden. 
 
 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Matchad förvärvsgrad, förvärvsgrad, kön, könsdominerad 
utbildningsgrupp, jämställdhet, utbildning, diskriminering, Dalarna, Sverige, multipel 
linjär regression. 
 

  



 

 

Abstract: 
 

This study aims at examining the matched employment rate for women and men, in Dalarna 
and Sweden, as well as explaining possible differences. If a group of individuals within a 
education group with a graduate degree are employed in a different field of employment than 
the education provided competence (than the education is meant for), the matched 
employment rate within the education group is low. The data is obtained from Statistiska 

centralbyrån (SCB) and is studied through a multiple linear regression analysis.  
 
Both women and men with university/college education affect the matched degree of 
employment more comparatively with upper secondary education. The result also shows that 
if the proportion of women in the education group increases, the proportion of employees 
with matching gives positive results for women and negative for men; the reverse 
relationship also applies; the matched male employment rate increases as the proportion of 
men in the education group increases. This shows that gender discrimination prevails in the 
Swedish labor market. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Matched employment rate, employment rate, gender, dominant 
education group, equality, education, discrimination, Dalarna, Sweden, multilinear 
regression. 
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1. Inledning 
 

 

I Sverige erbjuds gratis utbildning till alla svenska medborgare. En viktig fråga för finansiären 

att ställa är då om utbildningen därefter leder till arbete och i vilken grad det leder till relevant 

arbete för utbildningsområdet. Statens kostnad för en högutbildad person med 4,5 år av 

universitets- eller högskoleutbildning, inklusive kostnader för förskola, grundskola och 

gymnasium, är uppskattat till cirka 2,4 miljoner kronor (Edström, 2015). Om personen istället 

börjar arbeta inom ett yrke där utbildningens innehåll inte har någon direkt relevans, bör det 

bli en effektivitetsförlust för staten och individen.  

 

En anledning till missmatchning mellan utbildning och yrke kan vara att det råder 

diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden och på arbetsplatser. Om kvinnor och män inte 

kan söka eller erbjudas arbete på likvärdiga villkor, innebär det att en försämrad effektivitet i 

jämviktsläget, där utbud och efterfrågan möts, på en fri konkurrensmarknad, och utfallet blir 

inte det optimala (Tillväxtverket, 2011). Att jämviktsläget är satt ut spel betyder att ett 

marknadsmisslyckande uppstått där resursfördelningen i samhället då gör avsteg från den 

optimala. Marknaden kan inte längre anses fri och humankapitalet används ineffektivt på 

arbetsmarknaden. Det kan leda till olika konsekvenser enligt de endogena tillväxtmodellerna. 

Några exempel är att arbetstagarna inte arbetar med det de har kompetens till, att kvinnor inte 

har en lika stor plats på arbetsmarknaden och till sist att arbetstagarens kompetens och kunskap 

inte används fullt ut (Tillväxtverket, 2011). Detta uppmärksammades bland annat i en 

omfattande statlig utredning i flera volymer med många bidrag från forskare. Ett citat som 

sammanfattar problematiken på individnivå: 

 

“Har en arbetsgivare t.ex. aldrig haft en kvinnlig byggnadssnickare anställd så känner 

han inte till deras produktivitet. Han kan också misstänka att ”gubbarna” inte skulle 

vara så pigga på att samarbeta med henne och att hon inte skulle passa in i arbetslaget. 

Han har därmed flera skäl att ta det säkra för det osäkra – och inte anställa henne. Om 

alla arbetsgivare resonerar så måste den kvinnliga byggnadssnickaren byta yrke. Varför 

skall hon då utbilda sig till byggnadssnickare till att börja med? Hon tar också det säkra 

för det osäkra och utbildar sig till sjuksköterska och eftersom hon då får lägre lön än 

sin man byggnadssnickaren, så är det ekonomiskt rationellt ur familjens synvinkel att 



 

2 
 

hon tar ut föräldraledigheten och går ner på deltid för att sköta hushållet och barnen” 

(Persson, SOU 1998:6, s. 77). 

 

Matchad förvärvsgrad är ett mått som tagits fram av Statistiska centralbyrån (SCB) och 

Reglab1, ett forum för lärande om regional utveckling, i syfte att mäta andelen inom en viss 

utbildningskategori som också arbetar med relevanta yrken för dess utbildningskategori. Det 

blir ett sätt att skatta om det finns risk för diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden idag. 

Exempelvis, om den matchade förvärvsgraden bland utbildade snickare som är kvinnor är 

betydligt lägre än den matchade förvärvsgraden för utbildade snickare som är män, är det 

troligtvis så som citatet ovan beskriver att det pågår någon form av könsdiskriminering inom 

snickeribranschen. Det kan röra sig om arbetsgivare som har svårare att se kvaliteter i snickare 

som är kvinnor, att manliga kollegor inte accepterar en kvinna som kollega eller att arbetsgivare 

inte kan anpassa arbetstiderna efter kvinnors behov i de fall de också har huvudansvar för 

omsorg om barn eller andra anhöriga etc. 

 

En faktor som ytterligare påverkar statens avkastning av utbildning är om det finns 

efterfrågan på de utbildningar som ges. Det idealiska, men inte så troliga, skulle enligt Berggren 

(2008) vara om antalet utbildade inom olika områden begränsades till att precis möta 

arbetsmarknadens efterfrågan. Det är dock ingen garanti för att olika former av diskriminering 

skulle upphöra. Inom yrken som inte omfattas av legitimation eller examen likt advokat, är det 

alltid fullt möjligt att anställa någon utan relevant utbildning som passar ens personliga 

preferenser, före någon med utbildning. 

 

Jämställdhet minskar diskriminering och ökar effektiviteten i ekonomin och påverkar 

därför den ekonomiska utvecklingen i positiv riktning. Det teoretiska argumentet för detta är 

att ojämställdhet, det vill säga att olika former av diskriminering, innebär att humankapitalet 

inte utnyttjas effektivt, men att jämställdhet bidrar till ett bättre resursutnyttjande (Klasen 1999, 

Eklund 2013, Tillväxtverket, 2011). Om den matchade förvärvsgraden skiljer sig åt mellan 

könen inom en viss utbildningsgrupp så kan det vara en signal om att de utbildades kompetens 

inte nyttjas effektivt just på grund av deras kön. 

 

                                                           
1 Reglab drivs av Sveriges kommuner och landsting, www.skl.se 
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Region Dalarna representerar Dalarnas kommuner och har det regionala ansvaret för 

tillväxt och ett övergripande politiskt tillväxtansvar (Jönsson & Klerby, 2016). För dem blir 

matchad förvärvsgrad särskilt intressant då det kan spegla kvinnors och mäns förutsättningar 

på arbetsmarknaden i Dalarna. Resultaten i denna uppsats ska användas inom projektet 

Jämställd regional tillväxt som pågår under perioden 2016–2018. I Dalarna är en av våra 

främsta utmaningar för jämställd regional tillväxt just kompetensförsörjning (Region Dalarna, 

u.å.). Arbetsmarknaden idag är starkt uppdelad i befolkningsgrupper baserade på 

diskrimineringsgrunderna som utländsk bakgrund, kön och ålder. Region Dalarna arbetar 

därför med att bryta upp dessa mönster för att skapa en jämställd regional tillväxt (Region 

Dalarna, u.å.). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka den matchade förvärvsgraden, som andel av 

förvärvsgraden, för kvinnor och män i Dalarna och i Sverige, samt att förklara eventuella 

skillnader. 

 

För att kunna besvara syftet har följande frågeställningar konstruerats: 

1. Kan matchad förvärvsgrad påverkas av könsfördelningen i utbildningsgruppen? 

2. Påverkas den matchade förvärvsgraden av utbildningsnivå? 

3. Skiljer sig resultaten av frågeställningarna 1 och 2 mellan Sverige och Dalarna? 

 

För att svara på uppsatsens frågeställningar och syfte genomfördes en regressionsanalys med 

tvärsnittsdata från Statistiska centralbyrån år 2013. Den beroende variabeln i uppsatsen är 

matchad förvärvsgrad dividerat med förvärvsgrad. Detta för att få fram andelen av de som 

förvärvsarbetar som även har matchning mellan utbildning och yrke. De utvalda oberoende 

variablerna är andel kvinnor i utbildningsgruppen och utbildningsnivå (gymnasial, 

eftergymnasial, universitet/högskola) samt en jämförelse mellan Dalarna och Sverige.   

 

1.2 Avgränsningar 
 

Tillgången till datamaterial har begränsat uppsatsen till att endast undersöka variablerna 

matchad förvärvsgrad som andel av förvärvsgrad, utbildningsnivå samt könsrepresentation 

inom respektive utbildningsgrupp. Uppsatsen utelämnar därmed faktorer på individnivå som 
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ålder, utländsk/svensk bakgrund, familjeförhållanden med mera, som kan ha ökat 

förklaringsgraden i studiens ekonometriska regressionsmodell. Exempelvis synliggör inte 

studiens tvärsnitt om det finns förbättringar eller försämringar över generationer, vilket 

eventuellt hade kunnat förklaras om variabeln ålder hade tagits med. Uppsatsen kommer vidare 

att fokusera på Dalarna och Sverige som geografiska platser. Dalarnas län har valts för att 

denna studie ska bidra till kunskap för Region Dalarna och Sverige används för jämförelse. 

 

1.3 Centrala begrepp 
 

1.3.1 Matchning och förvärvsgrad 

 

Den matchade förvärvsgraden visar hur stor andel i en viss utbildningsgrupp som arbetar i 

yrken som stämmer överens med det de har utbildat sig till2. Matchad förvärvsgrad ger 

information om hur arbetsgivares efterfrågan på utbildningar, yrkeserfarenhet och kompetens 

stämmer överens med arbetskraftens utbildning och kompetens. Exempelvis har yrken med 

krav på legitimation en mycket hög matchad förvärvsgrad, då det krävs rätt utbildning för att 

få anställning, och för att få anställa (Liljestrand, 2014). Vidare kan matchad förvärvsgrad ge 

information om det finns fler utbildade än vad det finns efterfrågan på. ”Låg matchning bland 

personer med en viss utbildning kan till exempel spegla att de utbildade har svårt att få jobb, 

och att arbetsgivarnas efterfrågan på utbildningen är lägre. Men en låg matchning kan också 

innebära att det finns outnyttjad kompetens på arbetsmarknaden, som arbetsgivarna inte når 

när de rekryterar” (Olofsson, 2016). 

 

Förvärvsgraden innebär samtliga som är i arbete inom en utbildningskategori, både med 

och utan matchning till det yrke de utbildat sig för (SCB, 2017a). Ett exempel på matchad 

förvärvsgrad är när en person med ekonomutbildning jobbar som ekonomiassistent, medan 

förvärvsgraden skulle innebära en ekonomutbildad som arbetar i receptionen (ett arbete som 

antas vara utan krav på ekonomutbildning). För att förtydliga skillnaden mellan den matchade 

förvärvsgraden och förvärvsgraden så kan den förstnämnda användas för att se om 

arbetsgivarna söker anställda med relevant utbildning inom arbetsområdet. SCB (2017a) menar 

att en jämförelse mellan matchad förvärvsgrad och förvärvsgrad kan ge mer information om 

                                                           
2 För utförligare beskrivning om hur bedömningarna går till, se avsnitt 3.1. 
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arbetsmarknaden, och anger som exempel att en hög förvärvsgrad och en låg matchad 

förvärvsgrad kan visa att utbildade har fått jobb men ej inom utbildningsområdet de läst till. 

Det kan då tyda på att efterfrågan på den specifika utbildningen har minskat på 

arbetsmarknaden. 

 

1.3.2 Jämställdhet 

 

När det gäller jämställdhet är det viktigt att skilja termen från det liknande begreppet jämlikhet. 

Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män, och strävan efter en jämlik 

relation mellan könen (Bergman, 2004). Begreppet jämlikhet handlar om ”(…) rättvisa 

förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår ifrån att alla människor 

har lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, social tillhörighet med mera” (SCB 2016a, s. 2). 

I Sverige är jämställdhet ett politiskt mål, och lyder: ” kvinnor och män ska ha samma makt att 

forma samhället och sina egna liv” (Regeringen, 2016). Till detta övergripande mål finns sex 

delmål. Dessa behandlar olika aspekter av livet och innebär; en jämn fördelning av makt och 

inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, 

jämställd hälsa, lika rätt till kroppslig integritet samt jämställd utbildning. Med jämställd 

utbildning menas att ”kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och 

villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling” (Regeringen, 2016).  

 

Jämställdhet mäts ofta både kvantitativt och kvalitativt (SCB, 2016a). Att uppnå 

kvantitativ jämställdhet innebär att det ska finnas en jämn representation av båda könen inom 

olika samhällsområden, exempelvis inom utbildningar, och på olika maktnivåer inom olika 

yrken, Oftast används intervallet 40–60 som jämställd, och över 60 procents andel av ettdera 

könet ses som en ojämställd representation. Kvalitativ jämställdhet innebär att kvinnors och 

mäns kunskaper och erfarenheter tas tillvara på ett icke-diskriminerande sätt och tillförs 

samhällsutvecklingen inom alla samhällsområden. 

 

1.3.3 Könssegregerade arbetsmarknader 

 

En utredning av Persson (SOU, 1998:6), handlar om fördelningen av ekonomisk makt och 

ekonomiska resurser mellan kvinnor och män, och tar bland annat upp den könssegregerade 

arbetsmarknaden. Enligt utredningen finns flera olika teorier som förklarar varför 
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arbetsmarknaden är könssegregerad. Teorierna delas främst upp i antingen könssegregeringen 

som en konsekvens av olika faktorer på individnivå, exempelvis individrelaterade skillnader 

och val, eller på en strukturell nivå där diskriminering och begränsade valmöjligheter som 

kvinnor och män utsätts för skapar könssegregeringen.  

 

En könssegregerad arbetsmarknad delas enligt Persson (SOU, 1998:6) upp i horisontell 

segregering och vertikal segregering. När fördelningen av kvinnor och män är olika mellan 

yrken och sektorer är det en horisontell segregering, och det skapas könsdominerade 

marknader. När fördelningen av kvinnor och män är olika på olika befattningspositioner inom 

yrken och sektorer är det en vertikal segregering. Fram till idag är det vanligen män som 

innehar högre befattningar och kvinnor lägre befattningar i den vertikala segregeringen (SCB, 

2017b).    

 

1.4 Disposition 
 

I kapitel ett beskrivs den inledande delen av uppsatsen, syfte och frågeställningar, 

avgränsningar samt centrala begrepp. Andra kapitlet behandlar det teoretiska ramverket, där 

tidigare forskning förklaras och olika teorier beskrivs. Kapitel tre tar upp det empiriska 

ramverket, med avsnitten datamaterial, metod och resultat. I det fjärde kapitlet diskuteras 

resultatet och i det avslutande femte kapitlet presenteras en slutsats. 
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2. Teoretiskt ramverk 
 

Detta kapitel innehåller tidigare forskning och relevanta teorier för uppsatsens syfte och 

frågeställningar som tillsammans borde förklara uppsatsens förväntade resultat. 

 

2.1 Tidigare forskning 
 

Berggren (2008) har gjort en undersökning där hon studerade matchning hos ett urval 

akademiker som avlagt yrkesexamen som ingenjör, lärare, sjuksköterska samt företagsekonom. 

Innebörden av begreppet matchning är i artikeln menat att reflektera arbetsmarknadens 

efterfrågan på den kompetens som individerna besitter utifrån sina utbildningar. I 

undersökningen används registerdata på individnivå för att kunna se om individens anställning 

motsvarar deras utbildningsnivå och utbildningsinriktning. Två metoder har använts, dels 

beräknas procentuell matchning för varje kategori, dels görs det en multinomial logistisk 

regression inom kategorin “matchar båda” (arbete som stämmer överens med både 

utbildningens inriktning och längd). Studien har utgått från ett antal påståenden grundat på 

tidigare studier, exempelvis att det är svårare för kvinnor än för män att få arbete som stämmer 

överens med deras utbildning samt att kvinnor ofta är överutbildade. Berggren (2008) menar 

att det finns flera olika förklaringar till könsskillnaderna. En av dem är att arbetsmarknaden 

och utbildningssystemet fortfarande delvis är könsuppdelat. Enligt Löfström (SOU, 2004:43) 

så tenderade kvinnor år 2002 att dominera utbildningar inom samhälle och kultur, konst samt 

vården, medan männen dominerade i utbildningsområden som teknik, fysik, matematik och 

bygg. Problemet här är enligt Berggren (2008) att de kvinnodominerande utbildningarna inte 

är lika efterfrågade på arbetsmarknaden, vilket innebär att kvinnorna måste söka sig till arbeten 

som inte matchar deras utbildning. En annan anledning till könssegregeringen på 

arbetsmarknaden och i utbildningssystemet är att kvinnor i högre grad har huvudansvaret för 

familjen samt oftare har deltidsanställningar. Gällande påståendet att kvinnor är överutbildade, 

så stämmer det inte överens med resultatet av Berggrens (2008) studie, där det istället är män 

som är överutbildade. Detta kan eventuellt förklaras av att det mansdominerande 

utbildningsområdet ingenjör hade lägst procentuell matchning, vilket innebär att de som valt 

den utbildningen tvingats söka sig till anställningar som har lägre utbildningskrav. Berggren 

(2008) menar att den låga matchningsgraden kan bero på att det rådde lågkonjunktur inom 

industrisektorn under åren 2001 till 2003, vilket kan ha försvårat matchningen för ingenjörerna.  
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I en rapport av Johansson och Katz (2006) studeras skillnader mellan män och kvinnor 

i förhållande till över- och underutbildning på arbetsplatsen. Resultatet visar att kvinnan med 

högre sannolikhet är överutbildad för sitt arbete och att mannen med högre sannolikhet är 

underutbildad. Detta resultat skiljer sig från det som Berggren (2008) fick fram ovan.  

 

Utbildningsnivån har ett samband med förvärvsintensitet, där högutbildade (minst 

treårig utbildning efter gymnasiet) tenderar till att i högre grad förvärvsarbeta än personer med 

lägre utbildning (grund- eller folkskola). Här finns dock en systematisk skillnad mellan kvinnor 

och män i och med att kvinnor å ena sidan har en högre utbildningsnivå, men å andra sidan 

förvärvsarbetar mindre än männen i respektive utbildningsnivå (exklusive eftergymnasial 

utbildning på minst 3 år) (SCB, 2016b).  

 

Enligt Almasri et al. (2009) behöver inte en högre utbildning per automatik innebära 

ökad förvärvsgrad, eftersom arbetsgivarna även kan tänkas bryr sig om från vilket lärosäte 

individen tagit examen. Ett känt universitet i en större stad anses ha högre svårighetsgrad på 

sina utbildningar än en högskola på en mindre ort, vilket påverkar lärosätets “status”. Men att 

ett företag söker en person med specifik kompetens innebär inte heller automatiskt att en person 

som har den utbildningen får jobbet. Däremot visar utbildningar på universitets- och 

högskolenivå som ger en certifiering eller legitimation för ett specifikt yrke, exempelvis läkare, 

en högre matchning än övriga utbildningar (Gunnarsson, 2014). Även yrkesutbildningar ska 

påverka den matchade förvärvsgraden positivt enligt Gunnarssons (2014) rapport. Detta kan 

eventuellt förklaras av Alberius (2014) som menar att yrkeshögskolor samarbetar med 

arbetslivet och att det på så sätt går att möta arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens. 

Genom att utbildningarnas inriktning och innehåll kan variera över tid utefter 

arbetsmarknadens behov, så borde enligt teorin de med utbildning inom yrkeshögskolor ha en 

högre matchad förvärvsgrad. Yrkesinriktade utbildningar på gymnasienivå visar även en högre 

matchning (Liljestrand, 2014).  

 

2.2 Utbud och efterfrågan 
 

Enligt ekonomisk teori bestäms priset på en produkt eller tjänst genom efterfrågan och utbud 

på en konkurrensbaserad marknad. Det gör att alla företag på marknaden måste förhålla sig till 

det bestämda priset för att hålla sig kvar på marknaden. För att kunna förhålla sig, ofta till det 

låga priset, måste företagen ha en så låg produktionskostnad per enhet som möjligt för att även 
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eventuellt kunna gå med vinst (Pindyck & Rubinfeld, 2015). Denna teori pekar på att företag 

på en konkurrensbaserad marknad vill anställa arbetstagare till en så låg kostnad (lön) som 

möjligt, givet deras produktionsförmåga, för att hålla produktionskostnaderna nere. Eftersom 

kvinnor i genomsnitt har funnit sig med en lägre lön än män borde detta leda till att kvinnor i 

större utsträckning har bättre chans till anställning överlag, samt anställning där yrke och 

utbildning matchar.  

 

Fregert och Jonung (2014) konstaterar däremot att ekonomiska teorier och modeller är 

en förenkling av verkligheten och att de antaganden som modeller vilar på är starkt begränsade 

för att kunna skapa en hanterlig modell. Detta faktum betyder att även modellen för jämviktslön 

i relation till produktionsförmåga också bygger på förenklade antaganden av hela den 

komplicerade verklighet vi befinner oss i. Normer och värderingar är komplicerade parametrar 

för en ekonomisk modell som forskare tenderar att utesluta, samtidigt är det sådana som ligger 

till grund för diskriminerande val. Därav diskuteras nedan teori som kan tänkas förklara 

verkligheten till en större grad.  

 

2.3 Diskrimineringsteori 
 

Enligt forskarna Persson och Wadensjö (1997) råder tre olika former av diskriminering på 

arbetsmarknaden: direkt lönediskriminering, fördelningsdiskriminering och 

värdediskriminering. 

 

Direkt lönediskriminering innebär att det råder en olikhet vid lön för de olika könen, 

trots lika arbete (LO, 2012). Fördelningsdiskriminering, även kallat befattningsdiskriminering, 

leder till en segregerad arbetsmarknad eftersom kvinnor inte befordras till högre positioner 

eller får lika möjligheter att arbeta inom ett visst arbete, trots likvärdiga kvalifikationer som 

män. Värdediskriminering inriktar sig främst på olika typer av yrken där kvinnans insats inte 

värderas lika högt som mannens (Medlingsinstitutet, 2013). Denna diskriminering förklaras 

även av Persson och Wadensjö (1997) att desto större andel kvinnor som arbetar inom 

arbetssektorn eller inom samma yrke, desto lägre är genomsnittslönen. 

 

Phelps (1972) beskriver statistisk diskriminering, vilket speglar hur stereotyper kan 

påverka förväntningar på en hel grupp. Diskrimineringen sker genom bristande information 

om enskilda individers produktivitet och istället antas personer som till synes kan kopplas till 
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en viss social kategori ha samma produktivitet. Ett exempel är generaliseringen att anta att en 

människa, som till synes, kan kopplas till en typ av social kategori, uppfattas ha samma 

produktivitet som de resterande personerna i den sociala kategorin. Individen kan i detta fall 

vara en kvinna som ses som en stereotyp som ofta är hemma från arbetet på grund av vård av 

sjuka barn eller anhöriga med omsorgsbehov, och anses då som en sämre arbetstagare än en 

man som då i praktiken inte antas ta samma ansvar för anhörigas omsorgsbehov, baserat på 

generaliseringar om könsstereotypa beteenden. Denna typ av diskriminering mot kvinnor går 

att se i en rapport av Edin och Lagerström (2006). De gjorde ett experiment för att ta reda på 

om könet, bland annat, har betydelse för om arbetstagare återkopplar till sökande när de 

rekryterar från olika databaser. De sökande kan i databasen välja om deras könstillhörighet ska 

stå med i ansökan eller om det fältet ska lämnas tomt. Resultatet var att kvinnor som svarade 

på könsfrågan hade lägre chans att få återkoppling än män, medan kvinnor som dolde sitt kön 

fick lika många återkopplingar som män. Totalt så var det 15 procent mindre sannolikhet att få 

återkoppling om den sökande var kvinna. Det finns även diskriminering mot män. Enligt både 

Booth och Leigh (2010) samt Riach och Rich (2006) har män svårare än kvinnor att få 

anställning i kvinnodominerande yrken. Detta menar de kan bero på könsstereotyper, och att 

rekryteraren kanske anser att kvinnor är mer lämpliga för vissa yrken och att män är mer 

lämpliga för andra.   

 

En annan teori, Beckers diskrimineringsteori, beskriver att det finns en ”smak” bland 

arbetsgivarna, arbetstagarna och eventuella kunder (Becker, 1983). Denna ”smak” är i 

betydelsen en form av preferenser som kommer av rådande normer, och skapar då 

förväntningar gentemot olika grupper på arbetsmarknaden. Grupper kan bestå av till exempel 

kvinnor, specifika åldrar eller personer med en viss hudfärg. Becker menar att om arbetsgivaren 

ska anställa ur en diskriminerad grupp måste lönen vara tillräcklig låg för att kompensera 

avsteget från arbetsgivarens smak, det blir således den diskriminerade som får stå för 

”kostnaden” genom att acceptera en lägre lön. Smaken kan dock vara olika mellan olika 

arbetsgivare. Arbetsgivaren kan även avstå att anställa en person ur den diskriminerade 

gruppen med respekt för kunder eller anställdas smak, för till exempel kvinnor, och istället 

betala en högre lön för en man (Becker, 1983).  
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2.4 Sammanfattning 
 

Enligt tidigare forskning så kan den könssegregerade arbetsmarknaden och 

utbildningssystemet förklaras av både könsidentitet, samt valet av utbildning. Teorierna har 

visat att det är en komplex fråga vad som sker först; att kvinnor aktivt väljer bort 

utbildningar/yrken som kan betecknas som traditionellt maskulina, för att inte hamna i en sits 

där de riskerar utsättas för könsdiskriminering, och vice versa för män eller om arbetsgivare 

aktivt väljer att inte rekrytera personer från det underrepresenterade könet. Faktum kvarstår att 

den svenska arbetsmarknaden är relativt sett starkt könssegregerad idag. Kvinnor (och män) 

kanske därför föredrar valet att söka sig till kvinnodominerade utbildningar, trots att det ställer 

dem inför risken att inte få ett matchande yrke efter avslutad utbildning.  

 

Utifrån ovan nämnda teorier, kan Beckers diskrimineringsteori anses lämpligast för att 

förklara den matchade förvärvsgraden. Teorin förklarar beteendet hos människan, där normer 

och värderingar spelar en viktig roll. Det kan tolkas som att verkligheten blir förklarad i en 

högre grad än teorin om utbud och efterfrågan. Enligt Beckers teori bör resultatet visa att 

gruppen kvinnor i en mansdominerad utbildningsgrupp bör ha en lägre matchad förvärvsgrad 

än gruppen män i en mansdominerad utbildningsgrupp, och vice versa. 

 

Enligt statistisk diskriminering borde denna uppsats resultat spegla samhällets syn på 

stereotyper, delvis att kvinnor i en mansdominerad utbildningsgrupp och män i en 

kvinnodominerad utbildningsgrupp har lägre matchad förvärvsgrad än om de valt den “egna” 

utbildningsgruppen. Detta stämmer även in med Beckers teori. 
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3. Empiriskt ramverk 
 

Detta kapitel innehåller förklaringar av datamaterialet och variablerna, den metod vi 

använder oss utav samt resultatet. 

 

 

3.1 Metod 
 

Metoden som används i uppsatsen är en multipel linjär regressionsanalys. Det är en metod som 

har använts i ett flertal liknande studier och anses därmed vara relevant för denna undersökning. 

En regressionsanalys visar sambandet mellan en eller flera oberoende variabler och en 

beroende variabel. Att analysen är multipel betyder att fler än en oberoende variabel används i 

analysen (Hill et al. 2011). I detta fall är den beroende variabeln matchad förvärvsgrad dividerat 

med förvärvsgrad och de oberoende variablerna är andelen kvinnor i utbildningsgruppen samt 

utbildningsnivå. På grund av användningen av flera oberoende variabler i modellen är den 

multipla regressionsanalysen en relevant metod. Modellen för den generella regressionen ser 

ut enligt nedan: 

 

Yi = β0 + β1xi1 + β2xi2 +...+ βnxin + εn    (1) 

 

Där y står för den beroende variabeln och i för antalet observationer, β0 är värdet där linjen skär 

y-axeln, och βn är de oberoende variablernas koefficienter, x är de oberoende variablerna som 

är n till antalet och ԑ är feltermen som står för den del av modellen som de oberoende 

variablerna inte kan förklara. 

 

Utifrån den ekonomiska teorin sätter vi samman följande modell: 

 

Matchad förvärvsgrad/Förvärvsgrad = f(Eftergymnasial utbildningsnivå, Universitets-

/Högskoleutbildningsnivå, Andel kvinnor i utbildningsgruppen)  (2) 

 

Och den ekonometriska regressionsmodellen: 

 

(Matchad Förvärvsgrad/Förvärvsgraden̂ )𝑖= β0 + β1(Eftergymnasial utbildningsnivå)i + 

 Β2(Universitets-/Högskoleutbildningsnivå)i + β3(Andel kvinnor i utbildningsgrupp)i + εi   (3) 

 

Modellen har en del antaganden som måste vara uppfyllda. Enligt Hill et al. (2011) ska det 

finnas ett linjärt samband mellan den beroende variabeln och de oberoende. Ett annat antagande 

de uppger är att observationerna ska vara normalfördelade och feltermerna i materialet ska vara 
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homoskedastiska. De oberoende variablerna får inte vara högt korrelerade med varandra, vilket 

kallas multikollinearitet.  

 

För att se om de oberoende variablerna är statistiskt signifikanta, det vill säga att de 

visar någon faktisk påverkan på matchad förvärvsgrad, utläses p-värdena i regressionsanalysen. 

Eftersom analysen har ett 95-procentigt konfidensintervall ska den oberoende variabelns p-

värde ligga under 0,05 för att vara signifikant (Hill et al. 2011). Bearbetning och framtagning 

av resultat sker i statistikprogrammet Stata 14. För att det inte ska uppstå problem med 

heteroskedasticitet används robusta standardfel i regressionen, vilket minskar risken för att 

konfidensintervallen eller t-värdet blir felaktigt (Hill et al. 2011).  

 
 

3.2 Datamaterial 
 

 

Datamaterialet är hämtat från Statistiska centralbyråns statistikdatabas som finns tillgänglig på 

deras hemsida3. De som tagit fram de regionala matchningsindikatorerna som SCB använder 

sig av är Reglab i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Tillväxtverket 

(Olofsson, 2014). Som källor har de använt information från Registerbaserad 

arbetsmarknadsstatistik (RAMS), Yrkesregistret (YREG) och Registret över befolkningens 

utbildning (UREG). För att vara säkra på att endast relevanta utbildningar tas med vid 

bedömningen av kopplingen mellan utbildning och yrke, används utbildningar som är inom 

ramen för Trender och prognoser (SCB, 2014). Där görs “beräkningar av den framtida 

tillgången och åtgången av arbetskraft för olika utbildningar” (Olofsson 2014, s. 6). I rapporten 

görs bedömningar för att se vilka utbildningsgrupper som kommer öka, minska eller vara 

oförändrade inom olika yrken. Om detta inte görs finns risken att statistiken inte tar hänsyn till 

framtida förändringar.  

 

Adekvata utbildningar är det begrepp som används för att referera till utbildningar som 

accepterats på lång sikt inom olika yrken, och för att få fram detta används en blandning mellan 

en normativ metod och en statistisk metod (Olofsson, 2014). Den första metoden innebär att 

det på förhand bestäms vilka utbildningar som accepteras inom olika yrken. Olofsson (2014) 

                                                           
3 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM9906__AM9906A/RegionIndE3/?rxid=
01204f82-40ec-441c-bfc3-45c2a2bfbf2f 
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tar upp exemplet “(...) att helt enkelt kräva eftergymnasial utbildning för samtliga utbildningar 

som finns inom yrkesområdet “Arbete som kräver kortare högskoleutbildning” (...), oavsett hur 

det ser ut i “verkligheten”” (s. 9). Den statistiska metoden innebär att utbildningsfördelningen 

inom yrkena studeras och därefter kommer fram till om utbildningarna är över- eller 

underrepresenterade. Därför kan olika kombinationer av utbildningar och yrken som inte känns 

så självklara fortfarande accepteras, så länge de är överrepresenterade. För att få fram de 

adekvata utbildningarna har Olofsson (2014) utvärderat cirka 100 utbildningsgrupper och 

omkring 150 yrkesgrupper, vilka tillsammans skapar tusentals olika kombinationer. Därefter 

används dels den statistiska metoden för att finna vilka utbildningar som är överrepresenterade, 

dels används den normativa metoden för att göra manuella samt subjektiva bedömningar. 

 

Denna studie använder sig därmed av sekundärkälla och gruppdata. Urvalet är Dalarna 

och Sverige under år 2013. Datan som används i analysen är så kallad tvärsnittsdata, vilket 

betyder att observation av olika individer eller grupper sker vid en given tidpunkt (Baum, 

2006). Datamaterialet består av 76 olika utbildningar, för vilka vi har information om 

förvärvsgrad och matchad förvärvsgrad för gruppen kvinnor respektive gruppen män. Dessa 

delas sedan upp i de geografiska platserna Dalarna respektive hela Sverige, vilket gör att antalet 

observationer uppgår till 304 stycken, men där Dalarna ingår som delmängd i data över 

Sverige. För att personen ska vara inkluderad i materialet ska personen i fråga ha en fullständig 

examen inom någon av de 76 utbildningarna och vara folkbokförd i Dalarna respektive Sverige. 

 

3.2.1 Variabler 

 

Eftersom datamaterialet är uppbyggt på grupperna kvinnor respektive män, så används inte kön 

som en variabel utan vi gör separata regressioner för grupperna kvinnor respektive män. Ett 

alternativ hade varit att inkludera kön som oberoende variabel, men då hade vi behövt göra 

interaktionsvariabler för kön för varje övrig oberoende variabel och vi uppfattar att det hade 

blivit betydligt mer svårtolkat än att göra separata regressioner.  

 

Då vi vill undvika att det är skillnader i förvärvsgraden som förklarar skillnader i den 

matchade förvärvsgraden, så gör vi en variabel som endast visar andelen av de som 

förvärvsarbetar och även har matchning mellan utbildning och yrke, det vill säga matchad 
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förvärvsgrad som andel av förvärvsgraden. Detta är den oberoende variabeln som används i 

regressionsanalysen.  

 

Matchad förvärvsgrad: I datamaterialet exkluderas observationer med färre än 100 personer i 

utbildningsgruppen eller mindre än 50 personer av respektive kön (SCB, 2017a). De 76 

utbildningsgrupperna är därför ett urval av totalt 100 olika utbildningsgrupper. De 76 

utbildningarna är de som är skapligt specifika till ämnesinriktningen samt där individerna tagit 

ut examen. För ytterligare information, se avsnitt 1.3.1 Matchning och förvärvsgrad. 

 

Förvärvsgraden: hämtas från SCB med samma utbildningskategorisering som matchad 

förvärvsgrad för året 2013 och även här finns förvärvsgraden könsuppdelad för varje 

utbildning. Förvärvsgraden innebär samtliga som är sysselsatta av de utbildade i en 

utbildningsgrupp. Detta signalerar då om de utbildade har lätt att få arbete i allmänhet, också 

inom andra områden än vad de utbildat sig för.  

 

I denna studie kategoriseras varje enskild utbildning in i en av tre kategorier. Variabeln 

utbildningsnivå utgörs därför av tre olika nivåer; Gymnasieutbildning, Eftergymnasial 

utbildning och Universitets-/Högskoleutbildning. Den sistnämnda är hopslagen eftersom vissa 

utbildningar finns på både universitet och högskola. Eftergymnasial utbildning består av 

folkhögskole- och yrkesutbildningar. Då utbildning endast kan sättas på en nominal skala, 

formar vi istället dummy-variabler för respektive utbildningsnivå och använder 

gymnasieutbildning som referensgrupp. 

 

För varje utbildningsgrupp har vi hämtat könsfördelningen i gruppen från SCB för att 

just kunna analysera om det finns något samband mellan könsfördelningen i 

utbildningsgruppen och respektive köns matchade förvärvsgrad. Vi har valt att använda 

andelen kvinnor som variabel.  

 

I tabell 1 finns kort beskrivning av variablerna som används i undersökningen, för att 

ge en tydlig överblick. 
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Tabell 1. Variabeldefinition. 

Variabel Beskrivning 

Kön Värden för variablerna matchad förvärvsgrad och förvärvsgrad är uppdelade 

efter gruppen kvinnor och gruppen män i respektive utbildningsgrupp. 

Uträknat av SCB. 

Matchad Förvärvsgrad Totalt antal i utbildningsgruppen med matchad anställning dividerat med det 

totala antalet personer i utbildningsgruppen*. Uträknat av SCB. 

Förvärvsgrad Sysselsatta både med och utan matchning dividerat med det totala antalet 

personer i utbildningsgruppen. Uträknat av SCB. 

Matchad Förvärvsgrad/ 

Förvärvsgrad 
Den matchade förvärvsgraden som andel av förvärvsgraden. 

Gymnasial nivå 12 av totalt 76 utbildningar. 

Eftergymnasial nivå Består av folkhögskole- och yrkesutbildningar.  
18 av totalt 76 utbildningar. 

Universitet/högskolenivå 46 av totalt 76 utbildningar. 

Andel Kvinnor i 

Utbildningsgruppen 
Antalet kvinnor i utbildningsgruppen dividerat med totalt antal personer i 

utbildningsgruppen. 

Geografisk Plats Folkbokförda i Dalarna respektive hela Sverige. Kategoriserats av SCB. 

* Exklusive egenföretagare, studerande och anställda utan tillräckliga yrkesuppgifter (SCB, 2017) Källa: SCB, 

2017.  

 

Tabell 2 visar deskriptiv statistik över variablerna, och inkluderar antal observationer, 

medelvärde samt minimum- och maximumvärde. Dessa är sedan uppdelat i Dalarna och 

Sverige för att tydliggöra skillnader. Observera att varje variabel har dubbla observationer, ett 

värde för gruppen kvinnor och ett värde för gruppen män. Därför ger de ca 75 

utbildningsgrupperna ca 150 observationer. Det framgår då också av tabellen nedan att det 

saknas ca 25 procent av observationerna för den beroende variabeln och för andelen kvinnor i 

utbildningsgruppen. Saknade värden förklaras med att det är för få individer i respektive grupp. 

Ett större bortfall kan väntas för de små utbildningsgrupperna i allmänhet men även för de mest 

könsdominerade utbildningsgrupperna, vilket kan påverka studiens resultat.  
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Tabell 2. Deskriptiv statistik över variablerna 

Variabel Observationer 

(både 

grupperna 

kvinnor och 

män) 

Medelvärde Minimumvärde Maximumvärde 

Dalarna: 
    

Matchad 

förvärvsgrad/ 

Förvärvsgrad 

115 76,1 41,8 99,1 

Andel kvinnor i 

utbildningsgruppen 

111 55,7 2,5 100 

Universitets-

/Högskoleutbildning 

151 0,6 0 1 

Eftergymnasial 

Utbildning 

151 0,2 0 1 

Gymnasial  

Utbildning 

151 0,1 0 1 

Sverige: 
    

Matchad 

förvärvsgrad 

/Förvärvsgrad 

151 75,0 18,0 98,1 

Andel kvinnor i 

utbildningsgruppen 

152 53,3 1,5 99,6 

Universitets-

/Högskoleutbildning 

152 0,6 0 1 

Eftergymnasial 

utbildning 

152 0,2 0 1 

Gymnasial  

Utbildning 

152 0,1 0 1 

 

3.2.2 Reliabilitet och validitet 

 

Termen reliabilitet beskriver tillförlitligheten av metoden där en hög reliabilitet är önskad, 

vilket antyder att ytterligare mätningar av samma frågeställning ska ge samma resultat (Trost, 

2012). Antalet observationer i studien kan ses som ett relativt litet antal med totalt 304 stycken 
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(värdena för Dalarna ingår också som delmängd i data över Sverige) som sedan är uppdelad på 

flera subgrupper. Är urvalet för litet påverkas reliabiliteten negativt, men i den här 

undersökningen täcker antalet observationer de flesta utbildningsgrupperna i Sverige och är 

därmed relativt heltäckande för området. Reliabilitet kan trots det påverkas negativt. Det 

faktum att uppsatsen använder få observationer som representerar så pass stora grupper kan 

leda till att det kan finnas underliggande samband som uppsatsen inte kan upptäcka eller 

observera. Dessutom innehåller datamaterialet mer information om högskole-

/universitetsutbildningar med 46 stycken utbildningar jämfört med 12 och 18 utbildningar inom 

de resterande två utbildningsnivåerna, vilket påverkar reliabiliteten negativt. En viktig aspekt 

är dock att högskole- och universitetsutbildningarna är hopslagna, vilket kan ses som att de är 

jämnt representerade om de istället skulle representeras var för sig. Det borde därför inte 

påverka reliabiliteten. För att öka reliabiliteten skulle flera kategoriseringar av utbildningarna 

kunna användas såsom exempelvis vilka som kräver legitimation eller motsvarande. 

 

Vidare beskriver Trost (2012) termen validitet om metoden mäter rätt data som kan ge 

ett tillförlitligt resultat av syftet. Att materialet är en sekundärkälla kan tänkas ge negativ 

påverkan av validiteten. Emellertid kommer datamaterialet från officiella och kända källor, och 

då en tydlig och ofta tillämpad metod används borde det kunna säkerställa validiteten i 

uppsatsen. Däremot utesluts vissa utbildningsgrupper om det är färre än 100 personer i 

utbildningsgruppen eller mindre än 50 personer av respektive kön. Det innebär att vissa data 

saknas, vilket kan påverka uppsatsens validitet negativt. Men om de resterande utbildningarna 

hade inkluderats i studien skulle eventuellt validiteten påverkas negativt i alla fall, då relativt 

små utbildningsgrupper skulle getts relativt stor betydelse – eftersom varje utbildningsgrupp 

inte viktas utifrån dess sammanlagda andel av de utbildade. En annan faktor som skulle kunna 

påverka validiteten är dock att oavslutade studier är utanför studiens avgränsningar. Det finns 

ett antal personer som inte har tagit ut sin examen, kanske för att de fick ett relevant arbete 

redan innan de var klara med den sista tentamen eller liknande. Dessa ingår inte i statistiken, 

men kanske har en påverkan.  

 

3.2.3 Deskriptiv statistik 

 

Nedan diskuteras uppsatsens datamaterial och dess grund för att tydligare beskriva det 

kommande resultatet.  

 



 

19 
 

 

Figur 1. Förvärvsgrad 2013, fördelat efter kön, Dalarna och Sverige. 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 

 

I figur 1 och 2 kan en del av studiens data avläsas. Staplarna visar genomsnittet på 

förvärvsgraden (figur 1) och den matchade förvärvsgraden (figur 2), fördelat efter kön och 

geografisk plats. Diagrammet i figur 1 visar att förvärvsgraden generellt är högre i Dalarna än 

i Sverige som helhet år 2013. Det kan även avläsas att männen i Dalarna har en högre 

förvärvsgrad än kvinnorna i både Dalarna och Sverige. Däremot har männen i Sverige samma 

förvärvsgrad som kvinnorna i Dalarna. 

 

 

Figur 2. Matchad förvärvsgrad 2013, fördelat efter kön, Dalarna och Sverige. 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 

 

Figur 2 visar att den matchade förvärvsgraden i Dalarna år 2013 var 55,9 procent, och i hela 

Sverige 55,8 procent. Generellt kan det ses som att Dalarna och Sverige som helhet har 

liknande arbetsmarknad gällande matchning av likvärdig utbildning och arbete. Figuren visar 
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även att män har en lägre matchning än kvinnorna, både i Dalarna och i Sverige. Att den 

matchade förvärvsgraden är relativt låg och förvärvsgraden är relativt hög betyder att de 

utbildade har fått arbete men inte inom sitt utbildningsområde. Anledningen kan då vara att 

utbildningen inte efterfrågas i lika stor utsträckning på arbetsmarknaden.  

 

 

Figur 3. Regressionslinje med skillnad i matchad förvärvsgrad mellan kön på y-axeln 

och andelen kvinnor i utbildningsgruppen på x-axeln. 

 

Figur 3 visar regressionslinjen mellan de två variablerna skillnad i matchad förvärvsgrad 

mellan kön och andelen kvinnor i utbildningsgruppen. Figuren beskriver att ett positivt 

samband mellan de två variablerna existerar. Sambandet visar att när andelen kvinnor i 

utbildningsgruppen är över 60 procent är matchad förvärvsgrad för kvinnor högre än männens. 

När kvinnors andel är mindre än 60 procent, är matchad förvärvsgrad för män högre än 

kvinnornas. 

 

3.3 Resultat 
 

Vid beskrivning av resultatet i tabell 3 nedan, när en oberoende variabel beskrivs i förhållande 

till den beroende variabeln, antas de resterande oberoende variablerna vara konstanta, ceteris 

paribus, och att de är i genomsnitt. Om variablernas p-värde är över 0,05 diskuteras de ej då 

variabeln inte med 95 procents säkerhet kan sägas ha ett samband med den beroende variabeln. 

I detta fall är den oberoende variabeln eftergymnasial utbildningsnivå i Dalarna ej signifikant, 

och kommer därmed inte diskuteras. Vid beskrivning av utbildningsnivåer används gymnasial 

utbildning som referenskategori.  
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Tabell 3. Multipel linjär regression med robusta standardfel. (Standardfel i parentes) 

Matchad förvärvsgrad 
/Förvärvsgrad 

Kvinnor i 

Dalarna 
Män i Dalarna 
 

Kvinnor i 

Sverige 
Män i Sverige 
 

Andel kvinnor i 

utbildningsgruppen 
0,141*** 

(0,049) 
-0,213*** 

(0,055) 
0,175*** 

(0,042) 
-0.141** 

(0,055) 

Eftergymnasial utbildningsnivå -6,517 (4,353) -3,703 (3,938) -10,459** 

(4,258) 
-10,893** 

(4,617) 

Universitets- 
/Högskoleutbildningsnivå 

17,974*** 

(3,939) 
13,039*** 

(3,416) 
11,725*** 

(3,134) 
8,085** 
(3,266) 

Antal observationer 55 49 76 75 

R2-värde:            61,09 46,45 51,06 33,30 

* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

 

Utifrån tabell 3 kan det utläsas att när andelen kvinnor ökar med en procent i 

utbildningsgruppen ökar även den matchade förvärvsgraden som andel av förvärvsgraden för 

kvinnor med 0,1 och 0,17 procentenheter i Dalarna respektive Sverige. På motsvarande sätt 

speglas detta könsstereotypa mönster i de mansdominerade utbildningsgrupperna genom att 

gruppen män påverkas negativt då den beroende variabeln minskar med 0,2 och 0,1 

procentenheter i Dalarna respektive Sverige för män när andelen kvinnor i utbildningsgruppen 

ökar. Skillnaden mellan Dalarna och Sverige för både kvinnor och män tenderar inte till att 

vara särskild stor. 

Då eftergymnasial utbildningsnivå i Dalarna, för både män och kvinnor, inte är 

statistisk signifikanta kommer de som tidigare nämnts inte att diskuteras här. Att variabeln inte 

är statistiskt signifikant behöver dock inte bero på att det saknas ett samband i Dalarna, utan 

kan bero på för få personer i utbildningsgruppen. Vad tabell 3 däremot visar är att för kvinnor 

i Sverige så minskar den beroende variabeln med 10,45 procentenheter om de har 

eftergymnasial utbildning, i jämförelse med gymnasial utbildning. För män i Sverige så är 

motsvarande procentenhet 10,89 och även den har negativ påverkan på den beroende variabeln. 

Eftersom gymnasienivå är referensvärde betyder detta att gymnasieutbildning påverkar den 

beroende variabeln mer än de med eftergymnasial utbildning.  

Till skillnad från gymnasial utbildning så påverkar universitets- eller 

högskoleutbildning den beroende variabeln positivt, både för kvinnor och män. För kvinnor 
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ökar den beroende variabeln med 17,97 och 11,7 procentenheter i Dalarna respektive Sverige. 

För män ökar den beroende variabeln en aning mindre än för kvinnor med 13,0 och 8,08 

procentenheter i Dalarna respektive Sverige.  

Regressionens förklaringsgrad för kvinnor i både Dalarna och Sverige är högre än för 

män i Dalarna respektive Sverige. Överlag är det relativt höga värden för samtliga regressioner. 
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4. Diskussion 
 

Detta kapitel innehåller diskussioner baserat på resultatet.  

 

Enligt Beckers diskrimineringsteori bör gruppen kvinnor i en mansdominerad 

utbildningsgrupp ha en lägre matchad förvärvsgrad än gruppen män i den mansdominerade 

utbildningsgruppen, för att arbetsgivaren tenderar att ha “smak” för att välja män, precis som 

citatet i inledningen ämnade bevisa. Även gruppen män i en kvinnodominerad 

utbildningsgrupp bör ha en lägre matchning. Resultatet av vår studie går i linje med Beckers 

teori om kvinnodominerade utbildningsgrupper. När andelen kvinnor i en utbildningsgrupp 

ökar så ökar även kvinnornas matchning med relevant yrke. För män gäller detsamma när 

andelen kvinnor i utbildningsgruppen ökar så minskar gruppen mäns matchning negativt vilket 

även följer teorin. 

 

Utifrån resultatet kan vi se att utbildning inom högskola eller universitet ger en högre 

andel förvärvsarbetare inom rätt yrkeskategori, jämfört med en lägre utbildning. Det gäller 

oavsett kön och om individen bor i Dalarna eller i övriga Sverige. Högre utbildning har därmed 

generellt sett högre matchningsgrad än lägre utbildningsnivå. Enligt Almasri et al. (2009) så 

kan bland annat skolornas status skilja sig åt vilket kan vara en bidragande faktor till om 

individen anställs eller inte. Detta är inte någonting som tas hänsyn till i undersökningen då vi 

inte har information om vid vilket lärosäte varje individ tagit examen. Det kan exempelvis 

finnas gymnasiala samt eftergymnasiala utbildningar i andra län som anses ha högre status 

bland arbetsgivarna, vilket skulle kunna ge andra resultat än det i denna uppsats.  

 

Det faktum att resultatet visar att eftergymnasial utbildningsnivå ger en förhållandevis 

stor negativ påverkan på den matchade förvärvsgraden som andel av förvärvsgraden, i 

jämförelse med gymnasial utbildningsnivå, kan vara av intresse. Detta går nämligen lite emot 

vad teorierna i avsnitt 2.1 visar. Utbildningar på yrkeshögskolor kan ses som ett svar på 

arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens, och det i kombination med att yrkeshögskolor är 

relativt praktiknära och flexibla gällande innehåll och inriktning på utbildningarna, borde visas 

som en positiv påverkan på den beroende variabeln i resultatet. Eftersom det inte gör det, får 

vi istället fråga oss om någonting i beräkningarna eller i datamaterialet var felaktigt. En möjlig 

förklaring kan vara att vi inte har full tillgång till information om vilka utbildningar som 

faktiskt ingår i datamaterialet som inhämtats från SCB (2017a). 7 av de 18 utbildningar som 
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fanns på eftergymnasial nivå, är rubricerade som “övriga” och är med andra ord en hopslagning 

av flera ospecificerade utbildningar inom ett visst utbildningsområde (exempelvis humaniora, 

samhällsvetenskap och naturvetenskap). Endast en av utbildningarna, tandsköterska, är enligt 

SCB:s underlag explicit en yrkeshögskola. Därutöver är det oklart om fler av de 

eftergymnasiala utbildningarna skulle kunna vara yrkeshögskolor. Att gymnasial 

utbildningsnivå får bättre värden än eftergymnasial i regressionerna, kan då bero på att de 

gymnasiala utbildningarna är mer blandade mellan teoretiskt och yrkesinriktat. Vi uppfattar att 

datamaterialet därför inte håller den kvalitet som krävs för att svara på om teorierna i avsnitt 

2.1 stämmer för denna utbildningsnivå. 

 

Generellt sett har kvinnor och män i Dalarna bättre matchad förvärvsgrad som andel av 

förvärvsgraden än Sverige i genomsnitt, om de har en universitets-/högskoleexamen. Detta kan 

bero på att Dalarnas skolor generellt sett är bättre på att endast erbjuda de utbildningar som 

arbetsmarknaden efterfrågar, alternativt att skolorna begränsar antalet antagningsplatser för att 

inte utbilda fler än de tror att arbetsmarknaden kommer efterfråga. En jämförelse mellan 

Dalarna och Sverige kan dock inte göras på eftergymnasial nivå, då den utbildningsnivån inte 

var statistiskt signifikant i Dalarna.  

 

Resultatet i tabell 3 visar att i alla utfall där variablerna är statistiskt signifikanta, 

påverkas kvinnors matchade förvärvsgrad mer än männens. Ökar andelen kvinnor i 

utbildningsgruppen, får kvinnor högre matchad förvärvsgrad och vice versa för män. I 

jämförelse med gymnasial utbildning så påverkas den beroende variabeln inte lika negativt för 

kvinnor som för män, om än marginellt, i Sverige och om de har eftergymnasial utbildning. 

Kvinnor i Dalarna med universitets-/högskoleutbildning är de som gynnas mest, där den 

beroende variabeln ökar med cirka 18 procentenheter. En möjlig förklaring till detta kan vara 

att kvinnor väljer utbildningar som av tradition är kopplade till kvinnosysslor, vilket i sin tur 

gör yrkena kvinnodominerande och därigenom blir ett säkrare val för kvinnor för att få jobb. 

För män är den matchade förvärvsgraden lägre generellt, och kan tolkas som att män generellt 

i högre grad får jobb oavsett utbildningsnivå. 
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5. Slutsats 
 

Slutsatsen besvarar frågeställningarna och syftet, samt innehåller en diskussion kring vidare 

forskning. 

 

Utifrån det resultat vi fått kan vi se att den matchade förvärvsgraden kan förklaras till viss del 

av vilket kön individen har, samt vilken utbildningsnivå de skaffat sig. Den matchade 

förvärvsgraden för kvinnor påverkas positivt om andelen kvinnor i utbildningsgruppen är 

högre, medan mäns påverkas negativt av högre andel kvinnor i utbildningsgruppen, vilket 

betyder att män också har lättare att få jobb inom utbildningsområden som är dominerade av 

sitt eget kön. Både män och kvinnor i Dalarna och Sverige gynnas av att ha utbildat sig på 

universitets-/högskolenivå. I alla utbildningsnivåer samt både inom Dalarnas län och 

genomsnittet i Sverige (exkluderat eftergymnasial utbildning i Dalarna), påverkar kvinnor den 

matchade förvärvsgraden som andel av förvärvsgraden mer än män. Störst positiv påverkan på 

den beroende variabeln har kvinnor i Dalarna med universitets-/högskoleexamen. Resultatet 

visar att en könsdiskriminering finns på arbetsmarknaden då fler av sitt egna kön i 

utbildningsgruppen resulterar i en högre matchad förvärvsgrad.  

 

 

För vidare forskning föreslår vi att studien görs på individdata så att fler variabler som 

exempelvis ålder och födelseland, samt fler län kan inkluderas. Detta för att få fler antal 

observationer i datamaterialet, vilket borde höja validiteten och reliabiliteten i undersökningen 

och skulle innebära mer detaljer och eventuellt ett mer rättvisande resultat.  
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Appendix 
 

Utbildningar 

 

Tabell 1 

Id Utbildningar Id Utbildningar 

1 Förskollärarutbildning  39 
Civilingenjörsutbildning; maskinteknik, 

fordons- och farkostteknik 

2 Fritidspedagogutbildning 40 
Civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, 

elektro- och datateknik 

3 Lärarutbildning för grundskolans tidigare år  41 
Civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, 

material- och geoteknik 

4 
Lärarutbildning grsk senare år och gymn., 

allmänna + praktiskt-estet. 42 
Civilingenjörsutbildning; övrig/okänd 

inriktning 

5 Speciallärar- och specialpedagogutbildning  43 
Högskoleingenjörsutb.; väg- och vatten, 

byggnadsteknik, lantmäteri 

6 Yrkeslärarutbildning 44 
Högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- 

farkostteknik, industriell ekon. 

7 
Övrig utbildning inom pedagogik / 

lärarutbildning, eftergymnasial 45 
Högskoleingenjörsutbildning; teknisk fysik, 

elektro- och datateknik 

8 
Humanistisk utbildning, eftergymnasial 

nivå (minst 3 år)  46 
Högskoleingenjörsutb.; kemi- och bioteknik, 

material- och geoteknik 

9 Konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå  47 
Högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd 

inriktning 

10 
Utbildning inom medieproduktion, 

eftergymnasial nivå 48 
Övrig utbildning inom teknik och tillverkning, 

eftergymnasial nivå  

11 
Teologisk utbildning, eftergymnasial nivå 

(minst 3 år)  49 Naturbruksutbildning, gymnasial nivå 

12 
Övrig utbildning inom humaniora och 

konst, eftergymnasial nivå  50 Agronom- och hortonomutbildning  

13 
Handel- och administrationsutbildning, 

gymnasial nivå  51 
Skogsvetenskaplig utbildning, 

högskoleutbildning (minst 3 år)  

14 
Biblioteks- och informationsvetensk. 

högskoleutbildning (minst 3 år)  52 Veterinärutbildning 

15 
Ekonomutbildning, högskoleutbildning 

(minst 3 år)  53 
Övrig utb. inom lant- och skogsbruk, 

djursjukvård, eftergymnasial 

16 
Personal- och beteendevetarutbildning, 

högskoleutb. (minst 3 år) 54 Barn- och fritidsutbildning, gymnasial nivå 

17 Juristutbildning 55 
Vård- och omsorgsutb.; övrig gymn. utb. i 

hälso- och sjukvård 

18 
Journalistik och medievetenskaplig 

utbildning, eftergymnasial nivå  56 Tandsköterskeutbildning (yrkeshögskola) 

19 Psykologutbildning 57 Apotekarutbildning 

20 
Samhällsvetar- och förvaltningsutb. 

högskoleutbildning (minst 3 år)  58 Arbetsterapeututbildning 

21 
Övrig utb. i samhällsvetenskap, juridik, 

handel, admin., eftergymnasial 59 Biomedicinsk analytikerutbildning 

22 
Biologutbildning, högskoleutbildning 

(minst 3 år)  60 Fritidsledarutbildning, eftergymnasial nivå  

23 Datautbildning, eftergymnasial nivå  61 
Läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar 

läkarexamen)  
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24 
Fysikerutbildning, högskoleutbildning 

(minst 3 år)  62 Receptarieutbildning 

25 
Geovetenskaplig utbildning, 

högskoleutbildning (minst 3 år)  63 Sjukgymnast-/fysioterapeututbildning  

26 
Kemistutbildning, högskoleutbildning 

(minst 3 år)  64 Barnmorskeutbildning 

27 
Matematiker-, statistiker-, datavetenskaplig 

högskoleutb. (minst 3 år)  65 Sjuksköterskeutbildning, grundutbildning  

28 
Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning 

(minst 3 år)  66 Social omsorgsutbildning, eftergymnasial nivå  

29 
Övrig utbildning inom naturvetenskap, 

matematik, data, eftergymnasial 67 Socionomutbildning 

30 Gymnasieingenjörsutbildning 68 Specialistsjuksköterskeutbildning 

31 Byggutbildning, gymnasial nivå  69 Tandhygienistutbildning 

32 
Data-, el- och energiteknisk utbildning, 

gymnasial nivå  70 Tandläkarutbildning 

33 Fordonsutbildning, gymnasial nivå  71 
Övrig utb. inom hälso- och sjukvård, social 

omsorg, eftergymnasial 

34 Industriutbildning, gymnasial nivå  72 
Restaurang- och livsmedelsutbildning, 

gymnasial nivå 

35 
Vvs- och fastighetsutbildning, gymnasial 

nivå  73 Transportutbildning, gymnasial nivå  

36 Arkitektutbildning 74 Polisutbildning 

37 
Civilingenjörsutbildning; industriell 

ekonomi 75 Transportutbildning, eftergymnasial nivå  

38 
Civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, 

byggnadsteknik, lantmäteri 76 
Övrig utbildning inom tjänsteområdet, 

eftergymnasial nivå  
 
 


