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Sammanfattning 

 

Tidigare forskning har visat att kvinnor ofta får en lägre ingångslön än män. I Sverige baseras 

lönehöjningar generellt på en procentsats av ens nuvarande lön, vilket innebär att kvinnor får 

det svårt att komma i kapp männen lönemässigt. En svensk undersökning från 2014 visar att 

kvinnliga studenter i snitt förväntar sig 2 054 kronor lägre i ingångslön än manliga studenter. 

Olika förväntningar på ingångslön mellan könen kan vara en möjlig förklaring till varför 

kvinnor också får en lägre ingångslön. Utländsk forskning har visat att det finns skillnader 

mellan kvinnliga och manliga studenters löneförväntningar, dock finns det få svenska studier 

som behandlar ämnet. Utifrån detta är syftet med denna uppsats att undersöka om det finns 

skillnader mellan kvinnliga och manliga studenters förväntningar på ingångslön, samt vad 

löneförväntningar och eventuella skillnader mellan könen kan bero på. Uppsatsen ämnar även 

att undersöka om det finns en mer framträdande skillnad på en teknisk än en humanistisk 

utbildning. Detta eftersom det är intressant att undersöka om kvinnors förväntningar påverkas 

av att de är i minoritet i en generellt sett manlig yrkeskategori. 

 

Studien genomfördes med en webbaserad enkätundersökning som skickades till studenter på 

en teknisk och en humanistisk utbildning vid Linköpings universitet. Utifrån studiens resultat 

kan slutsatsen dras att kvinnorna på den tekniska utbildningen förväntar sig en lägre ingångslön 

än männen på utbildningen. Samma slutsats kan inte dras för studenter på den humanistiska 

utbildningen, då resultaten visar att förväntningar på ingångslön inte skiljer sig åt mellan könen. 

En möjlig förklaring till skillnaden mellan könen på den tekniska utbildningen kan vara att 

kvinnor på den tekniska utbildningen är utsatta för en negativ stereotyp, att de är mindre 

lämpade att studera en teknisk utbildning än män. En annan potentiell förklaring kan vara att 

det eventuellt finns en större variation av yrkesområden, med olika ingångslön, för studenterna 

på en teknisk utbildning. Resultaten av studien visar sammantaget att på den tekniska 

utbildningen påverkas studenternas förväntningar på ingångslön av; vilket kön en person har, 

nivå på självförtroende samt konkurrensbenägenhet i matematik. Självförtroende och 

konkurrensbenägenhet påverkar löneförväntningarna positivt. På den humanistiska 

utbildningen beror studenternas förväntningar på ingångslön enbart på om de är villiga att 

förhandla, vilket har en positiv påverkan på förväntningarna. 

 

Nyckelord: Förväntad ingångslön, Löneförväntningar, Löneskillnader, Kön, Stereotyper, 

Teknisk- och humanistisk utbildning   



Abstract 

Research has shown that women often receive a lower starting salary than men. In Sweden an 

increase in salary is often based on a percentage of one’s current salary, which means that it 

will be difficult for women to catch up in terms of income. One possible explanation to why 

women receive a lower starting salary is that women and men have different expectations 

regarding their starting salary. A Swedish survey from 2014 showed that female students on 

average expect 2 054 SEK lower starting salary than male students. Foreign research has also 

found that the salary expectations differ between female and male students, however, there are 

only a few Swedish studies. The purpose of this study is to examine whether the expectations 

of starting salary differ between female and male students and what the starting salary 

expectations depend on. The purpose of the study is also to examine whether there is a more 

pronounced difference between women and men at a technical field of education vis-a-vis a 

humanistic field of education. It is interesting to examine whether or not women's expectations 

are affected by being a minority in a generally male profession. 

 
The study was conducted using a web-based survey that was sent to students at a technical and 

humanistic field of education at Linköping University. Based on the results of the study it can 

be concluded that women in the technical field of education expects lower starting salary than 

men in the technical field of education. The same conclusion cannot, however, be drawn for 

students in the humanistic field of education, as expectations of starting salary does not differ 

between women and men. A possible explanation to why there is a difference in expectations 

between the sexes in the different fields of education might be that women in the technical field 

of education are exposed to a stereotype, which states that women are less suited to study in a 

technical field of education than men. Another possible explanation is that there might be a 

greater variety of professional fields, with different starting salary, for students in a technical 

field of education. The students’ expectations of starting salary, in the technical field of 

education, is affected by a person’s gender, the level of self-confidence and the tendency to 

compete in mathematics. Self-confidence and the students’ tendency to compete affect salary 

expectations in a positive way. The students’ expectations of starting salary, in the humanistic 

field of education, is however only affected by the willingness to negotiate, which has a positive 

impact on salary expectations. 

 

Keywords: Salary expectations, Starting salary, Technical and humanistic field of education, 

Gender, Stereotypes  
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

Sverige är ett av världens mest jämställda land (World Economic Forum, 2013). Trots det tjänar 

kvinnor i de flesta branscher i Sverige mindre än män. Enligt Medlingsinstitutets (2014) 

officiella lönestatistik tjänar kvinnor i genomsnitt 86,6 procent av männens lön. Den siffran 

beror bland annat på att kvinnor och män har olika utbildning, att de arbetar inom olika yrken, 

har olika arbetstid samt deras ålder. Om hänsyn tas till dessa faktorer och standardvägning 

utförs är kvinnors lön 94,2 procent av männens, vad skillnaden beror på är oklart. Det finns 

alltså en oförklarad löneskillnad mellan kvinnor och män.  

 

Tidigare forskning har visat att kvinnor träder in på arbetsmarknaden med lägre ingångslön än 

män (Fernandez-Mateo, 2009). Det gör det svårt för kvinnor att komma ikapp männen 

lönemässigt, eftersom lönehöjningar på arbetsplatser i Sverige oftast är baserade på en 

procentsats av ens nuvarande lön. Om till exempel en kvinna träder in på arbetsmarknaden med 

en ingångslön på 25 000 kronor och en man på 28 000 kronor kommer denna löneskillnad 

sannolikt att öka med tiden (Andrén, 2012). Börjar kvinnor på lägre ingångslön är det dessutom 

troligt att kvinnor i större utsträckning kommer att ta ansvar för hem och barn, eftersom den här 

typen av beslut ofta uppges vara baserade på vad som är ekonomisk bäst för familjen 

(Försäkringskassan, 2011). Förväntar sig arbetsgivare att kvinnor kommer att ta ett stort ansvar 

för familj, och på grund av det vara frånvarande från arbetet, kan det leda till diskriminering 

vid lönesättning (Medlingsinstitutet, 2013). En person som är frånvarande från sin arbetsplats, 

för att till exempel ta hand om barn, går även miste om tid för att tjäna pengar till sin livsinkomst 

vilken pensionen grundas på (Pensionsmyndigheten, 2014). Är en person frånvarande går den 

även miste om tid och möjligheter att ackumulera humankapital. Manning och Swaffield (2008) 

fann i sin studie att ackumulering av humankapital är en viktig anledning till varför kvinnor 

generellt sett har sämre löneutveckling än män. Kvinnor med mindre humankapital har sämre 

chans att lyckas förhandla om sin lön och sämre möjlighet att bli befordrad. Att män och kvinnor 

får samma ingångslön, för lika arbete, kan alltså anses vara en viktig komponent för 

jämställdheten på arbetsmarknaden och kvinnors möjlighet till framgång i yrkeslivet. 

 

Företaget Universum Global (2014) genomförde en undersökning på 15 336 studenter, från 

olika utbildningar i Sverige, där de frågade om förväntningar på ingångslön. Undersökningen 

visade att de kvinnliga studenterna förväntade sig i snitt 2 054 kronor mindre i månaden än de 

manliga studenterna. Resultatet från undersökningen är i linje med tidigare utländsk forskning, 

av bland annat Schweitzer m.fl. (2014), Reuben m.fl. (2013) samt Hogue m.fl. (2010) vars 

studier även fann en skillnad mellan kvinnor och mäns löneförväntningar. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns få svenska studier som undersöker skillnader mellan kvinnliga och manliga studenters 

förväntningar på ingångslön. En kandidatuppsats av Bergström (2014) behandlar ämnet, men 

studien fann inga skillnader i förväntad ingångslön mellan könen på Civilekonomprogrammet 



2 

 

vid Umeå universitet. Resultatet från Bergströms (2014) studie går emot resultatet från 

Universum Globals (2014) undersökning samt tidigare utländsk forskning. Eftersom få studier 

om förväntad ingångslön har genomförts i Sverige är det intressant att undersöka vidare om 

ingångslön skiljer sig åt mellan kvinnliga och manliga studenter. Att undersöka om skillnader 

i löneförväntningar mellan kvinnor och män skiljer sig åt mer eller mindre på en teknisk 

utbildning gentemot en humanistisk utbildning är särskilt intressant. Detta eftersom kvinnor på 

en teknisk utbildning kan vara utsatta för negativa stereotyper. Croson och Gneezy (2009) samt 

Niederle och Vesterlund (2010) har till exempel visat att konkurrensbenägenhet skiljer sig åt 

mellan könen beroende på om de ställs mot individer av samma eller motsatt kön. En kvinna 

konkurrerar i mindre utsträckning om de ställs mot en man, vilket skulle kunna påverka att 

kvinnor vid en teknisk utbildning inte satsar på välbetalda jobb. Det kan i förlängningen tänkas 

påverka kvinnors förväntningar på ingångslön negativt. Enligt Grosse och Riener (2010) finns 

det dessutom en stereotyp, att kvinnor är sämre på matematik, vilket kan tänkas påverka kvinnor 

på tekniska utbildningar. Den negativa stereotypen kan antas påverka kvinnors självförtroende 

och i sin tur förväntningarna på ingångslön.  

 

Forskning på olika områden, så som utbildning, investeringar, jobb och hälsa, har visat att 

förväntningar tenderar att vara goda prediktioner för hur utfallet blir (Reuben m.fl., 2013). Det 

innebär att om en kvinna förväntar sig en lägre lön än en man är sannolikheten att hon får en 

lägre lön stor. Säve-Söderberghs (2007) svenska studie visade att nyexaminerade kvinnliga 

socialarbetare begärde lägre ingångslön än manliga nyexaminerade socialarbetare. 

Konsekvensen blev att kvinnorna blev erbjudna lägre ingångslön än sina manliga kollegor. 

Eftersom förväntningar kan bli självuppfyllande är det intressant att undersöka om det finns 

skillnader mellan kvinnor och män samt vad individers löneförväntningar beror på. Enligt 

Hogue m.fl. (2010) är uppfattning om ens egen kompetens en förklaringsfaktor till 

löneförväntningar, vilket kan tolkas som att nivå på självförtroende har betydelse. Reuben m.fl. 

(2013) fann i sin studie att självförtroende och konkurrensbenägenhet är förklaringsfaktorer till 

en persons löneförväntningar. Resultatet från Bergströms (2014) uppsats visar att 

förhandlingsvilja och riskbenägenhet påverkar studenters förväntningar på ingångslön positivt. 

Eftersom de faktorer som påverkar löneförväntningar skiljer sig åt i tidigare forskning är det 

intressant att undersöka detta vidare. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka studenters förväntningar på ingångslön på en teknisk 

och en humanistisk utbildning. Vidare syftar studien till att undersöka om det finns skillnader 

mellan kvinnliga och manliga studenters förväntningar samt förklara vad löneförväntningar och 

eventuella skillnader mellan könen kan bero på.   

 

För att uppfylla uppsatsens syfte kommer följande frågeställningar att besvaras. 

 

 Hur skiljer sig förväntningar i ingångslön mellan kvinnor och män på en teknisk 

utbildning samt en humanistisk utbildning? 

 Vilken betydelse har självförtroende, förhandlingsvilja, riskbenägenhet samt 

konkurrensbenägenhet för studenters förväntningar på ingångslön? 
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 Skiljer sig självförtroende, förhandlingsvilja, riskbenägenhet samt 

konkurrensbenägenhet åt mellan kvinnliga och manliga studenter? 

 

1.4 Avgränsning 

Urvalet i denna uppsats har avgränsats till studenter på Civilingenjörsprogrammet i industriell 

ekonomi och Affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet våren 2015.1 De studenter 

som tillfrågats att delta läser tredje, fjärde eller femte året på sin utbildning och samtliga 

inriktningar inom programmen är inkluderade. 

 

1.5 Genomförande 

För att uppnå studiens syfte genomfördes en webbaserad enkätundersökning. Enkäten 

skickades via mejl till 973 studenter som studerar tredje till femte året på I-programmet samt 

Aff.jur-programmet vid Linköpings universitet. Enkäten bestod av frågor och ekonomiska 

experiment för att undersöka studenternas förväntade ingångslön samt vad dessa förväntningar 

kan bero på. För att undersöka om det finns könsskillnader i förväntad ingångslön, 

självförtroende, förhandlingsvilja, riskbenägenhet samt konkurrensbenägenhet utfördes 

hypotesprövningar. Därefter genomfördes ekonometriska OLS-skattningar, med förväntad 

ingångslön som beroendevariabel, för att undersöka vilken betydelse kön, självförtroende, 

förhandlingsvilja, riskbenägenhet samt konkurrensbenägenhet har för studenternas förväntade 

ingångslön.  

 

1.6 Forskningsbidrag 

Med denna uppsats bidrar vi med fördjupade insikter om vilka faktorer som kan påverka 

studenters förväntningar på ingångslön. Tidigare forskning på området är begränsad och svensk 

forskning är nästintill obefintligt, vilket motiverar genomförandet av vår uppsats. Vad som 

skiljer vår studie åt från andra studier är att vi undersöker förklaringsfaktorer på programnivå 

och undersöker om könsskillnader är mer framträdande på en teknisk utbildning gentemot på 

en humanistisk utbildning. Ytterligare ett bidrag från vår studie är att vi har använt en annan 

kombination av förklaringsvariabler än vad som tidigare använts. 

 

1.7 Disposition   

I kapitel 2 tas teori och tidigare forskning upp. Kapitlet inleds med tidigare forskning om 

studenters löneförväntningar. Därefter presenteras Akerlof och Krantons (2000) identitetsteori 

som förklaring till varför individer agerar utefter stereotyper. Efter det följer en 

forskningsöversikt för varje förklaringsvariabel som valts.  

I kapitel 3 finns de hypoteser vi formulerat, utifrån teori och tidigare forskning, om 

förväntningar på ingångslön samt vad som påverkar förväntningarna.  

I kapitel 4 beskrivs uppsatsens tillvägagångsätt, enkätensutformning, motivering av 

enkätfrågor, bearbetning av datamaterialet samt vilka ekonometriska metoder som använts.  

                                                 
1 Hädanefter benämns dessa som I-programmet samt Aff.jur-programmet. 
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I kapitel 5 presenteras deskriptiv statistik från enkätundersökning. Här ges läsaren en bild om 

hur respondenterna svarat.  

I kapitel 6 består av resultat och analys. Här redogörs för om självförtroende, förhandlingsvilja, 

riskbenägenhet och konkurrensbenägenhet skiljer sig åt mellan könen och vilka faktorer som 

påverkar studenternas förväntningar på ingångslön. Resultatet ställs i relation till tidigare 

forskning och analyseras utifrån identitetsteori och stereotyper.  

I kapitel 7 förs en kritisk diskussion angående studiens metod samt resultat.  

I kapitel 8 presenteras uppsatsen slutsats och förslag på framtida forskning.  
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2. Referensram 
I detta kapitel ges först en översikt av tidigare forskning gällande studenters förväntningar på 

framtida ingångslön. Därefter tas Akerlof och Krantons (2000) identitetsteori upp som en 

förklaring till individers beteende. Utifrån identitetsteorin förklaras varför individer agerar 

utefter stereotyper och varför stereotyper kan antas existera för kvinnor och män i olika 

situationer. I kapitlets återstående delar tas tidigare forskning upp som behandlar 

självförtroende, förhandlingsvilja, riskbenägenhet samt konkurrensbenägenhet.  

 

2.1 Tidigare forskning om studenters förväntningar på lön 

I stor del av världen får kvinnor lägre ingångslön än män (OECD, 2014). Det har forskats kring 

vad skillnaden kan bero på samt hur stor skillnaden egentligen är. En möjlig förklaring till 

skillnaden kan vara att kvinnor själva förväntar sig lägre ingångslön än män. 

 

Runt om i världen har det genomförts enkätstudier som undersökt studenters förväntningar på 

ingångslön. En av de första studierna i Europa på förväntad ingångslön hos 

universitetsstudenter genomfördes av Brunello m.fl. (2004). De fann att män förväntar sig högre 

ingångslön än kvinnor. Heckert m.fl. (2002) genomförde en liknande studie i USA, även de 

fann att kvinnliga studenter förväntar sig lägre ingångslön än män. Skillnaden mellan könen 

försvann dock när Heckert m.fl. (2002) inkluderade variabeln vad studenterna uppskattar att 

andra får i ingångslön. Vilket berodde på att korrelationen mellan förväntad ingångslön och vad 

studenterna uppskattade att andra tjänade var hög. Enligt forskarna finns det tre möjliga 

förklaringar till korrelationen, att studenterna baserar sin förväntade ingångslön på vad de tror 

andra tjänar, att studenterna baserar vad de tror att andra tjänar på vad de själva förväntar sig i 

ingångslön eller att de två variablerna mäter samma sak. Med anledning av den höga 

korrelationen och att de misstänkte att variablerna mätte samma sak valde forskarna att utesluta 

variabeln, vad studenterna uppskattade att andra tjänade. Vilket gjorde att de drog slutsatsen att 

det finns skillnader mellan könen gällande löneförväntningar. Skillnaden förklaras av att 

kvinnor och män gör olika karriärval. 

 

En studie av Hogue m.fl. (2010) undersöker hur kön, vilka jobbavsikter studenter har samt hur 

deras självuppfattning påverkar förväntningar på ingångslön. Resultatet från studien är i linje 

med resultaten Brunello m.fl. (2004) samt Heckert m.fl. (2002) fick, att kvinnliga studenter 

förväntar sig lägre ingångslön än manliga studenter. Hogue m.fl. (2010) visade att en ökad 

kompetensuppfattning har en positiv inverkan på kvinnors förväntningar på ingångslön. 

Kvinnor som uppfattar sin egen kompetens som hög, relativt andra, har högre förväntningar på 

ingångslön än kvinnor som inte uppfattar sin kompetens som hög. Studien visade också att 

kvinnor som väljer att arbeta inom kvinnodominerade yrken förväntar sig lägre ingångslön än 

kvinnor som väljer att arbeta inom mansdominerade yrken.  

 

Reuben m.fl. (2013) har istället undersökt om det finns ett samband mellan förväntningar på 

framtida lön och en persons kön, självförtroende, riskbenägenhet samt konkurrensbenägenhet. 

Studien genomfördes på studenter och resultatet visade att kvinnliga studenter förväntar sig 19 

procent lägre lön än manliga studenter när de är 30 år gamla och 23 procent lägre när de är 45 
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år gamla. Resultatet visade att självförtroende och konkurrensbenägenhet var signifikanta 

förklaringsvariabler för förväntad lön, båda faktorerna hade positiv påverkan på förväntad lön.  

 

En annan studie som behandlar förväntningar på lön är Schweitzer m.fl. (2014). De undersöker 

om kön samt individuella faktorer, så som psykologiska egenskaper, karriärprioriteringar, 

rättvisekänsla, sociala nätverk samt karriärkapital (vad de investerat i deras karriär så som tid, 

energi och utbildning), påverkar individers löneförväntningar. Studien visar att kvinnor 

förväntar sig lägre ingångslön än män, kvinnor förväntar sig 86 procent av vad män förväntar 

sig i ingångslön. Att kvinnor och män förväntar sig att jobba inom olika sektorer är relaterat till 

deras löneförväntningar. Studien visade även att kvinnor var mer benägna att söka lägre betalda 

jobb än män. Kvinnor uppgav även att de ville vara lediga för barnuppfostran i större 

utsträckning än män samt att det var viktigt ha balans i sitt liv och att jobbet kom i andra hand.  

 

Forskningen på området är inte helt entydig gällande hur löneförväntningar skiljer sig mellan 

kvinnor och män samt vad skillnaderna beror på. I nästa stycke presenteras könsidentitet och 

stereotyper eftersom det kan förklara skillnader i kvinnor och mäns förväntningar samt 

agerande i olika situationer. 

 

2.2 Könsidentitet och stereotyphot   

Akerlof och Kranton (2000) har utvecklat en teori där de visar att individers nyttofunktion inte 

enbart beror på egna preferenser utan även vilken identitetsgrupp en individ tillhör. De har 

utvecklat den klassiska nyttofunktionen till att innefatta identitetsvariabler och inte bara 

variabler för en individs preferenser. Teorin innebär att en individ får en högre payoff om den 

förhåller sig till sin grupps normaliserade agerande och får en lägre payoff om den går emot sin 

grupptillhörighets norm. En individs nytta påverkas dessutom negativt om andra individer med 

samma grupptillhörighet går emot normen, eftersom det hotar en individs identitet. Vilket 

innebär att om en individ avviker mot gruppens norm, och försöker ändra normaliserade 

beteenden, straffar gruppen individen.  

 

Mueller och Plug (2006) undersökte i sin studie hur personlighetsdrag påverkar män respektive 

kvinnors löner. De analyserade hur olika egenskaper kan förklara löneskillnader. De fann att 

vänlighet och samarbetsvillighet är de egenskaper som signifikant driver på löneskillnader 

mellan könen. Kvinnor som inte var vänliga och samarbetsvilliga bestraffades medan män 

däremot premierades av att inte vara det. Enligt Mueller och Plug (2006) är en anledning till 

detta stereotyper över hur män och kvinnor ska bete sig och att de blir diskriminerade av 

arbetsgivare om de inte följer normen. 

 

Begreppet stereotyphot myntades av Steele och Aronson (1995) när de genomförde en studie i 

USA där de lät afroamerikaner delta i ett test för att testa deras intellektuella förmåga. Enligt 

forskarna finns det en stereotyp om att afroamerikaner presterar sämre än vita amerikaner på 

den här typen av test. För att undersöka om stereotypen påverkade prestationen fick hälften av 

deltagarna information om att det var ett test för att testa deras intellektuella förmåga medan 

andra hälften fick genomföra testet utan den informationen. Resultatet visade att de 

afroamerikaner som blev informerade innan testet presterade signifikant sämre än de som inte 
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blev informerade innan om vad det var för test. Stereotyphot innebär således att stereotyper i 

samhället om hur individer bör bete sig påverkar individers beteende och prestationer. 

 

Boschini m.fl. (2013) har genomfört en liknande studie för att undersöka om det finns ett 

stereotyphot för kvinnor och män. De undersökte hur juridikstudenters givmildhet påverkades 

av att bli påminda om sitt kön. Deltagarna var placerade i en enkönad eller en könsblandad 

miljö och hälften av deltagarna fick ange sitt kön innan experimentet började och hälften fick 

ange det efter experimentet. Studenterna som genomförde experimentet i en enkönad miljö 

verkar inte ha blivit påverkade av något stereotyphot. Resultatet visade däremot att det fanns 

en signifikant skillnad mellan kvinnliga och manliga studenters givmildhet för de studenter som 

var i en könsblandad miljö och blev påminda om sitt kön innan experimentet. I detta experiment 

var det framförallt männen som förändrade sitt beteende när de blev påminda om sitt kön i en 

blandkönad miljö, de gav en lägre summa. Kvinnornas beteende förändrades inte i samma grad. 

Resultaten tyder på att kvinnor och män blir påverkade i olika utsträckning när de blir påminda 

om deras kön men att både kvinnor och män är mottagbara för stereotyphot. Tellhed och 

Björklund (2010) har också genomfört en studie som behandlar stereotyphot. I denna studie 

undersöktes om kvinnor och män förhandlar olika när de blir informerade om att det är ett test 

på deras förhandlingsförmåga. Forskarna utgick ifrån att det finns en stereotyp om att kvinnor 

är sämre på att förhandla än män. Hälften av de deltagarna blev informerade om att det var ett 

test på deras förhandlingsförmåga innan förhandlingssimuleringen startade medan andra hälften 

inte fick den informationen. Resultaten från studien visade att kvinnorna begärde drygt 2 000 

kronor lägre ingångslön än vad männen gjorde när de blev informerade om att det var ett test. 

Däremot fanns det ingen signifikant skillnad mellan de kvinnor och män som inte blev 

informerade om att det var ett test. Genom att påminna individer om sin grupptillhörighet har 

forskare i ovannämnda studier påvisat att stereotyphot existerar. 

 

Stereotyper och könsidentitet kan påverka hur människor beter sig men även vilka egenskaper 

kvinnor och män förväntas besitta. Det kan påverka individers självförtroende, hur de beter sig 

i förhandlingssituationer, deras riskbenägenhet samt konkurrensbenägenhet. Vi tror att det är 

en blandning av dessa faktorer som kan påverka kvinnor och mäns förväntningar på ingångslön. 

Nedan kommer en genomgång av forskning kring dessa faktorer. 

 

2.3 Självförtroende 

Att förvänta sig en hög ingångslön kan vara förknippat med en självsäker attityd. Forskning av 

till exempel Niederle och Vesterlund (2010) samt Reuben m.fl. (2013) har visat att många män 

har en övertro till sin egen förmåga. Reuben m.fl. (2013) kommer fram till att det finns ett 

samband mellan högt självförtroende och hög förväntan på framtida inkomst, självförtroende, 

tillsammans med konkurrensbenägenhet, förklarade 18 procent av lönegapet. Resultatet visade 

också att män övervärderar sin egen förmåga dubbelt så ofta som kvinnor.  

 

Niederle och Vesterlund (2010) kommer i sin studie fram till att manliga studenter övervärderar 

och kvinnliga studenter undervärderar sin förmåga när det gäller matematik. Forskarna lät 

studenterna tävla mot fyra andra och därefter ranka sin prestation relativt de andra fyra. 

Studenten belönades med ekonomisk kompensation om rankningen var korrekt. Resultatet 



8 

 

visade att både kvinnor och män överskattade sin förmåga men att män överskattade sin 

förmåga i högre grad. Av männen gissade 75 procent att de var den bästa individen i sin grupp, 

motsvarande siffra för kvinnorna var 43 procent. Trots att 43 procent av kvinnorna trodde att 

de var bäst i sin grupp valde bara 50 procent av dessa kvinnor att delta i en turnering när de 

själva fick välja om de ville delta eller inte. Dahlbom m.fl. (2011) kommer i sin studie, på 

svenska högstadieelever, också fram till att kvinnliga elever undervärderar sin egen förmåga 

och att manliga elever övervärderar sin egen förmåga. De lät högstadieelever, en vecka innan 

sitt matematikprov, ange vilket betyg de trodde de skulle få. Av de manliga eleverna trodde 63 

procent att de skulle få något av de högre betygen VG eller MVG. Andelen kvinnliga elever 

som trodde de skulle få något av de högre betygen var 47 procent. De faktiska resultaten från 

matematikprovet visade att 49 procent av de manliga studenterna och 56 procent av de kvinnliga 

studenterna fick något av de högre betygen. Vilket innebar att de manliga eleverna 

övervärderade sin egen förmåga och de kvinnliga eleverna undervärderade sin egen förmåga. 

 

Bengtsson m.fl. (2004) har genomfört en annan studie som undersöker skillnader mellan 

kvinnliga och manliga studenters självförtroende. De undersökte självförtroende genom att 

observera hur många kvinnor och män, som läste nationalekonomi vid Stockholms universitet, 

som valde att svara på en extra tentamensfråga för att kunna få det högsta betyg, VG. För att 

kunna få betyget VG var studenterna tvungna att klara den extra frågan samt ha fått höga poäng 

på de övriga frågorna. Forskarna drog slutsatsen att de som valde att svara på den sista extra 

frågan värderade sin prestation på de övriga frågorna så pass bra att de trodde att det fanns en 

chans att få det högsta betyget. Resultatet visade att manliga studenter i högre utsträckning 

svarade på den sista extra frågan jämfört med kvinnliga studenter, vilket enligt forskarna tyder 

på att männen hade högre självförtroende. 

 

Att nivå på självförtroende skiljer sig mellan kvinnor och män kan ha betydelse för om och hur 

en person förhandlar.  

 

2.4 Förhandling 

Säve-Söderbergh (2007) genomförde en studie i Sverige för att undersöka hur män och kvinnor 

förhandlar och om det finns någon skillnad i strategi och utfall. Studien genomfördes eftersom 

Säve-Söderbergh (2007) trodde att det fanns skillnader i förhandling som kunde spela roll för 

män och kvinnors olika löner. Enligt forskaren kan individer välja att begära en hög lön och ha 

det som en självfrämjande strategi. Höga anspråk kan sända signaler om hög produktivitet, 

konkurrensbenägenhet och riskbenägenhet, men det kan också straffa sig om kandidaten har en 

för tuff inställning. Resultatet från Säve-Söderberghs (2007) studie visade att kvinnor erbjöds 

lägre lön än män och att de som förhandlade fick en högre lön än de som inte förhandlade 

Självfrämjande strategier lönar sig men effekten skiljer sig mellan kvinnor och män. En 

anledning till att effekten av självfrämjande strategi skiljer sig är att kvinnor har även lägre 

utgångsbud i sina förhandlingar. Det gör att de inte får samma resultat trots att de använder 

samma strategi. Enligt Säve-Söderbergh (2007) blir incitamenten att vilja förhandla mindre för 

kvinnor än för män eftersom de inte lyckas i samma utsträckning.  
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Även Dittrich m.fl. (2014) undersökte hur beteendet skiljer sig mellan kvinnor och män i en 

förhandlingssituation. Resultaten visade att kvinnor får lägre lön än män. Enligt forskarna beror 

det på hur förhandlingssituationen ser ut och inte på att kvinnor och män har olika 

förhandlingsförmågor.  Det kan till exempel påverka en individs vilja att förhandla om en 

arbetsgivare är en man eller kvinna. Bowles m.fl. (2005) fann i sin studie att anledningen till 

varför kvinnor inte når samma resultat vid förhandlingar och inte förhandlar på samma sätt som 

män är för att det är ett typiskt manligt beteende. Beteendet går enligt dem emot det kvinnliga 

normaliserade beteendet, att vara samarbetsvillig och tillmötesgående. Studien visade även att 

de kvinnor som valde att förhandla blev straffade, genom att inte få jobbet eller få ett lägre 

anbud än män som förhandlade. Kvinnornas anbud ansågs vara orimligt höga medan männens 

anbud på samma nivå inte var det. Det kan kopplas till Akerlof och Krantons (2000) teori där 

de individer som inte följer sin grupps norm blir straffade av andra individer eftersom avvikande 

individer blir ett hot mot gruppens identitet. Bowles m.fl. (2007) har även kommit fram till att 

kvinnor i lägre grad väljer att ingå i förhandling om den som håller intervjun är en man gentemot 

om det är en kvinna. Anledningen till att kvinnor i studien inte gav sig in i förhandling i samma 

utsträckning var för att de upplevde en större nervositet om det var en man som intervjuade.  

 

Att ingå en förhandling kan till viss del upplevas som en risk, eftersom en person kan tro att 

arbetsgivaren ska ge jobbet till någon annan.  

 

2.5 Riskbenägenhet 

För att undersöka varför män har en högre lönenivå än kvinnor har det forskats kring preferenser 

gällande riskbenägenhet. Riskbenägenhet syftar till hur villiga individer är att ta risker. Det 

finns olika sätt att mäta individers riskpreferenser, det kan till exempel göras genom spel, 

lotterier eller att deltagarna själva får göra en bedömning av hur villiga de är att ta risker. Enligt 

Osborne (2009) kan en person vara risktagande, riskneutral eller riskaversiv. En risktagare 

spelar till exempel hellre på lotteri än att välja det säkra alternativet, trots att det förväntade 

värdet av lotteriet är lägre än det säkra alternativet. En riskneutral person väljer att spela på 

lotteri så länge det förväntade värdet är högre än det säkra alternativet. En riskaversiv person 

ogillar risk, vid lotteri väljer den helst det säkra alternativet trots att det förväntade värdet av 

lotteriet är högre. 

 

Reuben m.fl. (2013) använde sig av lotteri för att undersöka hur individers riskpreferenser 

påverkar löneförväntningar. Studien fann att kvinnor är mer riskaversiva än män, de fann dock 

inget samband mellan riskaversion och löneförväntningar. Dohmen m.fl. (2011) genomförde 

en studie på individer som innebar att deltagarna fick besvara en enkät, ett representativt urval 

av deltagarna fick även delta i ett lotteri experiment. I enkäten fick individerna själva bedöma 

hur riskaversiva de var genom att svara på hur villiga de var att ta risker. Experimentet användes 

för att verifiera om individerna gjorde ett korrekt bedömande i enkäten gällande deras 

riskvillighet. Studien fann att bland annat kön och ålder hade betydelse för individers 

riskpreferenser. I en annan studie av Eckel och Grossman (2002) används spel för att mäta 

riskbenägenhet. Deltagarna i studien fick välja mellan fem alternativa spel där vinsten berodde 

på utfallet i spelet. Resultatet från studien visade att kvinnor generellt sett var mer ovilliga att 

ta risker än män samt att män i snitt valde mer riskabla spel med en högre förväntad utdelning. 
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En undersökning av Bonin m.fl. (2007) fann att individers riskpreferenser påverkar vilket jobb 

en person har samt vad den tjänar. Studien visade att riskaversiva individer ofta har yrken där 

lönen generellt sett är låg, detta gällde oavsett kön, arbetslivserfarenhet samt yrkeskategorier.  

 

Nelson (2014) granskade i sin studie hur bra lotteri, spel och investeringsbeslut är som mått på 

riskbenägenhet. Studien fann att skillnaderna mellan kön och riskbenägenhet i tidigare studier 

är överdrivna och övergeneraliserade i förhållande till det datamaterial som använts. Nelson 

(2014) fann ”confirmation bias”, att forskare uppfattar och söker efter information som 

bekräftar deras existerande övertygelser och undviker information som motsätter sig det. 

Forskaren anser dessutom att lotterier, spel och investeringsbeslut är begränsade och inte kan 

mäta all sorts risk. Nelson (2014) menar även att studier som drar slutsatser om att kvinnor är 

mer riskaversiva inte tar hänsyn till situationer där kvinnor tar mer risk än män, så som till 

exempel när de är gravida och föder barn. Det är enligt forskaren en svaghet hos tidigare studier 

som visat att det finns skillnader i kvinnor och mäns riskbenägenhet.  

 

Är en person riskaversiv kan det påverka vad en person förväntar sig i ingångslön, eftersom det 

kan uppfattas som en risk att förvänta sig för mycket i ingångslön. Något annat som kan tänkas 

påverka förväntningar är hur konkurrensbenägen en person är.  

 

2.6 Konkurrensbenägenhet 

Reuben m.fl. (2013) fann i sin studie att konkurrensbenägenhet spelar roll för studenters 

löneförväntningar. En konkurrensbenägen person förväntar sig en högre lön både vid 30-

årsåldern och vid 45-årsåldern jämfört med en icke konkurrensbenägen person. För att mäta 

konkurrensbenägenhet fick studenterna delta i ett experiment där de fick välja om de ville tävla 

i en matematiktävling, en turnering mot fyra andra slumpvist utvald personer, eller om de ville 

spela ett individuellt spel. Valde en person att tävla fick de en högre kompensation än vid det 

individuella spelet, vid förlust i tävlingen uteblev dock kompensationen. Baserat på hur väl 

studenterna genomförde uppgifterna fann forskarna att kvinnorna tävlade för sällan och att 

männen tävlade för ofta. Reuben m.fl. (2013) baserade sitt sätt att mäta konkurrensbenägenhet 

på Niederle och Vesterlunds (2010) studie. Vilka hade fått ett liknande resultat i sin studie, att 

högpresterande kvinnor väljer bort att konkurrera trots att de har god chans att lyckas. Deras 

resultat visade också att det fanns en skillnad mellan kvinnor och mäns konkurrensbenägenhet. 

Av de som deltog var det 73 procent av männen som valde att tävla och av kvinnorna var det 

35 procent som valde att tävla. Enligt forskarna beror skillnaden på att män i högre grad 

överskattar sin egen förmåga gentemot vad kvinnor gör. 

 

Gneezy m.fl. (2013) genomförde ett experiment där de undersökte hur konkurrensvilliga män 

och kvinnor var i två skilda samhällen. Det ena samhället är ett av världens mest patriarkatiska 

medan det andra är det mest matriarkala samhället i världen. Studien fann att i 

patriarkatsamhället valde 50 procent av männen att tävla och 26 procent av kvinnorna, medan 

i matriarkatsamhället valde 54 procent av kvinnorna att tävla och 39 procent av männen. 

Resultat visade att samhällsstruktur har betydelse för en individs konkurrensbenägenhet. Vilken 

typ av tävling individer ställs inför har även det visat påverka kvinnor och mäns 

konkurrensbenägenhet. Enligt Grosse och Riener (2010) upplevs matematiska uppgifter 
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generellt som manliga medan språkliga uppgifter upplevas som könsneutrala eller kvinnliga. 

De genomförde ett labbexperiment i två delar, en matematisk del som gick ut på att 

respondenterna skulle utföra summeringsuppgifter och en språklig del där respondenterna 

skulle kasta om ord så att det bildade en korrekt mening. Resultatet från studien visade att 

männen presterade bättre än kvinnorna, i både de matematiska och språkliga delarna. De fann 

även att män valde att konkurrera i högre utsträckning än kvinnor i de matematiska delarna när 

de fick möjlighet att tävla i en turnering. Det gick inte att uppvisa samma resultat i valet att 

konkurrera i de språkliga delarna. Enligt forskarna kan resultatet bero på att kvinnorna kände 

att de presterat dåligt och därför inte ville konkurrera. Samt att kvinnor och män har olika 

riskpreferenser, då valet att tävla medförde en viss risk att få lägre kompensation. Grosse och 

Riener (2010) anser att det framförallt är könsstereotyper som förklarar könsskillnaden i 

konkurrensbenägenhet, eftersom skillnaden i att vilja konkurrera endast går att finna i de 

matematiska delarna som har en manlig klang. Studien visade även att både kvinnor och män i 

genomsnitt var mer konkurrensbenägna när de blev informerade om att samtliga i turneringen 

var kvinnor. Vilket enligt forskarna ytterligare tyder på att könstereotyper påverkar valet att 

konkurrera. 

 

En liknande studie av Dreber m.fl. (2014) har genomförts i Sverige på ungdomar mellan 15-19 

år. Resultatet visade att det i språkliga uppgifterna inte fanns någon skillnad mellan flickor och 

pojkars konkurrensbenägenhet, vilket är i linje med Grosse och Rieners (2010) resultat. Dreber 

m.fl. (2014) fann att det initialt förekom en skillnad gällande matematiska uppgifter, att pojkar 

i högre utsträckning ville konkurrera. Dock efter justering för riskbenägenhet, hur väl personen 

presterat och uppfattning om ens egen prestation, kunde det inte uppvisas några skilda 

preferenser i konkurrensbenägenhet mellan könen. 

 

En stor del av tidigare forskning angående förväntningar på framtida lön och ingångslön har 

visat att kvinnor och mäns förväntningar skiljer sig åt. Vilka förklaringarna är till skillnaderna 

varierar i olika studier. Här näst presenteras de hypoteser vi har formulerat om resultaten i vår 

studie. 
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3. Hypoteser 
 

Utifrån referensramen har vi formulerat fyra hypoteser om vårt urval. Hypoteserna behandlar 

vad som påverkar förväntningar på ingångslön och vi kommer att utgå ifrån dessa hypoteser 

när resultatet från vår enkät ska analyseras. 

 

Tidigare forskning har visat att det skiljer sig i förväntad ingångslön mellan könen. Brunello 

m.fl. (2004) samt Hogue m.fl. (2010) har undersökt om förväntad ingångslön skiljer sig mellan 

kvinnliga och manliga studenter och fått resultaten att kvinnor förväntar sig lägre ingångslön 

än män. Om det finns en stereotyp i samhället att män ska vara familjeförsörjare och kvinnor i 

första hand ska ta hand om hem och barn, kan det troligtvis påverka individers förväntningar 

på ingångslön. Vår tanke är att kvinnor som befinner sig, och kommer arbeta, i en 

mansdominerad värld blir mer påverkade av stereotyper än kvinnor som inte gör det. Kopplat 

till Akerlof och Krantons (2000) teori går det att tänka att män på en mansdominerad arbetsplats 

vill, och lättare kan, bevara kvinnliga och manliga stereotyper för att upprätthålla sin grupps 

identitet. Kvinnor som kommer att ha ett tekniskt yrke kan även antas bli påverkade av en 

stereotyp, att de är sämre lämpade att arbeta inom yrket. Vilket kan påverka deras tro på sin 

egen förmåga och till följd av detta deras förväntningar på ingångslön. Utifrån ovanstående 

resonemang har vi formulerat följande hypotes: 

 

 Män förväntar sig högre ingångslön än kvinnor i de två undersökta programmen, men 

könsskillnaden är större i det tekniska programmet. 

  

Tidigare forskning av bland annat Reuben m.fl. (2013) har kommit fram till att män har en 

övertro till sin egen förmåga, vilket innebär att de har högt självförtroende. De fann även ett 

samband mellan högt självförtroende och hög förväntan på framtida inkomst. Har män högre 

självförtroende än kvinnor är det troligt att det bidrar till att de förväntar sig mer i ingångslön. 

Utifrån detta har vi formulerat hypotesen: 

 

 Män har högre självförtroende än kvinnor och högt självförtroende påverkar förväntad 

ingångslön positivt.  

 

Säve-Söderbergh (2007) har undersökt om det finns skillnader mellan kvinnor och mäns 

förhandlingsvilja samt skillnader i hur de förhandlar. Resultaten från studien visade att både 

kvinnor och män tjänade på att förhandla och det fanns ingen skillnad i viljan att förhandla. 

Eftersom det är en svensk studie som fått resultatet att båda könen vill förhandla i samma 

utsträckning, formulerade vi en hypotes utifrån detta resultat:   

 

 Kvinnor och män är villiga att förhandla i samma utsträckning och om en person är 

villig att förhandla påverkar det förväntad ingångslön positivt.  

 

Resultat från studier av bland annat Eckel och Grossman (2002) samt Grosse och Riener (2010) 

tyder på att det finns skillnader i kvinnor och mäns beteende gällande riskbenägenhet samt 
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konkurrensbenägenhet. Det har visat att män är mer villiga att ta risker samt att konkurrera. Att 

vara villig att ta risker och tävla kan ha betydelse för hur mycket en person tjänar. Reuben m.fl. 

(2013) hade en hypotes om att riskbenägenhet och konkurrensbenägenhet skulle påverka 

löneförväntningar, de fann dock endast att konkurrensbenägenhet påverkade förväntningarna. 

Då Reuben m.fl. (2013) inte hade någon förklaring till varför riskbenägenhet inte påverkade 

förväntningarna. Riskbenägenhet borde dock enligt oss påverka förväntningar på ingångslön. 

Om en person är riskaversiv kan det tänkas uppfattas som en risk att förvänta sig och begära en 

hög ingångslön, då den kan tro att det har betydelse för om den får jobbet eller inte. Tanken är 

att en riskaversiv person väljer ett säkrare alternativ, att begära en låg ingångslön eller att godta 

den lön arbetsgivaren erbjuder utan att försöka förhandla. En konkurrensbenägen person, tänker 

vi, är mer karriärbenägen och riktar in sig på prestigefyllda och välbetalda jobb. Utifrån detta 

formulerade vi hypotesen: 

 Konkurrensbenägenhet och riskbenägenhet skiljer sig signifikant mellan könen - män 

vill konkurrera mer och tar mer risker. Dessa faktorer kan även förklara förväntningar 

på ingångslön.   
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4. Metod 
Med anledning av att det inte finns tidigare svensk forskning att tillgå valde vi att samla in 

datamaterial genom en enkätundersökning. Vid utformande och genomförande av enkäten har 

hänsyn till etiska principer tagits.2 Enkäten skickades ut via mejl till studenter som studerar på 

Aff.jur-programmet eller I-programmet vid Linköpings universitet. I mejlet beskrevs syftet med 

studien endast delvis. Vi gjorde en avvägning om hur utförlig beskrivningen kunde vara då vi 

inte ville påverka deltagarnas svar. En teknisk utbildning och humanistisk utbildning valdes på 

grund av att vi ville undersöka om studenternas förväntningar skilde sig mer eller mindre åt 

mellan könen på en teknisk gentemot humanistisk utbildning. Vi valde två utbildningar som var 

så jämförbara med varandra som möjligt när det kommer till utbildningslängd och 

intagningspoäng. Valet föll på I-programmet då det är en utbildning på Tekniska fakulteten med 

relativt många kvinnor, vilka utgör ungefär en tredjedel. I-programmet är en utbildning som 

omfattar 300 högskolepoäng och intagningspoängen för att komma in på programmet är höga. 

Aff.jur-programmet valdes att representera en humanistisk utbildning då den är jämförbar med 

I-programmet gällande utbildningslängd och intagningspoäng.3 Det studerar något fler kvinnor 

än män på Aff.jur-programmet.  

 

4.1 Enkätens upplägg 

Enkäten utformades på så sätt att studenternas svar i minsta möjliga mån skulle bli påverkade. 

Vid formulering av frågor valdes så neutrala ord som möjligt och vid graderade frågor fanns ett 

neutralt alternativ (Ejlertsson, 2005). I början av enkäten fick deltagarna information om att 

enkäten skulle behandla deras inställning till framtida arbete och lön. De fick även reda på att 

de kunde komma att få ekonomisk kompensation om de deltog. De informerades även om att 

vilka som skulle få kompensation skulle bero på slumpen samt att nivå kompensation skulle 

bero på deras agerande och svar i den experimentella delen av enkäten. Genom att ha 

ekonomiska incitament hoppades vi att kunna öka deltagandet, då det finns forskning som tyder 

på att ekonomiska incitament ökar svarsfrekvensen (Sauermann och Roach, 2013). Vi var även 

tydliga med att deltagandet var frivilligt samt att deras svar skulle hanteras konfidentiellt och 

att det inte skulle gå att härleda enskilda individers svar i resultatframställningen. Detta för att 

respondenterna skulle känna sig så trygga som möjligt att svara sanningsenligt. Enkäten 

inleddes med arbetsrelaterade frågor, så som vad studenterna förväntar sig i ingångslön, tidigare 

arbetslivserfarenhet samt var studenterna tror att de kommer att arbeta. Efter detta kom del två 

av enkäten där studenterna fick delta i experiment. Tanken var att deras riskbenägenhet samt 

vilja att konkurrera, omedvetet skulle framkomma. Det gick inte att gå tillbaka i enkäten när en 

fråga väl besvarats. Med anledning av det placerades frågor som möjligtvis kunde påverka 

respondenternas svar i den sista och tredje delen av enkäten. Där fanns bakgrundsfrågor om 

utbildning, ålder, kön, barn och föräldraledighet. Till exempel skulle en tidigare placering av 

frågan om vilket kön en person tillhör kunna påverka hur en person hade besvarat övriga 

frågor.4 Nedan följer en närmare förklaring och motivering av enkätens frågor och experiment.5 

                                                 
2 För mer information besök ”Vetenskapsrådets hemsida” http://www.vr.se/. 
3 Universitets- och högskolerådet (2014). 
4 Boschini m.fl. (2013). 
5 Hela enkäten finns att se i appendix A. 
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4.1.1 Arbetsrelaterade frågor 

I enkätens första del ställdes arbetsrelaterade frågor. Vad studenterna förväntar sig i ingångslön 

ställdes som första fråga. Den frågan ställs först för att undvika att påverka studenternas svar i 

högsta grad. För att undersöka studenternas förhandlingsvilja frågades studenterna om hur 

troligt det är att de skulle förhandla för att få sin förväntade ingångslön (fråga 2). Denna fråga 

ställdes eftersom forskning visat att de som förhandlar får en högre lön, det är därför intressant 

om de som kan tänka sig att förhandla också förväntar sig mer. Om studenterna svarar att de 

inte är villiga att förhandla följer en följdfråga om vilka anledningar som finns till att de inte 

vill förhandla (fråga 3). 

 

Resterande frågor i den här delen används som kontrollvariabler. Studenterna fick besvara 

frågor om hur mycket arbetslivserfarenhet de har anskaffat sig, både innan och under sin 

studietid på universitetet (fråga 4-5). Har en person arbetslivserfarenhet borde det innebär att 

de kan kräva högre ingångslön och förväntar sig då högre ingångslön.  Efter det ställdes en 

fråga om hur snabbt personen tror att den kommer ha ett arbete efter avlagd examen (fråga 6). 

Frågorna 7-11 behandlar ens preferenser för att göra karriär, viljan att arbeta för en till viss del 

prestationsbaserad lön samt var en person tror sig komma att jobba. För att undersöka om 

studenternas förväntningar påverkas av vad de tror att andra tjänar ställs fråga 12, om vad de 

förväntar sig att snittingångslönen är för nyexaminerade inom ens blivande yrke.  

 

4.1.2 Experimentell del 

I den experimentella delen av enkäten är syftet att undersöka studenternas 

konkurrensbenägenhet och riskbenägenhet för att se om det påverkar studenternas 

förväntningar på ingångslön. Konkurrensbenägenhet valde vi att mäta genom att låta 

studenterna välja mellan att utföra uppgifter med individuell ersättning eller att tävla mot en 

slumpvist utvald deltagare (som studerar på samma program och också valt att tävla). 

Experimentet för konkurrensbenägenhet var uppdelat på två delar, en orddel och en sifferdel. 

Forskning av Grosse och Riener (2010) har visat att män väljer att konkurrera i högre grad än 

kvinnor i matematiska tävlingar, men att det inte finns någon skillnad i språkliga tävlingar. Vi 

valde att ha med både ord och siffror för att kunna undersöka om konkurrensbenägenheten för 

kvinnor och män skiljer sig mellan ordkunskap och sifferkunskap. Det kan även vara så att för 

de som studerar på I-programmet så påverkar konkurrensbenägenhet i siffertävling 

förväntningar på ingångslön eftersom det är en teknisk utbildning. Medan 

konkurrensbenägenhet i ordtävling kan påverka de som studerar på Aff.jur-programmet 

eftersom det är en humanistisk utbildning. I orddelen skulle studenterna bilda så många ord som 

möjligt med de bokstäver som gavs och i sifferdelen skulle de använda de siffror som gavs för 

att skapa så många tal som möjligt som summerade till 25. I båda delarna av experimentet hade 

studenterna en tidsbegränsning på 2 minuter.  Studenterna ställdes inför valet att bli 

kompenserade 5 kronor per ord/tal eller att tävla mot en slumpvist utvald deltagare om flest 

ord/tal. Vid valet att tävla kunde studenterna få 15 kronor per ord/tal ifall de vann men vid 

förlust skulle de få noll kronor.  
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För att undersöka riskbenägenhet användes ett fiktivt krona/klave spel där studenterna fick välja 

om de ville få en säker utbetalning eller spela krona/klave om att kunna vinna 200 kronor. I sju 

spel med olika fast ersättning, från 25 kronor till 175 kronor, fick studenterna välja om de ville 

spela krona/klave eller inte spela och få en fast ersättning. 

 

4.1.3 Avslutande generella frågor 

I sista delen av enkäten fick studenterna besvara vilket kön de har och vid vilket program de 

studerar. De fick även svara på en fråga som mäter deras självförtroende samt besvara 

ytterligare generella kontrollfrågor. 

 

Frågorna 13-19 behandlade deltagarnas ålder och utbildning då det eventuellt kan vara 

förklaringsvariabler till förväntad ingångslön. Fråga 17 ställs som kompletterande fråga till 

vilken årskurs en person läser för att få mer information om hur snart en person förväntar sig ta 

examen och om det i sin tur påverkar ens förväntade ingångslön. Fråga 18 ställs för att se hur 

ambitionsnivån ser ut hos deltagarna. Det kan vara rimligt att anta att desto fler timmar en 

person spenderar på att studera desto mer ambitiös är personen och utifrån det kan ha högre 

krav på arbete och förväntad ingångslön. För att mäta självförtroendet hos deltagarna ställs 

fråga 19, hur duktiga de anser sig vara gentemot andra på samma program. Om en person anser 

sig själv vara duktigare än andra på programmet kan det antas att den har bra självförtroende 

och kan ta med sig detta ut på arbetsmarknaden. Nivå på självförtroende kan därför antas 

påverka vad studenterna förväntar sig i ingångslön. 

 

Fråga 20-22 behandlar frågor om barn och föräldraledighet. Frågorna om en person har barn 

och om en person vill ha barn ställs med syftet att undersöka hur det påverkar förväntad 

ingångslön. En fråga ställs också om hur en person vill, eller tror sig vilja, fördela 

föräldraledigheten. Denna fråga ställs för att ta del av studenternas syn på jämställdhet när 

kommer till familjebildande. Efter dessa frågor ställdes frågan om respondentens kön (fråga 

23).   

 

Slutligen fick respondenterna svara på om de ville ta del av eventuell ekonomisk kompensation 

och om de var intresserade av att ta del av studiens resultat (fråga 24-25). Ifall de svarade ja på 

någon av dessa frågor uppmanades dem att ange sin LiU-mejl för att vi skulle kunna kontakta 

dem. 

 

4.2 Genomförande av enkätundersökning 

4.2.1 Pilotundersökning 

Innan vi skickade ut enkäten till den riktiga urvalsgruppen genomförde vi pilotundersökningar 

för att ha möjlighet att ändra oklarheter i enkäten. För att upplägget av enkäten skulle vara 

optimalt gjordes efter pilotstudierna språkliga förbättringar samt förtydliganden av vissa frågor. 

 

Vi genomförde först en pilotundersökning, i pappersform, på ett 30-tal studenter som studerade 

en frikurs vid Linköpings universitet.6 Pilotrespondenterna uppmuntrades att ge oss synpunkter 

                                                 
6 En frikurs i nationalekonomi 1. 
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på vad de ansåg vara otydligt eller svårförståeligt. Sedan skapade vi en webbaserad enkät med 

hjälp av programmet Qualtrics Survey Software, för att kunna mejla ut enkäten till den riktiga 

urvalsgruppen. Efter att ha gjort enkäten i programmet gjorde vi ytterligare pilotstudier för att 

få återkoppling på de ändringar vi gjort samt för att testa hur det fungerade att skicka ut enkäten 

via mejl. Vi gjorde ytterligare språkliga förbättringar och förtydliganden av frågor innan 

enkäten ansågs vara klar för att skickas ut till urvalsgruppen av studenter. 

 

4.2.2 Utskick av enkät 

Efter att vi hade gjort pilotundersökningarna och gjort ändringar skickades enkäten ut via mejl, 

med hjälp av programkoder, till alla studenter som studerar de tre sista åren på I-programmet 

och Aff.jur-programmet. Vi valde att mejla ut enkäten dels för att nå en så stor grupp studenter 

som möjligt men också för att studenterna i lugn och ro skulle kunna svara på enkätfrågorna. 

Vissa delar i enkäten gick på tid vilket dessutom hade varit svårt att genomföra och kontrollera 

om enkäten utförts på papper.  

 

Totalt var det 973 studenter som tilldelades enkäten via mejl. Eftersom I-programmet är större 

än Aff.jur-programmet var det fler från I-programmet som tilldelades enkäten. Cirka 70 procent 

av de som tilldelades enkäten studerar på I-programmet och cirka 30 procent studerar på 

Aff.jur-programmet. För att motivera studenterna att delta i enkäten och svara sanningsenligt i 

de experimentella delarna informerades de vid mejlutskicket att de hade chans att tjäna pengar 

på sitt deltagande. De som fick enkäten hade två veckor på sig att svara. För att få så många 

svar som möjligt skickades en påminnelse ut efter en vecka. Det höjde den totala 

svarsfrekvensen från cirka 16 procent till 24 procent. Av de studenter som studerar på I-

programmet svarade cirka 26 procent, av dessa var ungefär en tredjedel kvinnor. Av alla 

tillfrågade på Aff.jur-programmet deltog cirka 19 procent i enkäten, av dessa var det något fler 

kvinnor än män som svarade. Könsfördelningen över deltagare representerar fördelningen på 

programmen på ett bra sätt, det är något fler kvinnor som studerar på Aff.jur-programmet och 

ungefär en tredjedel kvinnor som studerar på I-programmet. Detta tyder på att vi inte har 

problem med systematiskt bortfall av varken kvinnor eller män. 

 

Av de studenter som fick enkäten fullföljde 232 personer den, dock var det 311 personer som 

påbörjade den. Totalt plockades 79 observationer bort av olika anledningar. Det var 72 personer 

som inte fullföljde hela enkäten, de flesta av dessa avbröt deltagandet när de kom till den 

experimentella delen. Anledningen kan möjligtvis vara att denna del upplevdes som mer 

ansträngande och tidskrävande. Av de resterande sju observationerna som plockades bort angav 

tre personer att de läste andra året. Dessa plockades bort eftersom vi endast ville ha studenter 

från de tre senare årskurserna. Två personer svarade på enkäten två gånger och svarade 

dessutom olika på frågorna. Det gjorde att vi inte såg dessa svar som trovärdiga och vi valde 

därför att plocka bort dem helt.  

 

4.3 Bearbetning av datamaterial 

När vi bearbetade datamaterialet från enkätundersökningen började vi med att koda variablerna. 

Efter det utfördes tester för att undersöka om det fanns indikation om skillnader mellan könen 
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och slutligen skattades ekonometriska modeller. Materialet bearbetades i Excel, Minitab17 och 

EViews7. Då vi hade ett litet stickprov var vi tvungna att begränsa antalet förklaringsvariabler 

och anpassa de efter antalet respondenter. På grund av detta kodades fyra variabler om, dessa 

var gymnasieprogram, tidigare arbete, extrajobb samt svaren från riskexperimentet 

“krona/klave”. Gymnasieprogram kodades som en dummyvariabel med en grupp för alla som 

läste samhällsinriktade program och en grupp för de som läste gymnasieprogram med natur 

eller teknisk inriktning. Vi slog även ihop extrajobb och tidigare jobb till en gemensam variabel, 

tidigare arbetslivserfarenhet, eftersom de båda variablerna mäter arbetslivserfarenhet. Eftersom 

vi valde att mäta risk med sju spel innebar det att vi hade sju variabler för risk. För att kunna 

tolka om en person är riskaversiv valde vi att göra en dummyvariabel för detta. Vi valde att 

koda de som hade valt att ta det säkra alternativet trots att det förväntade värdet av att spela 

“krona/klave” var högre som riskaversiva. För att kunna utföra en hypotesprövning kodades 

även variabeln självförtroende om till en dummyvariabel som mätte om en person har bra 

självförtroende eller inte. De som angivit fem eller högre räknades till att ha bra 

självförtroende.7 Variabeln självförtroende användes dock som en sjugradig diskretvariabel när 

den fungerade som förklaringsvariabel till förväntad ingångslön. 

 

För att undersöka om det finns skillnader mellan kvinnor och mäns förväntade ingångslön, för 

alla deltagare samt på Aff.jur-programmet och I-programmet, gjorde vi ett Two-sample t-test. 

Det innebär att man testar för om medelvärdet signifikant skiljer sig mellan två grupper. Vi 

gjorde även Two proportions-test, för alla deltagare, för att undersöka om det fanns skillnader 

mellan könen i andelen med bra självförtroende, andelen förhandlingsvilliga, andelen 

riskaversiva samt andelen konkurrensbenägna. Vi testade för skillnader på tio procents 

signifikansnivå.  

 

Efter hypotesprövningarna skattades flera regressionsmodeller med förväntad ingångslön som 

beroendevariabler. Först skattades en regression med bara kön som förklaringsvariabel för att 

se om kön påverkar en person förväntningar. Efter det skattades sju modeller där följande 

förklaringsvariabler inkluderades en efter en, självförtroende, förhandlingsvilja, riskaversion, 

konkurrensbenägenhet gällande siffror och konkurrensbenägenhet gällande ord. Det gjordes för 

att se om dessa faktorer har betydelse för studenters förväntningar på ingångslön. Till sist 

inkluderades ett antal kontrollvariabler. Inga av de förklaringsvariabler som användes i 

regressionsmodellerna var högt korrelerade med varandra.8 Eftersom beroendevariabeln, 

förväntad ingångslön, är en kontinuerlig variabel gjordes OLS-skattningar. Vid OLS-

skattningar tolkas förklaringsvariablernas koefficienter som marginaleffekter (Gujarati, 2009). 

Vid tolkning av resultaten från regressionerna har vi antagit en signifikansnivå på tio procent. 

R2-värden är generellt sett låga vid experiment och någon vikt kommer därför inte att läggas 

vid dessa.9  

 

                                                 
7 Se appendix B. 
8 Se appendix C. 
9 Till exempel Reuben m.fl. (2013) får även de låga R2-värden i sin studie och lägger ingen vikt vid dessa.  
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4.4 Replikerbarhet, validitet och generaliserbarhet  

För att vara säker på att studien ska kunna genomföras på samma sätt igen har vi lagt vikt vid 

att utförligt beskriva vårt tillvägagångssätt. För att försäkra oss om studiens kvalitet har vi 

tillsammans gått igenom och kodat materialet, vilket minimerat risken för felkodning och i 

förlängningen felskattningar (Esaiasson m.fl., 2012). Det finns möjlighet för andra forskare att 

replikera studien då vi har använt oss av studenter som är relativt homogena världen över 

(Nikiforakis, 2010). Något studien kan ha problem med är extern validitet eftersom att urvalet 

inte är slumpmässigt och dessutom begränsat till studenter på två program vid Linköpings 

universitet. Det innebär att studiens resultat inte bör generaliseras för andra miljöer och grupper. 

Genom att replikera studien ett flertal gånger och få lika resultat skulle den externa validiteten 

förbättras (Ruane, 2006) 
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5. Deskriptiv statistik 
I detta kapitel presenteras deskriptiv statistik för alla frågor i enkätundersökning. Först 

presenteras deskriptiv statistik för de kontinuerliga variablerna, sedan för de diskreta 

variablerna och till sist för de binära variablerna. 

 

Tabell 1: Deskriptiv statistik över förväntad ingångslön och förväntad snittingångslön för I-

programmet 

Variabel Medelvärde Median Max Min Std. 

avvikelse 

Medelvärde 

Kvinnor 

Medelvärde 

Män 

Förväntad 

ingångslön 

30 698 30 000 45 000 19 000 2 889 29 875 31 073 

Förväntad 

snittingångslön 

30 078 30 000 40 000 21 000 2 347 29 446  30 366 

Värden visas i svenska kronor.  

 

 

Tabell 2: Deskriptiv statistik över förväntad ingångslön och förväntad snittingångslön för 

Aff.jur-programmet 

Variabel Medelvärde Median Max Min Std. 

avvikelse 

Medelvärde 

Kvinnor 

Medelvärde 

Män 

Förväntad 

ingångslön 

26 774 27 000 32 000 19 000 2 478 26 613 27 000 

Förväntad 

snittingångslön 

26 547  26 000 33 000 22 000 1 967  26 484  26 636 

Värden visas i svenska kronor.  

 

Som det går att observera ovan förväntar sig en student som läser på I-programmet i snitt 30 

698 kronor gentemot att en student på Aff.jur-programmet i snitt förväntar sig 26 774 kronor. 

På Aff.jur-programmet förväntar sig kvinnorna i snitt 26 613 kronor jämfört med männen som 

i snitt förväntar sig 27 000 kronor. Det innebär att kvinnorna förväntar sig 99 procent av 

männens förväntade ingångslön. De kvinnliga studenterna på I-programmet förväntar sig i snitt 

29 875 kronor i ingångslön, medan männen på programmet i snitt förväntar sig 31 073 kronor. 

Det innebär att kvinnorna på I-programmet förväntar sig 96 procent av vad männen förväntar 

sig i ingångslön. De på I-programmet tror i snitt att genomsnittingångslönen är 30 078 kronor. 

Medan de som läser Aff.jur-programmet i snitt tror att snittingångslönen är 26 547 kronor. 

Medianen är 30 000 kronor för förväntad ingångslön för de på I-programmet och medianen för 

snittingångslön är också 30 000 kronor. Det kan tolkas som att många studenter förväntar sig 

den ingångslön de tror är snittingångslön för sin yrkesgrupp. Medianen för de på Aff.jur-

programmet är 27 000 kronor för förväntad ingångslön och 26 000 kronor för förväntad 

snittingångslön. Det tyder på att en majoritet verkar tro att de ska få högre ingångslön än vad 

de tror snittingånglönen är på Aff.jur-programmet. 
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Tabell 3: Deskriptiv statistik över diskreta variabler 

Variabel Förklaring Alternativ Total Kvinnor Män I-prog. Aff.jur-prog. 

Självförtroende Hur duktig en 

person anser  

sig vara i relation 

till andra 

1-7 

1=Mycket sämre 

7=Mycket bättre 

4,560 4,506 4,593 4,486 4,811 

Karriärbenägen Hur viktigt det är 

att avancera 

karriärmässigt 

1-7 

1=Inte så viktigt 

7=Mycket viktigt 

5,418 5,322 5,476 5,352 5,641 

Heltidsarbete Hur snabbt en 

person tror att de 

kommer få 

heltidsarbete efter 

examen 

1=Innan jag 

studerat klart 

2=Inom en månad 

3=Inom tre 

månader 

4=Inom sex 

månader  

5=Inom ett år 

6=Över ett år 

4,746 4,632 4,874 4,888 4,264 

Ålder Hur gammal en 

person är 

1=<20 

2=20-24 

3=25-29 

4=30> 

2,397 2,299 2,455 2,413 2,339 

Timmar Hur många 

timmar en person 

lägger ner i snitt 

på studier 

(inklusive 

schemalagd 

undervisning) i 

veckan 

1=<5 

2=5-10 

3=10-20 

4=20-30 

5=30-40 

6=40-45 

7=45> 

5,147 5,218 5,103 5,329 4,528 

Antal hp kvar Hur många 

högskolepoäng en 

person har kvar 

till att avlägga 

examen 

Skriv antal 77,873 80,017 76,586 82,103 63,585 

Föräldraledighet Hur en person 

tror att 

föräldraledighete

n kommer att 

fördelas mellan 

sig själv och sin 

partner 

1-100% 48,948 54,793 45,441 47,872 52,585 

Medelvärdet visas i tabellen. 

 

De flesta som besvarat enkäten är mellan 20-29 år gamla. I båda programmen är det fler som 

anser sig tillhör den duktiga andelen på programmet än vad det är som anser sig tillhöra den 

mindre duktiga andelen. Den genomsnittliga studenten har 78 högskolepoäng kvar tills de kan 

avlägga examen. Det är även ganska viktigt att avancera karriärmässigt för studenterna på båda 

programmen. Den genomsnittliga studenten på båda programmen tror sig få ett heltidsarbete 

inom ett år och vill vara hemma 49 procent av föräldraledigheten. 
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Tabell 4: Deskriptiv statistik över binära variabler 

Variabel Alternativ Total Kvinnor Män I-programmet Aff.jur-

programmet 

Kön Man 

Kvinna 

145 

87 

0 

87 

145 

0  

123 

56 

22 

31 

Riskaversiv Ja 

Nej 

47 

185 

22 

65 

25 

120 

32 

147 

15 

38 

Tävla i sifferdelen Ja 

Nej 

118 

114 

35 

52 

83 

62  

93 

86 

25 

28 

Tävla i orddelen Ja 

Nej 

150 

82 

50  

37  

100 

45 

115 

64 

35 

18 

Villig att förhandla 

för att få sin 

förväntade lön 

Ja 

Nej 

175 

57 

60 

27 

115 

30  

140 

39 

35 

18 

Program Aff.jur-programmet 

I-programmet 

53 

179 

31 

56 

22  

123 

0 

179 

53 

0 

Könsfördelning på 

framtida arbetsplats 

Jämn könsfördelning 

Mansdominerad 

Kvinnodominerad 

Vet ej 

82 

118  

1 

31  

25 

53 

0 

9  

57 

65 

1 

22 

52 

102 

0 

25 

30 

16 

1 

6 

Var en person tror 

att de kommer att 

arbeta 

Storstad 

Mellanstor stad 

Mindre ort 

Vet ej 

163 

60  

1  

8  

55 

27 

0 

5 

108 

33 

1 

3 

132 

40 

1 

6 

31 

20 

0 

2 

Vilken sektor en 

person tror de 

kommer att arbeta i 

Privat 

Offentlig 

Vet ej 

199  

9  

24  

64 

5 

18 

135 

4 

6 

164 

1 

14 

35 

8 

10 

Arbeta för en lön 

som delvis beror på 

egen prestation 

Ja 

Nej 

144  

88  

39 

48 

105 

40 

120 

59 

24 

29 

Gymnasieutbildning Samhällsinriktning 

Natur/teknisk 

inriktning 

46  

186 

22 

65 

24 

121 

11 

168 

35 

18 

Arbetslivserfarenhet Ja 

Nej 

184  

48  

72 

15 

112 

33 

143 

36 

41 

12 

Har barn Ja 

Nej 

5  

227  

3 

84 

2 

143 

3  

176 

2 

51 

Läsår 3 

4 

5 

70  

77  

85  

28 

30 

29 

42 

47 

56 

52 

58 

69  

18 

19 

16 

Vill personen ha 

barn i framtiden 

Ja 

Nej 

222  

10  

85 

2 

137 

8 

173 

6  

49  

4  

 

Av de som deltog i enkätstudien var 37,5 procent kvinnor och 62,5 procent män. Av totala 

antalet respondenter studerar 22,8 procent på Aff.jur-programmet och 77,2 procent på I-

programmet. Fördelningen över läsåren, för alla respondenter, var jämn då 30,2 procent går 

tredje året, 33,2 procent går andra året och 36,6 procent går femte året. Nästan alla på I-

programmet har tidigare läst en naturvetenskaplig/teknisk gymnasieutbildning. Medan 

majoriteten på Aff.jur-programmet läst en samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning. Det är 



23 

 

endast fem personer, av de som besvarade enkäten, som har barn men det är 95,7 procent som 

vill ha barn i framtiden.  

Nästan 80 procent av de svarande har någon slags arbetslivserfarenhet, antingen från arbete före 

studierna eller från extrajobb vid sidan av studierna. De flesta på I-programmet tror att de 

kommer att arbeta på en mansdominerad arbetsplats medan de flesta på Aff.jur-programmet 

tror de kommer att arbeta på en jämnt könsfördelad arbetsplats. Endast en person av alla 

svarande, en från Aff.jur-programmet, tror sig komma att arbeta på en kvinnodominerad 

arbetsplats. Majoriteten av alla svarande tror att de kommer arbeta privat (85,8 procent) och i 

en storstad (70 procent). Det var bara en person, av alla deltagare, som svarade att den trodde 

att den skulle arbeta på en mindre ort. Bland studenterna på I-programmet var det enbart en 

person som trodde att den skulle arbeta offentligt. Andelen som uppgav att de kunde tänka sig 

att arbeta för en till viss del prestationsbaserad lön var 62,1 procent, och uppdelat på program 

var det en något högre andel på I-programmet än på Aff.jur-programmet.   

Av respondenterna är 20,3 procent riskaversiva, andelen kvinnor som är riskaversiva är 25,3 

procent och andelen män 17,2 procent. Beträffande hur konkurrensvilliga studenterna var så 

var det en större andel som ville tävla i orddelen, 67,4 procent, gentemot 50,9 procent i 

sifferdelen. Det var fler män än kvinnor som ville konkurrera i båda delarna. Andelen kvinnor 

som valde att tävla i orddelen var 57,5 procent och andelen män var 69 procent. I sifferdelen 

valde 40,2 procent av kvinnorna och 57,2 procent av männen att tävla.  

En majoritet av alla respondenter uppgav att det var villiga att förhandla, det var dock något 

fler män än kvinnor. Av männen var det 79,3 procent jämfört med 69 procent av kvinnorna som 

skulle försöka förhandla för att få den ingångslön de förväntade sig. På I-programmet uppgav 

cirka 78 procent att de var villiga att förhandla för att få sin förväntade ingångslön och på 

Aff.jur-programmet var det 66 procent. 

 

Tabell 5: Anledningar till att inte vilja förhandla, fördelning mellan män och kvinnor 

Anledningar Man Kvinna 

Vågar inte 4 8 

Är orolig att jag inte ska få jobbet om jag försöker 15 10 

Tror inte att det skulle löna sig 2 4 

Vill inte vara besvärlig 7 4 

Har inte tillräckligt med argument 10 10 

Annan anledning 7 7 
Deltagarna kunde välja flera anledningar. 
 

Bland de män som inte var villiga att förhandla var det 50 procent som angav att det var för att 

de var oroliga att inte få jobbet om de försökte. Medan bland de kvinnor som inte var villiga att 

förhandla var det lika många som uppgav att de var oroliga att inte få jobbet om de försökte (37 

procent) som att inte ha tillräckligt med argument (37 procent). 
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6. Resultat och Analys  
 

Som tidigare nämnts förväntar sig kvinnorna på Aff.jur-programmet 99 procent av vad männen 

på programmet förväntar sig i ingångslön. Medan kvinnorna på I-programmet förväntar sig 96 

procent av vad männen förväntar sig i ingångslön på programmet. Detta är intressant eftersom 

det indikerar på att vår hypotes, att kvinnor förväntar sig en lägre ingångslön än män, stämmer. 

I enlighet med vår hypotes borde skillnaden vara störst på I-programmet, vilket utifrån den 

deskriptiva statistiken ser ut att stämma.  

 

6.1 Hypotesprövningar 

Nedan redovisas tabeller med de hypotesprövningar som genomförts för att se om medelvärdet 

för förväntad ingångslön skiljer sig åt mellan könen, samt om andelarna kvinnor och män skiljer 

sig åt i självförtroende, förhandlingsvilja, riskaversiv samt konkurrensbenägenhet.  

 

Tabell 6: Hypotesprövning av förväntad ingångslön 

Förväntad ingångslön Alla deltagare I-programmet Aff.jur-programmet 

t-värde 4,37 – 3,03 – 0,530 

p-värde 0,000 0,003 0,600 

Medelvärde för kvinnor 28 713 29 875 26 613 

Medelvärde för män 30 455 31 073 27 000 

Dubbelsidiga hypotesprövningar. Medelvärde redovisas i svenska kronor. 

 

Genom utförda hypotesprövningar kan det konstateras att det finns en statistiskt signifikant 

skillnad i medelvärde mellan kvinnor och mäns förväntningar för hela urvalet. Delas 

programmen upp var för sig visar hypotesprövningarna att det finns en signifikant skillnad 

mellan könen på I-programmet men inte på Aff.jur-programmet. Att medelvärdena skiljer sig 

åt mellan könen för hela urvalet och för I-programmet indikerar på att vilket kön en person 

tillhör kommer att vara en signifikant förklaringsvariabel vid regression för förväntad 

ingångslön. Innan resultat från regressionsskattningar redovisas är det intressant att undersöka 

förklaringsvariablerna närmare, att undersöka om dessa skiljer sig åt mellan kvinnor och män. 

För att besvara frågeställningen om självförtroende, förhandlingsvilja, riskbenägenhet samt 

konkurrensbenägenhet skiljer sig åt mellan könen redovisas hypotesprövningar nedan.  

  

Tabell 7: Hypotesprövning för självförtroende 

Självförtroende Alla deltagare 

z-värde – 0,310 

p-värde 0,760 

Andel kvinnor 0,517 

Andel män 0,538 

Dubbelsidig hypotesprövning. 
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Hypotesprövningarna visar att det inte finnas någon statistiskt signifikant skillnad i andelen 

kvinnor och män som har bra självförtroende. Att självförtroende inte skiljer sig åt mellan 

könen går emot Reuben m.fl. (2013) resultat. De kom fram till att det fanns skillnader i nivå på 

självförtroende mellan kvinnor och män. En skillnad mellan deras studie och vår är att deras är 

gjord på amerikanska studenter och vår på svenska. Att kön inte har någon betydelse i vår studie 

för om en person har bra självförtroende kan bero på att Sverige är ett av världens mest 

jämställda länder. Det är möjligt att kvinnor i Sverige inte påverkas i samma utsträckning av 

stereotyper, att de ska bete sig ödmjukt. Bengtsson m.fl. (2004) fick även resultatet att 

självförtroendet skilde sig mellan kvinnor och män. Eventuellt är kvinnor och män mer lika 

varandra vid Linköpings universitet gällande självförtroende än vad studenterna är vid 

Stockholms universitet. Det kan även tänkas bero på att Bengtsson m.fl. studie är från 2004 och 

att klimatet på svenska universitet har ändrat. En annan möjlig förklaring till skillnaden är att 

studien från Stockholms universitet mäter självförtroende genom att observera studenternas 

beteenden medan i vår studie ställs en fråga, hur duktiga de själva anser sig vara. Niederle och 

Vesterlund (2010) samt Dahlbom m.fl. (2011) fick även de resultatet att nivå på självförtroende 

skiljer sig mellan könen. Dock har dessa forskare undersökt skillnader i självförtroende 

gällande matematik. 

 

Tabell 8: Hypotesprövning för förhandlingsviljan 

Förhandla Alla deltagare 

z-värde 1,730 

p-värde 0,084 

Andel kvinnor 0,690 

Andel män 0,793 

Dubbelsidig hypotesprövning. 

 

Att det finns en skillnad i andelen kvinnor och män som uppgivit att de vill förhandla går emot 

Säve-Söderberghs (2007) studie. Studien fann att kvinnor och män förhandlar i samma 

utsträckning. Att andelen män som vill förhandla är fler än andelen kvinnor kan tolkas som att 

de tillfrågade studenterna känner sig bundna till stereotyper, likt det Bowles m.fl. (2005) fann i 

sin studie, som hindrar kvinnor från att vilja förhandla. Kopplats till Akerlof och Krantons 

(2000) teori om identitet är det möjligt att förhandlingsviljan, då det kan krävas en tuff attityd, 

är mer kopplad till manlig identitet än kvinnlig identitet. Det är även möjligt att den faktiska 

skillnaden, i att förhandla, mellan kvinnor och män är större än skillnaden enligt resultaten från 

vår enkät. Eftersom att det är enkelt för en person att uppge att de skulle förhandla i en enkät 

men inte lika enkelt att förhandla i en verklig situation. 
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Tabell 9: Hypotesprövning för riskaversiv 

Riskaversiv Alla deltagare 

z-värde – 1,430 

p-värde 0,152 

Andel kvinnor 0,253 

Andel män 0,172 

Dubbelsidig hypotesprövning. 

 

Enligt hypotesprövningen skiljer sig inte andelen riskaversiva åt mellan könen. Vilket innebär 

att det inte finns någon skillnad mellan kvinnor och mäns riskbenägenhet, något som inte är i 

linje med tidigare forskning. Tidigare forskning har visat att det finns skillnader mellan kvinnor 

och män gällande riskbenägenhet, bland annat Dohmen m.fl. (2011) fick resultatet att kön och 

ålder har betydelse för en individs riskpreferenser. Även Eckel och Grossman (2002) kom fram 

till att kvinnor är generellt mer riskaversiva. I vår studie finns det inget som tyder på att det 

finns en skillnad mellan könen när det gäller riskpreferenser, kvinnor och män tar risk i lika stor 

utsträckning. En förklaring till detta kan vara att riskbenägenhet har mäts på olika sätt i de olika 

studierna. Nelson (2014) har funnit att sambandet mellan kön och riskaversion har överdrivits 

i tidigare studier vilket kan förklara varför vi fått skilda resultat. 

 

Tabell 10: Hypotesprövning för tävla i orddelen 

Tävla i orddelen Alla deltagare 

z-värde 1,760 

p-värde 0,079 

Andel kvinnor 0,575 

Andel män 0,690 

Dubbelsidig hypotesprövning. 

 

Tabell 11: Hypotesprövning för tävla i sifferdelen 

Tävla i sifferdelen Alla deltagare 

z-värde 2,550 

p-värde 0,011 

Andel kvinnor 0,402 

Andel män 0,572 

Dubbelsidig hypotesprövning. 

  

I vår studie skiljer sig andelen konkurrensbenägna kvinnor och män åt i både matematiska- och 

ordtävlingar. Att en större andel män än kvinnor vill tävla i en matematisk tävling stämmer 

överens med tidigare forskning av Niederle och Vesterlund (2010) samt Grosse och Riener 

(2010). De kom i sina respektive studier fram till att det finns skillnader i kvinnor och mäns 

vilja att konkurrera i matematiska tävlingar. Enligt Niederle och Vesterlund (2010) väljer män 

att konkurrera i högre utsträckning eftersom de har en övertro till sin matematiska förmåga, 

vilket kvinnor inte har i samma grad. Att det skiljer sig mellan könen anser Grosse och Riener 
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(2010) bero på att matematiska uppgifter generellt uppfattas som mer manliga än kvinnliga. De 

drar slutsatsen denna sorts stereotyp existerar vilket gör att kvinnor inte känner att de har samma 

förmåga att klara av matematiska uppgifterna som män. Grosse och Riener (2010) fann även 

att kvinnor och män var mer konkurrensbenägna om de tävlade mot kvinnor. Det är möjligt att 

kvinnor som tror att de tävlar mot en annan kvinna upplever det som en jämnare 

tävlingssituation. Kvinnor kanske känner sig mer hotade om de tävlar mot en man i matematiska 

uppgifter eftersom stereotypen säger att matematiska uppgifter är manliga och att män har ett 

försprång. I vår studie visste inte studenterna sin eventuella motspelares kön. Dock är kvinnor 

en minoritet på I-programmet vilket kan ha påverkat kvinnorna att välja bort tävlingsalternativet 

i den matematiska tävlingen. Att andelen konkurrensvilliga kvinnor och män skiljer sig i en 

ordtävling går emot tidigare forskning av Dreber m.fl. (2014) samt Grosse och Riener (2010). 

Forskarna har visat att det inte finns någon skillnad mellan könen i denna typ av 

konkurrenssituation. Enligt forskarna finns ingen negativ stereotyp för kvinnor i denna typ av 

tävling, vilket gör att kvinnor vill konkurrera i samma utsträckning som män. Det stämmer dock 

inte överens med våra resultatet, att män även väljer att tävla i större utsträckning i ordtävling.  

 

Enligt Akerlof och Krantons (2000) identitetsteori är det möjligt att kvinnor och män väljer att 

agera som de gör för att få högsta möjliga nytta och måste då följa sin grupptillhörighets norm. 

Påverkas kvinnor och män, i vår studie, av stereotyper om hur de ska bete sig är det en möjlig 

förklaring till varför de svarat som de gjort i studien. Hypotesprövningarna visar att andelen 

kvinnor och män statistiskt signifikant skiljer sig åt i andelen som vill förhandla och andelen 

som vill tävla i ord- och sifferdelen. Andelen män som vill förhandla är större än andelen 

kvinnor som vill förhandla. På likande sätt är det större andel män som vill konkurrera än andel 

kvinnor, i både ord- och siffertävling. Enligt hypotesprövningarna finns det däremot inte någon 

statistiskt signifikant skillnad i andelen kvinnor och män som har bra självförtroende samt 

andelen som är riskaversiva. Att andelen kvinnor och män skiljer sig åt för vissa av ovannämnda 

variabler men inte andra är något spretigt. Finns det till exempel en stereotyp som innebär att 

kvinnor ska bete sig ödmjukt, speglas det i förhandlingsvariabeln men det borde även speglas i 

självförtroendevariabeln. Det möjligt att en person inte är påverkad av stereotyper när de svarar 

på hur duktig den känner sig. Medan en person kan vara påverkad av stereotyper när den tänker 

sig in i hur den skulle agera öga mot öga mot en arbetsgivare. Att andelen kvinnor och män 

skiljer sig åt i konkurrensbenägenhet i både siffer- och ordtävling kan innebära att det stämmer 

överens med den kvinnliga identiteten, att inte tävla eller att det stämmer överens med den 

manliga, att vilja tävla. Sammanfattningsvis går det inte utifrån vår studie att dra några slutsatser 

om vilka beteenden som premieras för kvinnor och män. Vidare kommer fokus ligga på att 

besvara ifall kön påverkar förväntningar på ingångslön och vilka av följande 

förklaringsvariabler, självförtroende, förhandlingsviljan, riskbenägenhet samt 

konkurrensbenägenhet som påverkar studenters förväntningar på ingångslön. 
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6.2 Förväntad ingångslön 

Eftersom vi utifrån tidigare forskning har formulerat hypoteser om att kön, självförtroende, 

förhandlingsviljan, riskbenägenhet samt konkurrensbenägenhet påverkar studenters 

förväntningar på ingångslön har flera regressionsmodeller skattats för att undersöka detta. 

Inledningsvis undersöks vilka faktorer som påverkar hela urvalet, därefter skattas regressioner 

för programmen var för sig.
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Tabell 12: OLS-skattning av förväntad ingångslön för alla deltagare 

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 

Man 1 742,5*** 

(426,0) 

1 691,0*** 

(419,6) 

1 586,9*** 

(419,0) 

1 564,8*** 

(421,3) 

1 457,4*** 

(424,1) 

1 451,5*** 

(425,4) 

687,6* 

(374,6) 

Självförtroende  590,0*** 

(201,8) 

570,6*** 

(200,3) 

577,4*** 

(200,9) 

528,1*** 

(202,1) 

531,8*** 

(202,9) 

778,7*** 

(176,2) 

Förhandla   1 022,3** 

(471,3) 

1000,7** 

(473,4) 

959,4** 

(472,0) 

959,7** 

(472,9) 

605,5 

(407,6) 

Riskaversiv    – 295,5 

(506,3) 

– 231,5 

(505,4) 

– 226,1 

(506,8) 

72,7 

(436,0) 

Tävla i sifferdelen     711,7* 

(412,7) 

651,5 

(459,7) 

513,9 

(394,7) 

Tävla i orddelen      141,9 

(471,8) 

377,2 

(405,6) 

Aff.jur-programmet       – 3 907,0*** 

(432,2) 

Konstant 28 712,6*** 

(336,8) 

26 054,2*** 

(967,6) 

25 436,5*** 

(1 001,2) 

25 495,6*** 

(1 007,8) 

25 443,8*** 

(1 003,9) 

25 367,9*** 

(1 036,9) 

25 736,6*** 

(890,5) 

R2 0,068 0,101 0,120 0,121 0,132 0,133 0,364 

n 232 232 232 232 232 232 232 

Notera att * indikerar på statistisk signifikans på 10 % nivå, ** på 5 % nivå och *** på 1 % nivå. Standardfel anges inom parantes.
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Variabeln man är signifikant i samtliga modeller, vilket tyder på att en man förväntar sig i snitt 

688-1 743 kronor högre ingångslön än en kvinna. Detta stämmer överens med tidigare forskning 

av bland annat Brunello m.fl. (2004) och Hogue m.fl. (2010) som också fått resultaten att män 

förväntar sig högre ingångslön än kvinnor. Hänsyn bör dock tas till att det är fler män från I-

programmet med i urvalet än män från Aff.jur-programmet. Vilket säkerligen kan ha påverkat 

resultatet eftersom de på I-programmet ska ut på en annan arbetsmarknad än de på Aff.jur-

programmet.  

 

Vilken nivå på självförtroende en person har påverkar förväntad ingångslön positivt. Variabeln 

är signifikant och fortsätter att vara det även när fler variabler inkluderas. För varje ökad nivå 

av självförtroende ökar förväntningarna på ingångslön med mellan 528-779 kronor. Att 

självförtroende har en positiv påverkan på förväntad ingångslön är rimligt och är i linje med 

tidigare forskning. Reuben m.fl. (2013) har i sin studie också funnit att det finns ett samband 

mellan högt självförtroende och höga förväntningar på framtida inkomst. Har en person högt 

självförtroende är denne troligtvis självsäker på sin egen förmåga och vad de kan bidra med på 

en arbetsplats. Att självförtroende påverkar förväntningar på ingångslön stämmer överens med 

vår hypotes. Är en person villig att förhandla verkar det påverka en persons förväntningar på 

ingångslön med mellan 959-1 022 kronor i modell 3-6. Dock när variabeln för program 

inkluderas som förklaringsvariabel i modell 7 förlorar förhandla signifikans. Säve-Söderbergh 

(2007) fick resultatet att de som förhandlar får en högre lön än de som inte förhandlar, det 

betyder dock inte att viljan att förhandla påverkar en persons förväntningar. Vår hypotes om att 

förhandlingsvilja påverkar förväntningar på ingångslön verkar alltså inte stämma. 

 

Riskbenägenhet har inte någon betydelse för studenternas förväntade ingångslön. Variabeln för 

om en person är riskaversiv är inte signifikant i någon av modellerna 4-8 där den är 

inkluderad. Det går emot vår hypotes att riskbenägenhet har påverkan på förväntad ingångslön 

Dock stämmer det överens med resultatet från studien av Reuben m.fl. (2013) men inte med 

studien av Bonin m.fl. (2007). Enligt Bonin m.fl. (2007) bör en individs riskbenägenhet påverka 

vad en person arbetar med och i förlängningen vad de tjänar. En möjlig förklaring till varför 

variabeln inte är signifikant kan vara att de olika yrken studenterna kommer att arbeta inom inte 

skiljer sig åt i hur riskfyllda de anses vara. I modell 4 introduceras konkurrensbenägenhet 

gällande siffror och i modell 5 introduceras konkurrensbenägenhet gällande ord. 

Konkurrensbenägenhet i siffertävling är signifikant i den första modellen där den inkluderas 

men förlorar signifikans när fler variabler inkluderas. Konkurrensbenägenhet i ordtävling är 

inte signifikant i någon av modellerna. Reuben m.fl. (2013) kom däremot i deras studie fram 

till att konkurrensbenägenhet har en positiv påverkan på förväntad ingångslön. Enligt våra 

modeller finns det inget som tyder på att en persons konkurrensbenägenhet påverkar förväntad 

ingångslön, vilket innebär att vår hypotes om konkurrensbenägenhet inte stämmer.  

 

Vilket program en student tillhör påverkar förväntad ingångslön. Från modell 7 kan det utläsa 

att en person som studerar på Aff.jur-programmet i snitt förväntar sig 3 907 kronor lägre 

ingångslön än en person som studerar på I-programmet. Det är inte förvånande att det skiljer 

sig åt eftersom studenterna på de två programmen som ska ut på olika arbetsmarknader med 

olika lönenivåer.   
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I appendix D finns ytterligare en modell presenterad med kontrollvariabler. De 

förklaringsvariabler som är signifikanta i modell 7 fortsätter att vara signifikanta vilket tyder 

på att resultaten är robusta. Något av intresse, från regressionsmodellen med kontrollvariabler, 

är att variablerna storstad och karriärbenägen är signifikanta och har positiv påverkan på 

förväntad ingångslön. De som tror sig komma att arbeta i en storstad har högre förväntningar 

på ingångslön än de som tror de kommer arbeta i en mindre stad, vilket inte är förvånande 

eftersom lönenivån generellt sett är högre i storstäder. En persons förväntade ingångslön ökar 

med hur viktigt personen tycker det är att avancera karriärmässigt.  

 

Sammanfattningsvis är det kön, nivå på självförtroende, vilket program en person läser, om en 

person tror sig komma att arbeta i en storstad eller om en person är karriärbenägen som påverkar 

studenternas förväntningar på ingångslön. För att testa vår hypotes att skillnaden mellan 

kvinnor och mäns förväntningar är störst på I-programmet, presenteras här näst separata 

regressionsmodeller för programmen.  

 

6.2.1 Skillnader mellan I-programmet och Aff.jur-programmet. 

På samma sätt som för hela urvalet skattades separata regressioner för I-programmet samt 

Aff.jur-programmet, vilka visas nedan.
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Tabell 13: OLS-skattning av förväntad ingångslön för I-programmet 

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Man 1 198,2*** 

(458,3) 

993,4** 

(441,4) 

975,5** 

(442,5) 

981,6** 

(448,3) 

768,3* 

(450,3) 

758,5* 

(451,1) 

Självförtroende  855,0*** 

(206,0) 

856,0*** 

(206,2) 

853,2*** 

(208,9) 

791,1*** 

(207,4) 

802,5*** 

(208,2) 

Förhandla   377,6 

(493,9) 

377,3 

(495,3) 

245,8 

(491,2) 

243,7 

(491,8) 

Riskaversiv    52,2 

(542,5) 

142,7 

(536,0) 

171,0 

(537,9) 

Tävla i sifferdelen     1 030,9** 

(418,9) 

875,8* 

(465,9) 

Tävla i orddelen      361,9 

(473,6) 

Konstant 29 875,0*** 

(379,9) 

26 180,2*** 

(961,5) 

25 892,6*** 

(1 033,5) 

25 891,9*** 

(1 036,5) 

25 867,9*** 

(1 021,8) 

25 668,5*** 

(1 055,8) 

R2 0,037 0,123 0,126 0,126 0,156 0,158 

n 179 179 179 179 179 179 

Notera att * indikerar på statistisk signifikans på 10 % nivå, ** på 5 % nivå och *** på 1 % nivå. Standardfel anges inom parantes.
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Tabell 14: OLS-skattning av förväntad ingångslön för Aff.jur-programmet 

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Man 387,1 

(695,4) 

434,8 

(670,7) 

110,9 

(659,9) 

103,8 

(670,9) 

106,4 

(676,0) 

40,2 

(686,6) 

Självförtroende  722,7** 

(327,1) 

520,3 

(326,6) 

525,1 

(333,6) 

565,3 

(344,6) 

570,4 

(346,6) 

Förhandla   1 616,5** 

(710,8) 

1 632,9** 

(738,2) 

1 587,9** 

(748,7) 

1 589,4** 

(752,9) 

Riskaversiv    72,1 

(750,5) 

43,7 

(758,0) 

24,0 

(762,9) 

Tävla i sifferdelen     – 354,0 

(667,6) 

– 580,5 

(747,7) 

Tävla i orddelen      531,3 

(772,4) 

Konstant 26 612,9*** 

(448,0) 

23 116,2*** 

(1 640,4) 

23 156,7*** 

(1 576,1) 

23 105,5*** 

(1 679,2) 

23 115,7*** 

(1 692,0) 

22 879,3** 

(1 735,9) 

R2 0,006 0,094 0,181 0,181 0,186 0,194 

n 53 53 53 53 53 53 

Notera att * indikerar på statistisk signifikans på 10 % nivå, ** på 5 % nivå och *** på 1 % nivå. Standardfel anges inom parantes.
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På liknande sätt som i regressionsmodellerna för hela urvalet, är variabeln man signifikant för 

förväntad ingångslön för studenterna på I-programmet. Männen på programmet förväntar sig 

mellan 759-1 198 kronor mer i ingångslön än kvinnorna. Skattningarna för Aff.jur-programmet 

visar däremot att en persons kön inte har någon signifikant betydelse för studenternas 

förväntningar. Det är i linje med resultaten från hypotesprövningarna, att medelvärdena för 

förväntat ingångslön mellan könen inte skiljer sig åt mellan kvinnliga och manliga studenter på 

Aff.jur-programmet men skiljer sig åt mellan kvinnliga och manliga studenter på I-programmet.  

 

Det är en del variabler som skiljer sig åt mellan skattningarna för alla studenter och de separata 

skattningarna för I-programmet samt Aff.jur-programmet. På I-programmet är det variablerna 

förhandla och att tävla i sifferdelen som skiljer sig åt gällande signifikansen. För en person på 

I-programmet påverkar förhandlingsviljan däremot inte signifikant förväntningar på 

ingångslön. Medan konkurrensbenägenhet, gällande siffror, signifikant påverkar 

förväntningarna på ingångslön med mellan 876-1 031 kronor. Det som skiljer sig åt mellan 

skattningarna för Aff.jur-programmet och skattningarna för alla är att variabeln självförtroende 

inte är signifikant i samma utsträckning. Det är bara i modell 2, för Aff.jur-programmet, som 

variabeln signifikant påverkar förväntningarna på ingångslön. Att nivå på självförtroende inte 

har någon betydelse för studenterna på Aff.jur-programmet kan bero på att en majoritet av 

studenterna svarat att de anser sig vara bättre än medel och att endast fyra personer uppgav att 

de anser sig vara sämre än medel. Det är möjligt att det inte har någon betydelse för 

förväntningar på ingångslön om personer graderar sig själva som medelbra, ganska mycket 

bättre eller mycket bättre. Det som kan göra att variabeln är signifikant i modellerna för alla 

och modellerna för I-programmet är att det är fler personer på I-programmet som värderat sig 

som sämre än medel. I övrigt skiljer sig inte skattningarna åt för alla gentemot skattningarna 

för I-programmet och skattningarna för Aff.jur-programmet gällande signifikans.  

 

I appendix D finns ytterligare en modell för I-programmet och en för Aff.jur-programmet som 

innehåller kontrollvariabler. Inkluderandet av fler kontrollvariabler innebär för I-programmet 

att variabeln tävla i sifferdelen inte längre är signifikant och för Aff.jur-programmet att 

variabeln självförtroende blir signifikant. Det som går att utläsa från modellen för I-programmet 

är att den kontrollvariabel som signifikant påverkar studenternas förväntningar på ingångslön 

är hur karriärbenägen en person. Desto mer karriärbenägen en person är desto högre ingångslön 

förväntar sig en person. Det som kan utläsas från modellen med kontrollvariabler för Aff.jur-

programmet är att variabeln storstad signifikant påverkar förväntad ingångslön. Tror en person 

att den kommer arbeta i en storstad påverkar det studenternas förväntningar positivt.  

 

Enligt vår hypotes förväntade vi oss att kvinnor skulle förvänta sig lägre ingångslön än män på 

båda programmen och att skillnad skulle vara störst på I-programmet. Det kan konstateras att 

det inte finns någon skillnad mellan könen på Aff.jur-programmet. Det är intressant med tanke 

på att majoriteten på programmet är kvinnor och en majoritet av respondenterna tror de kommer 

att arbeta på en jämn könsfördelad arbetsplats. På I-programmet verkar det däremot finnas 

skillnader, kvinnorna förväntar sig en lägre ingångslön. Det kan i sin tur bero på att de är i 

minoritet, både på sitt program och eventuellt på sin framtida arbetsplats. Det är möjligt att 

kvinnorna på Aff.jur-programmet förväntar sig lika hög ingångslön som männen för att deras 
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framtida yrke är förenligt med både kvinnlig och manlig identitet. Om det stämmer kan 

kvinnorna på Aff.jur-programmet känna sig likvärdiga männen och förvänta sig samma 

lönenivå.  

 

De yrken som studenterna på I-programmet ska arbeta inom är kanske inte lika förenliga med 

kvinnliga identitet.  Till exempel har forskning av bland annat Grosse och Riener (2010) visat 

att det finns en stereotyp om att kvinnor är sämre på matematik och att det påverkar kvinnors 

val att konkurrera. Känner kvinnor att de är i underläge på grund av en stereotyp, att de inte är 

lika duktiga som män, kan det påverka att kvinnor på ett tekniskt program känner sig som sämre 

kandidater till ett arbete. Det kan möjligtvis vara en förklaring till varför kvinnorna förväntar 

sig en lägre ingångslön än männen på det tekniska I-programmet. En annan möjlig förklaring 

till varför förväntningar på ingångslön på I-programmet skiljer sig åt kan vara att det finns en 

variation på arbetsområden där studenterna kan komma att arbeta. Enligt Schweitzer m.fl. 

(2014) är löneförväntningar relaterat till var en person tror att den kommer att arbeta. Det är 

tänkbart att de kvinnliga studenterna väljer att arbeta inom mindre välbetalda områden än 

männen. En indikation på att det stämmer, att kvinnor och män kommer arbeta inom olika typer 

av områden, är att det är fler män än kvinnor som tror de kommer arbeta på en mansdominerad 

arbetsplats. Det är möjligt att män får en högre nytta av att välja vissa arbetsplatser medan 

kvinnor får en högre nytta av att välja andra, som är i linje med vad som passar varje köns 

identitet. Eventuellt har kvinnor och män på I-programmet olika smakpreferenser och väljer 

därför olika yrkesområden. Det kan även vara stereotyper som påverkar att kvinnor och män 

från samma utbildning söker sig till olika arbetsplatser.   

 

Sammanfattningsvis finns det skillnader mellan könen på I-programmet men inte på Aff.jur-

programmet. En möjlig förklaring kan vara att det inte överensstämmer med kvinnlig identitet 

att arbeta med tekniska yrken och att kvinnorna därför har lägre förväntningar för att vara så 

anställningsbara som möjligt. En annan förklaring kan vara att kvinnor och män på I-

programmet siktar in sig på olika områden av arbetsmarknaden där lönenivåerna är olika. För 

att undersöka hur robusta resultaten från regressionsskattningarna är presenteras härnäst en 

känslighetsanalys. 

 

6.3 Känslighetsanalys 

Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka om kvinnor och mäns förväntningar på ingångslön 

skiljer sig. Att inkludera vad en person tror att snittingångslön är i ens blivande yrke hade varit 

intressant. Detta eftersom det kan antas att en person baserar sin förväntade ingångslön på vad 

den tror är snittingångslön. Inkluderas förväntad snittingångslön i skattningarna för alla 

deltagare och I-programmet förlorar variabeln för kön signifikans.10 Detta indikerar på att vilket 

kön en person tillhör inte påverkar förväntningar på ingångslön men denna tolkning bör inte 

göras. Det verkar nämligen finnas en interaktion mellan förväntad ingångslön och förväntad 

snittingångslön, korrelationen mellan variablerna är 0,78. Förväntad ingångslön och förväntad 

snittingångslön verkar dessutom till stor del förklaras av samma variabler. Heckert m.fl. (2002) 

hade även de problem med interaktion i sin studie mellan förväntad ingångslön och vad 

                                                 
10 Se appendix E för tabeller med förväntad snittingångslön som förklaringsvariabel samt som beroendevariabel. 
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respondenterna tror att andra inom yrket tjänar. De misstänkte att dessa variabler mätte samma 

sak och valde därför att presentera sitt resultat utan förklaringsvariabeln, vad en person tror 

andra inom yrket tjänar. Att Heckert m.fl. (2002) inte inkluderade denna variabel styrker vårt 

val att inte inkludera variabeln förväntad snittingångslön i våra skattningar. 

 

6.4 Stämmer hypoteserna? 

Den första hypotesen vi formulerade var att män förväntar sig högre ingångslön än kvinnor på 

både I-programmet och Aff.jur-programmet och att skillnaden skulle vara störst på det tekniska 

I-programmet. Hypotesen stämmer delvis, skillnaden mellan kvinnor och män är störst på I-

programmet men det finns ingen skillnad på Aff.jur-programmet. Den andra hypotesen var att 

män har högre självförtroende än kvinnor och att nivå på självförtroende påverkar förväntningar 

på ingångslön positivt. Även denna hypotes stämmer delvis, desto högre självförtroende desto 

högre förväntningar på ingångslön stämmer för hela urvalet och för I-programmet, men inte för 

Aff.jur-programmet. Att män har högre självförtroende än kvinnor fann vi dock inget stöd för. 

Den tredje hypotesen var att kvinnor och män skulle vara lika förhandlingsvilliga och att 

förhandlingsviljan skulle påverka förväntningar på ingångslön positivt. Vårt resultat 

överensstämde inte helt med hypotesen. Andelen kvinnor och män som är villiga att förhandla 

skiljer sig åt, en högre andel män verkar vara förhandlingsvilliga. Vad gäller förhandlingsviljans 

påverkan på förväntningar så stämmer hypotesen för studenterna på Aff.jur-programmet, men 

inte för studenterna på I-programmet och för hela urvalet. Den fjärde och sista hypotesen, att 

män skulle vara mer riskbenägna samt konkurrensbenägna och att dessa faktorer kan förklara 

förväntningar på ingångslön, stämde också bara delvis. Andelen konkurrensbenägna kvinnor 

och män skiljer sig åt mellan könen, både i den matematiska tävlingen och i ordtävlingen. 

Däremot finns det ingen skillnad i andelen kvinnor och män som är riskaversiva. Att vilja 

konkurrera i ordtävling har inte någon signifikant betydelse för studenternas förväntningar på 

ingångslön. Konkurrensbenägenhet i siffertävling är däremot en förklaringsfaktor till 

studenterna på I-programmets förväntningar, men påverkar inte Aff.jur-programmets studenter. 

Att vara riskaversiv påverkar inte heller studenternas löneförväntningar signifikant. 

Sammanfattningsvis stämde hypoteserna endast delvis. 
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7. Diskussion 
Efter resultat och analys finns det anledning till reflektion av studiens genomförande och då 

främst kring vilka mått vi använt för att mäta risk och konkurrens. Det finns även anledning att 

diskutera stickprovsstorleken, hur vi var tvungna att begränsa antalet av variabler och vilka fler 

variabler som hade varit intressanta att ha med i modellerna. 

 

De mått vi valde för att mäta risk kan diskuteras och att mäta riskbenägenhet med hjälp av 

lotteri kan ifrågasättas. Det är möjligt att respondenterna inte uppfattade att välja det osäkra 

alternativet som en risk eftersom summorna vid lotterierna var små. Att alla som deltog inte 

fick kompensation kan även ha påverkat respondenternas val. Nelson (2014) menar att mäta 

risk med hjälp av ett lotteri är för begränsat och inte mäter all sorts risk. Det tar heller inte 

hänsyn till att kvinnor kan vara mer risktagande i andra situationer än spel och lotteri och att 

resultatet inte alltid bör överföras till andra situationer. Eventuellt hade vi kunnat använda något 

alternativt mått på risk, till exempel frågat om respondenternas beteende i en riskfylld situation. 

Vi valde ändock att använda lotteri, för att mäta riskbenägenhet, då det kan vara svårt att får 

sanningsenliga svar gällande hur en respondent tror att de kommer bete sig i en riskfylld 

situation.  

 

En variabel som möjligtvis hade varit bra att inkludera i regressionsskattningarna, för förväntad 

ingångslön, är en variabel för hur duktiga studenterna faktiskt är. Det hade till exempel varit 

intressant att ha med betyg. Anledningen till att den variabeln inte är med, är på grund av att 

den enda möjligheten till att få betygen var att studenterna själva skulle uppge dem. Något som 

hade varit svårt då betyg ges för varje enskild kurs och det finns inte sammanställda poäng eller 

liknande som representerar sammanlagda betyg för alla kurser. Ett annat mått för hur duktiga 

studenterna är hade varit att inkludera hur de presterade på ord- och sifferdelen.  Vi misstänkte 

dock att en del studenter inte gjorde sitt yttersta, alla utnyttjade inte tiden fullt ut, vilket innebär 

att det inte hade varit ett bra mått. Hade kompensationen varit större eller om alla hade fått 

kompensation är det möjligt att fler hade ansträngt sig mer och utnyttjat tiden fullt ut. Säker 

kompensation till alla deltagare hade eventuellt också höjt svarsfrekvensen. Eftersom vi inte 

använde antalet ord och sifferkombinationer hade det möjligtvis varit bättre att inte ha med 

spelen utan bara den hypotetiska frågeställningen. Särskilt eftersom vi kunde observera att de 

flesta av de 72 personerna som avbröt enkäten slutade när de kom till experimentdelen. 

Samtidigt är valet att tävla eller inte mer trovärdigt när respondenterna ställs inför en riktig 

tävling, vilket ändå motiverar att spelen var med.  

 

Eftersom stickprovet inte blev så stort som vi hade önskat fick vi begränsa antalet 

förklaringsvariabler som kunde ingå i regressionsmodellerna, vilket kan ha påverkat resultaten. 

Särskilt resultaten i modellerna för Aff.jur-programmet bör beaktas med viss försiktighet 

eftersom stickprovet för denna grupp endast består av 53 individer. Ett alternativ hade varit att 

ha flera program som fått representera tekniska och humanistiska utbildningar. En del frågor 

som ställdes användes inte i regressioner som vi hade tänkt. I enkätens avslutande del ställdes 

frågor om barn och föräldraledighet. Tanken med dessa frågor var att undersöka 

respondenternas attityder kring detta och om det påverkar förväntningar på ingångslön. Det 
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gjordes dock inte, dels på grund av tidsbrist men även för att det var väldigt få personer i 

stickprovet som uppgav att de har barn. Andra frågor som ställdes och inte användes berodde 

antingen på att variablerna korrelerade med en annan förklaringsvariabel eller för att vi var 

tvungna att begränsa antalet kontrollvariabler.  

 

Avslutningsvis anser vi att den metod som använts varit lämplig med tanke på förutsättningarna 

för studien. Något som kunde gjorts annorlunda skulle vara att ha en större urvalsgrupp för det 

humanistiska programmet för att på så sätt få ett större stickprov för denna grupp  
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8. Slutsats  
Utifrån studiens resultat kan slutsatsen dras att kvinnorna på det tekniska I-programmet 

förväntar sig lägre ingångslön än män på I-programmet. På den humanistiska utbildningen 

Aff.jur-programmet går det inte att dra samma slutsats. Vårt resultat visar att det inte finns 

någon signifikant skillnad mellan könens förväntningar på ingångslön på Aff.jur-programmet. 

Det är svårt att fastslå varför det skiljer sig åt mellan utbildningarna. En möjlig förklaring kan 

vara att kvinnorna på den tekniska utbildningen är mer utsatta för negativa stereotyper, att de 

skulle vara mindre lämpade att studera en teknisk utbildning än män, och har därför lägre 

förväntningar. En annan tänkbar förklaring till varför löneförväntningarna skiljer sig åt mellan 

kvinnor och män på den tekniska utbildningen, men inte på den humanistiska utbildningen, kan 

vara att det finns en större variation av yrkesområden studenterna kan komma att arbeta inom.  

 

Det som påverkar studenternas förväntningar på ingångslön, på den tekniska utbildningen, är 

förutom kön, nivå på självförtroende och konkurrensbenägenhet i siffertävling. Desto högre 

självförtroende dessa studenter har, desto högre är deras förväntningar på ingångslön. Även 

konkurrensbenägenhet i matematik påverkar löneförväntningarna positivt. På den humanistiska 

utbildningen beror studenternas förväntningar på ingångslön enbart på om de är villiga att 

förhandla. Vad som påverkar och inte påverkar studenterna på den humanistiska utbildningen 

ska dock tolkas med viss försiktighet då stickprovet är litet. Studiens syfte var även att 

undersöka om självförtroende, förhandlingsviljan, riskbenägenhet samt konkurrensbenägenhet 

skiljer sig åt mellan kön. De slutsatser som kan dras är att andelen med bra självförtroende och 

andelen riskaversiva kvinnor och män inte skiljer sig åt, medan andelen förhandlingsvilliga och 

andelen konkurrensbenägna skiljer sig åt.   

 

Denna studie ämnade i första hand att undersöka om det existerar skillnader mellan könen i 

förväntningar på ingångslön. För att kunna dra några slutsatser om varför löneförväntningar 

skiljer sig på en teknisk utbildning behövs mer forskning på området. För att se om teorin, att 

stereotyper påverkar kvinnor på en teknisk utbildning, stämmer vore det intressant om vidare 

forskning genomfördes där respondenterna påminns om sitt kön innan de får ange sina 

förväntningar på ingångslön. Detta för att se om kvinnor som blir påminda om sin kvinnliga 

identitet anger lägre förväntningar än de kvinnor som inte blir påminda, samt om män förväntar 

sig mer i ingångslön om de blir påminda om sin manliga identitet. En annan idé för fortsatt 

forskning är att undersöka hur stor betydelse förväntningar på ingångslön har för vilken lön en 

person faktiskt får. En möjlighet skulle vara att följa individer från deras studietid och 

förväntningar på ingångslön, tills det att de kommer ut i arbetslivet och får sin faktiska 

ingångslön. 
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Appendix B – Kodbok  
 

Förväntad ingångslön: Vilken ingångslön förväntar du dig att få vid inträde på 

arbetsmarknaden efter avlagd examen? Lön i tusental 

 

Förhandla: Om du blir erbjuden en lön som är lägre än vad du förväntar dig, skulle du 

förhandla med arbetsgivaren för att få det du angivit som förväntad lön ovan? 

1. Ja 

0. Nej 

 

Anledning: Vilka anledningar finns till att du inte skulle försöka förhandla? 

1. Vågar inte 

2. Är orolig för att inte får jobbet om jag försöker 

3. Tror ändå inte det skulle löna sig 

4. Vill inte vara besvärlig 

5. Har inte tillräckligt med argument för att vilja förhandla 

6. Annan anledning 

 

Arbetslivserfarenhet: Vi slog även ihop extrajobb och tidigare jobb till en gemensam variabel. 

1. Ja 

0. Nej 

 

extrajobb: Har du under din studietid haft ett extrajobb relaterat till det du studerar?   

1. Ja 

0. Nej 

 

tidigarejobb: Arbetade du innan du började studera? 

1. Ja 

0. Nej 

 

Heltidsarbete: Hur snabbt efter avklarade studier tror du att du får ett heltidsarbete? 

1. Innan jag studerat klart 

2. Inom en månad 

3. Inom tre månader 

4. Inom sex månader 

5. Inom ett år 

6. Över ett år 

 

Karriärbenägen: Hur viktigt är det för dig att avancera karriärmässigt?  

1. Inte så viktigt 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. Mycket viktigt 
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Prestation: Kan du tänka dig att jobba för en lön som till viss del beror på din prestation, till 

exempel en lägre fast lön plus en del som är prestationsbaserad?  

1. Ja 

0. Nej 

 

Sektor: Tror du att du kommer arbeta främst i privat eller offentlig sektor?  

1. Privat sektor 

2. Offentlig sektor 

3. Vet ej 

 

Könsfördelning: Hur tror du könsfördelningen kommer att se ut på din framtida arbetsplats? 

1. Jämn könsfördelning på arbetsplatsen 

2. Mansdominerad arbetsplats 

3. Kvinnodominerad arbetsplats 

4. Vet ej 

 

Stad: Var tror du att du kommer arbeta?  

1. Storstad 

2. Mellanstor stad 

3. Mindre ort  

4. Vet ej 

 

Förväntad snittingångslön: Vad tror du är snittingångslön för nyexaminerade inom ditt 

framtida yrke? Lön i tusental 

 

Tävla i orddelen: Nu är det dags att välja om du vill tävla eller inte.   

1. Jag väljer att tävla och vid vinst får jag 15 kronor per korrekt ord 

0. Jag väljer att inte tävla och får då 5 kronor per korrekt ord 

 

Tävla i sifferdelen: Nu är det dags att välja om du vill tävla eller inte.  

1. Jag väljer att tävla och vid vinst får jag 15 kronor per korrekt tal 

0. Jag väljer att inte tävla och får då 5 kronor per korrekt tal 

 

Riskaversiv: Vi valde att koda om riskdelen på så sätt att vi har; 

1. Riskaversiv 

0. Ej riskaversiv 

 

Vi gjorde detta då det är lättare att tolka resultaten. Alternativet som är kodat riskaversiv 

består av alla observationen där deltagare valde det säkra alternativet för Krona/Klave 25, 

Krona/Klave 50 och Krona/Klave 75.  

 

Krona/Klave 25: Vad väljer du? 

1. 25 kronor med säkerhet 

0. Spela (krova/klave) om 200 kronor 

 

Krona/Klave 50: Vad väljer du? 

1. 50 kronor med säkerhet 

0. Spela (krova/klave) om 200 kronor 
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Krona/Klave 75: Vad väljer du? 

1. 75 kronor med säkerhet 

0. Spela (krova/klave) om 200 kronor 

 

Krona/Klave 100: Vad väljer du? 

1. 100 kronor med säkerhet 

0. Spela (krova/klave) om 200 kronor 

 

Krona/Klave 125: Vad väljer du? 

1. 125 kronor med säkerhet 

0. Spela (krova/klave) om 200 kronor 

 

Krona/Klave 150: Vad väljer du? 

1. 150 kronor med säkerhet 

0. Spela (krova/klave) om 200 kronor 

 

Krona/Klave 175: Vad väljer du? 

1. 175 kronor med säkerhet 

0. Spela (krova/klave) om 200 kronor 

 

Ålder: Hur gammal är du?  

1. <20 

2. 20-24 

3. 25-29 

4. 30> 

 

Gymnasieutbildning: Vilken gymnasieutbildning har du läst?  

1. Samhällsinriktning 

0. Natur eller teknisk inriktning 

 

Program: Vid vilken program studerar du? 

1. Aff.jur-programmet 

0. I-programmet 

 

Läsår: Vilket år läser du? 

1. Första året 

2. Andra året 

3. Tredje året 

4. Fjärde året 

5. Femte året 

Antal hp kvar: Hur många högskolepoäng har du kvar till du kan avlägga din examen?  
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Timmar: Hur många timmar i veckan lägger du i snitt ner på dina studier (inklusive 

schemalagd undervisning)?  

1. <5 

2. 5-10 

3. 10-20 

4. 20-30 

5. 30-40 

6. 40-45 

7. 45> 

 

Självförtroende: Hur duktig anser du att du är i relation till andra i din årskurs? 

1. Mycket sämre 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. Mycket bättre 

Självförtroende_dummy (för hypotesprövning): 

 

1. Ja 

0. Nej 

 

Vi kodade om då det är lättare att tolka resultaten. Personer som svarade att de har ett 

självförtroende på fem eller högre valde vi att koda som att de har bra självförtroende. 

 

Barn: Har du egna barn?  

 

1. Ja 

0. Nej 

 

Barn i framtiden: Tror du att du vill ha barn i framtiden?  

 

1. Ja 

0. Nej 

 

Föräldraledighet: Om du får barn hur tror du att du och din partner kommer att dela på 

föräldraledigheten? (Jag vill vara hemma _____% av föräldraledigheten.) 

 

Kön: Vad identifierar du dig som?  

 

1. Man 

0. Kvinna 
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Appendix C – Korrelationsmatris 
 

Tabell 15: Korrelationsmatris 

 Förväntad ingångslön Man Självförtroende Förhandla Riskaversiv Tävla i sifferdelen Tävla i orddelen 

Förväntad ingångslön 1,000 0,260 0,193 0,172 – 0,061 0,182 0,099 

Man 0,260 

 

1,000 0,042 0,116 – 0,096 0,164 0,116 

Självförtroende 0,193 0,042 1,000 0,049 0,049 0,144 0,008 

Förhandla 0,172 

 

0,116 0,049 1,000 – 0,086 0,079 0,038 

Riskaversiv – 0,061 

 

– 0,096 0,049 – 0,086 1,000 – 0,083 – 0,076 

Tävla i sifferdelen 0,182 0,164 0,144 0,079 – 0,083 1,000 0,445 

Tävla i orddelen 0,099 0,116 0,008 0,038 – 0,076 0,445 1,000 

Aff.jur-programmet – 0,508 – 0,235 0,135 – 0,118 0,108 – 0,040 0,015 

Mansdominerad 0,152 – 0,155 – 0,060 0,099 – 0,169 0,068 0,048 

Storstad 0,225 

 

0,119 0,015 0,022 – 0,023 0,152 0,130 

Karriärbenägen 0,127 0,067 0,156 0,088 0,003 0,160 0,010 

Arbetslivserfarenhet 0,113 – 0,065 0,051 0,079 – 0,086 0,157 0,045 

Privat sektor 0,237 

 

0,270 0,042 0,197 – 0,101 0,118 0,111 

Förväntad snittingångslön 0,794 0,252 0,056 0,098 – 0,038 0,149 0,034 

 



63 

 

Tabell 15: Korrelationsmatris forts. 

 
 Aff.jur-programmet Mansdominerad Storstad Karriärbenägen Arbetslivserfarenhet Privat Förväntad snittingångslön 

Förväntad ingångslön – 0,508 0,152 0,225 0,127 0,113 0,237 0,794 

Man – 0,235 

 

– 0,155 0,119 0,067 – 0,065 0,270 0,252 

Självförtroende 0,135 – 0,060 0,015 0,156 0,051 0,042 0,056 

Förhandla – 0,118 

 

0,099 0,022 0,088 0,079 0,197 0,098 

Riskaversiv 0,108 

 

– 0,169 – 0,023 0,003 – 0,086 – 0,101 – 0,038 

Tävla i sifferdelen – 0,040 0,068 0,152 0,160 0,157 0,118 0,149 

Tävla i orddelen 0,015 0,048 0,130 0,010 0,045 0,111 0,034 

Aff.jur-programmet 1,000 – 0,225 – 0,140 0,109 – 0,026 – 0,307 – 0,548 

Mansdominerad – 0,225 1,000 – 0,035 – 0,002 0,115 0,192 0,092 

Storstad – 0,140 

 

– 0,035 1,000 0,270 0,063 0,220 0,156 

Karriärbenägen 0,109 – 0,002 0,270 1,000 0,058 0,230 0,032 

Arbetslivserfarenhet – 0,026 0,115 0,063 0,058 

 

1,000 0,066 0,051 

Privat sektor – 0,307 

 

0,192 0,220 0,230 0,066 1,000 0,182 

Förväntad snittingångslön – 0,548 

 

0,092 0,156 0,032 0,051 0,182 1,000 
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Appendix D – Regressionsmodeller  
 

Tabell 16: OLS-skattning med kontrollvariabler för förväntad ingångslön 

Variabler Alla I-programmet Aff.jur-programmet 

Man 822,5** 

(392,8) 

879,6* 

(468,1) 

– 175,0 

(850,9) 

Självförtroende 743,5*** 

(175,0) 

753,3*** 

(205,7) 

644,4* 

(378,8) 

Förhandla 520,5 

(408,1) 

58,9 

(489,8) 

1 765,8** 

(818,2) 

Riskaversiv 172,7 

(436,1) 

280,7 

(537,1) 

206,2 

(801,5) 

Tävla i sifferdelen 236,9 

(398,6) 

540,9 

(473,4) 

– 574,3 

(758,5) 

Tävla i orddelen 391,4 

(404,4) 

417,1 

(468,5) 

74,9 

(855,6) 

Aff.jur-programmet – 3 840,4*** 

(462,8) 

  

Mansdominerad 456,1 

(374,1) 

337,9 

(427,3) 

910,4 

(834,5) 

Storstad 731,5* 

(401,9) 

605,8 

(472,9) 

1 915,0** 

(823,7) 

Karriärbenägenhet 301,5* 

(169,1) 

468,7** 

(199,3) 

– 207,2 

(328,5) 

Arbetslivserfarenhet 533,3 

(432,0) 

436,7 

(507,9) 

118,3 

(913,4) 

Privat sektor – 419,2 

(563,9) 

– 273,4 

(771,6) 

– 447,5 

(865,3) 

Konstant  23 530,5*** 

1 186,5 

22 823,2*** 

(1 458,5) 

22 721,1*** 

(2 319,8) 

R2 0,397 0,209 0,296 

n 232 179 53 
Notera att * indikerar på statistisk signifikans på 10 % nivå, ** på 5 % nivå och *** på 1 % nivå. Standardfel 

anges inom parantes.  
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Appendix E – Tabeller för känslighetsanalys  
Tabell 17: OLS-skattning för förväntad ingångslön för alla deltagare inkluderat förväntad snittingångslön 

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8 

Man 1 742,5*** 

(426,0) 

1 691,0*** 

(419,6) 

1 586,9*** 

(419,0) 

1 564,8*** 

(421,3) 

1 457,4*** 

(424,1) 

1 451,5*** 

(425,4) 

687,6* 

(374,6) 

185,9 

(268,5) 

Självförtroende  590,0*** 

(201,8) 

570,6*** 

(200,3) 

577,4*** 

(200,9) 

528,1*** 

(202,1) 

531,8*** 

(202,9) 

778,7*** 

(176,2) 

538,7*** 

(126,4) 

Förhandla   1 022,3** 

(471,3) 

1000,7** 

(473,4) 

959,4** 

(472,0) 

959,7** 

(472,9) 

605,5 

(407,6) 

543,8* 

(289,9) 

Riskaversiv    – 295,5 

(506,3) 

– 231,5 

(505,4) 

– 226,1 

(506,8) 

72,7 

(436,0) 

– 113,1 

(310,3) 

Tävla i sifferdelen     711,7* 

(412,7) 

651,5 

(459,7) 

513,9 

(394,7) 

49,5 

(282,4) 

Tävla i orddelen      141,9 

(471,8) 

377,2 

(405,6) 

446,8 

(288,5) 

Aff.jur-programmet       – 3 907,0*** 

(432,2) 

– 1 042,5*** 

(362,9) 

Förväntad 

snittingångslön 

       0,831*** 

(0,056) 

Konstant 28 712,6*** 

(336,8) 

26 054,2*** 

(967,6) 

25 436,5*** 

(1 001,2) 

25 495,6*** 

(1 007,8) 

25 443,8*** 

(1 003,9) 

25 367,9*** 

(1 036,9) 

25 736,6*** 

(890,5) 

2 439,3 

(1 693,8) 

R2 0,068 0,101 0,120 0,121 0,132 0,133 0,364 0,680 

n 232 232 232 232 232 232 232 232 
Notera att * indikerar på statistisk signifikans på 10 % nivå, ** på 5 % nivå och *** på 1 % nivå. Standardfel anges inom parantes.
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Tabell 18: OLS-skattning för förväntad snittingångslön för alla deltagare 

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5  Modell 6 Modell 7 

Kön 1 409,2*** 

(355,9) 

1 398,4*** 

(356,6) 

1 355,1*** 

(358,8) 

1 349,2*** 

(361,1) 

1 265,3*** 

(363,9) 

1 277,5*** 

(364,6) 

603,6* 

(317,6) 

Självförtroende  123,6 

(171,5) 

115,5 

(171,6) 

117,3 

(172,2) 

78,7 

(173,4) 

71,0 

(173,9) 

288,8* 

(149,4) 

Förhandla   425,3 

(403,7) 

419,5 

(405,8) 

387,3 

(404,9) 

386,7 

(405,4) 

74,3 

(345,6) 

Riskaversiv    – 78,9 

(433,9) 

– 28,9 

(433,7) 

– 40,0 

(434,4) 

223,6 

(369,7) 

Tävla i sifferdelen     556,5 

(354,3) 

680,1* 

(394,1) 

558,8* 

(334,6) 

Tävla i orddelen      – 291,3 

(404,5) 

– 83,7 

(343,9) 

Program       – 3 446,8*** 

(366,4) 

Konstant 28 390,8*** 

(281,3) 

27 834,1*** 

(822,3) 

27 577,1*** 

(857,5) 

27 592,9*** 

(863,7) 

27 552,4*** 

(861,3) 

27 707,9*** 

(888,9) 

28 033,2*** 

(755,1) 

R2 0,064 0,066 0,070 0,071 0,081 0,083 0,342 

n 232 232 232 232 232 232 232 
Notera att * indikerar på statistisk signifikans på 10 % nivå, ** på 5 % nivå och *** på 1 % nivå. Standardfel anges inom parantes. 
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Tabell 19: OLS-skattning för förväntad ingångslön för I-programmet inkluderat förväntad snittingångslön 

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 

Man 1 198,2*** 

(458,3) 

993,4** 

(441,4) 

975,5** 

(442,5) 

981,6** 

(448,3) 

768,3* 

(450,3) 

758,5* 

(451,1) 

127,7 

(330,9) 

Självförtroende  855,0*** 

(206,0) 

856,0*** 

(206,2) 

853,2*** 

(208,9) 

791,1*** 

(207,4) 

802,5*** 

(208,2) 

604,3*** 

(151,8) 

Förhandla   377,6 

(493,9) 

377,3 

(495,3) 

245,8 

(491,2) 

243,7 

(491,8) 

405,7 

(356,8) 

Riskaversiv    52,2 

(542,5) 

142,7 

(536,0) 

171,0 

(537,9) 

– 295,7 

(391,8) 

Tävla i sifferdelen     1 030,9** 

(418,9) 

875,8* 

(465,9) 

327,9 

(340,7) 

Tävla i orddelen      361,9 

(473,6) 

405,0 

(343,4) 

Förväntad 

snittingångslön 

      0,812*** 

(0,065) 

Konstant 29 875,0*** 

(379,9) 

26 180,2*** 

(961,5) 

25 892,6*** 

(1 033,5) 

25 891,9*** 

(1 036,5) 

25 867,9*** 

(1 021,8) 

25 668,5*** 

(1 055,8) 

2 793,4 

(1 983,8) 

R2 0,037 0,123 0,126 0,126 0,156 0,158 0,560 

n 179 179 179 179 179 179 179 

Notera att * indikerar på statistisk signifikans på 10 % nivå, ** på 5 % nivå och *** på 1 % nivå. Standardfel anges inom parantes
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Tabell 20: OLS-skattning för förväntad snittingångslön för I-programmet 

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5  Modell 6 

Kön 919,4** 

(373,2) 

844,3** 

(373,1) 

849,7** 

(374,7) 

910,7** 

(378,1) 

775,8** 

(382,8) 

777,2** 

(384,0) 

Självförtroende  313,6* 

(174,1) 

313,3* 

(174,6) 

285,1 

(176,2) 

245,9 

(176,3) 

244,2 

(177,3) 

Förhandla   – 113,6 

(418,2) 

– 116,7 

(417,8) 

– 199,9 

(417,5) 

– 199,6 

(418,7) 

Riskaversiv    522,0 

(457,6) 

579,2 

(455,6) 

575,1 

(457,9) 

Tävla i sifferdelen     652,2* 

(356,1) 

674,9* 

(396,7) 

Tävla i orddelen      – 53,1 

(403,2) 

Konstant 29 446,4*** 

(309,3) 

28 091,4*** 

(812,8) 

28 177,9*** 

(875,0) 

28 171,3*** 

(874,3) 

28 156,2*** 

(868,5) 

28 185,4*** 

(898,9) 

R2 0,033 0,051 0,051 0,058 0,076 0,076 

n 179 179 179 179 179 179 

Notera att * indikerar på statistisk signifikans på 10 % nivå, ** på 5 % nivå och *** på 1 % nivå. Standardfel anges inom parantes
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Tabell 21: OLS-skattning för förväntad ingångslön för Aff.jur-programmet inkluderat förväntad snittingångslön 

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 

Man 387,1 

(695,4) 

434,8 

(670,7) 

110,9 

(659,9) 

103,8 

(670,9) 

106,4 

(676,0) 

40,2 

(686,6) 

– 18,5 

(445,4) 

Självförtroende  722,7** 

(327,1) 

520,3 

(326,6) 

525,1 

(333,6) 

565,3 

(344,6) 

570,4 

(346,6) 

367,3 

(226,3) 

Förhandla   1 616,5** 

(710,8) 

1 632,9** 

(738,2) 

1 587,9** 

(748,7) 

1 589,4** 

(752,9) 

964,7* 

(494,5) 

Riskaversiv    72,1 

(750,5) 

43,7 

(758,0) 

24,0 

(762,9) 

351,0 

(496,5) 

Tävla i sifferdelen     – 354,0 

(667,6) 

– 580,5 

(747,7) 

– 731,7 

(485,4) 

Tävla i orddelen      531,3 

(772,4) 

562,8 

(501,0) 

Förväntad 

snittingångslön 

      0,902*** 

(0,112) 

Konstant 26 612,9*** 

(448,0) 

23 116,2*** 

(1 640,4) 

23 156,7*** 

(1 576,1) 

23 105,5*** 

(1 679,2) 

23 115,7*** 

(1 692,0) 

22 879,3** 

(1 735,9) 

299,5 

(3 031,9) 

R2 0,006 0,094 0,181 0,181 0,186 0,194 0,668 

n 53 53 53 53 53 53 53 

Notera att * indikerar på statistisk signifikans på 10 % nivå, ** på 5 % nivå och *** på 1 % nivå. Standardfel anges inom parantes.
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Tabell 22: OLS-skattning för förväntad snittingångslön för Aff.jur-programmet 

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5  Modell 6 

Kön 152,5 

(553,2) 

176,4 

(549,0) 

24,4 

(558,9) 

61,8 

(566,2) 

60,7 

(571,8) 

65,1 

(583,7) 

Självförtroende  362,6 

(267,7) 

267,6 

(276,6) 

242,7 

(281,6) 

225,4 

(291,5) 

225,1 

(294,7) 

Förhandla   758,9 

(602,0) 

673,1 

(623,1) 

692,5 

(633,3) 

692,4 

(640,1) 

Riskaversiv    – 376,1 

(633,4) 

– 363,8 

(641,2) 

– 362,5 

(648,6) 

Tävla i sifferdelen     152,7 

(564,7) 

167,6 

(635,7) 

Tävla i orddelen      – 34,9 

(656,7) 

Konstant 26 483,9*** 

(356,4) 

24 729,4*** 

(1 342,8) 

24 748,4*** 

(1 335,0) 

25 015,6*** 

(1 417,3) 

25 011,2*** 

(1 431,3) 

25 026,8) 

(1 475,9) 

R2 0,001 0,037 0,067 0,074 0,075 0,075 

n 53 53 53 53 53 53 

Notera att * indikerar på statistisk signifikans på 10 % nivå, ** på 5 % nivå och *** på 1 % nivå. Standardfel anges inom parantes. 

 

 

 

 

 

 


