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Ingångslön, en fråga om kön 

Ingenjörstudenters förväntningar 
 

Elin Österberg 

 

Svensk lönestatistik visar att manliga och kvinnliga ingenjörer har 

ojämnlika lönenivåer, till männens fördel. Tidigare studier har belyst att 

kvinnor har bristande tillit till sin förhandlingsförmåga och många studier 

har också visat att män har högre löneanspråk än kvinnor. Aktuell studie har 

ämnat identifiera faktorer som påverkar studenters förväntade löneanspråk 

för ingångslön. Resultaten här baseras på en enkätundersökning besvarad av 

137 ingenjörsstudenter. Studiens resultat bekräftar tidigare studiers gällande 

mäns och kvinnors löneanspråk och förhandlingsförmåga, män anger högre 

värden för båda dessa variabler. Studien har kunnat synliggöra avgörande 

faktorer för studenters löneanspråk. Starkast prediktor för deltagarnas 

förväntade löneanspråk är variablerna kön, examensgrad och ålder. 

Könskillnader diskuteras för dessa resultat.  

  

Key words: starting salary, expectations, negotiation skill, gender, engineer 

students 

 

 

Inledning 
 

Svensk lönestatstik visar att män har en högre genomsnittlig månadslön än kvinnor inom 

samma ålderskategori. Denna skillnad visar sig för flertalet civilingenjörsinriktningar, enligt 

Statistiska centralbyrån (2009). Kvinnliga ingenjörer har en lägre ingångslön än det motsatta 

könet (Sjöman, 2009). Nämnd statistik är oroväckande då en undersökning visat att 

ingångslön hade direkta effekter på anställdas löneutveckling (Barron, 2003). Barron har 

också visat skillnader mellan könen för hur bekväma de känner sig i en förhandlingssituation. 

Könens uppfattning om rätten till hög lön kan leda till skillnader i förhandlingstaktik, vilket 

påverkar resultatet av en förhandling. Studier har visat att män och kvinnor har olika stark tro 

på sin förmåga; så kallad self-efficacy (Bergman & Scott, 2001). Self-efficacy uppges 

påverka hur en person uppfattar en förhandlingssituation. Kvinnor ser på en 

förhandlingssituation som mindre kontrollerbar än män och uppvisar därför lägre tro på sin 

förmåga i en förhandlingssituation (Stevens, Bavetta & Gist, 1993). Vidare påverkar tron på 

den egna akademiska förmågan utveckling och karriärmål inom arbetslivet (Bandura, 

Barbaranelli, Caprara & Pastroelli, 2001).  

 Studien börjar med att presentera teori för män och kvinnors löneanspråk, ge en 

redogörelse för könens förhandlingsförmåga och nivå av self-efficacy. Det centrala för 

studien är att undersöka könens förväntade löneanspråk och predicerande faktorer för 

variabeln förväntat löneanspråk. 
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Löneanspråk 
 

Barron (2003) genomförde en experimentell studie med utgångspunkt i en simulerad 

löneförhandling. Innan förhandlingen påbörjades hade deltagarna erbjudits ett jobb med en 

lön om 61 000 dollar och en tillhörande bonus om 5000 dollar. Den erbjudna lönen var något 

lägre än vad de flesta studenter inom Master of Business Administration (MBA) kunde 

förvänta sig för en sådan position vid tidpunkten. Deltagarna fick också information om att 

två andra män och kvinnor erbjudits en liknande tjänst genom ett annat företag men deras lön 

hade varit tio procent högre. Deltagarna fick också information om att medelingångslönen för 

MBA studenter är 63 000 dollar. Efter förhandlingen intervjuades deltagarna om sin egen 

uppfattning om hur förhandlingen gick och hur de uppskattar sitt värde i jämförelse med 

andra. Resultatet visar att männens löneanspråk var signifikant högre än kvinnornas i studien, 

trots att det inte var några skillnader mellan könen i termer av ålder, erfarenhet av 

förhandlingsteknik, träning av den samma eller tidigare erfarenheter av löneförhandling. 

Barron visade också att kvinnor i jämförelse med män var signifikant mer osäkra på hur 

mycket de var värda i lön. Män angav däremot oftare än kvinnor att de var värda mer i lön än 

andra individer. De flesta kvinnliga deltagarna avsåg att begära samma lön som andra kvinnor 

hade. Samtidigt indikerade resultaten att många män hade för avsikt att begära mer i lön än 

andra män. Vidare argumenterar Barron för att personer med liknande löneanspråk som 

personer som redan har en anställning på företaget i större utsträckning riskerar att erhålla en 

lägre lön, vilket därmed öppnar upp för löneskillnader. Barron (2003) visade också att det 

första löneanspråket som anges korrelerar med den slutliga lönen, för både män och kvinnor. 

 Andersson-Stråberg, Sverke & Hellgren, (2007) studerade upplevelsen av en rättvis 

betalning.  Delar av studien syfte var att diskutera hur faktorer relaterade till lönesättning 

påverkar de anställdas uppfattning om en rättvis betalning.  Variabler som kunde relateras till 

arbetsklimat och lönesättning var avgörande för bedömningen av en rättvis lön. Dessa resultat 

kvarstår även efter kontroller av demografisk data. Resultatet visade att trots att det råder 

skillnader mellan män och kvinnors lönenivåer rapporterar kvinnor om mer rättvis betalning 

än män. Resultatet förklarades av att kvinnor lägger en annan tonvikt på pengar och har andra 

aspekter än män på lönesättningen vilket påverkar deras bedömningar av vad som är en rättvis 

standard (Andersson-Stråberg et al., 2003; Barron, 2003).    

 I en experimentell studie genomförd av Blanton, George och Crocker (2001), deltog 50 

män och 50 kvinnor. Studiens resultat baserades på två experimentella utformningar. I 

experimentet fick deltagarna inledningsvis genomföra en arbetsuppgift för att sedan uppskatta 

hur mycket de ville ha betalt för genomfört arbete. I den andra experimentutformningen fick 

deltagarna först information om jobberbjudandet och därefter fick de ta ställning till vilken 

lön de ville få i ersättning för att utföra jobbet. Resultatet visade att kvinnor i jämförelse med 

män hade lägre förväntningar på betalning av ett jobb som de redan genomfört och kvinnorna 

nöjde sig därmed med en lägre betalning än männen. Däremot hade kvinnor och män samma 

förväntningar på en lön som svarade mot ett jobberbjudande. Vidare visade resultatet att 

kvinnor vidtog jämförelser inom gruppen kvinnor när de skulle bedöma betalningen för 

genomfört jobb, vilket bekräftar Barrons resultat (2003). Kvinnorna rättade med andra ord in 

sig mot den betalning som könet vanligtvis får för uppgifter av genomfört slag. Däremot 

jämförde sig kvinnor med män när de skulle ange sin uppskattning av tillfredställande 

betalning inför ett jobberbjudande. Vidare har Gasser och Flint (2000) visat att individer 

förväntar sig högre betalning för mansdominerade arbeten. 

 En annan studie har visat att män har högre lön än kvinnor även då variabler som antal 

arbetade timmar, utbildningsbakgrund och självförtroende kontrollerats. Resultatet visade att 

män uppnår signifikant högre lön än kvinnor och anger högre självförtroende för ledarskap 

och social förmåga medan kvinnor har signifikant högre akademiska betyg än män (Tsui, 
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1998). Tsui visade att kvinnor tilldelas signifikant högre akademiska betyg än män och lyfter 

fram Rumbergers och Thomas resultat (1993) som visat att en students prestation i skolan och 

kvalité på skoluppgifter påverkar förtjänster i arbetslivet. Resultatet baseras på studier av män 

och kvinnor i början av sin karriär; 95 % av deltagarna var i åldrarna 25 till och med 26 år.  

 

 

Förhandlingsförmåga 
 

Studier har visat att män tenderar att förhandla till sig högre ingångslöner än kvinnor (Gerhart 

& Ryners, 1991; Stevens et al. 1993). Andra studier har visat att det inte är några större 

skillnader mellan mäns och kvinnors resultat av en förhandling, detta trots att kvinnor talar 

om att de känner sig mindre tillfredställda med sitt uppträdande under förhandlingen och 

också mindre säkra på sin förmåga att genomföra en förhandling (Watson & Hoffman, 1996).  

 Barron (2003) förde även diskussioner om att människors socialiceringsprocess med 

hänsyn till psykologiska processer och sociala restriktioner av äganderätt och berättigande 

påverkar kvinnors tro och beteende i samband med löneförhandlingar. Barron framhöll att det 

är värdefullt att i framtiden studera om de kvinnor som anger högre löneanspråk än 

genomsnittet blir straffade eller uppfattas negativt av omgivningen. Det sistnämnda 

resonemanget förde även Wade (2001).  Andra forskare har framfört att en kvinna kan skada 

sin relation till den arbetsgivare som ämnar anställa henne i de fall då hon begär en högre lön. 

Beteendet får negativa konsekvenser då det kan uppfattas som aggressivt och själviskt 

(Jannoff-Bulman & Wade, 1996).  

 Att män och kvinnor uppnår olika resultat av sina förhandlingar förklarar Watson (1994) 

som en följd av förhandlarens status. Denne menar att man inte kan förvänta sig att en person 

med relativt lite makt förhandlar till sig ett framgångsrikt utfall. Watson studerade åtta fall där 

hon undersökte variablerna köns och status påverkan på beteende under en förhandling och 

resultatet av en förhandling. Kvinnor är varken mjukare eller mindre effektiva förhandlare än 

män. I enbart ett av de studerade fallen fann Watson att förhandlarens kön hade avgörande 

effekt för förhandlarens beteende och förhandlingens resultat. Watsons resultat visade att 

kvinnors beteende i jämförelse med mäns beteende i större grad påverkas av vilket kön 

hennes motståndare har. När en kvinna kände sig underlägsen en manlig opponent blev 

kvinnorna mer aggressiva. Starka kvinnor var mer ovilliga eller oförmögna att hitta en lösning 

av ge och ta karaktär när de förhandlade med andra kvinnor än vad starka män var när de 

mötte manliga opponenter. Avslutningsvis i studien talar Watson om att kvinnliga deltagare i 

en förhandling bör lära sig att försvara sina egna intressen samtidigt som de upprätthåller en 

positiv relation med den andre parten.  

 Även Stuhlmacher och Walters (1999) har synliggjort effekter av kön på resultaten av en 

förhandling, genom sin metaanalys. Analysen visade att kön påverkar resultatet av en 

förhandling. Männen förhandlade till sig signifikant bättre resultat än kvinnorna. Kvinnors 

lägre löner kan förklaras av att de sätter större värde i att vårda sina relationer med sin 

arbetsgivare än att erhålla några hundralappar till i månaden. Dessa åsikter baserades på 

tidigare resultat (Tannen, 1990 enligt Stuhlmacher & Walters, 1999) som visat att kvinnor är 

mer motiverade av att upprätthålla goda relationer med sin opponent, till skillnad från män 

som är mer motiverade av tävling och status.    

 Wade (2001) å sin sida menade att kvinnor inte saknar de färdigheter eller det 

självförtroende som påverkar resultatet av en förhandling. Kvinnor bör utifrån sina 

förutsättningar kunna förhandla fram samma resultat som män. Wade menade att kvinnor tar 

intryck och lärdom av flera källor som ger uttryck för att det inte är ett lämpligt feminint 

beteende att be om saker för sin egen vinning. Detta är en stor orsak till att kvinnor når ett 

lägre resultat av sina löneförhandlingar. Med hänsyn till detta är det värdefullt att förstå mäns 
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och kvinnors förhandlingsbeteende. Wade framhöll begreppen other- och self-advocacy. 

Other-advocacy benämns som maktanvändning och försök att påverka som genomförs till 

fördel för andra människor. Medan self-advocacy är individens försök att påverka till sin egen 

fördel. Det talas om att kvinnor är mer till freds och mer framgångsrika när de använder sig av 

other-advocacy då det innebär att göra förfrågningar för andra. Män å andra sidan är mer 

bekväma när de genomför diskussioner till fördel för sig själva. Därför är män i jämförelse 

med kvinnor mer framgångsrika med sina löneanspråk i löneförhandlingar då dessa gynnar 

den egna individen. Detta bidrar också till att män uppnår en högre lön än kvinnor (Wade, 

2001). Även O´Shea och Bush (2002) lyfter fram ytterligare variabler som är avgörande för 

individers engagemang för en löneförhandling. Dessa har visat att individer med 

yrkeserfarenhet i större utsträckning förhandlar om sina löner än de individer som inte har 

någon yrkeserfarenhet. Dessa författare visade också att en större mängd kvinnor än män av 

studiens deltagare förhandlade om sina löner.  

 I en studie från 1996 lät Watson och Hoffman 80 utövande chefer, delta i en simulerad 

förhandlingssituation. Män och kvinnor var i studien slumpvis indelade i par och deltog i en 

förhandling, i vilken parterna skiftade i organisatorisk makt. Studiens syfte var att undersöka 

direkta effekter av kön och makt i en förhandling. Resultatet visade att kvinnor rapporterade 

signifikant lägre självförtroende än män och även förväntade sig mer samarbete under 

förhandlingen än männen gjorde. Däremot fanns det inga könsskillnader för känslan av 

konkurrenskraft eller makt. Nämnda mätningar genomfördes innan förhandlingen påbörjats. 

Studien visade också att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan män och kvinnors 

beteende under en förhandling, det fanns heller inget samband mellan kön och makt som 

kunde visa på att män generellt sett var mer dominanta och kvinnor var mer passiva än män. 

Efter förhandlingen fick deltagarna skatta sina upplevelser och då syntes effekter av kön, 

kvinnor gav uttryck för lägre självförtroende, det vill säga bedömning av sin förmåga att 

prestera och var även mindre tillfredställda med sitt eget uppträdande under förhandlingen i 

jämförelse med män. Trots detta fanns inte några skillnader mellan könen för deras upplevelse 

av makt under förhandlingen, för resultaten de uppnådde genom förhandlingen eller 

reaktionerna för den andra parten. De deltagare som bedömdes ha mycket makt oavsett kön 

var mer samarbetsvilliga och upplevde att de uppnådde resultat genom sitt samarbete. 

Samtidigt upplevde chefer med liten makt en känsla av att de gynnade de egna behoven på 

bekostnad av den andre parten,  

 I en undersökning har MBA-studenter inledningsvis lyssnat till instruktioner i 

förhandlingsteknik, därefter fick de delta i övningar som gynnade den egna måluppfyllelsen 

eller vägledning av den egna individen, vidare nämnd som self-management. Därefter fick 

deltagarna delta i en löneförhandling som styrdes av tränade medlemmar i 

undersökningsprojektet, vilka använde sig av standardiserade guider för att tillmötesgå 

löneökningar. För de deltagare som utövade målträning hade både män och kvinnor ökat sin 

önskan om lön. Fortfarande kvarstod könsskillnader för lönenivåerna efter förhandlingen. I 

jämförelse med männen förhandlade kvinnor fortfarande om en lägre lön efter träningen. Män 

och kvinnors skilda lönenivåer kan förklaras av att ett svåruppnåeligt mål ofta leder till bättre 

prestationer än mindre svåruppnåeliga mål. Då kvinnor angav en lägre lön än män som sitt 

mål, trots genomförda övningar kom detta att påverka deras utfall av förhandlingen i högre 

grad än vad som skedde för männen. Effekterna av self-management träning visade att båda 

könen förhandlade om en högre lön efter än innan träningen. Resultatet visar också att 

övningarna hade störst effekt för de kvinnliga deltagarna, vilkas lön skiljde sig mest åt innan 

och efter övningen. Detta förklarades av att kvinnorna i högre grad än männen efter övningar 

för self-management upplevde ökad grad av kontroll under förhandlingen. Studien visar också 

att individens målsättning, self-efficacy och upplevd kontroll signifikant påverkar 

löneförhandlingars resultat (Stevens et al., 1993). 
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Self-efficacy 
 

Self-efficacy beskriver människans tro på den egna förmågan. Genom en del av studierna 

ovan framgår att self-efficacy kan komma att påverka en löneförhandling. De aktiviteter som 

individen väljer att genomföra avgörs av individens egna bedömningar av hans eller hennes 

möjligheter att genomföra handlingen (Bandura, 1997). Generellt gäller att en individ 

engagerar sig i aktiviteter vilka hon tror sig ha goda chanser att kunna genomföra med fullgott 

resultat (Bandura, 1986).  

 Avgörande för nivå av self-efficacy är påverkan från fyra olika informationskällor: mastery 

experience, vicarious experience, verbal persuasion och physiological and effective states 

(Bandura, 1977, 1986, 1997). Tidigare erfarenheter av att vara framgångsrik inom en liknande 

uppgift har positiv inverkan på individens fortsatta engagemang för snarlika aktiviteter, vilket 

framgår av informationskällan mastery experience (Bandura, 1977). Vicarious experience, 

observationsinlärning på svenska, är iakttagande av en annan individs genomförande av en 

uppgift och resultatet av denna.  En framgångsrik iakttagen uppgift förstärker iakttagarens tro 

på den egna förmågan inför hanterandet av liknande uppgifter (Bandura, 1977, 1997). 

Bedömningen av den egna kompetensen påverkas positivt av uppmuntran (Bandura, 1977). 

Tvärt om gäller då individen lyssnar till nedslående kommentarer (Bandura, 1997).  Den sista 

av de fyra informationskällorna är phsyiological och effective states, enligt Bandura (1977) 

har individens fysiska och emotionella tillstånd betydelse för dennes insats inför en viss 

uppgift.  

 I en framställning från 1994 förklarade Bandura att self-efficacy inverkar på 

prestationsförmåga likväl som den kognitiva upplevelsen gör. En avancerad och krävande 

uppgift uppfattas som utmanande av en individ vars nivå av self-effiacy är hög. Detta bidrar 

till ett stort engagemang och reducerar stress. Högre nivå av self-efficacy främjar ambitionen 

att anta utmaningar och ökar förmågan till analytiskt tänkande hos individen. Det motsatta 

gäller för en individ vars self-efficacy är låg, denna är avvaktande inför svåra uppgifter, gör 

färre ansträngningar och ger lättare upp (Bandura, 1994).   

 

 Self-efficacy i arbets- och studiesammanhang. Tidigare resultat från Bergman och Scott 

(2001) antyder att kvinnor generellt sett har mindre tilltro till sin kompetens än män har. 

Liknande resultat presenterar Johnsson, Stone och Phillips (2008), då deras studie visat att 

amerikanska män har högre tilltro till sin förmåga för ämnet IT i jämförelse med amerikanska 

kvinnor. 

 Scott och Ciani (2008) har visat att studenter uppvisar mer anpassningsbar tro på sig själva 

när det kommer till uppgifter som kan knytas samman med efterföljande karriärval. Studier av 

barn har konstaterat att pojkar i jämförelse med flickor har en högre förväntad tro på sig själva 

för yrken inom militären, teknologi, vetenskap och polis. Flickor uppvisar däremot högre 

förväntad self-efficacy inom utbildning och hälsorelaterade områden (Bandura, Barbaranelli, 

Caprara & Pastorelli, 2001). Trots att flickor har en hög begåvning har resultat visat att flickor 

ofta underskattar sin förmåga att prestera (Pajares, 1996). Bandura et al. (2001) menade att 

mycket av detta är uppseendeväckande då pojkar och flickor presterar på samma nivå i 

skolan. En förklaring till de resultat som diskuteras kan vara socialiseringsprocessen, vilken 

antas ha en större inverkan på kvinnors self-efficacy än vad akademisk prestation och andra 

bakgrundsfaktorer har (Bandura et al., 2001). Andra studier har visat att högre betyg och 

akademisk self-efficacy ökar en individs chanser att efter avslutade studier hitta jobb. 

Dessutom utgör akademisk self-efficacy inverkan på karriärmål och utveckling inom 

arbetslivet. Individer med hög akademisk self-efficacy söker mer aktivt jobb och strävar i 

större utsträckning efter att göra karriär och utvecklas inom arbetslivet till skillnad från 

studenter med lägre self-efficacy (Pinquart, Juang & Silbereisen, 2002).  
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Ojämnlika lönenivåer 
 

Medlingsinstitutet redogör i sin rapport med resultat för 2008 skillnader mellan svenska män 

och kvinnors löner (Ekberg, Holmlund & Nekby 2009). Även då bakomliggande faktorer så 

som yrke, arbetslivserfarenhet, utbildningsområde och arbetsmarknad som arbetet utförs inom 

beaktats kvarstår skillnaderna. Medlingsinstitutets rapport visade att kvinnors löner i 

genomsnitt motsvarar 84,2 procent av mäns löner. Löneskillnaderna är som störst inom 

högutbildade yrken. Avslutningsvis betonas också att män och kvinnors skiftande yrkesval 

förklarar en stor del av löneskillnaderna. Statistik från Sveriges statistiska centralbyrå har 

också visat löneskillnader mellan män och kvinnor som är verskamma inom samma yrke. 

2008 års siffror i lönedatabasen visade att utbildade kvinnliga ingenjörer tjänar mindre än 

männen oavsett ålder, utbildningsnivå eller sektor (stat, landsting, kommun eller privat) de 

arbetar inom (Sverigesstatistiska centralbyrå, 2009). 

 Sveriges ingenjörsförbund rekommenderar sina medlemmar olika löneanspråk med hänsyn 

till den examen de erhåller. Civilingenjörer rekommenderas ett löneanspråk som är 1200 kr 

högre än de rekommenderade för högskoleingenjörer (Larsson, 2010). Under 2008 

genomförde Sveriges ingenjörsförbund en undersökning bland Sveriges ingenjörsstudenter. 

Undersökningen visade att mäns medelingångslöner för det första jobbet efter examen är 1000 

kronor högre än kvinnors medelingångslöner (Sjöman, 2009). Sjöman som är 

jämställdhetsansvarig för Sveriges ingenjörsförbund, har framfört att män har bättre förmåga 

att lyfta fram sina kunskaper och kvalitéer för en arbetsgivare i jämförelse med kvinnor. Detta 

kan bidra till att arbetsgivaren uppfattar män som mer kompetenta än kvinnor. Tolkningen 

bidrar till att män erbjuds en högre ingångslön än kvinnor. Ingenjörsförbundet har också visat 

att kvinnor förväntar sig en lägre ingångslön än män med samma utbildning. Skillnaderna 

uppgår till närmare 1000 kronor. Om kvinnor förväntar sig lägre ingångslön, begärd de en 

lägre ingångslön och kommer därmed också erbjudas en lägre ingångslön än männen, menar 
Sjöman (2009). 

  Statistik har visat att det råder skillnader mellan könens lönenivåer inom ingenjörsyrket 

och manliga och kvinnliga ingenjörsstudenter har skilda förväntningar på nivå av ingångslön. 

Därför ämnar studien belysa faktorer som är avgörande för män och kvinnors förväntade 

löneanspråk för ingångslöner. Studien är värdefull då tidigare forskning visat att ingångslöner 

ger förutsättningar för fortsatt löneutveckling. Genom att belysa faktorer som påverkar 

ingångslöner önskar författaren ge könen ökade möjligheterna till jämlika ingångslöner. 

Därmed finns goda chanser att med tiden minska de löneskillnader som det rapporteras om, 

inte minst inom ingenjörsyrket.  

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Studiens syfte är att belysa ingenjörsstudenters förväntade löneanspråk för ingångslön och 

kartlägga vilka faktorer som har betydelse för studenternas löneanspråk. Faktorer som 

studeras är deltagarnas akademiska self-efficacy, upplevd förhandlingsförmåga, uppfattningen 

om att individen låter sig påverkas från sociala normer och stereotyper, bedömning av den 

egna kompetensen i jämförelse med andra studenter, individens vilja att påverka sin 

ingångslön och slutligen deltagarens ambition att nå ekonomisk framgång. Studien ämnar 

också belysa effekter av kön på ingående variabler och studera vilken inverkan variabeln kön 

har för deltagarnas förväntade löneanspråk. Frågeställningar som ska besvaras genom studien 

är: 
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1 Finns det skillnader mellan könens bedömning av faktorerna akademisk self-

efficacy, den egna förhandlingsförmågan, tendensen att låta sig påverkas av 

sociala normer och stereotyper, bedömningen av den egna kompetensen i 

jämförelse med andra studenter, individens vilja att påverka sin ingångslön, 

deltagarens ambition att nå ekonomisk framgång och deltagarnas förväntade 

löneanspråk? 

 

2 Vilka av studiens studerade faktorer har avgörande betydelse för studentens 

Förväntade löneanspråk? Finns det könskillnader för dessa resultat? 

 

 

Metod 
 

 

Deltagare 
 

Då studien syftat att kartlägga studenters inställning till ingångslöner för att finna förklaringar 

till de löneskillnader som finns inom yrkessegmentet ingenjörer var det av intresse för studien 

att finna en koncentrerad kategori av deltagare. Studiens deltagare var studenter som utbildar 

sig inom yrkessegmentet ingenjörer på två högskolor i Mellansverige. Deltagare är studenter i 

avslutande skede av sin utbildning, eftersom det bedömdes att dessa studenter börjat fundera 

och diskutera arbetssökandet och tillhörande lönediskussioner, i större utsträckning än 

studenter som nyligen påbörjat sitt utbildningsprogram. Vidare avsåg studien att diskutera 

effekter av kön för resultatet. Därav var det av intresse att finna ett segment inom denna 

utbildningskategori där andelen studerande män och kvinnor var jämförbar. Deltagarna har 

varit studenter inom ingenjörsutbildningar med olika inriktning; samhällsbyggnad (åtta 

deltagare), medicinteknik (15 deltagare), ekonomi (13 deltagare), datateknik (23 deltagare), 

teknisk fysik (åtta deltagare), innovation (37 deltagare). 33 av studiens deltagare valde 

svarsalternativ annan, då inget av de valbara alternativen motsvarade dessa deltagares 

utbildningsinriktning. Vid ett tillfälle tilldelades enkäten studenter inom 

utbildningsinriktningen innovation och maskinteknik. Det är möjligt att många av dessa 

deltagare angivit svarsalternativ annan utbildning då de inte tyckt det var lämpligt att ange 

svarsalternativ innovation.  

 Inget generellt bortfall har förekommit i studien, däremot har ett partiellt bortfall 

förekommit: deltagaren hade inte besvarat centrala frågor i enkäten och denne blev därför 

med nödvändighet utesluten. Studiens resultat bygger på data från 137 deltagare; 60 % män 

respektive 40 % kvinnor. Av studiens 137 deltagare angav 87.6 % personer att de befann sig 

inom ålderspannet 18-28 år. 11.7 % av deltagarna var inom åldersgruppen 29-39 år och 0.7 % 

av deltagarna angav svarsalternativ 40-50 år.  38 män respektive 18 kvinnor bekräftar att de 

efter avslutade studier kommer erhålla en examen för högskoleingenjörer, 44 män respektive 

37 kvinnor uppgav att de skulle uppnå en civilingenjörsexamen. 

 Viss del av studiens resultat utgår ifrån en öppen enkätfråga. Denna gav deltagarna 

möjlighet att med egna ord beskriva sina tankar kring lönenivå och ingångslön, 49 deltagare 

bidrog med data genom att besvara enkätens öppna fråga. Svarsfrekvensen mellan könen var 

jämn.  
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Material 
 

En enkätundersökning ligger till grund för studiens resultat. Enkäten behandlade tre olika 

ämnesområden. Inledningsvis behandlade enkäten bakgrundsfrågor; kön, ålder, civilstånd, 

antalet barn, utbildningsområde, examensnivå, uppfattning om att det framtida yrket är mans 

eller kvinnodominerat, yrkeserfarenhet inom utbildningsområdet eller yrkeserfarenhet inom 

annat område än utbildning samt respektive förälders utbildningsnivå.  Efter dessa frågor 

behandlas deltagarens upplevelse av sin nuvarande studiesituation och förmågan att hantera 

sin studiesituation med avseende att mäta deltagarens akademiska self-efficacy. 

Avslutningsvis belyste enkäten deltagarens uppfattning; om sin egen förhandlingsförmåga, 

individens upplevelse av att han eller hon låter sig påverkas av sociala normer och 

stereotyper, deltagarens bedömning av sin kompetens i jämförelse med andra 

utbildningskamrater, förväntat löneanspråk, hur stor deltagarens vilja är att påverka sin 

ingångslön och huruvida deltagaren valt utbildning utifrån ambitionen att nå stor ekonomisk 

framgång. När studien fortsättningsvis syftar till samtliga av dessa faktorer benämns dessa 

som; faktorer för ingångslön.  

  

Tabell 1 

Pearsonkorrelationer mellan studiens bakgrundvariabler. (n=137) 

 1 2 3 4 5 6  

1. Kön         

2. Ålder -.13       

3. Examensnivå  .14 -.07      

4. Könsdominans  .18*  .05  .07     

5. Yrkeserfarenhet inom 

    utbildningsområde   

-.20*  .037** -.00 -.12    

6. Yrkeserfarenhet utanför 

    utbildningsområde 

-.09  .44**  .11 -.04 .09   

 

Not. 1. Kön (1= Man 2=Kvinna) 2. Ålder: 3. Examensnivå ( 1=Högskoleingenjörs-2=Civilingenjörexamen) 4. 

Könsdominans (1=Mansdominerat 2=Kvinnodominerat) 5. Yrkeserfarenhet inom området för utbildning (1=Nej, 

ingen 2= Ja, 0-2år 3=Ja, 2-4år 4=Ja, 4-6år 5=Ja, 6 år eller mer) 6. Yrkeserfarenhet inom annat området än för 

utbildning (1=Nej, ingen 2= Ja, 0-2år 3=Ja, 2-4år 4=Ja, 4-6år 5=Ja, 6 år eller mer)  

* p < .05, ** p < .01  

 

 Enkätens bakgrundsfrågor var ett stöd i att kunna urskilja eventuella skillnader mellan de 

manliga och kvinnliga deltagarna, som kunde förklara eventuella könsskillnader inom 

faktorerna för ingångslön. Tabell 1 visar personkorrelationer för studiens bakgrundvariabler. 

Deltagarens kön var avgörande för dennes uppfattning om vilket kön som kommer vara 

överrepresenterat i det framtida yrket (könsdominans). I jämförelse med kvinnorna visade 

män mer yrkeserfarenhet inom området för den egna utbildningen. Deltagarens ålder var 

också avgörande för mängden yrkeserfarenhet inom området för utbildning och för 

yrkeserfarenhet inom annat område än för utbildningen. Utöver de korrelationer som 

redovisas i Tabell 1 har resultat visat att kvinnor oftare än män svarade för ett 

samboförhållande, vilket i sin tur korrelerar positivt med antalet barn och vilken typ av 

examen deltagaren uppnår genom sin utbildning. I vilken grad deltagarnas mamma eller 

pappa angivits ha högskole- eller universitetsutbildning visade inget samband med övriga 

bakgrundsvariabler, utan korrelerade enbart ömsesidigt. De variabler vars korrelationer inte 

redovisats i Tabell1 har uteslutits från fortsatta diskussioner i studien.  

 Efter bakgrundsfrågorna mättes deltagarnas akademiska self-efficacy. Detta ämnesområde 

behandlades genom tio påståenden. Påståendena är utformade efter ett tidigare mätinstrument 
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som behandlat arbetsrelaterad self-efficacy (Loeb, 2001) och två ytterligare etablerade 

mätinstrument som mäter generell self-efficacy (Källmen, 2000; Koskinen-Hagman, 

Schwarzer & Jerusalem 1999). Samtliga tio påståenden bildar Index Self-efficacy, dessa 

åskådliggörs i Tabell 2.  

 I den sistnämnde av enkätens ämnesområde fick deltagaren ta ställning till påståenden som 

behandlade faktorerna för ingångslön. Dessa frågor har konstruerats utifrån ett tidigare 

mätinstrument och tidigare forskning. Andersson-Stråberg et al. (2007) har komponerat ett 

instrument för att mäta anställdas upplevelse av rättvis lönebetalning. Det ursprungliga 

instrumentet gav uppslag till formulering av påståenden, totalt är fem av enkätens frågor 

konstruerade med utgångspunkt från Andersson-Stråberg et. al (2007). Övriga frågor i 

enkätens avslutande del har fritt konstruerats efter publicerad teori inom området för 

förhandlingsteknik. Frågor om förhandlingsteknik härstammar bland annat från forskning av 

Stevens et al. (1993) och Barron (2003). Därutöver behandlar enkätens avslutande del 

påståenden inom området för hur deltagaren har ambitionen att nå ekonomisk framgång och 

bedömningen av den egna kompetensen i jämförelse med andra studiekamrater. Deltagarna 

gavs också möjlighet att uppskatta sitt förväntade löneanspråk för det första arbetet efter 

examen. För att mäta detta fick deltagarna bland annat besvara en fråga om vilken lön de 

avser att begära efter för sitt första arbete. Det fanns sju svarsalternativ för frågan, vardera 

med tvåtusen kronors intervall. Samtliga av enkätens övriga påståenden hade en 

variationsvidd från 1 (instämmer inte alls) till och med 7 (instämmer helt). 

 Då flera av påståendena från enkätens avslutande del konstruerats för att mäta samma 

ämnesområde sammanfördes även dessa påståenden till gemensamma index, totalt 

femstycken. Samtliga kan ses i Tabell 2. Stuhlmacher och Walters (1999) menade att kvinnor 

i större utsträckning än män värderar goda relationer högre än ekonomiska fördelar och med 

utgångspunkt från detta skapades ett index för Ekonomisk framgång. Detta index avser att 

mäta om deltagaren valt utbildning utifrån att utbildningen kan ge god ekonomisk avkastning 

och om det är deltagarens ambition att nå ekonomisk framgång. Påståenden som baserats 

utifrån studier av Andersson-Stråberg et al. (2007) och Stevens et al. (1993) har sammanförts 

till ett index och benämns vidare som Förhandlingsförmåga. Indexet ger uppgifter om 

deltagarens bedömning av sin förhandlingsförmåga. Ytterligare index ger information om 

deltagarens egen uppfattning om att han eller hon låter sig påverkas av stereotyper och 

normer; Yttre påverkan. Detta index bygger på teori utifrån Barron (2003) och Wade (2001). 

Deltagarna fick också besvara påståenden om de ansåg sig ha mer kunskap inom professionen 

för sin utbildning än sina utbildningskamrater. Indexet benämns vidare som Kompetens.  Ett 

index har också skapats för att belysa deltagarens vilja och möjlighet att påverka sin 

ingångslön, Vilja påverka. Även detta index baseras på teorier av Stuhlmacher och Walters 

(1999).  
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Tabell 2 

Ingående item för studiens Index och Intern konsistens för respektive index 

Item Cronbach´s alpha 

 

Self-sefficacy   
 När jag sätter upp mål i mina studier är det sällan jag verkligen når upp till dem 

 När jag sköter mina studier är jag alltid framgångsrik i det jag gör 

 När jag ställs inför problem i mina studier löser jag dem på egen hand 

 Jag känner mig ofta osäker när jag fattar viktiga beslut i mina studier 

 Om någon skulle motarbeta mig i mina studier hittar jag ändå alltid sätt att nå dit  

 jag vill med mina studier 

 Anstränger jag mig tillräckligt kan jag lösa studieuppgifter oavsett svårighetsgrad 

 Om jag upplever att en studieuppgift är väldigt besvärlig lämnar jag gärna ifrån mig den 

 Jag har svårt att hantera oväntade händelser som dyker upp i mina studier 

 Jag utför mina studieuppgifter på ett mycket bra sätt 

Jag känner mig tveksam till min förmåga att hantera helt nya studieuppgifter  .812 

Förhandlingsförmåga  
 Jag har tidigare erfarenhet av förhandlingar med en chef på en arbetsplats  

 Jag anser att jag är en bra förhandlare  

Jag har taktisk kunskap om förhandlingsteknik .673 

Yttre påverkan   
 Jag låter mig ofta påverkas av stereotyper när jag agerar 

 Jag låter mig ofta påverkas av normer när jag agerar 

När jag fattar beslut tar jag hänsyn till mina egna känslor .636 

Kompetens  
 I yrkeslivet kommer jag prestera bättre än genomsnittet av mina utbildningskamrater 

Jag anser att jag har mer kunskap inom professionen för min utbildning än mina .673 

Vilja påverka  
 Det är mitt ansvar att se till att företaget jag jobbar för betalar den ingångslön jag är värd 

Det är viktigt för mig att kunna påverka min ingångslön 

Med min egen förmåga kommer jag kunna påverka min ingångslön positivt 

Jag har goda chanser att förhandla till mig en hög ingångslön 

Jag kommer ha möjlighet att påverka min ingångslön .800 

Ekonomisk framgång  
 I mitt framtida yrke är lönenivån viktig för mig 

Jag valde utbildningsprogram efter ekonomiska fördelar i yrkeslivet efter examen 

Jag vill nå stor ekonomisk framgång inom professionen för min utbildning  .718 

 

 

 Studiens beroendevariabel utgörs av enkät frågan Uppskattat i kronor, vilken ingångslön tror 

du att du kommer begära för ditt första jobb efter examen?  

 Enkäten avslutades med en öppen fråga. Frågan gav deltagarna möjlighet att med egna ord 

beskriva sina tankar om löneförhandling och hur de tänkt agera för att öka sina möjligheter till 

en tillfredställande ingångslön. Då deltagarna fick möjlighet att fritt beskriva sina tankar om 

ingångslön, kunde kommentarer från enskilda deltagare synliggöra ytterligare aspekter av 

deltagarnas inställning till ingångslön som inte behandlats genom enkätens påståenden.  

 

 

 



11 

Procedur 
 

Deltagarna kontaktades och tilldelades enkäten i samband med ett föreläsningstillfälle för 

respektive utbildningsinriktning. Kort information om delar av studiens syfte och enkätens 

frågeområden upplystes samtliga deltagare. Det gavs också information om att deltagande var 

anonymt och kunde avbrytas när som helst. Tidsåtgången för enkätens ifyllnad beräknades till 

cirka tio minuter, vilken också följdes. Deltagarna har också givits möjlighet att upprätta 

vidare kontakt för att få information om studiens fullständiga syfte och dess resultat. 

Informationen har delgivits deltagarna skriftligen och genom muntliga instruktioner.  

 

 

Databearbetning 
 

Inledningsvis under databearbetningen analyserades data genom korrelationer, de 

korrelationer som påvisade signifikanta resultat användes senare i regressionsanalyser med 

metoden Enter. Beroendevariabeln för dessa analyser var Förväntat löneanspråk, det vill säga 

vilken lön studiens deltagare hade för avsikt att begära för sitt första jobb efter examen. 

Regressionsanalyserna bestod av tre modeller, den första modellen tog hänsyn till studiens 

bakgrundsdata så som deltagarens kön, ålder, examensnivå, uppfattningen om vilket kön som 

skulle dominera inom professionen och tidigare yrkeserfarenheter inom annat område än 

utbildning. Den senare modellen tog även hänsyn till deltagarens self-efficacy, bedömning av 

den egna kompetensen och huruvida deltagaren valt utbildning på grund av ekonomiska 

fördelar i yrkeslivet. Den sista av de tre modellerna tog hänsyn till ytterligare två variabler, 

bedömning av den egna förhandlingsförmågan och till sist deltagarens vilja att påverka sin 

ingångslön. Samma regressionsanalys genomfördes sedan för respektive kön eftersom att 

studien ämnat åskådliggöra eventuella könskillnader på variabeln förväntat löneanspråk.  
För den öppna enkätfrågan granskades varje svar separat. Genom att kartlägga enskilda 

betydelser kunde undersökningsledaren finna ett mönster i deltagarnas svar samtidigt som 

eventuella avvikande svar kunde dokumenteras och analyseras. Resultaten beskrivs i 

berättande text och några citat från deltagarna presenteras för att tydligt exemplifiera den 

information som framkommit.  
 

 

Resultat 
 

Tabell 3 redovisar korrelationer mellan studiens bakgrundsvariabler, två enskilda påståenden 

ur enkäten och studiens olika Index, signifikanta korrelationer diskuteras vidare i resultatet. 

Därefter redovisas samband mellan skapade index och till sist belyses vilka bakgrundvariabler 

respektive index som påverkat deltagarnas Förväntade nivå av löneanspråk.  

Matrisen i Tabell 3 visar att variabeln kön korrelerade negativt med studiens index med 

undantag för Yttre påverkan, vilket tyder på att männen i jämförelse med kvinnor hade högre 

värden på dessa index. Korrelationen diskuteras vidare i anknytning till Tabell 4. Resultatet 

visar också att deltagarens yrkserfarenhet inom utbildningområde eller yrkserfarenhet inom 

annat område än utbildning korrelerar positivt med Self-efficacy, Förhandling och 

Kompetens. Viljan att nå framgång i en diskusson för att gynna någon annans behov 

korrelerar med färre variabler än viljan att nå framgång i en diskussion för sina egna behov, 

dessa är Förhandling och Yttre påverkan.   
 

 

 



12 

Tabell 3 
Korrelationer mellan bakgrundsvariablerna 1 till 8, enskilda påståenden 9 till 10 och 

Index och beroendevariabel Förväntat löneanspråk 
 

  

Self-

efficacy 

 

Förhandlin-

gsförmåga 

 

Yttre 

påverkan 

 

Komp-

etens 

 

Vilja 

påverka 

 

Ekono-

misk 

framgång 

 

Förväntat 

löne-

anspråk 
        

1 -.17* -.38**  .19*  -.30** -.24** - .17* - .45** 

2  .18*  .21* -.02   .18*  .24**   .10   .26** 

3  .14 -.04  .04  -.08  .07   .08   .21* 

4  .08 -.12 -.03   .01  .05 - .11 - .25** 

5  .20*  .28** -.03   .17*  .13   .03   .15 

6  .23**  .25**  .02   .24**  .13 - .04   .23** 

7  .15  .22**  .28**   .11  .24**   .35*   .21* 

8  .03  .23**  .18*  -.07  .07   .04 

 

 -.11 

Not. 1.kön  2. Ålder 3. Examen 4. Könsdominans 5. Yrkeserfarenhet inom utbildning 6. Yrkeserfarenhet inom 

annat område än utbildning 7. Utbildning mamma 7. Vilja att nå framgång i en diskussion för eget gynnande 8. 

Vilja att nå framgång i diskussion för andras gynnande 
* p < .05, ** p < .01 
 

Då samband påvisats för variabeln kön och studiens separata index var det av intresse för 

studien att redovisa hur medelvärdena såg ut för respektive kön, vilka ses i Tabell 4. För sex 

stycken av de sju variabler som tabellen visar har männen högre medelvärden än kvinnor. I 

Tabell 4 åskådliggörs att indexens medelvärden rör sig nära skalmitten. Det kan också utläsas 

att män ligger något över skalmitten för Self-efficacy och Ekonomisk framgång. Tabell 4 

visar också männens medelvärden på variablerna Self-efficacy, Förhandlingsförmåga, Yttre 

påverkan, Kompetens och Ekonomisk framgång har högre standardavvikelse än de kvinnliga 

deltagarnas medelvärden på samma variabler. Detta indikerar att männen till större del än 

kvinnorna har en högre variation på variablerna mellan de olika deltagarna.  

 
Tabell 4   

Medelpoäng och standardavvikelse för studiens olika index och beroendevariabel Förväntat 

löneanspråk 

 Män n= 82  Kvinnor n=55 

Index     M  (SD)   M   (SD)           t    p 

Self-efficacy    5.20  0.92 4.90 0.75  2.02 .045 

Förhandlingsförmåga   4.54 1.33 3.01 1.19     4.77 .000 

Yttre påverkan    3.67 1.13 4.08 0.87 -2.38 .019 

Kompetens     4.66 1.32 3.86 1.14  2.63 .000 

Vilja påverka    4.92  0.96 4.43 0.97  2.87 .005 

Ekonomisk framgång   5.09  1.23 4.6 1.14  2.05 .043  

Förväntat löneanspråk   4.79 1.11  3.57 1.33  5.75 .000 

Not. Testpoängens variationsområde 1-7. Signifikanta könsskillnader framgår av Tabell 3.  

 

Pearsonkorrelationer mellan studiens index, redovisas i Tabell 5 med syfte att se hur olika 

index korrelerade med varandra. Detta var av intresse för studien då resulatet av dessa 

korrelationer påverkar kommande regressionsanalyser.  
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Av Tabell 5 framgår att korrelationer föreligger mellan studiens index. Notera att Yttre 

påverkan, det vill säga deltagarens uppfattning om att han eller hon låter sig påverkas av 

sociala normer och stereotyper, visar negativa samband med Self-efficacy och Kompetens. 

Tabellen visar också att fem av studiens sex index visar signifikanta korrelerar med 

beroendevariabel Förväntat löneanspråk. Index Yttre påverkan visar inte signifikant 

korrelation med beroendevariabeln. Inga korrelationer är så höga att de tyder på att några 

index skulle kunna sägas vara snarlika.  

 

 

Tabell 5 

Pearsonkorrelationer mellan studiens Index och beroendevariabel Förväntat löneanspråk 

Index     1    2    3    4    5    6  7 

 

1. Self-efficacy  
       

2. Förhandlingsförmåga  .21*       

3. Yttre påverkan -.25** .05      

4. Kompetens  .48** .29** -.17*     

5. Vilja påverka  .37** .37** -.08 .24**    

6. Ekonomisk framgång -.21 .09  .22** .19* .21*   

7. Förväntat löneanspråk  .29** .21* -.09 .30** .29** .25**  

* p < .05, ** p < .01  

 

Nu följer en regressionsanalys med metoden Enter för beroendevariabeln Förväntat 

löneanspråk, det vill säga deltagarens förväntade löneanspråk för första anställningen efter 

examen. De variabler som analyseras i regressionsanalys motiveras av att dessa variabler var 

för sig visats korrelera med variabeln Förväntat löneanspråk, vilket redovisats i tabell 3 och 5. 

Regressionsanalysen har inkluderat tre modeller. Den första modellen analyserade inverkan 

av studiens bakgrundsvariabler. I modell 2 inkluderades variablerna Self-efficacy, Kompetens 

och Ekonomisk framgång. I modell 3 analyserades slutligen inverkan av Förhandlingsförmåga 

och Vilja påverka, vilka bedömts vara mer direkt kopplade till löneförhandling  

 I Tabell 6 visar Modell 1 att kön var starkast signifikant prediktor av bakgrundsvariablerna, 

för variabeln Förväntat löneanspråk. Totalt förklarar modellen 60,5 procent av variansen. Av 

Modell 2 framgick att kön fortsatt var överlägset starkast signifikant prediktor för Förväntat 

löneanspråk. Modellen förklarar ytterligare 4,0 procent av variansen i jämförelse med modell 

1. Tillskottet av de tre indexen i modell 2 gav inte något tillskott av signifikanta prediktorer. 

Den sista modellen av regressionsanalysen med tillägg av variablerna Förhandling och 

Påverka ingångslön förklara minimalt större del av beroendevariabelns varians. Inte heller i 

denna modell var någon av studiens index signifikanta prediktorer av Förväntat löneanspråk.  
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Tabell 6 

Regressionsanalys för beroendevariabeln Förväntat löneanspråk 

 

Test/Variabel R² ß t p sig F change  

 

Modell 1 .60    .000  

 Kön  -.41 -5.35 .000 

 Ålder    .22  2.69 .008 

 Examen    .26  3.52 .001 

 Könsdominans  - .18 -2.46 .015 

 Yrkeserfarenhet annan   .05  0.62 .537 

 Diskussion framgång egna   .08  0.11 .316  

        

Modell 2 .640    .000 

 Kön  -.35 -4.43 .000 

 Ålder   .19  2.31 .022 

 Examen   .24  3.29 .001 

 Könsdominans  -.20 -2.78 .006 

 Yrkeserfarenhet annan  .03  0.33 .741 

 Self-efficacy   .13  2.58 .118 

 Kompetens   .11  1.31 .194 

 Ekonomisk framgång  .09  1.19 .238 

 

Modell 3 .646    .000  

 Kön  -.36 -4.41 .000 

 Ålder   .18  2.17 .032 

 Examen   .24  3.22 .002 

 Könsdominans  -.21 -2.91 .004 

 Yrkeserfarenhet annan  .05  0.55 .583 

 Self-efficacy   .12  1.34 .182 

 Kompetens   .12  1.38 .172 

 Ekonomisk framgång  .08  1.05 .296 

Förhandling  -.10 -1.18 .246 

Vilja påverka   .07  0.82 .414 

 

  

Då regressionsanalysen i Tabell 6 redogjort för variabeln kön som starkast signifikant 

prediktor för beroendevariabeln Förväntat löneanspråk utfördes separata regressionsanalyser 

för vardera kön. Därmed var det möjligt att åskådliggöra eventuella resultatskillnader mellan 

könen.  

För män visade Modell 1 i Tabell 7 att variabeln examen är den enda signifikant 

prediktorn. Modellen förklarar 44.4 procent av variansen för beroendevariabel Förväntat 

löneanspråk. Modell 2 ger en ökad förklaring av variabelns varians, i modellen ingår 

variablerna för Modell 1 samt variablerna Self-efficacy, Ekonomisk framgång och 

Kompetens. Starkast signifikant prediktor är Self-efficacy, därefter följer variabeln examen 

som enda signifikant prediktor. Modell 3 med återstående variabler Förhandling och Påverka 

förklarade återigen minimalt av variansen för beroendevariabeln, även denna gång var 

variabeln Self-efficacy signifikant starkast prediktor. Efter denna variabel var det enbart 

variabel Index ekonomisk framgång som var signifikant prediktor av beroendevariabeln 

Förväntat löneanspråk.  
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Tabell 7 

Regressionsanalys för beroendevariabeln Förväntat löneanspråk hos män 

 

Test/Variabel R² ß t p sig F change  

 

Modell 1 .444    .006  

 Ålder  .17 1.39 .169 

 Examen   .26 2.40 .019 

 Könsdominans   . 09 0.81 .421  

 Yrkeserf. annan   .16 1.34 .185 

  

 

Modell 2 .561    .001  

 Ålder   .11 0.97 .335 

 Examen   .19 1.76 .083 

 Könsdominans   .05 0.50 .618 

 Yrkeserf. annan   .15 1.28 .204 

 Disk. framg. egna   .05 0.51 .204 

 Index Self-efficacy   .25 2.16 .034 

 Index Kompetens   .12 1.00 .320 

 Index Ekonomisk framgång   .20 1.89 .063 

 

 

Modell 3  .566    .002 

 Ålder   .12  0.98 .331  

 Examen   .17  1.66 .101 

 Könsdominans   .04  0.32 .750 

 Yrkeserf. annan   .16  1.31 .195 

 Disk framgång egna   .06  0.57 .569 

 Index Self-efficacy   .26  2.14 .036 

 Index Kompetens   .13  1.02 .279 

 Index Ekonomisk framgång  .20  1.83 .072 

 Index Förhandling  -.07 -0.67 .505 

 Index Vilja påverka   .01  0.10 .921 

  

 

En liknande regressionsanalys som för männen genomfördes för de kvinnliga deltagarna. 

Modellerna för de kvinnliga deltagarna förklarar något större del av variansen för 

beroendevariabeln Förväntat löneanspråk. För samtliga modeller är variabeln ålder starkast 

signifikant prediktor, därefter följer variabeln examen som starkast signifikant prediktor i 

modell 1 och 3, i dessa modeller följer sedan variabeln könsdominans som tredje starkast 

signifikant prediktor. I modell 2 gäller omvänd ordning på dessa variabler. Varken i modell 2 

eller 3 är någon av studiens index signifikanta prediktorer för beroendevariabeln Förväntat 

löneanspråk. Resultaten redovisas i Tabell 8.  
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Tabell 8 

Regressionsanalys för beroendevariabeln Förväntat löneanspråk hos kvinnor 

 

Test/Variabel R² ß t p sig F change  

 

Modell 1 .595    .001  

 Ålder    .42  3.10 .003  

 Examen    .33  2.58 .013 

 Könsdominans   -.39 -3.22 .002 

 Yrkeserf. annan   -.04 -0.32 .754 

 Disk framg. egna   -.02 -0.19 .853  

 

Modell 2 .619    .006  

 Ålder    .49  3.15 .003  

 Examen    .39  2.82 .007 

 Könsdominans   -.39 -3.15 .003 

 Yrkeserf. annan   -.16 -0.99 .329 

 Index Self-efficacy    .09  0.56 .582 

 Index Kompetens    .13  0.82 .420 

 Index Ekonomisk framgång  -.14 -0.87 .408 

 

 

Modell 3 .633    .013 

 Ålder   .43  2.55 .015  

 Examen   .41  2.93 .006 

 Könsdominans  -.40 -3.15 .003 

 Yrkeserf. annan  -.12 -0.70 .487 

 Disk. Framg. egna  -.02 -0.14 .890 

 Index Self-efficacy  -.01 -0.06 .953 

 Index Kompetens   .14  0.86 .397 

 Index Ekonomisk framgång -.12 -0.71 .481 

 Index Förhandling  -.09 -0.59 .556 

 Index Vilja påverka   .19  1.08 .285 

 

 

 Öppna tankar om lönenivå och löneförhandling. Här följer en redogörelse för 

databearbetningen av den öppna enkätfrågan. Totalt svarade 49 deltagare på denna fråga. 

Fördelningen mellan antalet svarade män och kvinnor var jämn; 24 respektive 25 deltagare av 

vardera kön.  

 Databearbetningen visade att många av deltagarna ämnar lyfta fram sin kompetens, 

tidigare erfarenheter och prestationer för sin arbetsgivare och utifrån dessa diskutera 

möjligheterna till högre lön. Totalt 16 av deltagarna som besvarat frågan framhöll denna 

inställning; 9 av dessa var män och 7 var kvinnor. ”Ta med tidigare arbetslivserfarenhet 

språkkunskaper, och privata intressen vid en lönediskussion”, (Man, 29-30 år, 

högskoleingenjörsexamen). 

 Andra återkommande tankar i data från denna fråga var deltagarnas ambition att ta reda på 

information om vad andra yrkesverksamma med samma utbildning och liknande erfarenhet 

hade för inkomst. En av deltagarna upplyste om att hon kommer ta hänsyn till genomsnittliga 

lönenivåer för andra anställda i branschens, om hon inte erbjuds samma lönenivå av sin 

arbetsgivare kommer hon att påbörja diskussioner om lönen. Även dessa åsikter belyses av till 
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lika stor del män som kvinnor.  ”Det gäller nog undersöka marknaden innan 

löneförhandlingen. Då har man åtminstone något att utgå ifrån”, (Man, 29-39 år, 

högskoleingenjörsexamen). 

 Ytterligare deltagare lyfte fram att de inte tänkt så mycket på lönenivån. Några påtalade att 

man bör vara nöjd med den lön som man erbjuds, eftersom arbetsmarknaden är hård och 

konkurrensen om jobben är hög. Andra uppgav att de inte funderat kring en ingångslön med 

motiveringen att man inte bör ha för höga förväntningar på sin första anställning. Deltagare 

med denna åsikt påpekade istället att man bör sträva mot en löneutveckling under de närmsta 

åren i arbetet.  ”Jag tror att jag kommer bli nöjd med min ingångslön på det första jobbet efter 

examen och att jag sedan kommer att jobba upp och löneförhandla eller kräva högre 

ingångslön på nästa jobb och på så sätt få en mycket bra lön, efter några år.”, (Kvinna 18-28 

år, högskoleingenjör). ”Ingångslön är mera irrelevant, men att få fortsatt lön enligt 

arbetsprestationer är viktigt.”, (Man, 18-28 år, högskoleingenjör).  

 Återkommande för de kommentarer som studiens kvinnor gav var deras inställning till den 

egna förmågan. En kvinna lyfte fram detta mycket tydligt:  

”Eftersom att jag aldrig har varit i situationen att behöva förhandla om lön tidigare tycker 

jag att det är svårt att veta hur jag ska gå till väga. Jag kan tycka att jag själv är lite för 

mesig och bryr mig för mycket om vad andra parten ska tycka om mig om jag ställer krav. Jag 

tror nog lite för lite på mig själv för att på ett bra sätt kunna motivera varför just jag 

förtjänar en viss lön. ”(Kvinna, 18-28 år, civilingenjörsexamen) 

 Ytterligare två kvinnor lyfte fram att de inte hade några förväntningar på att kunna 

förhandla om en ingångslön och att de heller inte skulle ha modet att göra det. En annan 

kvinna redogjorde för att hon inte kommer engagera sig i att löneförhandla om en ingångslön, 

istället värderade hon den erfarenhet och de meriter jobbet ger för att hon med tiden ska 

kunna belysa dessa för sin arbetsgivare och därtill höjs sin lön. Detta skiljer sig tydlig från två 

män som lyfte fram att de strävar mot och har ambitionen att få en bättre ingångslön än 

genomsnittet av andra nyutbildade inom professionen. Detta visade de genom att kommentera 

att de hade målsättning att flytta och jobba i ett land med bättre ingångslöner och 

löneutveckling än vad som erbjuds i Sverige. Båda männen var inom åldersspannet 18-28 år 

och skulle erhålla en civilingenjörsexamen efter avlutade studier.  

 

 

Diskussion 
 

Resultatet visade att det finns skillnader mellan könens bedömning av studiens variabler. Män 

svarade högre än kvinnor på sex av studiens sju index, det vill säga akademisk self-efficacy, 

förhandlingsförmåga, bedömning av den egna kompetensen, viljan att påverka sin ingångslön, 

ambitionen att nå ekonomisk framgång och förväntat löneanspråk. Kvinnor uppvisade högre 

medelvärden för variabeln yttre påverkan. Dessa resultat har givit svar till studiens första 

frågeställning.  

 Genomförda regressionsanalyser visar att variabeln kön har störst betydelse för deltagarnas 

förväntade löneanspråk, följt av variablerna examen och könsdominans. 

Regressionsanalyserna för respektive kön visar på skilda resultat. Variablerna self-efficacy 

har störst betydelse för männens löneanspråk. För kvinnorna är det däremot variabeln ålder 

som utgör störst inverkan på kvinnornas förväntade löneanspråk. Nämnda resultat ger svar till 

studiens andra frågeställning.  Inledningsvis i detta avsnitt diskuteras könsdifferenser inom 

faktorerna för ingångslön. Därefter följer en redogörelse för prediktionen av 

beroendevariabeln förväntat löneanspråk för ingångslön, i relation till presenterad teori.  

  De manliga deltagarnas högre self-efficacy i jämförelse med kvinnors bekräftar Bergman 

och Scotts resultat (2008). Tidigare studier har också visat att kvinnor i jämförelse med män 
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är mer måna om omgivningens inställningar till vad som är ett lämpligt beteende (Wades, 

2001), vilket även denna studie tycks visa.  Studien visade också på ett negativt samband 

mellan dessa två variabler. Vidare visar resultatet att män i jämförelse med kvinnor anser sig 

ha högre kompetens än studiekamrater. Resultatet kan diskuteras i relation till Bandura et al. 

(2001) som visat att pojkar i jämförelse med flickor visar högre tro på sin förmåga inom 

framtidsyrkena teknologi och vetenskap, vilket är de område studiens deltagare är verksamma 

inom.  Studiens resultat visade även att män, bedömde sig själva vara bra förhandlare i större 

utsträckning än kvinnor. Även Watsons och Hoffman (1996), har visat att kvinnor känner 

lägre tilltro till sin förhandlingsförmåga. En möjlig förklaring till detta resultat kan vara att 

kvinnor uppfattar en förhandlingssituation som mindre kontrollerbar, vilket bidrar till sämre 

upplevd förhandlingsförmåga (Stevens et al. 1993). Däremot är studiens resultat något 

anmärkningsvärt då Watson (1994) redogjort för att kvinnor inte är mindre effektiva 

förhandlare än män, resultatet ger därför indikationer på att ett av könen inte har en korrekt 

bild av sin förhandlingsförmåga. 

 Att det manliga könet förväntar sig högst löneanspråk (förväntat löneanspråk) bekräftar 

Barrons resultat (2003), som visat att mäns löneanspråk är högre än kvinnors och av Sjöman 

(2009) som menar att kvinnor förväntar sig lägre ingångslön. Kvinnor tycks lägga en annan 

betoning på pengar och har andra aspekter på en lönesättning (Barron, 2003; Andersson-

Stråberg et al. 2003). Vilket också bekräftas av att män i större grad än kvinnor visar ambition 

för att nå ekonomisk framgång och vilja att påverka sin ingångslön, vilka är variabler som 

också samvarierar med varandra och förväntat löneanspråk. Blanton et al. (2001) motsäger 

dock studiens resultat då de inte funnit några könsskillnader för mäns och kvinnors 

löneanspråk. 

 Nedan följer en redogörelse för de faktorer som förklarar variansen av deltagarnas 

förväntade löneanspråk. Deltagarnas förväntade löneanspråk påverkas både av 

bakgrundsfaktorer och av den egna självuppfattningen. Resultatet visar att variabeln kön 

förklara största delen av modellen för beroendevariabeln förväntat löneanspråk. Därtill har 

deltagare som studerar till civilingenjörer högre förväntat löneanspråk än 

högskoleingenjörsstudenter. Detta kan förklaras av att ingenjörsförbundet rekommenderar 

högre löneanspråk för civilingenjörer än för högskoleingenjörer (Larsson, 2010), vilket 

studiens deltagare har kunskap om och kommer till uttryck i studien för beroendevariabeln 

förväntat löneanspråk. Vidare predicerar variabeln ålder deltagarnas förväntade löneanspråk. 

En möjlig förklaring till detta kan vara att personer som har en högre ålder avser att begära 

mer i lön än personer som har lägre ålder därför att de anser sig ha så pass mycket erfarenhet 

att de är värde en högre lönenivå. Det kan också diskuteras huruvida detta resultat kan 

förklaras av att deltagare med högre ålder har en familj att ansvara för efter sina studier och 

därför strävar emot en högre lön och därmed kommer de ange ett högre löneanspråk. I de 

senare två modellerna för beroendevariabeln förväntat löneanspråk är variabeln könsdominans 

prediktor. Prediktorn könsdominans talar för att deltagare som förväntar sig att det framtida 

yrket är mansdominerat anger högre förväntat löneanspråk. Resultatet går i linje med Gasser, 

Flint & Tan (2000). Manliga yrken är traditionellt sett mer välbetalda än kvinnliga yrken 

vilket förklarade de högre förväntade löneanspråken.  Majoriteten av de variabler som använts 

i modellerna för regressionsanalysen tycks inte vara signifikanta prediktorer för 

beroendevariabeln. Detta tyder på att andra variabler än de som studien tagit hänsyn till 

påverkar deltagarnas förväntade löneanspråk efter studier.  

  Då variabeln kön förklarade den största delen variansen för beroendevariabel förväntat 

löneanspråk genomfördes en liknande regressionsanalys för beroendevariabeln förväntat 

löneanspråk för respektive kön. Analysresultatet för män visar att variabeln examen förklarar 

största delen av beroendevariabelns varians. Variabeln kan förklaras av att huruvida studiens 

deltagare haft kännedom om generella lönenivåer för yrkeskategorin till stor del utgått ifrån 
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dessa nivåer som bra rekommendationer för ett löneanspråk efter avslutade studier. För de 

senare två modellerna av regressionsanalysen för män var enbart en av de studerade 

variablerna signifikanta prediktorer, nämligen self-efficacy. Prediktorn self-efficacy kan 

förklaras av att hög akademisk self-efficacy ger positiv inverkan på individens engagemang i 

sökandet efter jobb, strävar efter att göra karriär och utvecklas inom arbetslivet (Pinguart, 

2002). Om dessa samband finns, bidrar de till önskan om en högre lönenivå, som deltagaren 

avser att sträva mot.  

 Samma genomförda regressionsanalys för kvinnor visar skillnader mellan män och 

kvinnor. Modell 1 som enbart berör bakgrundsvariabler åskådliggör att variablerna ålder och 

könsdominans förklara den största delen av variansen för beroendevariabeln Förväntat 

löneanspråk. Därefter följer variabeln examen som tredje största prediktor. Dessa prediktorers 

inverkan har förklarats tidigare. Ytterligare skillnader mellan de genomförda 

regressionsanalyserna för män och kvinnor består av att ingen av studiens olika index är 

prediktorer för de kvinnliga deltagarnas förväntade löneanspråk. Beroendevariabelns varians 

förklaras enbart av studiens bakgrundsvariabler.  Detta skulle i sådant fall betyda att de 

kvinnliga deltagarna till större del påverkas av okontrollerbara bakgrundsfaktorer än den egna 

självuppfattningen. Detta resultat säger emot de teorier som belyser att kvinnors inställning 

till sig själva och rädsla inför omgivningens åsikter påverkar deras löneanspråk och 

förväntningar på lönenivåer. För män hade index self-efficacy avgörande betydelse för deras 

förväntade löneanspråk, vilket diskuterats i relation till Pinquarts resultat från 2002. Detta 

index hade inte någon inverkan på kvinnors förväntade löneanspråk. Därför kan det diskuteras 

huruvida, kvinnor i mindre utsträckning än män strävar efter att söka jobb och göra karriär 

och föra samman detta med strävan mot en högre lön.  

 Svaren från studiens öppna enkätfråga visade att till lika stor del män som kvinnor avser att 

lyfta fram sin kompetens och erfarenheter för arbetsgivaren för att kunna nå önskat 

löneanspråk. Vidare ämnar många av de svarade att de strävar mot samma löner som andra 

yrkesverksamma inom branschen med liknande erfarenhet. Dessa ställningstaganden är 

positiva då deltagarna tycks vara angelägna om sin rätt till en rättvis ingångslön och tänker 

taktiskt kring hur de ska erbjudas sitt löneanspråk. De svarande bör dock vara medvetna om 

att nyanställda med löneanspråk liknande dem som redan arbetar på företaget ofta erbjuds en 

lägre lön. De deltagare som angivit att de inte har för avsikt att förhandla om en ingångslön 

utan sträva mot en löneutveckling de närmsta åren bör uppmärksammas på att ingångslöner 

visats vara avgörande för den fortsatta löneutvecklingen (Barron, 2003). 

 

 

Kritisk granskning och framtida forskning 
 

Studiens resultat bekräftar de resultat som många tidigare studier visat för män och kvinnors 

förhandlingsförmåga och löneanspråk. Däremot har studien inte visat att kvinnors tendens att 

oroa sig inför normer och stereotyper på något sätt skulle påverka könets löneanspråk och 

förhandlingsförmåga, vilket tidigare studier konstaterat (Janoff-Bulman & Wade, 2001). Det 

kan därför vara intressant att genom ett större sampel studera inverkan från sociala normer 

mer ingående. Tidigare studier har också visat på samband mellan påtryckningar från sociala 

normer och stereotyper och en individs förhandlingsförmåga och löneanspråk. Det samma 

gäller för faktorn status, som tidigare visats vara avgörande för bedömning av 

förhandlingsförmåga och löneanspråk (Watson, 1994).  

 Viss kritik kan riktas mot studiens design då en större del av deltagarna angivit 

svarsalternativ annan för sin utbildningsinriktning. Önskvärt hade varit om denna enkätfrågas 

svarsalternativ varit mer omfattande och med större noggrannhet anpassade efter de deltagare 

som tilldelats enkäten. Därigenom hade det funnits förutsättningar för att göra jämförelser 
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mellan studiens deltagare utifrån de olika utbildningsinriktningarna. Vidare kan det belysas att 

inga kontroller för vilken yrkesposition deltagaren har för avsikt att arbeta inom har 

undersökts. Detta hade varit önskvärt då detta kunnat ge ytterligare förklaring till vad som 

predicerar förväntat löneanspråk.  

 För fortsatt forskning är det också värdefullt att analysera hur respektive kön värderar 

lönenivån i jämförelse med andra arbetsvärden. Om dessa studier visar på könsskillnader för 

värdering av lönenivå och andra arbetsvärden kan det vara lämpligt att diskutera om debatten 

om jämlika lönenivåer ska ta en ny vändning. Män och kvinnor ska givetvis ha jämlika 

ersättningar för lika arbete, men könen kanske i viss mån föredrar olika ersättningar för sitt 

arbete. Om så är fallet bör diskussioner föras hur detta kan kompenseras.  

 Studien uppnår intern validitet, studiens index har en hög intern konsistens och studiens 

resultat går till viss del i linje med tidigare studiers. Däremot baseras studiens resultat på en 

mindre grupp deltagare från utbildningssegmentet ingenjörer och kan därför inte generaliseras 

till hela populationen ingenjörsstudenter, resultatet gäller enbart för studiens stickprov. Därför 

kan andra förhållanden föreligga bland studenter med andra inriktningar. 
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Ingångslön, en fråga om kön 

Ingenjörstudenters förväntningar 
 

Elin Österberg 

 

Statistics shows that male and female engineers receive an uneven equal 

wage rates, in favor of men. Previous studies have highlighted women’s 

lack of confidence in their negotiating skills and many studies have also 

shown that men have higher salary expectations than women. The study has 

intended to identify factors influencing students' claimed starting salary. 

Results are based on a survey answered by 137 participants. Engineering 

students expected salary is determined by the individual's desire to influence 

their salary and their ambition to achieve economic success. The male 

participants indicated higher values than the female participants for both 

variables. The study has been able to show the key to students' salary 

expectations. The strongest predictor of participants' expected wage claims, 

are the variables sex, age and degree level. Differences between genders are 

discussed for these results.  

  

Key words: starting salary, expectations, negotiation skill, gender, engineer 

students 

 

 

 


