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Abstract 
 
This essay deals with the relationship between the influx to higher education and the situation 

on the labor market in Sweden. It also examines whether overeducation as a phenomenon is 

present among Swedish academics and if there is any obvious discrimination between the 

sexes. The Swedish government has an outspoken goal that at least 50% of every age group 

shall undergo an academic education. Therefore, they have expanded the possibilities of 

obtaining one. We have used three economic theories to investigate the subject of this thesis 

and applied these on the statistics of 4 different educations. In our study, we have concluded 

that the theories to some extent could explain the decision to begin higher education and to 

find an employment afterwards. The phenomenon of overeducation appeared more in some 

groups and less in others. We have also concluded that there was no obvious discrimination 

between men and women, at least for the groups studied. Finally, we have come to the insight 

that there might be too many academics on the Swedish labor market.  

 
 
Keywords: academics, overeducation, cobweb theory, human capital theory, discrimination.  
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1. Inledning  

 

Finns det något samband mellan tillströmning till högre utbildning och arbetsmarknadens 

utseende? Detta är vår övergripande fråga i denna uppsats. Inom den internationella 

forskningen har fenomenet överutbildning under de senaste decennierna uppmärksammats. En 

anledning till denna uppmärksamhet anses vara boken �The overeducated American� av 

Richard Freeman som kom ut redan 1976. I denna bok visade Freeman på en minskad 

avkastning på collegeutbildning och att amerikaner utbildat sig mer än vad visat sig vara 

nödvändigt för att få ett arbete (Smith 1986 s.85). Även i Sverige ökar intresset för fenomenet 

överutbildning. Regeringen har sedan 2000 som uttalat mål att 50 % av en årskull skall ha 

påbörjat en akademisk utbildning (www.regeringen.se). Samtidigt finns det forskning som 

visar på att antalet personer med eftergymnasial utbildning ökar snabbare än arbetstillfällen 

med hög kvalifikationsgrad. En av forskarna inom detta område är Michael Tåhlin, professor i 

sociologi vid Stockholms universitet. Enligt hans forskning har 18 % en längre utbildning än 

vad deras arbete kräver (www.dn.se).  

 

I Sverige har alla ha möjlighet att studera, eftersom utbildningen är gratis och det finns 

möjlighet att uppta lån och erhålla bidrag som försörjning under studietiden. Detta i 

kombination med allt fler utbildningsplatser gör att man kan ifrågasätta om detta system är 

samhällsekonomiskt effektivt; är det ett optimalt antal personer som väljer att genomföra en 

eftergymnasial utbildning? Denna fråga borde vara av intresse för allmänheten då varje 

student innebär en stor investering i humankapital, vilken betalas dels av studenten själv men 

finansieringen sker också genom skatter; alla bör därför kräva att investeringarna är 

lönsamma (Morio i Morio och Zoctizoum 1980 s. 63).  

 

I denna uppsats har vi för avsikt att undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan 

tillströmning till utbildningarna och arbetsmarknadens utseende. Vi vill även undersöka om 

arbetslösheten bland akademiker stigit under de senaste tio åren, samt om den svenska 

befolkningen är överutbildad. Vidare kommer vi i ett avsnitt att sätta frågan i ett 

genusperspektiv och studera om vi kan se några skillnader mellan könen vad gäller inträdet på 

arbetsmarknaden. Vi har valt att i denna uppsats behandla detta område, då det verkar som om 

regeringen har en annorlunda uppfattning om hur många högskoleutbildade som behövs än 

vissa forskare på området. Vidare är frågan högst aktuell då den dels berör oss som studenter, 
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men också påverkar allmänheten då skattebetalarna är de som till största delen finansierar all 

den utbildning som pågår vid våra lärosäten.  

 

Vi har valt att studera fyra olika typer av akademisk utbildning, nämligen: läkare, lärare, 

systemvetare och ekonomer. Utbildningarna var av det slaget att vi fann dem intressanta på 

flera sätt. Först och främst är det utbildningar med ganska olika karakteristika, som ligger 

inom olika områden (teknik, kemi, pedagogik etc.), vilket gör att vi anser oss fånga upp ett 

brett urval av individer. Vidare har de olika bestämmelser och metoder vad gäller antagning 

och är också utbildningar som det går att finna statistik om från ungefär samma tidsperiod. 

Läkarutbildningen tyckte vi var intressant att ha med, inte minst med tanke på att det krävs 

mycket goda studieresultat för att komma in och att antalet utbildningsplatser inte förändras 

speciellt mycket från år till år. Den finns inte på särskilt många lärosäten och är en utbildning 

som � åtminstone enligt vår förförståelse � är ungefär lika populär hela tiden. Att vi valt att 

studera lärarutbildningen har flera orsaker. Liksom läkarutbildningen är det en utbildning som 

har funnits länge, men den har vid ett flertal tillfällen genomgått stora förändringar, varav de 

senaste bara för några år sedan. Det finns flera olika inriktningar för studenterna att välja 

mellan, men alla har en stark betoning på pedagogiska moment. Vi tror att studenterna på 

lärarutbildningen har en ganska kraftig överrepresentation av kvinnor, vilket kan ge 

intressanta resultat. Dessutom är många lärarplatser i arbetslivet för närvarande tillsatta av 

obehörig personal, vilket tyder på att det åtminstone tidigare förelegat en brist. Detta kan få 

effekter på arbetslösheten för utbildade lärare. Ekonomutbildningen väljs då den är en 

utbildning som vi tror många olika typer av individer kan finna intresse i att genomgå. Vidare 

finns den på de allra flesta högskoleorter och är därför � om man inte har några speciella 

önskemål vad gäller lärosäte - ej speciellt svår att bli antagen till. Att vi valt att undersöka 

systemvetare/ADB-utbildningen har främst sin grund i att den varit mycket omdiskuterad 

under det senaste decenniet, inte minst med tanke på IT-bubblans uppgång och fall. Detta är 

också en utbildning som enligt vår förförståelse torde vara mansdominerad i viss utsträckning, 

vilket i så fall gör den intressant vad gäller arbetsmarknadsstatistiken. 
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1.1 Frågeställning och syfte  
 

Syftet med denna studie är att utifrån vald ekonomisk teori försöka förklara tillströmning till 

högskoleutbildning, och att därefter undersöka hur dessa grupper efter erhållen examen har 

lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. Då vi använder oss av data som är uppdelat efter kön 

hoppas vi också kunna se huruvida det föreligger skillnader mellan kvinnors och mäns 

utbildningsval och etablering på arbetsmarknaden, samt försöka applicera 

diskrimineringsteorin på resultaten rörande arbetsmarknaden.  

 

Våra valda frågeställningar uttrycks därför på följande sätt:  

• Hur kan cobweb- och humankapitalteori förklara tillströmning till de fyra 

högskoleutbildningarna? 

• Hur har dessa grupper sedan lyckats etablera sig på arbetsmarknaden � finns det 

någon tendens till överutbildning? 

• Kan man se att det inom dessa valda grupper eventuellt föreligger diskriminering 

mellan könen på arbetsmarknaden?  
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2. Metod  

 

Denna uppsats kommer att byggas på förklarande studier som söker svara på frågor av typen 

varför ett fenomen föreligger. Det finns tre olika sorters förklarande studier, dessa är: 

teoriprövande, teoriutvecklande samt teorikonsumerande studier (Esaiasson m.fl. 2004 s. 33). 

I uppsatsen kommer vi att bedriva teorikonsumerande studier, vilka karaktäriseras av att det är 

det enskilda fallet som står i centrum, i vårt fall arbetslöshet bland akademiker i Sverige. I 

teorikonsumerande undersökningar används redan existerande teorier på området för att 

försöka förklara det valda fallet (Esaiasson m.fl. 2004 s. 40). Anledningen till att vi valt att 

göra en teorikonsumerande studie är att vi vill att fallet, det vill säga arbetslösheten bland 

akademiker i Sverige, skall stå i centrum. Vi har inte för avsikt att pröva olika teoriers 

lämplighet på fallet utan teorierna skall enbart användas för att ge en möjlig förklaring till 

antal sökande och arbetsmarknadens utseende för fyra grupper av akademiker.  

 

Extern validitet, det vill säga huruvida resultaten kan generaliseras till andra fall, har ingen 

hög prioritet i fråga om teorikonsumerande studier. Deras ambition är istället att med hjälp av 

teorier förklara situationen i det valda fallet (Esaiasson m.fl. 2004 s. 98). Vi vill därför 

klargöra att den externa validiteten i denna uppsats är begränsad; vi har för avsikt att dels 

beskriva arbetsmarknadens utseende för olika grupper av akademiker, för att sedan med hjälp 

av de valda teorierna på området förklara varför antal sökande och arbetsmarknadssituationen 

ser ut som den gör. I uppsatsen kommer vi att presentera statistik över antal sökande, antagna 

och examinerade i de fyra utbildningarna. Vidare tar vi fram statistik som behandlar inträdet 

på arbetsmarknaden. Utifrån statistiken och de valda teorierna kommer vi att ge en möjlig 

förklaring till tillströmning till utbildningarna och arbetsmarknadens utseende. Vi har även för 

avsikt att försöka ge ett svar på frågan om den svenska befolkningen uppvisar en tendens till 

att vara överutbildad.  
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2.1 Uppsatsens avgränsningar 
 

I denna uppsats gör vi ett flertal val och avgränsningar. Dels har vi valt att endast undersöka 

fyra olika utbildningar och dels har vi valt en särskild tidsperiod. Vi är medvetna om att ifall 

vi gjort dessa val annorlunda hade förmodligen även resultaten blivit annorlunda. Vi har, som 

nämnts ovan, valt att studera söktryck, antagning, examinering och arbetslöshet hos personer 

med lärar-, läkar-, ekonom- samt systemvetarexamen. Detta eftersom det vore tidskrävande 

att undersöka samtliga akademiker. Valen har vi gjort subjektivt utifrån våra egna 

bedömningar av vad vi tror kan ge oss ett intressant resultat. Vi är således här otvivelaktigt 

påverkade av vår förförståelse angående olika utbildningar och tillika yrkes situation på 

arbetsmarknaden. När vi undersöker diskriminering på arbetsmarknaden är det 

anställningsstatistik som studeras, alltså inte löneskillnader.  

 

De studenter som erhållit sin examen utanför Sveriges gränser omfattas inte av 

undersökningen, vilket kan vara ett problem då våra resultat kan ge en något missvisande bild 

av verkligheten. Dock menar vi att de som tar sin examen utomlands är förhållandevis få i 

jämförelse med dem som erhåller sin examen vid svenska lärosäten. Dessutom tror vi att 

liknande arbetsmarknadsförhållanden är gällande för personer med utländsk examen.  

 

2.2 Material 

  

Det empiriska materialet i denna uppsats kommer från Statistiska Centralbyrån1 och 

Högskoleverket2. Informationen om ansökningar kommer främst från Utbildningsstatistisk 

Årsbok, medan data rörande situationen på arbetsmarknaden kommer från en 

enkätundersökning som SCB gör vartannat år, med bland annat ett urval av personer som 

examinerats från högskolor och universitet tre år tidigare. Det finns luckor i statistiken då 

siffrorna ej funnits tillgängliga för oss, varför en del intressanta uppgifter kanske förbisetts. 

Bland annat finns antal behöriga förstahandssökanden och antal antagna till de valda 

utbildningarna inte att tillgå före höstterminen 1998. Dock har vi efter bästa förmåga letat oss 

igenom det offentliga material som gått att finna i ämnet. Dessutom är statistik en vansklig 

                                                
1  Kommer fortsättningsvis att benämnas som SCB. 
2  Kommer fortsättningsvis att benämnas som HSV.  
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informationskälla, då det alltid föreligger en risk för felaktig information särskilt när inte hela 

populationen undersöks, vilket är fallet med statistiken rörande arbetsmarknaden. 

 

Vad gäller övrigt material rör det sig främst om olika böcker och artiklar angående 

högskoleutbildning och arbetslöshet. Vi har även använt oss av utbildnings- och 

yrkesbeskrivningar från arbetsförmedlingen, olika högskolors hemsidor, samt andra 

Internetkällor som vi ansett vara av trovärdig art. Vi använder oss i uppsatsen således både av 

primär- och sekundärmaterial. Vi är också medvetna om att det kan föreligga vissa problem 

med att hämta material från olika Internetkällor, men anser att de hemsidor vi här valt som 

referenser kan kategoriseras som av det pålitligare slaget.  

 

2.3 Disposition 

 

I denna uppsats har vi följande disposition: Först kommer vi att ge en introduktion till det 

område som vi studerat. I kapitel 4 presenteras sedan de valda teorierna som skall ligga till 

grund för analysen. I den empiriska delen (kapitel 5) framställs sedan det statistiska materialet 

i form av tabeller för utbildning samt arbetsmarknaden; vi rekommenderar att då också 

studera bilaga 1 som ger en viss hjälp till hur man ska tolka innehållet i tabellerna och 

information om de statistiska uppgifterna. Efter detta kapitel kommer vi att analysera 

resultaten med hjälp av teorierna och i våra slutsatser söka ge en förklaring till varför antalet 

sökande till respektive utbildning ser ut som det gör och också söka förklara 

arbetsmarknadens utseende.  
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3. Bakgrund  

 
I Sverige finns det nuförtiden ett mycket stort och varierande utbildningsutbud. Möjligheterna 

att välja olika vägar inom utbildningssystemet är därför många, och systemets utformning 

innebär i princip att alla har möjlighet att delta, utan begränsning av kön, ålder eller 

ekonomiska resurser (Utbildningsstatistisk Årsbok 2005). I Sverige finns ett 40-tal universitet 

och högskolor (läsåret 2002/03), och därtill existerar ett 20-tal enskilda 

utbildningssamordnare som också innehar rätten att utfärda examen inom högre utbildning. 

Vilka högskolor som ska finnas beslutas av Riksdagen, medan regeringen bestämmer 

huruvida en högskola får rätt att benämna sig universitet samt, om en enskild 

utbildningssamordnare erhåller examensrätt. All högskoleutbildning bedrivs i form av kurser 

och omfattningen av en utbildning anges således enligt ett poängsystem där en poäng 

motsvarar en veckas heltidsstudier. I högskoleförordningen anges sedan vilka examina som 

får avläggas inom grundläggande högskoleutbildning, samt vilka krav som skall uppfyllas för 

respektive examina. Sedan 1993 finns förutom ett 60-tal yrkesexamina även tre generella 

examina, högskoleexamen om minst 80 poäng, kandidatexamen om minst 120 poäng samt 

magisterexamen om minst 160 poäng (Utbildningsstatistisk årsbok 2005).  

 

Regeringen har som mål att 50 % av en årskull på sikt skall ha påbörjat högskolestudier vid 

25 års ålder. Det har under senare tid skett en stor utbyggnad av högskolan, vilket har medfört 

en fördubbling av antalet personer som väljer att läsa vidare efter genomförd 

gymnasieutbildning. Övergångsfrekvensen ligger idag på omkring 40 % och mycket talar för 

att regeringens mål faktiskt kommer att uppnås, då antalet utbildningsplatser sedan 1990-talet 

har ökat med 80 % (www.regeringen.se).  Idag läser hela 340 000 studenter på utbildningar 

och kurser inom högskola och universitet (www.dn.se). Ett annat överordnat mål för den 

ekonomiska politiken i Sverige är den fulla sysselsättningen. Efter den djupa ekonomiska 

krisen under 1990-talets första hälft har återhämtningen ännu inte inneburit att man nått 

tillbaka till landets tidigare låga arbetslöshetsnivåer. Även om detta till stor del beror på 

regionala obalanser är det ändå ett tecken på att någonting inte fungerar i den huvuddel av 

utbildningssystemet som avser att matcha arbetsmarknadens behov (Arbetsmarknad och 

högskoleutbildning 2003 s. 60). 
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Rune Åberg, professor vid Umeå Universitet (www.umu.se), har bedrivit forskning om 

överutbildning och huruvida detta fenomen existerar på den svenska arbetsmarknaden (Åberg 

1999). I tidigare forskning har Åberg kommit fram till att de faktorer som är av störst 

betydelse vad gäller chansen att erhålla ett arbete är ålder, hälsa, utbildning samt geografisk 

närhet till arbetena. En vanligt förkommande förklaring till varför det är svårt att erhålla ett 

arbete är att de arbetslösa har en lägre utbildning än vad arbetsgivarna söker (Åberg 1999 s. 

24). Den föreställning många hyser vad gäller kvalifikationskrav på arbetsmarknaden är att de 

okvalificerade arbetena, det vill säga arbeten som kräver mindre än två års utbildning efter 

grundskolan, blir färre, medan kvalificerade arbeten, det vill säga arbeten som kräver tre års 

utbildning eller mer efter grundskola, blir allt fler (Åberg 1999 s. 25f.). Åberg kan genom sin 

undersökning påvisa att så också är fallet. Resultaten visar att andelen kvalificerade arbeten 

på den svenska arbetsmarknaden har stigit från 20 % till 30 % mellan åren 1975 och 1997, 

medan de okvalificerade arbetena utgör en allt mindre andel; de har minskat från cirka 40 till 

cirka 30 % under samma tidsperiod. Dock utgör de okvalificerade arbetena en tredjedel av 

alla arbeten, vilket motsvarar cirka 1,2 miljoner. Åberg menar att det inte är fråga om ett 

större skifte i kvalifikationskraven utan snarare en mycket långsam förändring (Åberg 1999 s. 

27f.). Enligt Åberg finns det ett tydligt problem med undersökningen, då arbetena är 

klassificerade efter den utbildningsnivå som krävs för att klara arbetsuppgifterna och inte efter 

de krav som arbetsgivarna själva ställer på de sökande. Utifrån arbetsgivarnas krav på de 

sökande skulle 20 % av alla arbeten i Sverige, om de skulle tillsättas idag, inte ha några 

särskilda utbildningskrav (Åberg 1999 s. 28).  

 

Arbetslösheten för personer som kan klassificeras som lågutbildade3 är hög, den svarar för en 

tredjedel av alla arbetssökande i Sverige. Trots att de okvalificerade arbetena som nämnts 

ovan minskar, är minskningen dock inte så stor att den motsvarar denna höga arbetslöshet 

(Åberg 1999 s. 32). Det kan då vara på sin plats att fråga sig vem som får de okvalificerade 

tjänsterna och enligt de resultat som Åberg presenterar står det klart att de okvalificerade 

arbetena i allt större utsträckning går till individer med längre utbildning än enbart 

grundskoleutbildning. Andelen överkvalificerade för okvalificerade arbeten har under 

perioden 1975 till 1997 stigit från 10 till 25 %. Åberg menar att personer med längre 

eftergymnasiala utbildningar utgör en liten andel av dem som innehar de okvalificerade 

arbetena, dock finns tendenser till att denna andel ökar (Åberg 1999 s. 33).  

                                                
3 Personer som har kortare utbildning än treårig gymnasieutbildning. 
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Åberg drar slutsatsen att det kanske inte är de okvalificerade arbetena som blivit för få, utan 

att det istället är personer med längre utbildning som i allt större utsträckning tilldelas dessa 

arbeten. Detta på grund av att de arbeten som är anpassade för personer med längre utbildning 

inte utvecklats lika fort som utbildningsnivån i den svenska befolkningen (Åberg 1999 s. 

33f.). Åberg pekar på tre möjliga förklaringar till överutbildningen; för det första genomgår 

allt fler en treårig gymnasieutbildning dock har behovet för detta inte ökat i samma takt. För 

det andra kan den höga arbetslöshet som drabbat alla grupper leder till att lågutbildade 

konkurreras ut av personer med längre utbildning. För det tredje ställer arbetsgivarna högre 

krav på de sökande än vad som i själva verket krävs för att utföra arbetsuppgifterna (Åberg 

1999 s. 38f). 
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4. Teori  
 
 
I denna uppsats kommer vi att använda oss av tre redan existerande teorier inom området 

arbetsmarknadsekonomi. De vi valt att studera är: humankapitalteori, cobweb-teori samt 

diskrimineringsteori. De första två behandlar individens investeringsbeslut i studier, men har 

samtidigt en tydlig sammankoppling med situationen på arbetsmarknaden.  

Diskrimineringsteorin skulle förmodligen också kunna appliceras på inputsidan; här skulle 

man exempelvis kunna undersöka om det sker diskriminering vad gäller betygssättningen i 

grund- respektive gymnasieskolan, vilket i sin tur påverkar individens valmöjligheter vad 

gäller fortsatta studier. Vi har dock valt att bortse från att sådan diskriminering kan tänkas 

föreligga för att istället undersöka om det finns några skillnader mellan könen när det kommer 

till inträdet på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. 

 

4.1 Teori om valet av utbildning 
 
4.1.1 Humankapitalteori - grunder och beslut om extern investering 

 

Varje individ i arbetskraften har en viss produktivitetsnivå, vilken baseras på individens 

kunskaper och erfarenheter, både medfödda och förvärvade. De senare av dessa är vad som 

studeras i humankapitalteorin och erhålls bland annat genom utbildning och yrkesutövning. 

Utbildning på högskolenivå kan således ses som en investering i humankapital och innebär en 

produktivitetsökning som i sin tur bör medföra en högre lön. I vårt fall har individen efter 

gymnasiet ett beslut att fatta; om hon/han ska välja att studera vidare på högskola eller börja 

arbeta (Björklund m.fl. 2000 s.123). För att fatta detta beslut jämför individen intäkterna och 

kostnaderna för respektive alternativ. Man antar att utbildningen enbart värderas i monetära 

termer, det vill säga för den högre inkomst den för med sig. Självklart finns det även andra 

effekter av utbildning men dessa bortser man ifrån (Borjas 2005 s.239f.). En investering i 

utbildning innebär en högre inkomst men för också med sig kostnader, såväl direkta som 

indirekta. Vidare måste man ha med en tidsaspekt i beräkningen, vilket görs genom att 

beräkna intäkterna och kostnaderna i diskonterat nuvärde. Regeln säger att investeringen är 

lönsam om det diskonterade nuvärdet av framtida inkomster är större än dess 

alternativkostnad. Direkta kostnader består av terminsavgifter, kurslitteratur, studielån 
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etcetera, medan indirekta kostnader motsvarar den förlust i inkomst som görs då den erhållits 

om man valt att arbeta istället för att studera. (Björklund m.fl. 2000 s. 123-126).  

 

The Wage-schooling Locus 
 
Individen kommer att välja att investera i humankapital upp till den nivå som maximerar 

individens livsinkomst i nuvärde. Sambandet mellan investeringar i humankapital och dess 

avkastning kan illustreras med The Wage-schooling Locus, en kurva med följande tre 

egenskaper: 

• Kurvan har en positiv lutning; ju mer man investerar i humankapital desto högre lön 

får man 

• Kurvan visar marginallönen för ytterligare investeringar i humankapital 

• Kurvan är konkav; lagen om avtagande avkastning gäller även för humankapital. 

(Borjas 2005 s. 242 f.) 

 

Figur 1: The Wage-schooling locus 
Lön 

Utbildning i år 
Källa: Borjas 2005 s. 243 

Figuren visar the wage-schooling locus, denna visar hur hög lön en individ får för varje år av utbildning. 

 

Lutningen på the Wage-schooling Locus kan användas till att utforma en kurva som 

representerar marginalprodukten för ytterligare investeringar i humankapitalet. 

Marginalprodukten är avtagande och kurvan får därför en negativ lutning. När 

marginalprodukten är lika stor som diskonteringsräntan4 bör individen sluta att investera 

ytterligare i humankapital (Borjas 2005 243f.). 

 

                                                
4 Den man använder för att beräkna det diskonterade nuvärdet 
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Figur 2: Utbildningsbeslutet 
  diskonteringsränta 

utbildning i år 
Källa: Borjas 2005 s. 244 

Den negativt lutande linjen i figuren visar marginalprodukten av ytterligare utbildning och den horisontella  

linjen visar diskonteringsräntan. Punkten där dessa två skär varandra ger det optimala antalet utbildningsår. 

 

4.1.2 �Cobwebteori5�  
 

Vad som brukar benämnas �Cobwebteorin� utvecklades ursprungligen för att förklara 

fluktuationer eller instabiliteter på marknader för jordbruksprodukter, men här använder vi 

den som en teori för att analysera arbetsmarknaden. När man analyserar arbetsmarknadens 

jämvikt gör man antagandet att marknaden omedelbart anpassar sig till de skift i utbuds- eller 

efterfrågekurvor som kan tänkas uppkomma, vilket då leder till att lön och antal anställda 

skiftar till de nya jämviktsnivåerna. Dock är det så att många arbetsmarknader inte anpassar 

sig i önskvärt tempo till skift i utbud och efterfrågan. Det finns faktorer som pekar på att 

marknader för högutbildad arbetskraft istället kan genomgå systematiska perioder av booms 

och busts, vilket ifrågasätter antagandet att alla arbetsmarknader uppnår fri-konkurrens 

jämvikt fort och billigt (Borjas 2005 s. 189). Richard Freeman, som tidigare nämnts, har 

utarbetat en modell som demonstrerar hur trender i ingångslön kan skapas. Denna modell är 

initialt utvecklad för ingenjörsarbetsmarknaden, men kan också appliceras på andra yrken. I 

sin modell gör Freeman följande antaganden: 

• Det tar tid att producera en ny högutbildad 

• Personer beslutar huruvida de ämnar välja en aktuell utbildning eller ej utifrån hur 

arbetsmarknaden ser ut vid just den tidpunkt då beslutet fattas (Borjas 2005 s. 189f.).  

 

                                                
5 Cobweb = engelska för spindelnät 
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Figur 3:   Cobweb 

 
Källa: Borjas  2004 s. 191 

 

I denna bild av modellen kan man utläsa hur det plötsligt uppkommer en ökad efterfrågan på 

nyutexaminerade ingenjörer. Detta leder till att efterfrågan skiftar utåt, vilket i sin tur leder till 

en högre lönenivå, w1. Arbetsutbudet antas således vara oelastiskt på kort sikt. Under tiden 

detta scenario äger rum på ingenjörernas delarbetsmarknad, bestämmer sig en ny grupp 

människor för att påbörja ingenjörsutbildningen. Beslutet fattas främst på basis av den relativt 

höga lönenivån, vilken då visar goda incitament till att välja just denna yrkesutbildning. Men, 

efter det att den �nya� kullen studenter fullföljt sin utbildning och kommer ut på 

arbetsmarknaden, visar det sig att utbudet på ingenjörer nu har ökat, medan efterfrågan inte 

upplevt detsamma. Lönen kommer således att sjunka till en nivå (w2) som är lägre än den 

som de nyblivna ingenjörerna grundat sitt utbildningsbeslut på. Eftersom detta 

utbildningsbeslut baserats på ett tidigare jämviktsläge uppkommer ett på marknaden alltför 

stort utbud av ingenjörer. I dessa tider är det dags för en ny grupp att fatta beslut om sitt 

framtida yrke. Ingenjörernas lönenivå är nu relativt låg, varför yrket inte ter sig särskilt 
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attraktivt, vilket medför att en inte så stor andel väljer att påbörja just ingenjörsutbildningen. 

När denna mindre kull är färdigutbildad kommer ingångslönen att ha stigit till w3, eftersom 

det nu istället uppkommit ett underskott. Den högre lönen påverkar därmed beslutet hos nästa 

generation blivande studenter, vilka återigen kommer att öka utbudet och så vidare. Analysen 

illustrerar på så vis hur ett �spindelnät� bildas runt jämviktsläget när arbetsmarknaden 

anpassar sig till den initiala efterfrågeökningen. Nivån på ingångslönen upplever sedan en 

period av systematisk booms och busts under den tidsperiod som marknaden långsamt rör sig 

mot sin långsiktiga jämviktslön (Borjas 2005 s. 191f.).  

 

Kritik mot Cobwebteori 

 

Cobwebmodellen bygger på antagandet att det tar tid att producera nya akademiker, vilket kan 

anses som rimligt. Därför kan det kortsiktiga arbetsutbudet antas vara ständigt oelastiskt. 

Däremot är antagandet att individer baserar sitt val av utbildning enbart på vilken lönenivå 

den enskilda yrkesgruppen för tillfället har mer diskutabelt. Antagandet innebär nämligen att 

personen i fråga enbart ser till den aktuella lönenivån, och inte alls gör någon mer grundlig 

bedömning av hur framtiden kan tänkas te sig. Även om det finns en möjlighet att flertalet 

individer faktiskt inte överväger eventuella förändringar på arbetsmarknaden, är chansen att 

ingen skulle göra det ganska liten. Det är egentligen fullt tillräckligt att en person inser 

problemet för att denne sedan ska kunna sprida informationen vidare till andra, och kanske till 

och med tjäna pengar på sin vetskap! Cobwebmodellen påvisar alltså hur oinformerade de 

blivande studenterna är. De funderar inte över mellan vilka nivåer lönerna historiskt har rört 

sig när de väljer sin framtida karriär utan fokuserar enbart på dagslägets situation. De kan 

således inte anses ha så kallat rationella förväntningar, eftersom de om så vore fallet skulle 

vara betydligt mer tveksamma till utbildningar med tillfälligt högre lönenivåer och mindre 

tveksamma till utbildningar med tillfälligt lägre lönenivåer. Det är mycket möjligt att 

Cobwebmodellen inte kan användas för att förklara varje enskild arbetsmarknad och att den 

bör appliceras med stor försiktighet i fråga om en del av sina slutsatser, men det existerar 

bevisligen arbetsmarknader där sådana fluktuationer faktiskt observeras förekomma. Framför 

allt uppkommer liknande situationer på marknader för högutbildade med stor specialisering, 

till exempel ingenjörer eller läkare (Borjas 2005 s. 189-192).  
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4.2 Teori om arbetsmarknad 
 

4.2.1 Diskrimineringsteori 
 

Diskriminering på arbetsmarknaden föreligger om två individer med exakt samma 

produktivitetsegenskaper behandlas olika på arbetsmarknaden, exempelvis har olika lön. Det 

finns två modeller som man använder sig av för att förklara varför diskriminering uppstår; 

modell baserad på preferenser och modell baserad på informationsbrist (Björklund m.fl. 2000 

s. 140). 

 

Modell baserad på preferenser 

 

I denna modell antar man initialt att det finns två olika grupper av arbetskraft, varav den ena 

kallas för majoritetsgruppen och den andra minoritetsgruppen. Personerna i dessa grupper 

uppvisar ingen skillnad vad gäller kunskaper som påverkar deras produktivitet, men 

minoritetsgruppen har någon egenskap som ogillas. Man antar vidare att det finns två olika 

sorters arbetsgivare, en grupp som inte gör någon åtskillnad mellan personer ur 

majoritetsgruppen och minoritetsgruppen och den andra typen av arbetsgivare som kan tänka 

sig att anställa personer ur minoritetsgruppen. Dessa anställs då till en lägre lön än 

majoritetsgruppens (Björklund m.fl. 2000 s. 141), detta för att kompensera för den negativa 

nytta arbetsgivaren får genom att anställa ur minoritetsgruppen. Den arbetsgivare som 

diskriminerar agerar som om kostnaderna bestod av lönen för en individ ur minoritetsgruppen 

samt en kostnad som uppstår på grund av den egenskap som ogillas (Borjas 2005  s. 358f.). 

Resultatet på arbetsmarknaden beror på minoritetsgruppens storlek. Om minoritetsgruppen är 

liten innebär det att alla kan få anställning hos den typ av arbetsgivare som inte diskriminerar, 

vilket leder till att inga löneskillnader uppstår mellan majoritets- och minoritetsgruppen. 

Däremot blir det en segregering mellan olika arbetsgivare när alla i minoritetsgruppen 

kommer att söka sig till de arbetsgivare som inte diskriminerar. Om minoritetsgruppen är 

större än att alla kan anställas hos den typ av arbetsgivare som inte diskriminerar uppstår såväl 

segregering som löneskillnader på arbetsmarknaden (Björklund m.fl. 2000 s.141). 
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Det behöver inte vara arbetsgivarna som är grunden till diskrimineringen på arbetsmarknaden, 

även de anställda och kunderna kan ge upphov till detta (Borjas 2005 s. 359). En anställd som 

gör skillnad på att arbeta med personer ur majoritetsgruppen respektive minoritetsgruppen 

kommer att kräva en högre lön för att arbeta på en integrerad arbetsplats. Detta leder till att en 

företagare som inte bryr sig om grupptillhörighet enbart kommer att anställa personer ur 

minoritetsgruppen (Borjas 2005 s.367). Vid diskriminering med kunden som anledning 

kommer den diskriminerande kunden att kräva ett lägre pris för att handla hos ett företag med 

anställda ur såväl majoritetsgruppen som minoritetsgruppen. Företaget kan då välja att göra en 

arbetsdelning mellan grupperna så att anställda ur majoritetsgruppen får sköta 

kundkontakterna och anställda ur minoritetsgruppen får arbeta där de inte är synliga för 

kunden. Det kan även uppstå en situation där minoritetsgruppen får en lägre lön som en 

kompensation för det lägre priset (Borjas 2005 s. 368). Problemet med denna modell i fallet 

med arbetsgivardiskriminering är att diskriminering är olönsamt och att de diskriminerande 

företagen därför inte kan förväntas överleva på sikt. Med ett antagande om att lönen är lägre 

för minoritetsgruppen än för majoritetsgruppen skulle det diskriminerande företaget kunna 

anställa lika många ur minoritetsgruppen istället men till en lägre kostnad. Dessutom anställer 

det diskriminerande företaget ett mindre antal personer än vad som skulle vara optimalt 

(Borjas 2005 s. 362). 

 

Modell baserad på informationsbrist 

 

Utgångspunkten för denna modell är att anskaffning av information utgör en kostnad för 

arbetsgivaren. Om arbetsgivaren vid anställning är osäker på olika arbetssökandes 

produktivitet kan han/hon ta hjälp av andra fakta och erfarenheter. Detta kan förklara 

löneskillnader och skillnader i anställningar mellan individer med likartad produktivitet men 

olika grupptillhörighet, exempelvis män och kvinnor. Arbetsgivaren tror att en kvinna på lång 

sikt har lägre produktivitet än en man eftersom kvinnor ofta utnyttjar största delen av 

föräldraledigheten och tenderar att oftare stanna hemma med sjukt barn. Diskrimineringen 

ökar om det skiljer i svårighetsgrad att få information om olika individers produktivitet. Man 

kan i vilket fall anta att arbetsgivaren i fall av osäkerhet stöder sig på 

sannolikhetsbedömningar av respektive individs produktivitet (Borjas 2005 s. 370f.) 
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5. Empiri  
 

I detta avsnitt presenteras de utbildningar vi valt med en kort beskrivning av vad respektive 

utbildning innehåller. Därefter följer den statistik vi valt ut för vår studie rörande 

högskoleutbildning där vi då fokuserar på ett antal variabler. Först studeras antal behöriga 

förstahandssökande för att få en inblick i hur stort intresset för utbildningen faktiskt är, 

därefter följer information om hur många som faktiskt blev antagna av de sökande samt hur 

många som fullföljt sin utbildning och således erhållit en examen.  Slutligen visas 

arbetsmarknadssituationen för de olika grupperna. Vi vill också påminna läsaren om Bilaga 1 

som ger information om statistiken och kan underlätta förståelsen för resultaten som är 

redovisade i tabellerna nedan. 

 

5.1 Högskoleutbildning 
 

Antalet registrerade högskolestudenter ökade under en tioårsperiod med nära 130 000 � från 

runt 173 000 höstterminen 1991 till över 300 000 höstterminen 2001. Däremot minskade 

andelen nybörjare av det totala antalet registrerade studenter i högskolan under samma period. 

Detta anses främst bero på att studenterna numera stannar kvar längre i utbildning än vad de 

gjort tidigare. Förutom det faktum att många utbildningar har förlängts, blir det dessutom allt 

ovanligare med snabba studier enligt kursplanerna. Det har även skett en ökning av andelen 

som studerar och arbetar växelvis samt att studenterna idag generellt sett börjar högskolan 

något senare. Andelen högskolenybörjare som kommer direkt från gymnasieskolan har 

således minskat i förhållande till andra åldersgrupper (Arbetsmarknad och högskoleutbildning 

2003 s. 19f).  

 
5.1.1 Läkare  
 
Läkarutbildningen omfattar 220 poäng, det vill säga en studietid på fem och ett halvt år, och 

avslutas med en läkarexamen. För behörighet (legitimation) som läkare krävs dessutom minst 

18 månaders vidareutbildning efter läkarexamen i form av handledd obligatorisk tjänstgöring 

� så kallad allmäntjänstgöring - som underläkare (Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet). 

Efter det att legitimationen erhållits påbörjar de flesta läkare sin specialiseringstjänstgöring 

(ST). ST tar minst fem år och leder fram till specialistkompetens i någon av för tillfället 62 



 22

specialiteter. Läkarutbildningen finns endast vid Karolinska Institutet i Stockholm samt vid 

universiteten i Uppsala, Linköping, Lund/Malmö, Göteborg och Umeå. För studier på 

läkarutbildningen krävs både grundläggande behörighet samt särskild behörighet i matematik, 

kemi, fysik och biologi. På några orter antas en del av studenterna efter ett särskilt urval, som 

förutom på betyg eller högskoleprov också grundas på intervju (Arbetsförmedlingens 

yrkesbeskrivningar).  

 

Tabell 1: Antal behöriga förstahandssökande till läkarutbildningen, med 

uppdelning på kön, höstterminerna 1998-2004 

 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
                
Totalt 3333 3437 3204 3142 3344 3661 3743
därav kvinnor 1997 2118 2057 1967 2061 2233 2269
därav män 1336 1319 1147 1175 1283 1428 1474
Källa: SCB UF 46 SM0201 
 

Tabell 2: Antal antagna till läkarutbildningen,  

med uppdelning på kön, höstterminerna 1998-2004 
 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
                
Totalt 421 418 477 523 547 545 539 
därav kvinnor 217 226 273 308 293 303 285 
därav män 204 192 204 215 254 242 254 
Källa: SCB UF 46 SM0201 

 
Antal behöriga sökande till läkarutbildningen har inte varierat mycket mellan 1998 och 2004, 

utan stabilt befunnit sig kring dryga 3000 sökande per termin. Andelen kvinnliga sökande har 

varit i en liten majoritet under hela perioden. Antal antagna till läkarutbildningen har under 

den aktuella perioden inte förändrats märkbart förrän man inför höstterminen 2001, i viss mån 

utökade antalet platser. 
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Tabell 3: Antal läkarexamina läsåren 1990/91-2003/04,  

med uppdelning på kön. 

 
  1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997
Totalt 744 715 754 689 776 699 844
därav 
kvinnor 328 338 339 320 370 334 426
därav 
män 416 377 415 369 406 365 418
        
  1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004
                
Totalt 728 863 835 775 754 833 763
därav 
kvinnor 358 429 426 421 366 455 410
därav 
män 728 434 409 354 388 378 353
Källa: SCB: UF20 SM0401 
 

Antal läkarexamen per läsår har varierat mellan cirka 700 och knappt 900 stycken, vilket 

tyder på en god genomströmning av studenter.  

 

5.1.2 Lärare6  
Lärarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120, 140, 160, 180, 200 eller 220 

poäng. Utbildningen som leder till en lärarexamen består av tre integrerade 

utbildningsområden: det allmänna utbildningsområdet, inriktning och specialiseringar. Det 

allmänna utbildningsområdet (60 poäng) är gemensamt för alla lärarstudenter. Det innehåller 

dels för läraryrket centrala kunskapsområden, dels tvärvetenskapliga ämnesstudier (minst 30 

poäng).  Studenterna väljer därutöver en eller flera inriktningar (minst 40 poäng), vilka svarar 

mot de ämnen eller ämnesområden som den blivande läraren önskar arbeta med. I det tredje 

utbildningsområdet, specialisering (minst 20 poäng), väljer studenterna att antingen fördjupa 

sina studier eller bredda sin utbildning. För lärarexamen för grundskolans tidigare årskurser 

krävs minst 140 poäng. För grundskolans senare årskurser krävs minst 180 poäng varav minst 

60 poäng i ett fördjupningsämne. (Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar). 

Lärarutbildningen finns för tillfället på 24 högskolor och universitet runt om i landet. Enligt 

lärarförbundets statistik ökar antalet ansökningar till lärarutbildningen hela tiden och enligt 

deras uppgifter har till höstens antagning (läs 2005) hela 30215 sökt till något av 
                                                
6 Lärare omfattar här både grund- och gymnasielärare.  
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lärarprogrammen, vilket är en ökning med 3 %. Andelen förstahandssökande har också ökat 

något och det är kvinnorna som är majoritet när det gäller att välja lärarutbildningen, då hela 70 

% av de sökande är kvinnor. Samtidigt har antalet platser på lärarutbildningen vid höstterminen 

2004 minskat med nio procent jämfört med förra hösten, detta enligt en beräkning gjord av 

Högskoleverket. Anledningen till detta går främst att finna i att högskolorna drar ner på antalet 

utbildningsplatser för nya studenter eftersom resurserna inte längre räcker (Lärarförbundets 

hemsida).  

 

Tabell 4: Antal behöriga förstahandssökande till lärarutbildningen,  

med uppdelning på kön, höstterminerna 1998-2004 
 

  1998 1999 2000 2001 2002 2004

Totalt 11877 11991 10476 14219 13619 15029

därav kvinnor 8807 8822 7648 10952 10133 10816

därav män 3076 3169 2828 3267 3486 4213
Källa: SCB UF 46 SM0201 
  
 
Tabell 5: Antal antagna till lärarutbildning,  

med uppdelning på kön, höstterminerna 1998-2004.  

 

  1998 1999 2000 2001 2002 2004
              
Totalt 6210 6709 7569 11569 11310 10659
därav kvinnor 4468 4842 5483 8911 8461 7852
därav män 1742 1867 2086 2658 2849 2801
Källa: SCB UF 46 SM0201 
 
Antalet sökande till lärarutbildningen minskade något inför höstterminen 2000, för att sedan 

öka ganska ordentligt inför terminen året efter och därefter hålla den högre nivån. Betydligt 

fler kvinnor än män söker till lärarutbildningen.  Tabellerna ovan visar även att ett relativt 

stort antal av de behöriga sökande också blir antagna.  
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Tabell 6: Antal lärarexamina läsåren 1990/91-2003/04 

 

  
1990/ 
1991 

1991/ 
1992 

1992/ 
1993 

1993/ 
1994 

1994/ 
1995 

1995/ 
1996 

1996/ 
1997 

                
Totalt 1060 1941 2643 3452 4028 4222 4369
därav 
kvinnor 680 1344 1842 2470 2969 3132 3324
därav män 390 597 801 982 1059 1090 1045
        

  
1997/ 
1998 

1998/ 
1999 

1999/ 
2000 

2000/ 
2001 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

                
Totalt 4154 4261 4344 3961 4329 4771 5281
därav 
kvinnor 3029 3227 3219 2930 3298 3591 3966
därav män 1125 1034 1125 1031 1031 1180 1315

Källa: SCB: UF20 SM0401 
 

Många av de antagna på lärarutbildningen erhåller inte sin examen, vilket inte tyder på en 

speciellt god genomströmning.  

 
5.1.3 Systemvetare/ADB7-utbildade 
 

När läget var som sämst för denna yrkeskategori rasade antalet ansökningar till 

datautbildningar under en treårsperiod med nära 80 procent (598 sökande inför vårterminen 

2004 jämfört med hela 2561 tre år tidigare). Men enligt SCB är en datautbildning återigen ett 

bra val.  Företagens behov av systemvetarutbildade har börjat öka igen och Jusek ser en 

hausse på arbetskraft à la slutet på 1990-talet. Det är inte längre lika osäkert att utbilda sig till 

systemvetare eller programmerare (Jusek 2004). 

                                                
7  Administrativ databehandling som syftar till att ge kunskaper i system- och 

programutveckling 

(http://www.handels.gu.se/epc/archive/00001194/01/johanna.bjorklund.ia5840.pdf) 
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Tabell 7: Antal behöriga förstahandssökande till systemvetar-/ADB-

utbildning, med uppdelning på kön, höstterminerna 1998-2004 

 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
                
Totalt 8 362 7 057 5 572 4 544 3 470 2719 2719
därav kvinnor 3 058 2 453 1 931 1 314 864 507 418
därav män 5 304 4 604 3 641 3 230 2 606 2 212 2 301
Källa: SCB UF 46 SM0201 
 
  
 

Tabell 8: Antal antagna till systemvetar-/ADB-utbildning,  

med uppdelning på kön, höstterminerna 1998-2004.  

 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

                

Totalt 2 244 2 523 2 891 3 394 2 579 2 178 2 204

därav kvinnor 922 933 1 021 987 665 429 380

därav män 1 322 1 590 1 870 2 407 1 914 1 749 1 824
Källa: SCB UF 46 SM0201 
 
Från och med höstterminen 2000 minskar antalet sökande kraftigt för att sedan fortsätta att 

avta. Däremot bibehålls antalet utbildningsplatser under hela perioden och ligger kvar på en 

jämn nivå. 
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Tabell 9: Antal examina, kandidat och magister i Systemvetenskap/ADB-

området, med uppdelning på kön, läsåren 1990/91-2003/04  
 

 1992/ 1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 
Totalt 638 719 719 735 622 710
därav 
kvinnor 276 256 249 243 205 243
därav män 362 463 471 492 417 467
       
 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 
Totalt 825 1111 1319 1494 1580 1469
därav 
kvinnor 272 474 556 647 705 614
därav män 553 637 763 847 875 855

Källa: SCB: UF20 SM0401 
 
Antalet examina inom systemvetenskap/ADB befinner sig på en siffra mellan dryga 600 och 

dryga 800 per läsår fram tills 1999/2000. Därefter har en markant ökning skett.  

 

5.1.4 Ekonomer 
 

Varje år söker nästan lika många män som kvinnor ekonomprogrammet vid ett eller flera av 

de 26 olika lärosäten som idag erbjuder utbildningen. I och med 1993 års högskolereform 

finns det två olika examensformer, nämligen kandidat eller magister, och det har varit upp till 

varje lärosäte att sätta till suffix eller prefix till dessa. Exempel på detta är ekonomie 

kandidatexamen eller ekonomie magisterexamen. En ekonomie kandidatexamen kan erhållas 

efter tre års studier och 120 avklarade poäng. Men det måste ingå 60 poängs studier i ett 

fördjupningsämne, varav 10 poäng ska omfatta ett självständigt arbete. En ekonomie 

magisterexamen får man efter 4 års studier och 160 avklarade poäng. 80 av dessa poäng ska 

omfatta studier i ett fördjupningsämne, med ett självständigt arbete om minst 20 poäng eller 

två om vardera minst 10 poäng. Dessutom måste minst 20 poäng av de 120 respektive 160 

poängen för de båda examensformerna ligga utanför fördjupningsämnet (Civilekonomer i 

arbetslivet 2004). 
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Tabell 10: Antal behöriga förstahandssökande till ekonomutbildning,  

med uppdelning på kön, höstterminerna 1998-2004. 
 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

                

Totalt 18852 19472 18724 17649 18608 17698 18385

därav kvinnor 10597 11180 10898 10376 10581 9966 10050

därav män 8255 8292 7826 7273 8027 7732 8335
Källa: SCB UF 46 SM0201 
 
 
Tabell 11: Antal antagna till ekonomutbildning, 

med uppdelning på kön, höstterminerna 1998-2004.  
 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

                

Totalt 7301 8101 8459 8994 9314 9060 9862

därav kvinnor 4174 4664 4887 5276 5301 4938 5195

därav män 3127 3437 3572 3718 4013 4122 4667
Källa: SCB UF 46 SM0201 
 
Antalet platser på ekonomutbildningen har ökat under hela perioden. Söktrycket har varit 

relativt jämnt, men allt fler av de sökande har erhållit en plats på grund av det ökade utbudet 

av utbildningsplatser.  
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Tabell 12: Antal examina, kandidat och magister i ekonomi,  

med uppdelning på kön, läsåren 1990/91-2003/04 

 

  
1990/ 
1991 

1991/ 
1992 

1992/ 
1993 

1993/ 
1994 

1994/ 
1995 

1995/ 
1996 

1996/ 
1997 

                
Totalt 364 431 540 753 1128 2113 2004
därav 
kvinnor 163 234 277 365 554 1070 1050
därav män 201 197 263 388 574 1043 954
        

  
1997/ 
1998 

1998/ 
1999 

1999/ 
2000 

2000/  
2001 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

                
Totalt 2035 1855 1903 1953 2110 2368 2671
därav 
kvinnor 1069 935 1038 1078 1175 1292 1432
därav män 966 920 865 875 935 1076 1239

Källa: SCB: UF20 SM0401 
 
Från att ha legat på en ganska låg nivå i början av perioden, börjar sedan en ökning av antalet 

examina. Några mindre variationer kan urskiljas men trenden är i nuläget klart stigande.  

 
De två vanligaste förekommande examensformerna bland dem som utexaminerades 2000 var 

ekonomie magister samt ekonomie kandidat. En större andel män än kvinnor erhöll en 

Ekonomie magister, medan en större andel av de kvinnliga studenterna valde att studera upp 

till och med en Ekonomie kandidat. 40,9 % av männen och 37,4 % av kvinnorna erhöll en 

ekonomie magister och 22,4 % av kvinnorna jämfört med 18,5 % av männen valde en 

ekonomie kandidat. Företagsekonomi är det huvudämne som de flesta ekonomstudenter väljer 

att läsa. Hela 89,5 % av dem som utexaminerades 2000 hade valt företagsekonomi och endast 

8,1 % valde nationalekonomi. Jämfört med dem som utexaminerades 1999 har dock andelen 

studenter som läst nationalekonomi ökat (Civilekonomer i arbetslivet 2004).  
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5.2. Arbetsmarknaden  
 

Det finns relativt lite statistik om inträdet på arbetsmarknaden. SCB och HSV har under 2002 

och 2003 tillsammans drivit ett projekt där man försökt kartlägga inträdet på arbetsmarknaden 

för studenter med olika utbildning. Undersökningen visar att etableringen på arbetsmarknaden 

och känsligheten för konjunktursvängningar skiljer sig åt mellan grupperna. Vidare visade 

resultaten av studien att andelen etablerade var högst för civilingenjörer, grundskollärare med 

matematisk� naturvetenskaplig inriktning, specialpedagoger, läkare, apotekare, optiker och 

receptarier (Arbetsmarknad och högskoleutbildning 2003 s. 32). Dock ökar arbetslösheten i 

alla grupper, även för akademiker. Varsel och neddragningar skär rakt in också i de 

högutbildade grupperna. Enligt aktuella uppgifter har 3,4 procent av akademikerna just nu 

ersättning från AEA8 . Det är en ökning med 1 procentenhet på ett år (Johansson i SSR-

tidningen nr 9 2004).  
 

Idag går fler akademiker än någonsin utan jobb, och allra hårdast drabbade är de 

nyutexaminerade (www.dn.se). Den totala arbetslösheten i Jusek var i maj 2004 6,0 procent, 

men har därefter sakta sjunkit. Systemvetarna toppar dock fortfarande med den högsta 

arbetslösheten (9,7 %). Den är dock lägre nu än i februari 2004 och för bara två år sedan hade 

systemvetargruppen en arbetslöshet om 5,7 procent, vilket således påvisar att ordentliga 

konjunktursvängningar ägt rum. Men även civilekonomer, personalvetare och samhällsvetare har 

drabbats av konjunktursvackan och hade i maj 2004 en arbetslöshet om 5,6 - 5,9 procent. 

Juristerna är den medlemsgrupp inom förbundet som sedan drygt två år tillbaka återfinns på den 

bästa arbetsmarknaden med en arbetslöshet på 4,6 procent. Den totala arbetslösheten i Jusek var 

2004 för män 6,3 procent och för kvinnor 5,8 procent. Den varierar dock mellan olika 

medlemsgrupper samt mellan könen. Kvinnliga civilekonomer och systemvetare tenderar att ha 

en lägre arbetslöshet än sina manliga kollegor, medan för övriga medlemsgrupper har männen en 

lägre arbetslöshet (Jusek 2004). 

Enligt SCB har antalet rekryteringar under 2004 minskat för de flesta utbildningar. Under 2004 

såg man att konjunkturen var på väg uppåt, dock har denna uppgång inte visat sig på 

arbetsmarknaden. Såväl antalet som andelen arbetslösa ökade jämfört med föregående år; 

arbetslöshetsuppgången har varit mest markant för ungdomar och de blir allt fler 

långtidsarbetslösa (Arbetskraftsbarometern). 

                                                
8  Akademikernas erkända arbetslöshetskassa. 
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Nedan visas en figur över arbetslöheten för olika utbildningsnivåer. 

 

 

Figur 4: Relativ arbetslöshet för olika utbildningsnivåer (%) 

 
Källa: Arbetskraftsbarometern 

 

Ur denna figur kan man utläsa att arbetslösheten är lägre för personer med längre utbildning, 

dock verkar det som om skillnaderna minskar.  

 

5.2.1. Läkare 
 

Det råder idag brist på personal i vårdsektorn. Landstingsförbundet bedömde 2001 att 

läkarbristen uppgick till 700 stycken och att detta gap mellan efterfråga och utbud fram till 

2010 kommer att öka med 200-300 läkare per år. Man försöker motverka denna brist genom 

att utöka antalet platser på läkar- och sjuksköterskeutbildning, exempelvis expanderades 

antalet platser på läkarutbildningen läsåret 2001/2002 med 200 stycken, vilket resulterade i 

970 antagna studenter. Riksdagen har som mål att fram till år 2008 skall antalet allmänläkare 

inom privatvården utökas med 1700 (Arbetsmarknad och högskoleutbildning 2003 s. 50). 
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Tabell 13: Arbetslöshet som huvudsaklig verksamhet, 

 med uppdelning på kön (%) 
 

Examinerad år 1992/1993 1994/1995 1996/1997 1998/1999 2000/2001 

Totalt 2 1 0 0 0

Kvinnor 2 2 0 0 0

Män 1 0 0 0 0
Källa: U 83  SM 9601, U 83 SM 9801 , UF 83 SM 0001, UF 86 SM 0201, UF 86 SM 0401. 

 

I tabellen ovan redovisas arbetslösheten för läkare som examinerats mellan läsåren 1992/1993 

och 2000/2001. Man kan utläsa att arbetslösheten varit låg över hela perioden men att den var 

som högst i början. Därutöver kan man se att arbetslösheten varit högre för kvinnor än för 

män. 

 

Tabell 14: Arbetsmarknadsåtgärd som huvudsaklig verksamhet, 

 med uppdelning på kön (%) 
 

Examinerad år 1992/1993 1994/1995 1996/1997 1998/1999 2000/2001 

Totalt 0 0 0 0 0

Kvinnor 0 0 0 0 0

Män 1 0 0 0 0
Källa: U 83  SM 9601, U 83 SM 9801 , UF 83 SM 0001, UF 86 SM 0201, UF 86 SM 0401. 

 

I tabellen kan man se de personer som under den undersökta veckan haft 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd som huvudsaklig verksamhet. Resultatet talar sitt tydliga språk; 

läkarna finns knappt representerade i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. 
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Tabell 15: Antal månader efter examen till första stadigvarande arbetet, 

 med uppdelning på kön (%) 
 

Examinerad år 1992/1993 1994/1995 1996/1997 1998/1999 2000/2001 
0-1 mån           
Totalt  56 63  iu iu 82
Kvinnor 50 53  iu iu 87
Män 61 72  iu iu 76
            
2-3 mån           
Totalt  19 15  iu iu 8
Kvinnor 24 20  iu iu 7
Män 15 10  iu iu 10
            
4-6 mån           
Totalt 6 7  iu iu 1
Kvinnor  6 9  iu iu 0
Män 5 6  iu iu 1
            
7-12 mån           
Totalt 9 4  iu iu 0
Kvinnor 10 6  iu  iu 0
Män 9 2  iu iu 0
            
Mer än 12 mån           
Totalt 9 11  iu iu 1
Kvinnor 7 12  iu iu 0
Män 9 10  iu iu 1

Källa: U 83  SM 9601, U 83 SM 9801 , UF 83 SM 0001, UF 86 SM 0201, UF 86 SM 0401. 

 

Även om det saknas en del uppgifter i tabellen kan man dra slutsatsen att det på senare år 

verkar ha varit lättare för läkare att snabbt erhålla ett stadigvarande arbete efter examen. 
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Tabell 16: Utbildningens relevans för arbetet,  

med  uppdelning på kön (%) 

 

Examinerad år 1992/1993 1994/1995 1996/1997 1998/1999 2000/2001 
1*           
Totalt 98 98 98 99 99
Kvinnor 98 99 97 100 100
Män 97 98 98 99 99
2*           
Totalt 1 1 1 0 0
Kvinnor 0 1 1 0 0
Män 1 1 1 0 0
            
3*           
Totalt 0 1 1 0 1
Kvinnor  0 0 1 0 0
Män 0 1 0 1 1

Källa: U 83  SM 9601, U 83 SM 9801 , UF 83 SM 0001, UF 86 SM 0201, UF 86 SM 0401. 

1*: Arbetet var till största delen inom det yrkesområde utbildningen var inriktad mot. 

2*: Arbetet var inom ett annat yrkesområde än det som utbildningen var inriktad mot. 

3*: Utbildningen var ej inriktad mot något särskilt yrke. 

 

Ur tabellen kan man utläsa att nästan samtliga läkare innehar ett arbete som stämmer överens 

med utbildningen. 

 
5.2.2. Lärare 
 
Inom skolvärlden finns det i många kategorier av lärare en brist. Skolverket bedömde 2002 att 

mellan åren 2001 och 2005 kommer 70 000 lärare att behöva rekryteras, men om 

examinationen av lärare ligger kvar på samma nivå som den gjort under tidigare år kommer 

enbart 33000 personer att få sin lärarexamen under samma period. Behovet av lärare påverkas 

av en rad faktorer såsom fruktsamheten, efterfrågad kompetens och lärartäthet. Samtliga av 

dessa faktorer antas stiga i Skolverkets utredning, vilket i sin tur skulle medföra en positiv 

effekt på efterfrågan på utbildade lärare. (Arbetsmarknad och högskoleutbildning 2003 s. 52).  
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Tabell 17: Arbetslöshet som huvudsaklig verksamhet, 

 med uppdelning på kön (%) 

  

Examinerad år 1992/1993 1994/1995 1996/1997 1998/1999 2000/2001 

Totalt 1 1,4 0,83 0,52 0,58

Kvinnor 1 0,64 0,8 0,59 0,24

Män 0 3 0,65 0 2,1
Källa: U 83  SM 9601, U 83 SM 9801 , UF 83 SM 0001, UF 86 SM 0201, UF 86 SM 0401. 

 

Av tabellen verkar det som om arbetslösheten för lärare legat på en relativt jämn nivå under 

hela perioden. Skillnaden mellan män och kvinnor är dessutom varierande. 

 

Tabell 18: Arbetsmarknadsåtgärd som huvudsaklig verksamhet, 

med uppdelning på kön (%). 
 

Examinerad år 1992/1993 1994/1995 1996/1997 1998/1999 2000/2001 

Totalt 1 0 0 0,48 0

Kvinnor 1 0 0 0,21 0

Män                   iu 0,27 0,37 0,37 0
Källa: U 83  SM 9601, U 83 SM 9801 , UF 83 SM 0001, UF 86 SM 0201, UF 86 SM 0401. 

 

Man kan från tabellen dra slutsatsen att få lärare har arbetsmarknadsåtgärd som huvudsaklig 

verksamhet.  
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Tabell 19: Antal månader efter examen till första stadigvarande arbetet, 

med uppdelning på kön (%) 
 

Examinerad år 1992/1993 1994/1995 1996/1997 1998/1999 2000/2001 
0-1 mån           
Totalt  55 50,46  iu iu 73,9
Kvinnor 56 50,49  iu iu 76,25
Män 51 50,21  iu iu 65,83
            
2-3 mån           
Totalt  15 19,3  iu iu 12,11
Kvinnor 14 18,54  iu iu 10,69
Män 20 22,92  iu iu 16,47
            
4-6 mån           
Totalt 3 6,35  iu iu 3,19
Kvinnor  2 4,9  iu iu 2,58
Män 7 6,35  iu iu 4,11
            
7-12 mån           
Totalt 14 11,13  iu iu 1,16
Kvinnor 15 12,65  iu iu 0,71
Män 8 6,82  iu iu 2,19
            
Mer än 12 mån           
Totalt 11 13,83  iu iu 1,65
Kvinnor 11 13,78  iu iu 1
Män 12 12,99  iu iu 2,79

Källa: U 83  SM 9601, U 83 SM 9801 , UF 83 SM 0001, UF 86 SM 0201, UF 86 SM 0401. 

 

Resultaten i tabellen kan tolkas som om det blivit allt lättare för lärare att snabbt erhålla ett 

arbete efter examen. 
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Tabell 20: Arbetets motsvarighet till utbildningen,  

med uppdelning på kön (%). 

 

Examinerad år 1992/1993 1994/1995 1996/1997 1998/1999 2000/2001 
1*           
Totalt 96 91,63 89,11 93,65 95,02
Kvinnor 97 93,98 90,65 94,18 95,25
Män 93 85,12 86,1 90,34 93,85
            
2*           
Totalt 2 7,7 10,01 6,86 4,27
Kvinnor 1 5,06 9,62 5,29 3,66
Män 6 14 12,95 9,32 5,3
            
3*           
Totalt 1 0,23 0,44 0,24 0,29
Kvinnor  1 0,44 0,37 0,2 0
Män 0 0,35 0,64 0 0,46

Källa: U 83  SM 9601, U 83 SM 9801 , UF 83 SM 0001, UF 86 SM 0201, UF 86 SM 0401. 

1*: Arbetet var till största delen inom det yrkesområde utbildningen var inriktad mot. 

2*: Arbetet var inom ett annat yrkesområde än det som utbildningen var inriktad mot. 

3*: Utbildningen var ej inriktad mot något särskilt yrke. 

 

Det verkar som om allt färre lärare har ett arbete som motsvarar den tidigare erhållna 

utbildningen. 

 
5.2.3. Systemvetare/ADB-utbildade 
 
Idag finns det gott om nyutexaminerade systemvetare, men SCB tror samtidigt att behovet av 

denna typ av kunskap kommer att vara stigande på lång sikt. Effekterna av den så kallade 

spruckna IT-bubblan anses vara överdriven. Just nu pågår en omstrukturering av företag efter 

den överetablering som ledde fram till att bubblan sprack. Denna omstrukturering innebär inte 

att antalet sysselsatta minskar, men nyanställningarna är färre än tidigare. Man tror dock att 

detta mönster är övergående (Jusek 2004). Den öppna arbetslösheten bland nyexaminerade 

systemvetare låg under våren 2002 på 9 procent att jämföra med låga 1 procent i mars året 

innan. Detta kan jämföras med den genomsnittliga arbetslösheten för alla Juseks 

utbildningsgrupper vilken ligger på 5 procent. Färre fasta jobb och fler tidsbegränsade 
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anställningar är också tydliga tecken på en försämrad arbetsmarknad för unga systemvetare. 

2001 hade nästan 9 av 10 en tillsvidareanställning, medan siffrorna sjönk till knappt 7 av 10 

2002. Andelen visstidsanställningar har istället ökat från 3 till 11 % (Jobb och löner för 

nyexaminerade 2002). 
 

Tabell 21: Arbetslöshet som huvudsaklig verksamhet, 

med uppdelning på kön (%). 
 

Examinerad år 1992/1993 1994/1995 1996/1997 1998/1999 2000/2001 

Totalt 4 0 0 3 9 

därav kvinnor 0 0 0 3 11 

därav män 5 1 0 3 7 
Källa: U 83  SM 9601, U 83 SM 9801 , UF 83 SM 0001, UF 86 SM 0201, UF 86 SM 0401. 

 

Arbetslösheten för systemvetare är vid den senaste undersökningen relativt hög. 

Arbetslösheten sett över hela perioden verkar vara U-formad, först är den hög för att sedan 

vara näst intill obefintlig och i slutet av perioden stiger den sedan åter. 

 

Tabell 22: Arbetsmarknadsåtgärd som huvudsaklig verksamhet,  

med uppdelning på kön (%).  
 

Examinerad år 1992/1993 1994/1995 1996/1997 1998/1999 2000/2001 
Totalt 0 0 1 1 1 

Kvinnor 0 0 0 0 1 
Män 0 0 2 1 1 

Källa: U 83  SM 9601, U 83 SM 9801 , UF 83 SM 0001, UF 86 SM 0201, UF 86 SM 0401. 

 

Systemvetarna tenderar inte att delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
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Tabell 23: Antal månader efter examen till första stadigvarande arbetet,  

med uppdelning på kön (%).  

 

Examinerad år 1992/1993 1994/1995 1996/1997 1998/1999 2000/2001 
0-1 mån           
Totalt  38 50  iu iu 60 
Kvinnor 35 46  iu iu 62 
Män 39 56  iu iu 58 
            
2-3 mån           
Totalt  13 21  iu iu 21 
Kvinnor 11 31  iu iu 17 
Män 14 15  iu iu 25 
            
4-6 mån           
Totalt 17 11  iu iu 7 
Kvinnor  8 11  iu iu 9 
Män 22 11  iu iu 5 
            
7-12 mån           
Totalt 16 9  iu iu 3 
Kvinnor 24 5  iu iu 3 
Män 12 11  iu  iu 3 
            
Mer än 12 mån           
Totalt 15 8  iu iu 2 
Kvinnor 18 12  iu iu 2 
Män 13 7  iu iu 2 

Källa: U 83  SM 9601, U 83 SM 9801 , UF 83 SM 0001, UF 86 SM 0201, UF 86 SM 0401. 

 

Från tabellen kan man dra slutsatsen att det blivit allt lättare för systemvetare att erhålla ett 

arbete efter examen. 
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Tabell 24: Arbetets motsvarighet till utbildningen,  

med uppdelning på kön (%).  
 
Examinerad år 1992/1993 1994/1995 1996/1997 1998/1999 2000/2001 
1*           
Totalt 78 95 93 93 87 
Kvinnor 70 95 94 92 81 
Män 82 95 92 93 90 
            
2*           
Totalt 21 4 5 5 12 
Kvinnor 27 6 6 5 19 
Män 18 4 4 5 8 
            
3*           
Totalt 0 1 1 2 0 
Kvinnor  0 0 0 3 0 
Män 0 1 2 2 0 

Källa: U 83  SM 9601, U 83 SM 9801 , UF 83 SM 0001, UF 86 SM 0201, UF 86 SM 0401. 

1*: Arbetet var till största delen inom det yrkesområde utbildningen var inriktad mot. 

2*: Arbetet var inom ett annat yrkesområde än det som utbildningen var inriktad mot. 

3*: Utbildningen var ej inriktad mot något särskilt yrke. 

 

Det verkar som om det under perioden har varierat vad gäller arbetets motsvarighet till 

utbildningen. Särskilt i början av perioden är det många som innehar ett arbete som inte 

motsvarar deras utbildning. 

 
5.2.4. Ekonomer 
 

I början av 2000-talet rådde ännu högkonjunktur i Sverige och den stora efterfrågan på 

arbetskraft innebar att ekonomer som utexaminerades då hade lätt att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Rekryteringsproblemen var särskilt tydliga i storstadsområdena och den 

ökade aktiviteten i den svenska ekonomin ledde till en växande efterfrågan på yrken inom 

bland annat revision, redovisning och ekonomi. Hela 48,4 % av alla de studenter som tog 

examen år 2000 uppgav i enkätundersökningar att de fick arbete redan innan utbildningen 

avslutats. För de som utexaminerats året dessförinnan var motsvarande siffra 49 %. 
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Ytterligare 17,1 % av dem som utexaminerades år 2000 hade fått jobb mindre än en månad 

efter examen och inom ett halvår hade totalt 93,4 % påbörjat sitt första förvärvsarbete. 

(Civilekonomernas arbetsmarknad  2004).  

 

Inom de yrken som räknas till det samhällsvetenskapliga området (exklusive administrativa 

tjänster), det vill säga ekonomer, jurister, beteendevetare, psykologer, samhällsvetare och 

handelsutbildade, kommer balans mellan utbud och efterfrågan förmodligen att råda i det lite 

längre perspektivet. Inom dessa grupper väntas pensionsavgångarna bli stora under det 

närmaste decenniet, medan antalet nyutbildade samtidigt ser ut att bli stort. Intresset för 

ekonomisk utbildning har en längre tid varit mycket stort och ekonomer är en yrkesgrupp som 

kan arbeta inom flera olika arbetsområden. Många nyutexaminerade och en låg 

pensionsavgång i kombination med en konjunkturkänslig arbetsmarknad gör dock att det på 

sikt kan bli överskott av ekonomer och därmed hård konkurrens om jobben. Däremot finns det 

faktorer som enligt AMS9 innebär att dagens antydda brist på revisorer och 

redovisningsekonomer kan komma att öka (arbetsmarknad och högskoleutbildning 2003 

s.49).  
 

I Juseks arbetsmarknadsundersökning för nyexaminerade ökar den öppna arbetslösheten för 

unga ekonomer. I mars 2002 uppgav drygt 4 procent av de nyexaminerade ekonomerna att de 

sökt men inte fått jobb. Det innebär en fördubbling mot de senaste tre föregående åren när den 

öppna arbetslösheten för ekonomer legat stabilt kring 2 procent. Vidare har det blivit 

vanligare med olika former av tidsbegränsade anställningar för nyexaminerade ekonomer. 

2001 hade endast 8 procent en visstidsanställning medan motsvarande siffra 2002 låg på 13 

procent. Andelen tillsvidareanställningar har minskat med 8 procentenheter till 63 procent 

(Jobb och löner för nyexaminerade 2002). 
 

                                                
9 Arbetsmarknadsstyrelsen 
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Tabell 25: Arbetslöshet som huvudsaklig verksamhet, 

med uppdelning på kön (%). 
 

Examinerad år 1992/1993 1994/1995 1996/1997 1998/1999 2000/2001 

Totalt 2 2 1 1 4 

Kvinnor 2 2 1 0 2 

Män 1 2 1 3 7 
Källa: U 83  SM 9601, U 83 SM 9801 , UF 83 SM 0001, UF 86 SM 0201, UF 86 SM 0401. 

 

Ur tabellen kan man utläsa att det är allt fler arbetslösa ekonomer. Arbetslösheten verkar vara 

särskilt hög bland män. 

 

Tabell 26: Arbetsmarknadsåtgärd som huvudsaklig verksamhet, 

 med uppdelning på kön (%).  

 
Examinerad år 1992/1993 1994/1995 1996/1997 1998/1999 2000/2001 

Totalt 1 1 0 0 1 

Kvinnor 1 2 0 0 1 

Män 1 0 0 1 0 
Källa: U 83  SM 9601, U 83 SM 9801 , UF 83 SM 0001, UF 86 SM 0201, UF 86 SM 0401. 

 

Få ekonomer har arbetsmarknadspolitisk åtgärd som huvudsaklig verksamhet. 
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Tabell 27: Antal månader efter examen till första stadigvarande arbetet,  

med uppdelning på kön (%). 

 
Examinerad år 1992/1993 1994/1995 1996/1997 1998/1999 2000/2001 
0-1 mån           
Totalt  44 44  iu iu 60 
Kvinnor 44 42  iu iu 61 
Män 45 47  iu iu 60 
            
2-3 mån           
Totalt  11 18  iu iu 17 
Kvinnor 12 16  iu iu 18 
Män 10 20  iu iu 15 
            
4-6 mån           
Totalt 12 12  iu iu 6 
Kvinnor  13 14  iu iu 4 
Män 10 10  iu iu 8 
            
7-12 mån           
Totalt 15 9  iu iu 4 
Kvinnor 14 11  iu iu 6 
Män 16 7  iu iu 2 
            
Mer än 12 mån           
Totalt 15 15  iu iu 5 
Kvinnor 15 16  iu iu 5 
Män 15 14  iu  iu 4 

Källa: U 83  SM 9601, U 83 SM 9801 , UF 83 SM 0001, UF 86 SM 0201, UF 86 SM 0401. 

 

Det verkar som det under perioden blivit allt lättare för ekonomer att erhålla ett stadigvarande 

arbete.  
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Tabell 28: Arbetets motsvarighet till utbildningen,  

med uppdelning på kön (%). 

 
Examinerad år 1992/1993 1994/1995 1996/1997 1998/1999 2000/2001 
1*           

Totalt 79 82 83 96 89 
Kvinnor 80 85 85 90 89 
Män 78 78 81 82 91 
            
2*           
Totalt 15 13 10 8 9 
Kvinnor 18 12 10 4 9 
Män 13 14 10 13 9 
            
3*           
Totalt 4 4 7 6 1 
Kvinnor  1 2 5 6 1 
Män 8 5 9 5 1 

Källa: U 83  SM 9601, U 83 SM 9801 , UF 83 SM 0001, UF 86 SM 0201, UF 86 SM 0401. 

1*: Arbetet var till största delen inom det yrkesområde utbildningen var inriktad mot. 

2*: Arbetet var inom ett annat yrkesområde än det som utbildningen var inriktad mot. 

3*: Utbildningen var ej inriktad mot något särskilt yrke. 

 

Allt färre ekonomer har ett arbete som inte motsvarar deras utbildning. Dessutom verkar allt 

fler ha en utbildning som haft en tydlig inriktning mot ett yrkesområde. 
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6. Analys 

 

I följande avsnitt har vi inte längre en uppdelning mellan utbildning och arbetsmarknad, 

eftersom dessa i analysen ska knytas samman. Däremot har vi behållit uppdelningen vad 

gäller utbildningsgrupper. Först väljer vi att diskutera grupperna var och en för sig, för att 

sedan knyta samman dessa i en avslutande diskussion. För varje utbildningsgrupp diskuterar 

vi de valda teoriernas förklaringskraft och vi vill därigenom påvisa eventuella samband 

mellan arbetsmarknad och tillströmning till högre utbildning. Vidare diskuteras eventuell 

förekomst av diskriminering och överutbildning. Vi vill också poängtera att begreppet 

överutbildning kan tolkas på olika sätt. I den följande analysen kommer vi för de olika 

utbildningsgrupperna att använda överutbildning i den betydelsen att det finns för många 

utbildade, vilket enligt oss kan ses genom arbetslöshet samt huruvida arbetet överensstämmer 

med utbildningens inriktning. Begreppet kan också ha en annan innebörd i form av att man 

undersöker om det finns för många akademiker relativt till andra utbildningsgrupper. Detta får 

som följd att akademiker kan få arbeten de är överkvalificerade för. Då vi inte funnit något 

material om detta för de olika utbildningsgrupperna har vi valt att bortse från denna aspekt. 

 

6.1 Läkare 
 

Antalet behöriga förstahandssökande till läkarutbildningen har befunnit sig på en relativt jämn 

nivå under den undersökta perioden. Dock kan man se små variationer, med en minskning av 

antalet ansökningar i mitten av tidsperioden. Vad gäller antagningar har antalet platser utökats 

under perioden, men inte med några extrema värden. Både vad gäller de sökande och de 

antagna är kvinnorna i majoritet. Detta tror vi kan bero delvis på det faktum att kvinnors 

gymnasiebetyg i allmänhet är högre än mäns och på den låga arbetslösheten, vilken innebär en 

säkrare framtida inkomst. Att detta är särskilt viktigt för kvinnor tror vi har att göra med att 

kvinnor i större utsträckning än män ser branscher med låg arbetslöshet som attraktiva, 

eftersom risken för diskriminering då är lägre. Nästintill alla utbildade läkare behövs, vilket 

också syns på statistiken för läkarnas arbetsmarknad. Att antalet ansökningar till utbildningen 

sjönk under mitten av perioden kan delvis finna sin förklaring i den ekonomiska krisen under 

början av 1990-talet som innebar nedskärningar i offentliga sektorn, en sektor där många 

läkare arbetar. Dock verkar det inte som att arbetsmarknadens utseende i någon större 
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utsträckning påverkar söktrycket. Detta innebär att någon tydlig tendens enligt Cobwebteorin 

vad gäller läkare ej går att finna. Däremot kan arbetsmarknadens utseende påverkas av antalet 

examinerade då utbildningsplatserna är få och bristen på läkare är relativt stor. Vi kan därför 

dra slutsatsen att regeringen genom sin kontroll styr arbetsmarknadens utseende. Vi kan också 

utifrån tabellerna om antagna och examina utläsa att läkarutbildningen har en god och jämn 

genomströmning. Detta kan tyda på att de läkarutbildade inte är särskilt konjunkturkänsliga, 

vilket i sin tur kan bero på att offentliga sektorn, trots konjunkturnedgångar, inte skär ner 

märkbart på sin läkarstyrka.  

 

En investering i en läkarutbildning kan av de blivande studenterna tolkas som god, därav 

relativt många sökande per plats. Att det inte är fler som söker beror förmodligen på att 

många inte är behöriga, eller helt enkelt känner hopplöshet inför chansen att bli antagen. 

Humankapitalteorin kan därför ha en förklaringskraft i detta avseende. Lönen är hög och 

arbetslösheten låg, vilket medför en god avkastning på investeringen.  

 

Ur tabellerna rörande arbetsmarknaden urskiljes att ingen större diskriminering mellan könen 

finns vad gäller läkare. En marginell skillnad på endast en procentenhet kan upptäckas i 

arbetslösheten från tidigare år, men ser nu ut att ha eliminerats.  

 

Då de allra flesta läkare arbetar inom det område de är utbildade till, och att arbetslösheten är 

mycket låg, samt den existerande bristen på yrkesverksamma, tyder detta på att läkare i 

Sverige inte är överutbildade. Slutligen kan man anta att bristen på läkare kommer att leda till 

fortsatt låg arbetslöshet, samt att det begränsade antalet platser även i fortsättningen kommer 

att styra arbetsmarknadens utseende. 

 

6.2 Lärare 
 

Antalet förstahandssökande till lärarutbildningen har varit relativt jämnt och svagt stigande, 

med undantag för en minskning år 2000. Här kan det vara intressant att återigen påpeka att 

lärarutbildningen nyligen har genomgått en del större förändringar. Bland annat ersattes vid 

denna tidpunkt den gamla lärarutbildningen med en ny som nu leder fram till en gemensam 

lärarexamen. Efter denna nedgång går siffrorna upp direkt igen, vilket kan tyda på att den nya 

utbildningen fått fotfäste. Dessutom kan rapporteringar om den stora bristen på lärare ha 
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påverkat. Detta kan då visa på en viss tendens till Cobwebteori då blivande lärarstudenter ser 

goda möjligheter till anställning och hög lön efter avslutad utbildning.  

 

Även humankapitalteorin kan i detta avseende ha viss förklaringskraft då det diskonterade 

nuvärdet av avkastningen på utbildningen kan antas bli högt. Vidare kan humankapitalteorin 

förklara genom att de blivande lärarna ser fördelar med sin utbildning då den är bred och 

välkänd, samt kan leda till yrken andra än lärare. Detta märks inte minst i tabellen om 

utbildningens överensstämmelse med arbetet. Här finns relativt många som har ett arbete, 

men att detta arbete ej är inriktat på undervisning i skolvärlden. Lärosäten som bedriver 

lärarutbildning kan också ha en viss inverkan på arbetsmarknadens utseende, och eftersom det 

råder lärarbrist avgör antalet examinerade i hur stor utsträckning arbetsutbudet fylls på och 

ifall bristen kvarstår.  

 

Att arbetslöshet överhuvudtaget förekommer bland utexaminerade lärare kan förefalla 

underligt, inte minst då det inte borde vara några problem för de folkvalda att anpassa antalet 

utbildningsplatser efter behov. Man har en god uppfattning om hur många barn som föds 

årligen i Sverige och hur stor immigration samt emigration är. Detta borde påverka deras 

beslut angående hur många lärare man önskar ha och utifrån detta anpassa antalet platser. 

Problemet med lärare och arbetslöshet kan också härledas till det stora antal obehöriga lärare 

som är verksamma på landets skolor. Dessa personer är skyddade av lagen om 

anställningstrygghet, och är därför svåra att flytta på. Dessutom erhåller dessa lägre löner än 

en utbildad lärare, vilket kan göra att kommuner ser ekonomiska fördelar i att anställa 

obehöriga.  

 

Vad gäller lärarutbildningen är kvinnor i stark majoritet bland de sökande, och både för 

kvinnor och män gäller att det är ett stort antal av de sökande som också blir antagna. 

Däremot verkar genomströmningen inte vara särskilt god. Kanske kan de låga 

antagningskraven leda till att många av dem som söker sig till lärarutbildningen inte är 

tillräckligt motiverade. Risken finns att de väljer lärarutbildningen �i brist på annat�. 

 

Ingen diskriminering tenderar att förekomma på lärarnas arbetsmarknad, i alla fall om ser till 

arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Kvinnors position ser här minst lika bra ut 

som männens, och de finner dessutom ett stadigvarande arbete snabbare än vad män gör. 

Detta kan vara ett tecken på diskriminering mot män, men kan även ha andra orsaker som 
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skulle kunna vara ett ämne för framtida forskning. Enligt vår egen förförståelse kan en möjlig 

anledning vara att män i större utsträckning än kvinnor söker sig till att undervisa på 

gymnasiet, där det i nuläget finns en mindre brist på behöriga lärare.   

I fråga om det finns en överutbildning vad gäller lärare kan resultaten vara svårtolkade. 

Arbetslösheten är relativt låg, men trots det är det många som är sysselsatta med andra 

uppgifter än utbildningens inriktning. Det går dock inte att dra några slutsatser om huruvida 

de som arbetar med annat är överutbildade, men det skulle kunna tolkas som detta. Men å 

andra sidan skulle det, som vi också nämnt ovan, kunna vara så att på grund av 

lärarutbildningens bredd framstår lärarutbildade som attraktiva på andra arbetsmarknader, och 

att de är sysselsatta med andra uppgifter för att de så önskar.  

 

6.3 Systemvetare/ADB-utbildade 

 
Vad gäller systemvetare och ADB-utbildade har Cobwebteorin den absolut största 

förklaringskraften. I början av perioden var arbetslösheten relativt hög, men tyvärr kan vi inte 

uttala oss om ansökningar och antagning för samma tidpunkt. Däremot finns uppgifter som 

visar att när arbetslösheten för gruppen börjar minska, är antalet ansökningar högt. Detta 

relativt höga söktryck kvarstod under ett par år, för att därefter sjunka dramatiskt. Detta 

återspeglas i arbetsmarknadens utseende, för när IT-bubblan sprack minskade behovet av 

personer med datautbildning. Däremot har antalet antagna varit jämnt över hela perioden. 

Man har låtit mellan 2000 och 3000 studenter påbörja sin utbildning varje undersökt termin. 

Detta kan ha sin förklaring i att prognoserna, åtminstone enligt vissa källor, tyder på en ljusare 

framtid för systemvetarna. Sverige vill inte förlora mark vad gäller IT-kompetens, varför 

resurser som egentligen kunde ha lagts på annat tillskjuts dessa utbildningar.  

 

Utbudet av systemvetare har varit � och är fortfarande- stort. Detta utbud kan ha lett till att 

alltför många individer med denna utbildning befunnit sig på arbetsmarknaden, vilket i sin tur 

tillsammans med överutbudet av IT-företag kan ha orsakat �IT-erans fall�. Alltså föreligger 

ett samband där antal examinerade påverkas arbetsmarknadens utseende. Den jämna 

genomströmningen av examinerade tyder på att Cobweb i detta avseende inte fungerar. 

Studenterna har valt att slutföra sin utbildning, trots den dystra bilden av arbetsmarknaden. 

Cobwebteorins starka förklaringskraft kan också ha sin grund i att branschen är relativt ny och 

att osäkerhet om framtida behov råder. Med tiden tror vi att arbetsmarknaden för 
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systemvetare/ADB-utbildade kommer att stabiliseras, och arbetslösheten får kanske då en mer 

cyklisk utveckling som i större utsträckning följer den allmänna konjunkturen.  

 

Humankapitalteorins förklaringskraft är varierande för gruppen systemvetare/ADB-utbildade. 

Med en osäker framtid, och då de existerande arbetstillfällena befinner sig inom många olika 

sektorer, är det svårt att få en bild av framtida avkastning på utbildningen. Samtidigt tyder 

skiftet i antalet sökande på att det förväntade diskonterade nuvärdet på investeringen har 

förändrats.  Det låga söktrycket av idag kan liksom enligt Cobwebteorin förklaras med att de 

förväntade intäkterna sjunkit eftersom arbetslösheten är hög. Vid en jämförelse mellan början 

av 1990-talet och början av 2000-talet ter det sig som att det är lättare att fort hitta ett arbete 

efter examination, men tyvärr finns inga nyare siffror som visar arbetslösheten av idag. Vidare 

saknas också siffror från IT-erans glansdagar i mitten av 1990-talet. Naturligtvis hade dessa 

uppgifter haft ett stort intresse för oss och kanske kunnat bekräfta Cobwebteorins 

förklaringskraft ännu mer.  

 

Män har under hela perioden varit i majoritet vad gäller antal sökande, och den totala 

minskning som har skett syns främst bland kvinnor. Detta kan ha sin grund i att kvinnor är 

mindre riskbenägna än män i fråga om anställning. När det fortfarande var relativt enkelt att 

få ett arbete inom data var det också många kvinnor som sökte sig till den här typen av 

utbildning. Genomströmningen för kvinnor är trots det god, vilket tyder på att den ovan 

nämnda förklaringen har svagare kraft i detta avseende.   

 

Ingen diskriminering mellan könen kan bekräftas på arbetsmarknaden för systemvetare/ADB-

utbildade.  

 

Vad gäller överutbildning av systemvetare/ADB-utbildade finns en tydlig tendens både i 

början och i slutet av perioden. Detta stämmer väl överens med den bild vi har av behovet av 

datautbildade idag. Dessutom kan man anta att behovet av datautbildade under början av 

1990-talet ännu inte tagit fart då den allmänna datoriseringen inte fått sitt genombrott. Idag är 

det förmodligen så att ett stort antal datautbildade individer innehar arbeten som präglas av ett 

stort datamässigt innehåll, men dock inte riktigt de uppgifter de är utbildade till att hantera.  
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6.4 Ekonomer 
 
Antalet utbildningsplatser på ekonomprogrammet har stadigt ökat under hela den aktuella 

tidsperioden, något som påverkats av regeringens mål om 50 % högutbildade. Därigenom har 

också antalet antagna och examinerade ökat mellan 1990/1991 och 2003/2004. Vad gäller 

behöriga sökanden har trycket varit relativt jämnt under hela perioden. Möjligtvis kan man 

utläsa några cykliska förändringar, men dessa är marginella. Cobwebteorin har ingen särskilt 

stark förklaringskraft då arbetslösheten under den senaste mätningen var hög. Ändå är 

söktrycket oförändrat. Genomströmningen är dock ganska dålig, då bara en tredjedel av de 

antagna också tar ut en examen, och trots en ökning har nivån ändå varit relativt jämn. Detta 

anser vi kan härledas till antagningskraven. Liksom i fallet med lärarutbildningen kan 

nästintill vem som helst (som är behörig) studera ekonomi, vilket tilldrar sig studenter utan 

genuint intresse för området. Ekonomi ger en bred kompetens, vilket kan locka många 

personer som känner osäkerhet över utbildningsval.  

 

Humankapitalteorins förklaringskraft tenderar också att vara svag. Många söker till 

ekonomutbildning oavsett arbetsmarknadens utseende och därmed också den förväntade 

avkastningen på utbildningen. Arbetsmarknaden för utbildade ekonomer verkar inte vara så 

beroende av hur många som examineras, eftersom antalet uttagna examina som vi tidigare 

nämnt varit relativt jämnt. Däremot påverkas den antagligen av konjunkturens fluktuationer 

då många ekonomer är anställda inom den privata sektorn.  

 
Det är ganska jämn fördelning mellan könen vad gäller sökande till ekonomutbildningen, 

även om kvinnor är i svag majoritet. Det verkar således vara en utbildning som passar både 

män och kvinnors preferenser, vilket antagligen beror på dess breda utformning. Som ekonom 

kan man arbeta inom många olika områden och karriärmöjligheterna kan man till viss del 

påverka själv.   

 
Bland ekonomiutbildade är en stor andel sysselsatt med uppgifter som stämmer väl överens 

med utbildningens inriktning. Detta kan som flera andra variabler ha sin förklaring i 

utbildningens bredd. Det är därför ingen större svårighet att inneha ett arbete som åtminstone 

till viss del handlar om ekonomi.  

 

Inte heller på arbetsmarknaden för ekonomer finns några tydliga tecken på diskriminering 

mellan könen.  
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Arbetslösheten har på senare år ökat, vilket tyder på att ekonomer är överutbildade. Dock är 

största andelen sysselsatta med arbetsuppgifter som överensstämmer med utbildningen. Detta 

kan i sin tur vara ett tecken på att det inte råder någon överutbildning bland ekonomer. Trots 

det senare argumentet kan det av orsaker som nämnts ovan vara så att ekonomerna är 

överutbildade, även om de har arbetsuppgifter som är av ekonomisk natur. Kanske innehar 

ekonomer på en del arbetsplatser tjänster som skulle kunna hanteras av personer med lägre 

utbildningsnivå, exempelvis ekonomprogrammet på gymnasiet.  

 

6.5 Avslutande diskussion 

 
Vad gäller systemvetare har Cobwebteorin störst förklaringskraft av våra valda teorier. För 

övriga tre grupper är förklaringskraften varierande. Vissa tendenser till samband mellan 

arbetsmarknadens utseende och tillströmningen till utbildningarna går att urskilja. 

Humankapitalteorin har också vissa styrkor i denna undersökning. Det finns tecken på att 

blivande studenter tar hänsyn till framtida avkastning på den utbildning de är intresserade av 

att påbörja. Dock har båda dessa ekonomiska teorier en brist i att förklara söktrycket då de 

enbart tar hänsyn till ekonomiska aspekter och utesluter andra, eventuellt mer signifikanta, 

faktorer såsom intresse, talang och tradition. Det personliga utvecklandet kan också vara nog 

så viktigt som själva utbildningen. Någon diskriminering har ej kunnat bekräftas i denna 

studie, varför denna teori heller ej fått någon större uppmärksamhet i analysen. Dock har vi 

enbart tagit hänsyn till diskriminering vad gäller anställning, och således ej studerat 

löneskillnader. Detta skulle kanske ha medfört ett annorlunda resultat och en ökad 

förklaringskraft för diskrimineringsteorin. Att skillnader i anställning inte är märkbar kan bero 

på att kvinnor generellt sett kan anställas till en lägre lön som kompensation för den 

förväntade kostnadsökning som exempelvis arbetsgivaren erhåller genom att anställa en 

kvinna. Vad kostnadsökningen har sin grund i beror på vilken modell man väljer att använda 

sig av vid studier som behandlar diskriminering. Vid modell baserad på preferenser kan till 

exempel en lägre lön eller förlust av andra förmåner förekomma som en slags kompensation 

till arbetsgivaren. Detta för att uppväga den kostnad denne upplever och ser som ett hinder för 

att vilja anställa en kvinna. Vidare kan man även anta att om den här sortens diskriminering 

förekommer på arbetsmarknader där kvinnor är i majoritetsgrupp är risken stor att många inte 

lyckas få anställning hos en arbetsgivare som saknar diskrimineringspreferenser. Vid statistisk 

diskriminering kan kostnadsökningen istället bestå i att arbetsgivaren saknar kostnadsfri 
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information angående individens enskilda produktivitet, och att få tillgång till vetskapen om 

denna � istället för att bedöma utifrån genomsnittet för den grupp individen tillhör - innebär 

en ökad kostnad. Kostnaden kan också bestå av den förväntade produktivitetsförlust 

anställningen av en kvinna innebär. Arbetsgivarna väljer möjligen att erbjuda kvinnor en lägre 

lön eftersom dessas förväntade produktivitet anses lägre, då man förväntar sig att kvinnor med 

familj väljer att ta ett större ansvar för hem och barn.  

 
Överutbildningen som fenomen skiljer sig åt mellan grupperna. Läkarna är enligt våra resultat 

inte överutbildade alls, medan systemvetarna för tillfället verkar vara det. Resultatet för de 

övriga två utbildningsgrupperna är mer osäkert, då överutbildning varken kan uteslutas eller 

bekräftas. Resultaten vi kommit fram till anser vi ha validitet för de grupper vi valt att 

undersöka. Hade vi däremot använt oss av andra utbildningsinriktningar eller tidsperioder 

hade resultatet kunnat bli av en annan karaktär. Detta ligger dock utanför vår studie, men kan 

vara av intresse för framtida forskning.  

 

För akademiker i Sverige har det tidigare varit goda förhållanden vid lärosätena och på 

arbetsmarknaden. Antalet utbildningsplatser har utökats, specialiseringsmöjligheter likaså, 

och det ekonomiska stödet för forskning och utbildning har expanderats. Ur figur 4 kan man 

också utläsa att den relativa arbetslösheten för akademiker är lägre än för andra 

utbildningsgrupper. Det större antalet utbildningsplatser och politikernas försök att uppmuntra 

till eftergymnasiala studier kan dock ha lett till ett utbudsöverskott. Detta kan vara en orsak 

till den trend man kan se i figur 4 att arbetslösheten för akademiker ökar i relation till andra 

grupper. Detta skulle i sin tur kunna tolkas som om den svenska befolkningen är överutbildad. 

Trots detta faktum bibehåller regeringen sitt övergripande mål om att 50% av varje årskull ska 

genomgå en eftergymnasial utbildning.  
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7. Slutsatser 

 
Ur denna studie i arbetsmarknadsekonomi kan vi dra följande slutsatser: Cobwebteorins 

förklaringskraft är varierande, med störst signifikans för systemvetare. Humankapitalteorin 

har också varierande förklaringskraft. Trots ett strikt ekonomiskt perspektiv vid 

investeringsbeslut i utbildning finns det tendenser till att denna teori har viss påverkan. Trots 

teoriernas applicerbarhet kan inte andra faktorer som påverkar utbildningsvalet uteslutas. 

Diskriminering mellan könen för de undersökta grupperna föreligger inte enligt vår studie. 

Dock hade resultatet eventuellt blivit ett annat om andra grupper undersökts, samt om 

löneskillnader inkluderats. Överutbildning som fenomen förekommer till viss grad, 

åtminstone bland systemvetarna, och finns vissa tecken på att akademikerna i Sverige blivit 

för många.   
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9 Bilaga 1 

 
Sökande och antagna 
Med sökande avses personer som söker till grundutbildningen vid högskolan aktuell 

hösttermin. Med antagna avses personer som efter den antagningsomgång som avslutas 

vid rapporteringen, i månadsskiftet augusti/september, är erbjudna platser på 

visst sökalternativ (program eller kurs). Att en studerande antas är inte liktydigt med 

att han/hon verkligen påbörjar studierna på den erbjudna platsen. 

För förstahandssökande och antagna ekonomer räknas företagsekonomi, handel och 

administration. 

 

Arbetsmarknaden 
Inträdet på arbetsmarknaden är en urvalsundersökning som sedan 1996 görs vartannat år av 

SCB. Den undersökta populationen är bland annat personer som examinerats från högskola 

och universitet tre år tidigare (UF 86 0401 s. 7). 

 

Definitioner och förklaringar. 
Siffrorna i tabellerna uttrycks i procent och ett 95-procentigt konfidensintervall redovisas för 

samtliga skattningar. 

Arbete: Minst en timmes arbete under en viss mätvecka. 

Arbetslös: Sökt, men ej fått arbete. 

Huvudsaklig verksamhet: Undersökningspersonen gör själv en bedömning utifrån fasta 

svarsalternativ vad han/hon gjorde mest under en viss mätvecka. Endast ett alternativ får 

anges. 

Överensstämmelse mellan utbildning och arbete: Undersökningspersonen gör en bedömning 

om hans/hennes arbete är inom ett yrkesområde som han/hon utbildades till tre år tidigare.  

iu: Ingen uppgift finns i materialet från SCB 

Lärare: En sammanslagning har skett mellan grundskolelärare och gymnasielärare 

 



 58

1*: Arbetet var till största delen inom det yrkesområde utbildningen var inriktad mot. 

2*: Arbetet var inom ett annat yrkesområde än det som utbildningen var inriktad mot. 

3*: Utbildningen var ej inriktad mot något särskilt yrke. 

Mer än 12 mån: I detta alternativ räknas även de som ej haft ett stadigvarande arbete efter 

avslutad utbildning. 

 

De siffror som är uttryckta med decimaler har vi själva räknat ut eftersom sammanslagningar 

av olika lärargrupper varit nödvändiga samt att för personer som examinerades under läsåret 

2001/2001 fanns fyra alternativ till arbetets och utbildningens överensstämmelse. Där har de 

två första alternativen slagits ihop, detta för att kunna jämföra med tidigare år där enbart tre 

alternativ funnits.  Det första av dessa två alternativ innebar: Helt/till största delen inom det 

område utbildningen var inriktad mot. Det andra innebar: Till viss del inom samma område 

som utbildningen var inriktad mot.  

 

Vidare fanns inga specifika uppgifter för gymnasielärare för examinerade läsåret 1992/1993 

och därför har vi under detta år endast tagit hänsyn till grundskolelärarna. Det har även varit 

problem med systemvetare då de under vissa år varit sammanslagna med examinerade på 

ADB-området. Vi har valt att ta med de uppgifter där systemvetarna finns representerade.  

 

 


