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Abstrakt 
Den här uppsatsen undersöker vilka konsekvenser utifrån humankapitalteorin, som en senarelagd 

högskolestart och en förlängd tid i studierna som kan uppstå utifrån ett individekonomiskt och ett 

samhällsekonomiskt aspekt.  För att teorin ska förankras i verkligheten har jag valt att utgå i från en 

empirisk studie som undersöker studieuppehållens inverkan på löner och inkomster. Uppsatsen 

undersöker också vilka andra incitament som kan finnas utifrån livslöner och studiemedelssystemet 

för att individen ska göra en direktövergång mellan gymnasieskolan och högskolan. 

Utifrån teorin och den empiriska studien så är det ekonomiskt mer lönsamt, både för individen och 

samhället att utbilda sig i tidig ålder. För samhället är det mer lönsamt eftersom individen får en 

högre produktivitet och kan jobba i ett fler antal år, samhället förbättras genom den höga 

produktiviteten och genom skatteintäkterna. Individens incitament att göra en direktövergång, 

baserat på livslöner, stärks för vissa utbildningar där livslönen är låg, en direktövergång inom dessa 

utbildningar gör så att individen kan arbeta flera år på arbetsmarknaden fram till pension än om 

individen hade gjort studieuppehåll. Dock är inte incitamenten lika starka för en direktövergång om 

man utgår ifrån studiemedelssystemet.  

 

 

Nyckelord: humankapitalteori, direktövergång, senarelagd högskolestart 
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1.1. Allmän bakgrund 
Den svenska högskolan har expanderat kraftigt under de senaste decennierna vilket, har lett till att 

allt flera valde högre utbildning, främst under 1960-talet då antalet studenter fördubblades. Den 

stora studentökningen stagnerade dock under 1980-talet efter att man spärrade fritt inträde till de 

humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga fakulteterna. De stora 

resurssatsningarna under 1990-talet resulterade i ett återigen ökat studentantal. Antalet studenter 

fördubblades från 170 000 år 1990 till 340 000 hösten 2003. Sökantalet till svenska högskolor sjönk 

dock till 265 000 hösten 2006 men Sverige har internationellt sett en hög andel välutbildad 

befolkning.(Högskoleverkets årsrapport 2008, s 86). 

 

Finansieringen av svenska universitet och högskolor utgörs till 80% av statliga medel, varav 65% är 

direkta statliga anslag och ytterlige ungefär 7% kommer från andra offentliga finansiärer. Andelen 

som kommer från privata finansiärer har under en längre tid legat på 11-12% medan den resterade 

delen kommer från finansiella intäkter (SCB UF 12 SM 0801, s 16). Kostnaderna för universitetens och 

högskolornas totala verksamhet uppgick år 2007 till 47 miljarder kronor, vilket motsvarade 1,53% 

av landets bruttonationalprodukt (BNP). För att få en mer övergripande och tydlig bild över 

högskolesektorns totala kostnader ska man ta i beräkning kostnaden för studenternas studiemedel 

samt kostnaderna för verksamheten vid ett antal centrala myndigheter. När dessa element tas med i 

beräkningen får man fram den totala kostnaden på 58 miljarder, motsvarande 1,9 % av BNP. 

(Högskoleverkets årsrapport 2008, s 87).  

  

 1.2. Syfte och frågeställning 
Sverige har under de senaste 25 åren fokuserat på högskoleutbildning och gjort många satsningar 

främst genom att expandera antalet högskolor och därigenom antalet platser inom 

högskoleutbildningen. På så vis har man möjliggjort att en större del av befolkningen har en 

möjlighet att vidareutbilda sig. Vidare har man också noterat att svenska studenter, internationellt 

sett, är äldre och skjuter upp högskolestarten. Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka vid 

vilken ålder svenska studenter påbörjar och avslutar högre utbildning samt att med utgångspunkt i 

ekonomisk teori analysera konsekvenserna av att försena övergången mellan gymnasieutbildning 

och högre utbildning och förlänga studietiden. För att tydliggöra omfattningen och karaktären av 

konsekvenserna analyseras dessa utifrån såväl ett individekonomiskt som ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. 
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I uppsatsen kommer jag att söka svar på frågorna: 

-Vilka konsekvenser, med utgångspunkt i ekonomisk teori, kan uppkomma som en följa av försenad 

övergång från gymnasieutbildning och högre utbildning samt längre tid i studierna, ur ett 

individekonomiskt och ett samhällsekonomiskt perspektiv? 

-Vilka incitament finns det för individen att fullfölja en direktövergång från gymnasieutbildning till 

högre utbildning? 

 

 1.3. Metod, material och avgränsning 
 
Utgångspunkten i analysen är Gary Beckers humankapitalteori som belyser individens framtida 

löneutveckling över livscykeln (fram till pension) beroende på om individen väljer 

universitetsutbildning eller ej. Genom att modifiera teorins modeller kan man åskådliggöra en 

senarelagd högskolestart samt förlängd studietid och därigenom konsekvenserna av dessa val. 

Eftersom teorins modeller är en förenklad bild av verkligheten har jag valt att förstärka teorins 

anknytning till verkligheten genom att titta på tidigare studier och statistiska undersökningar. 

Anledningen till varför jag valde att utgå ifrån en tidigare studie är för att förankra teori med 

verkligheten och utvidga problematiken på ett djupare plan eftersom den tidigare studien har använt 

sig av faktiska löner och räknat fram studieuppehållens inverkan på inkomst. 

 

 Den statistiken som används som ett underlag för att belysa problematiken har hämtats bland annat 

från; Statistiska centralbyrån, Högskoleverkets årsrapport och OECD:s Education at a Glance 2008. 

 

I uppsatsen avgränsas studenterna till en homogen grupp, eftersom jag inte undersöker de skillnader 

som finns mellan högskolestudenter baserat på studenternas socioekonomiska bakgrund, etniska 

bakgrund eller kön. De skillnader som undersöks är de skillnaderna mellan universitetsutbildade 

och gymnasieutbildade samt skillnaderna mellan olika utbildningsinriktningar. Vad det gäller 

avgränsningen i samhällsavsnittet har jag valt att begränsa mig till skatteintäkter och den offentliga 

sektorn. Vidare har jag valt att begränsa analysen av individens incitament till livslöner och 

studiefinansiering.. Jag inkluderar livslöner eftersom dessa kan ses som en indikation på hur lönsam 

investering i utbildningen är och studiemedel eftersom det, för de allra flesta, är en förutsättning för 

vidare studier, och utgör en stor del av studenternas inkomst under studietiden. Slutligen bör det 

påpekas att uppsatsen utgår ifrån att individens utbildningsval baseras på ekonomiska incitament 

och jag fördjupar mig inte i andra faktorer som kan påverka individen, såsom viljan att ha en högre 

status i samhället, självförverkligande och intresse inom det ämnet man väljer att studera. 
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 1.4. Disposition 
Uppsatsen inleds med en kort bakgrund följt av syfte, metod och avgränsningar. Därpå följer ett 

teoriavsnitt som utgår i från Gary Beckers humankapital teori. Därefter analyseras de 

individekonomiska aspekterna av en senarelagd högskolestart och förlängda studier. I det tredje 

avsnittet presenteras statistiska fakta rörande den svenska studentpopulationen.  För att bredda 

analysen används också Holmlunds m.fl empiriska studie, vilken undersöker studieuppehållens 

effekter på lönen och inkomst. Vidare analyseras den samhällsekonomiska aspekten av senarelagda 

studier, förlängd studietid och sen examinationsålder. Detta följs av ett avsnitt där jag analyserar 

vilka incitament som finns för att individen inte ska senarelägga sina studier, förlänga studietiden 

eller examinationen vad gäller livslönerna för olika yrken samt studiemedelssystemets utformning. 

Slutligen presenteras en sammanfattande diskussion och slutsatser. 

 

 2. Teoretiskt ramverk 

 2.1. Humankapitalteori och individens utbildningsinvestering 
Utifrån Gary S. Beckers humankapitalteori ser man på valet om man ska vidareutbilda sig eller 

börja jobba direkt efter gymnasieskolan som ett investeringsbeslut. Vidare antas i Borjas bok, vilken 

jag utgår i från för att beskriva teorin, att ingen on-the-job traning sker samt att de ”skills” som man 

ackumulerat under gymnasieskolan inte deprecierar vilket medför att individens produktivitet  är 

konstant efter inträdet på arbetsmarknaden. Samtidigt utgår teorin ifrån att lönen som individen får 

motsvarar dennes produktivitet, vilket innebär att individens reallön, dvs. den lön som mottages 

efter inflationsjusteringar är konstant fram till pensionsåldern( Borjas 2008,s 247). I den 

ursprungliga modellen så antas individen påbörja sina studier vid 18-års ålder och förväntas avsluta 

studierna vid 22-års ålder. Eftersom man i Sverige avslutar gymnasieskolan det år som individen 

fyller 19 år kommer jag att göra en modifiering i modellen. Jag kommer att utgå i från att individen, 

vid en direktövergång mellan gymnasieskolan och universitet, är 19 år och förväntas vara 

färdigutbildad vid 23-års ålder. 

 
I figur 1 illustreras individens livslöneprofil baserad på om individen vidareutbildar sig eller börjar 

jobba direkt. Om individen väljer att etablera sig på arbetsmarknaden direkt efter avslutad 

gymnasieutbildning så kommer han/hon få en konstant löneutveckling (Wgym) tills dess att 

individen går i pension vid 65 års ålder.  Om personen väljer att vidareutbilda sig direkt efter 

avslutad gymnasieutbildning så innebär det att individen kommer ha direkta kostnader som omfattar 

böcker, eventuella terminsavgifter etc., i figur 1 motsvaras detta av -K. De åren som individen 
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utbildar sig går denne miste om inkomster som individen kunde ha tjänat hade denne valt att böra 

jobba istället, i figur 1 motsvaras detta av arean under Wgym fram till 23-års ålder. Dessa 

alternativkostnader tillsammans med de direkta kostnaderna räknas utifrån Beckers teori som 

kostnader för investering i humankapital. Efter avslutad universitetsutbildning får individen en 

löneutveckling motsvarande Whs fram tills pensionering vid 65-års ålder. För arbetsgivaren innebär 

detta att högre lön måste betalas till individer med högre utbildning eftersom deras produktivitet är 

högre. Samtidigt kan man se den högre lönen som en kompensation för de ”training costs” som 

individen kan tänkas ha haft för utbildningen (ibid., s 247) 

 
Figur 1. Livslöneprofil vid gymnasieutbildning respektive universitetsutbildning. 

  
Källa: Borjas 2008, s 248 

 

I och med att beslutet om vidareutbildning ses utifrån ett investeringsperspektiv, måste man 

diskontera avkastningen från investeringen (i detta fall utbildning) för att kunna jämföra nuvarande 

kostnader med framtida intäkter. Detta görs enklast utifrån formeln: 

 
En individ som etablerar sig på arbetsmarknaden direkt efter gymnasieskolan räknar fram nuvärdet 

av de samlade inkomsterna fram till pensionsålder på följande sätt: 

 
En individ som väljer att satsa på högre utbildning räknar fram nuvärdet av sin livsinkomst på 

Kronor 

Ålder 
   19    23    65 

Wgym 

WUni 

- K 
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följande vis. Där tar man också hänsyn till de direkta kostnaderna som individen har under 

utbildningstiden och subtraherar dessa från de inkomster individen förväntas tjäna. 

 
Beslutsregeln baseras på var individen får de största diskonterade nettointäkterna. Om den samlade 

livsinkomsten från en högre utbildning överstiger den samlade livsinkomsten utan högre utbildning 

så kommer individen att välja att utbilda sig. På grund av diskonteringformelns uppbyggnad har 

storleken på räntan en stor effekt, där en hög diskontineringsränta minskar incitamenten för 

individen att vidareutbilda sig. En individ med hög diskontineringsränta värderar nutida inkomster 

högre än framtida. (ibid., s 248-249). Sammanfattningsvis kan vi se att teorin antar att individen 

enbart fokuserar på vilket alternativ som ger högst avkastning och tar inte hänsyn till individens 

vilja att förkovra sig, individens intressen eller några andra faktorer som inte är ekonomiska. 

 2.3. Investeringen utifrån ett samhällsperspektiv. 
 Ett lands välstånd kan mätas baserat på landets förmåga att producera varor och tjänster, detta kan 

mätas utifrån bruttonationalprodukten  (BNP), ett mått som anger värdet på landets samlade 

produktion. Genom utbildning kan arbetskraftens kompetens förbättras vilket ökar produktiviteten, 

med detta menas att värdet av produktionen per arbetad timme förbättras. Förbättring kan ske 

genom att mera varor och tjänster produceras på samma tid eller genom att kvalitén förbättras. Detta 

har en positiv effekt på landets tillväxt som förstärks genom investeringar i ny produktionsteknik 

och i utbildning, som blir komplement till varandra. Då ett lands arbetskraft har ökat sin kompetens 

så  höjs avkastningen på den nya produktionstekniken eftersom den förbättrade kompetensen gör att 

realkapital kan användas mer effektivt. Detta är något som stimulerar kapitalbildning och även ökar 

den ekonomiska tillväxten. Humankapitalet hos arbetskraften kan ses som en produktionsfaktor, 

som tillsammans med  realkapital (byggnader, maskiner etc.) och arbetade timmar används i 

produktion av varor och tjänster. Genom att investera i utbildningar kan man förstärka 

arbetskraftens humankapital och därigenom öka landets ekonomiska tillväxt. Det finns starkt 

empiriskt stöd för att  investeringar i humankapital är en viktig tillväxtfaktor. Bland annat har man 

funnit att ett års ökning  av arbetskraftens genomsnittliga utbildningstid leder till en ökning av 

tillväxttakten i BNP per capita med 0,72 procent per år. (Utbildningens omvägar, s 29). 

 

I ett samhälle där statliga subventioner för utbildning och sjukvård är stora och finansieras av 

skatteintäkter är det ytterst viktigt att arbetsdeltagandet är stort och att individen tillbringar ett 

maximalt antal år i arbete, för att staten på så sätt ska få in skatteintäkter. Inom dessa samhällen kan 

man tänka sig att statens subventioner är som störst då individen är ung och utbildar sig samt då 
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individen är äldre och i större behov av sjukvård. Därför blir det viktigt att individen förvärvsarbetar 

och bidrar med skatteintäkter för att kompensera de subventioner som samhället har bidragit med. 

Om stora delar av befolkningen inte bidrar med skatteintäkter, exempelvis då många utbildar sig 

under en för lång tid eller/och  om det finns en stor andel äldre, kan det hända att  staten går miste 

om för stora skatteintäkter vilket kan innebära att budgeten måste ändras och de eventuella 

subventionerna minskas. 

 

Givetvis uppkommer det samhällsekonomiska kostnader för högre utbildning, både direkta och 

indirekta. De direkta kostnaderna omfattar lokalkostnader ,lärarlöner, statliga subventioner av 

studiefinansiering etc. medan de indirekta kostnaderna utgörs av produktionsbortfall som 

uppkommer då individer utbildar sig istället för att förvärvsarbeta (producera). Även för 

samhällsekonomin som helhet kan således ökad utbildning ses som en investering med framtida 

intäkter och nutida kostnader. Därför bör dessa intäkter och kostnader diskonteras i likhet med de i 

den individekonomiska delen, dock bör diskonteringsränta representera en ”samhällsränta”. 

 

 2.2. Tidsaspekter och Risk. 

 2.2.1 Olika tidsaspekter 

Fall 1 
Som vi kan se i Beckers basmodell utgår man i från att individen antingen kan börja arbeta eller 

studera vidare efter avslutad gymnasieutbildning, vid 19-års ålder och vara färdigutbildad vid 23-års 

ålder. I figur 2 illustreras dock ett scenario där individen börjar vid högskolan vid 19-års ålder men 

avslutar först vid 25-års ålder. Där kan vi se individens alternativkostnad mellan 19 år och 23 år 

motsvarar den inkomst individen kunde ha tjänat hade individen valt att arbeta med 

gymnasieutbildning. Man ser också att efter 23 års ålder så ökar alternativkostnaden i och med att 

individen enligt teorin borde vara färdigutbildad och etablerad på arbetsmarknaden, och  nu går 

miste om den inkomst denne kunde ha tjänat med en universitetsutbildning. Genom att förlänga 

studier så tillbringar individen färre år som färdigutbildad  på arbetsmarknaden. 
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Figur 2. Livslöneprofil vid förlängd studietid. 

 

Källa: Borjas 2008, s 248 med modifikation.

Fall 2 

Man kan också tänka sig att individen väljer att förvärvsarbeta direkt efter gymnasieskolan i några 

år och påbörja sina högskolestudier vid 25-års ålder och avsluta dessa vid 29-års ålder. Om 

individen under tiden som denne arbetade sparade pengar för att finansiera sina studier skulle detta 

innebära att individen kan finansiera sina direkta kostnader men inte eliminera  

alternativkostnaderna för den högre utbildningen. Mellan 19 år och 23 år utgörs alternativkostnaden 

av de inkomster individen kunde ha fått med gymnasieutbildning. Mellan 23 år och 25 år utgörs 

alternativkostnaden av mellanskillnaden mellan inkomsten med gymnasieutbildning och 

högskoleutbildning, eftersom individen kunde ha varit färdigutbildad och etablerad på 

arbetsmarknaden. Åren mellan 25 år och 29 år så utgörs alternativkostnaden av de inkomster 

individen kunde ha tjänat med en högre utbildning, alltså en högre alternativkostnad. Också här 

tillbringar individen färre år på arbetsmarknaden med högre produktivitet. 

 

Kronor 

Ålder 
   19    23    65 

Wgym 

WUni 

- K 
   25 
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Figur 3. Livslöneprofil vid uppskjutna studier 

 

Källa: Borjas 2008, s 248 med modifikation. 

 

Fall 3 

Möjligheten för individen att deltidsarbeta under studietiden innebär att individen inte går miste om 

lika stor del av inkomsterna som om denna hade beslutat att jobba istället för att utbilda sig. På så 

vis minskar individen alternativ kostnaden för högre studier. Ett deltidsarbete under perioden som 

individen går på högskola/universitet som inte påverkar studietidens längd innebär att individens 

samlade livsinkomst  efter den högre utbildningen inte minskar (detta illustreras i figur 4). 

 

 

 

Kronor 

Ålder 
   19    23    65 

Wgym 

WUni 

- K 
   25    29 
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Figur 4. Livslöneprofil vid deltidsarbete 
 

 
Källa: Borjas 2008, s 248 med modifikation. 

 

Om majoriteten av studenterna under en längre period valde att fullfölja högre studier men under en 

längre tid än fyra år, skulle detta kunna spegla sig på samhället,  eftersom individen studerar längre 

vilket ökar kostnaderna och produktionsbortfall samtidigt som inträdet på arbetsmarknaden sker 

senare. Det sena inträdet innebär att samhället inte får lika många år på sig att utnyttja fördelarna av 

den ökade produktiviteten hos studenterna. Liknande effekt skulle kunna uppstå om individen 

börjar arbeta efter gymnasieskolan för att flera år senare påbörja sina högskolestudier. Eftersom 

inträdet på arbetsmarknaden också här blir försenat så går samhället återigen miste om flera år av 

den förhöjda produktivitet hos individen som kommer av högskolestudierna. Detta är inte 

samhällsoptimalt. 

 

 2.2.2. Riskaspekt för individen. 
Som tidigare nämnts utgår Becker ifrån att utbildningen är en investering och att liksom andra 

investeringar får individen avkastning. Oftast talar man om marginal rate of return, som anger den 

procentuella löneökningen av ytterligare ett års studier. Man antar att lönen ökar ju fler år man 

utbildar sig samtidigt som denna löneökning blir avtagande eftersom individen kan inte tillbringa 

hela sitt liv med att utbilda sig ( Borjas 2008, s 252-253). Man kan räkna fram den genomsnittliga 

marginal rate of return för högre studier men för individen återfinns en risk då detta enbart är ett 

genomsnitt. Detta innebär att man måste beakta spridningen som finns kring genomsnittet, där en 

Kronor 

Ålder 
   19    23    65 

Wgym 

WUni 

- K 
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stor spridning skulle kunna innebära att individens avkastning från utbildningen avviker väldigt 

mycket från genomsnittet. Incitamenten till att vidareutbilda sig skulle kunna minska om 

spridningen kring det beräknade genomsnittet var för stor och därigenom ökade individens 

osäkerhet kring den framtida avkastningen. Vidare kan man tänka sig att väldigt riskaversa individer 

väljer ett färre antal utbildningsår för att minska osäkerheten kring den framtida avkastningen. 

Slutligen måste man ta i beräkning att olika utbildningar ger olika avkastning; exempelvis kan man 

tänka sig att väldigt eftertraktade utbildningar ger högre avkastningar än mindre eftertraktade 

utbildningar. 

 



 

Figur 5a. Marginal Rate of Return 
 

 
 

  

  

 

 
 

Källa: Borjas 2008, s 251 med modifikation. 

 3.1 Den svenska studentpopulationen 
Höstterminen 2008 antogs193 000 personer till svenska universitet och högskolor, 51 000 av dessa 

hade inga tidigare högskolestudier. Medianåldern  för den svenska nybörjarstudenten var 22,4 år 

hösten 2006,  vilket placerar Sverige högt upp på listan över länder med äldst studenter. Bara 

Danmark (22,6 år) och Island (23,2) har en äldre studentbefolkning. Grekland och Spanien har 

yngst studenter med en medianålder på 18,9 år respektive 19,0 år (Vilka är studenterna (2008), s 

15). Den höga medianåldern bland svenska studenter kan tyda på att Sverige har lyckats skapa en 

åldersintegrerad högskola. De förhållandevis stora grupperna av äldre studenter kan också vara ett 

tecken på att den svenska högskolan värnar om livslångt lärande. En stor andel av studenterna vid 
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högskola/universitet, nästan två tredjedelar,  läser på några av de sammanhållna programmen såsom 

ekonomprogrammet eller lärarprogrammet (vilka är studenterna 2008,s 24). Åldersfördelningen bland 

studenterna varierar utifrån olika utbildningsinriktningar där en stor andel av unga studenter söker 

sig till civilingenjörsutbildningar och den största andelen äldre studenter söker sig till vård och-

receptionsutbildningar (ibid., s 14-16). I diagram 1 ser vi andelen antagna från olika åldergrupper 

läsåren 1998-2008, där antalet 19 åringar utan tidigare studier ökat under de senaste tio åren. 

 

Diagram 1.  Antagna utan tidigare högskolestudier, HT 1998-2008, i procent 
 
Procent 

År 

 

Källa: SCB UF 46 SM 0801, s 9 

 

  

 3.1. Betygskomplettering 
Vägen till universitetsstudierna kan vara krokig. Vissa väljer att jobba eller resa eftergymnasiet 

medan en avslutad gymnasieutbildning för andra kan innebära betygskomplettering på Komvux. 

Andelen av svenska studenter som kompletterar sina gymnasiebetyg är fortfarande ganska hög. År 

2006/07 hade 25% av högskolenybörjarna både en avslutad gymnasieutbildning och komplettering 

från Komvux innan de började på högskolan. För dessa individer handlade det om komplettering för 

behörighet för högskolestudierna eller en komplettering för att höja meritvärdet. Behörighets- och 

meritkompletteringar har dock minskat under senare år från  36% av alla högskolenybörjare kring 
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sekelskiftet ned till 25% av alla högskolenybörjare år 2006/07. Trots minskningen i behörighets- 

och meritkompletteringar anses detta ändå vara en hög andel för en gruppstudenter där ett flertal 

kommer mer eller mindre från högskoleförberedande program i gymnasieskolan.( Högskoleverkets 

årsrapport 2008,s 18). Ett stort antal studenter som komplimenterar sina studier gör detta efter avslutad 

gymnasieutbildning istället för att påbörja högskolestudier. Detta innebär att de skjuter upp 

högskolestarten något som kan bidra till Sveriges höga medianålder för högskole-och universitets 

studenter. Utav diagram 2 kan man utläsa ett mönster där kompletteringar från Komvux är vanligare 

ju äldre studenten är. 

 

Diagram 2. Högskolenybörjarna efter ålder och utbildningsbakgrund, 1998-2008 
 
Procent 

 
År 

Källa: SCB UF 20 SM 0902, s 12 

 

 4. Individekonomiska aspekt av sent påbörjande 
I och med att vinsterna av en högre utbildning kommer först efter att individen avslutat utbildningen 

så innebär detta att en utbildning som genomförs vid relativt ung ålder är ekonomiskt sett bättre 

både för individen och för samhället. En individ som är färdigutbildad vid ung ålder får ta del av 

flera år med högre lön och högre produktivitet. 
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Då Sveriges studenter har en median ålder på 22,4 år när de påbörjade sin högskoleutbildning kan 

man utgå i från att en representativ individ påbörjar sina högskolestudier vid denna ålder och 

examineras i genomsnitt ca fyra år senare. Illustrerar man detta i figur 6 kan man utläsa att 

individen går miste om tre år med ökad produktivitet, eftersom hon/han hade kunnat vara 

färdigutbildad vid 23 års ålder men de högre studierna påbörjas vid 22 års ålder. 

Alternativkostnaden mellan 22 år och 23 år utgörs av den inkomst individen kunde ha haft med 

gymnasieutbildning men efter 23 års ålder ökar alternativkostnaden till att motsvara de inkomster 

individen kunde ha haft med universitetsutbildning. Enligt teori skall individen vara färdigutbildad 

och etablerad på arbetsmarknaden vid 23 års ålder. Teorins antaganden säger också att  individer 

som påbörjar högre studier och gör ett studieuppehåll kommer att få en högre inkomst jämfört med 

en individ som inte valt högre utbildning men mindre livsinkomst jämfört med en individ som har 

valt en direktövergång mellan gymnasieskola och vidareutbildning.   
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Figur 6. Livslöneprofil vid direktövergång och sent påbörjade studier. 

 

Källa: Borjas 2008, s 248 med modifikation 

 4.1 En tidigare studie 
För att besvara frågan hur väl den teoribaserade framställningen av effekterna av sent påbörjande i 

avsnitt 2 överensstämmer med verkligheten med utgångspunkt för Sverige, har jag valt att utgå i 

från Bertil Holmlunds m.fl. empiriska studie Utbildning nu eller senare? Inkomsteffekter av en 

uppskjuten högskoleutbildning (2006). Denna studie har som fokus att undersöka hur studieuppehåll 

mellan gymnasieskolan och högre studier påverkar inkomst och löner. Holmlund m.fl. har valt att 

huvudsakligen fokusera på hur kortare studieuppehåll påverkar framtida inkomster och därför har 

man valt att granska uppehåll som är högst fyra år. Ett fyraårigt uppehåll skulle innebära att 

individen påbörjar sina högskolestudier vid 23 års ålder och avslutar dessa efter i genomsnitt fyra 

år, dvs vid 27-års ålder.  

 

I studien har man valt att förtydliga hur konsekvenserna av kortare studieuppehåll yttrar sig genom 

att undersöka inkomster och löner vid olika tidsperioder. Studien börjar med att undersöka effekten 

vid 30-års ålder, i och med att de undersökta individerna beräknas vara färdigutbildade och 

etablerade på arbetsmarknaden vid den tidsperioden. Därefter upprepas analysen av inkomster och 

löner för alla åldrar mellan 22 och 44 år, för att få en uppfattning om hur kortare studieuppehåll 

påverkar arbetsinkomstens livscykelprofil. Slutligen omvandlas denna tidsprofil till en uppskattning 

av effekten på livsinkomsten. I studien presenteras också anledning till varför man tror att lönen blir 

lägre för dem som tar studieuppehåll. 

-K 
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 4.1.2 Effekterna på inkomster 
De skattade resultaten från Holmlunds m.fl. studie visar att vid 30-års ålder så har kortare uppehåll 

en negativ effekt som leder till lägre löner och inkomster. I genomsnitt uppskattades ett års uppehåll 

mellan gymnasieskolan och universitetsutbildning leda till 3,6 procents lägre inkomster. När man 

korrigerade skattningen för olika utbildningsinriktningar och tog hänsyn till faktisk studietid så 

sjönk den skattade effekten till 2,9 procent lägre inkomster. Vid undersökningen av lönerna vid 30-

års ålder för de individer som har gjort kortare uppehåll fann man att varje års extra uppehåll 

resulterade i ca 2 procents lägre lön. Dessa negativa effekter avtar sedan vid 40-års ålder.  

  

 

Diagram 3. Inkomsteffekter vid olika åldrar. 

Källa: Holmlund m.fl. 2006, s 13. 

Procent 

 

I diagram 3 visas procentuella inkomsteffekter (netto) vid olika åldrar av ”uppskattat uppehåll”. 

Dessa resultat baseras på 25 olika regressioner (en för varje ålder) där den beroende variabeln är 

årsarbetsinkomster. Man kan se att uppskjutna studier är förknippade med högre inkomster tidigt i 

åldern, jämfört med dem som gör en direktövergång mellan gymnasieskolan och universitet, 

eftersom många som gör studieuppehåll arbetar under denna period. Vidare ser man att när de 
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individer som gör uppehåll börjar studera, så innebär det att de får betydligt lägre inkomster än de 

som började studera direkt efter gymnasieskolan. Detta beror på att de flesta som började studera 

utan studieuppehåll har avslutat sina studier och är etablerade på arbetsmarknaden. I diagram 3 går 

det slutligen att utläsa att den negativa effekten på inkomsterna för de som har gjort studieuppehåll 

kvarstår efter det att de har avslutat sin utbildning men att den avtar (eventuellt) kring 40-års ålder. 

 

Studiens skattningar, som är utförda i termer av kronor i 2002-års penningvärde visar på att kortare 

uppehåll har negativa effekter på livsinkomsten. Män som gör två års uppehåll förlorar ca 190 000 

kr vilket motsvarar nästan 37 procent av den genomsnittliga årsinkomsten för en man vid 40-års 

ålder. Kvinnor som gör två års uppehåll förlorar 160 000 kr, vilket absolut sett är en mindre förlust 

än männens, men eftersom kvinnornas inkomst i genomsnitt är lägre så blir den procentuella 

förlusten 53 procent av den genomsnittliga inkomsten för en kvinna vid 40-års ålder. De skattade 

effekterna på arbetsinkomster är utförda före skatt. Då progressiva skatter minskar värdet på högre 

inkomster, jämnas  inkomster efter skatt ut något som reducerar kostnaderna för de individer som 

har gjort uppehåll. 

 

 4.1.3 Löneutvecklingen 
Holmlunds m.fl. studie avslutas med att undersöka varför lönerna kan tänkas bli lägre för de som 

gör ett studieuppehåll mellan gymnasieskolan och universitetet. Det bör observeras att studien 

jämför individer med samma utbildningsinriktning, formella längd på utbildning och samma 

faktiska tid i utbildning. Detta innebär att individerna har haft lika lång tid i arbete, vissa före den 

högre utbildningen andra efter den högre utbildningen. Lönerna påverkas av tiden i arbete och tiden 

utan arbete dvs. om den respektive tiden utan arbete var innan eller efter avslutade studier. För en 

35-åring minskar lönen med 1,7 procent som ett resultat av studieuppehåll. Ser man på effekten av 

tiden som ägnas åt arbete efter avslutad högskoleutbildning ser vi att varje år av arbete 

uppskattningsvis ökar lönen med 2,6 procent. Studien antyder att anledningen till varför lönen 

minskar med 1,7 procent som en konsekvens av studieuppehåll är dels att mängden 

arbetslivserfarenhet har en inverkan på lönen, dels att tidpunkten för arbetslivserfarenhet har 

betydelse. Studien kommer fram till slutsatsen att arbete efter utbildningen har en betydligt större 

effekt på lönen än arbete före utbildningen. Med detta menas att avkastningen som man får är större 

då man har ett arbete efter avslutade studier än då man arbetar utan avslutade studier. Man 

konstaterar att för de individer som inte har gjort studieuppehåll tillbringades mer tid i arbete efter 

utbildningen samt att avkastningen på arbete efter studierna är avtagande vilket kan förklara varför 

den negativa löneeffekten av studieuppehåll försvinner så småningom. Vidare utgår man ifrån att 
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lönesänkningen för de som har gjort studieuppehåll till största delen förklaras av att mer 

arbetslivserfarenhet kommer före studierna istället för efter studierna. Dock slår man fast att ju äldre 

man blir desto skadligare är tiden utan arbete, vilket innebär att om mer tid utan arbete tillbringas 

före studierna så är detta inte lika skadligt som om mer tid utan arbete tillbringas efter studierna. 

 

4.1.4 Sammanfattning 
Resultaten från Holmlunds empiriska studie visar på att antaganden från human kapital teorin har 

en anknytning till verkligheten. Både teorin och studien visar på att påbörjade högskolestudier vid 

en äldre ålder är förknippade med lägre livsinkomster och lägre löner. Men Holmlunds studie visar 

också att de negativa löneeffekterna av ett studieuppehåll avtar över livscykeln. Teorin tar inte med 

i beräkningen avkastning i form av löneutveckling där takten i löneutvecklingen ökar snabbare för 

individer med universitetsutbildning än för individer med enbart en gymnasieutbildning. 

Skillnaderna i avkastning visar på att vidareutbildning har en produktivitetshöjande effekt som leder 

till en högre lön. Dessa skillnader i avkastning tyder också på att individer med högre utbildning har 

en mer förmånlig löneutveckling trots att denna utveckling är avtagande. Den avtagande effekten 

tros vara anledningen till varför löneskillnaderna till slut jämnas ut bland akademiker som har gjort 

studieuppehåll och akademiker som inte har gjort studieuppehåll. Men perioden med löneskillnader 

mellan dessa två grupper bidrar till att livsinkomsterna är mindre vid 40-års ålder för  de individer 

som har gjort uppehåll. 

 

Illustrerar man medianåldern för svenska studenter vid påbörjade studier enligt Beckers human 

kapital teori modell modifierat med Holmlunds empiriska resultat som visar på att löneutvecklingen 

inte är konstant utan ökar, kan man utläsa att alternativkostnaden blir högre än vad som antas enligt 

humankapitalteorin. För individen innebär en sen ålder vid påbörjade studier en tre års förlust på 

arbetsmarknaden med ökad produktivitet från högskoleutbildning. Individen förlorar en högre 

avkastning på studierna som kommer från en akademisk examen, denna avkastning bidrar till att 

alternativkostnaden blir högre eftersom löneutvecklingen inte är konstant. Alternativkostnaden höjs 

vid senarelagda studier, förlängning av studier och vid sen examinationsålder. Slutligen kommer 

individen att kunna tillbringa 39 år med hög produktivitet på arbetsmarknaden istället för 42 år, 

vilket kommer att bidra till en minskning i individens livsinkomst.  
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Figur 7. Livslöneprofil utifrån humankapitalteori och Holmlunds empiriska resultat 
 

 

Källa: Borjas 2008, s 248 med modifikation. 

 

 

5 Individekonomiska aspekter av förlängda studier 

 5.1 Examinationsfrekvens  
Från och med läsåret 2007/08 införde man i Sverige en ny examensordning där varje examen 

klassificeras till en grundnivå och en avancerad nivå.  För att en generell examen eller en 

konstnärlig examen skall få avläggas på avancerad nivå krävs det att studenten sedan tidigare har 

minst en treårig examen. Den nya examensordningen innebär att flera studenter kommer att avlägga 

mer än en examen under sin studietid jämfört med tidigare år. Däremot kommer de studenter som 

påbörjade sina studier innan höstterminen 2007 att kunna slutföra sina studier enligt de tidigare 

bestämmelserna. Detta innebär att under en viss tidsperiod framöver så kommer man att utfärda 

examina både enligt den nya och den tidigare examensordningen. (SCB UF 20 SM 0902, s 25).  

 

Antalet svenska studenter som avlägger en akademisk examen har ökat med 80 procent sedan 

läsåret 1995/96 och examensfrekvensen i Sverige räknas som väldigt hög. En stor del av ökningen 

förklaras av att det har blivit allt vanligare för studenter att avlägga både en yrkesexamen, så som 

högskoleingenjörsexamen och en generell examen. Läsåret 2006/07 avlade 42 700 personers för 

första gången en akademisk examen. Antalet examinerade vid högskolor och universitet låg då på 
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nästan 40 procent av en årskull, normalt består en årskull av 100 000 individer. 90 procent av alla 

som avlägger en akademisk examen har minst tre års studier. (Högskoleverkets årsrapport 2008, s 29-30) 

 

 Trots den relativt höga examinationsfrekvensen finns det fortfarande ett stort antal individer som 

påbörjar sina studier utan att avlägga en examen. Detta kan bero på att avsikten med studierna inte 

var att avlägga en examen eller att studenten inte begärde att få examensbevis trots att studierna 

uppfyllde de formella kraven för en examen (ibid. s 25). Vidare är det vanligt bland utbytesstudenter 

att bara läsa en eller två terminer i Sverige för att sedan återvända till sina hemländer och avsluta 

utbildningen där. Samtidigt är det väldigt vanligt bland äldre studenter som söker sig till högskolan 

att inte avlägga någon examen utan bara bygga på sin utbildning. (Högskoleverkets årsrapport 2008, s 

31). 

  

 5.1.2 Ålder vid avslutad utbildning 
Sveriges relativt sett höga medianålder för högskolenybörjare torde således också leda till en hög 

medianålder vid examination. Läsåret 2007/08 examinerades totalt 51500 personer, andelen som 

examinerades som var yngre än 25 år låg på 30 procent i mitten av 1990-talet men hade år 2007  

sjunkit till 20 procent. Detta innebär att antalet examinerade individer yngre än 25 år var; 10 300 st. 

En fjärdedel dvs. 12 857 individer som examinerades läsår 2007/08 var 35 år och äldre, andelen i 

denna åldersgrupp har ökat de senaste tio åren. Utifrån detta kan man konstatera att 28 325 personer 

som examinerades läsåret 2007/08 var mellan 25 och 35 år, motsvarande 55% av det totala antalet 

personer som examinerades då. (SCB UF 20 SM 0902, s 31) 

 

Medianåldern för de examinerade var 28 år för kvinnor och 27 år för män, något som bekräftar att 

en hög median ålder bland högskolenybörjare också tycks resultera i en hög medianålder bland de 

examinerad. Utgår vi  från Beckers teori om human kapital, då individen beräknas avsluta sina 

studier vid 23-års ålder, är en medianålder på 27 år en fyra års förskjutning som gör att individen 

går miste om fyra år med höjd produktivitet på arbetsmarknaden. En hög medianålder kan ses som 

en indikation på att den genomsnittliga studenten antingen senarelägger sin högskolestart eller 

förlänger tiden i studierna (möjligtvis också en kombination av senarelagd högskolestart och 

förlängd tid i studierna). I avsnitt 2 i figur 2 illustreras potentiella konsekvenser av förlängd 

studietid medan figur 3 i samma avsnitt illustrerar konsekvenserna av en senarelagd högskolestart.  

 

Liksom bland högskolenybörjarna så varierade åldersfördelningen mellan olika 

universitetsutbildningar. Utbildningar med yngst medianålder för de examinerade läsåret 2007/08 
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var högskoleingenjörsexamen (där medianålder för kvinnor var 25 år och 26 för män),  den  högsta 

medianåldern finns bland lärarexamen (med en medianålder på 32 år för män och 30 år för 

kvinnor). Antalet studenter som examinerades för första gången läsåret 2007/08 uppgick till 42 700 

personer; medianåldern för dessa studenter var 27 år (SCB UF 20 SM 0902, s 32). 

 

Internationellt sett hamnar Sverige återigen högt upp på listan över äldst medianålder vid 

examination. När man undersökte medianålder på studenter som examinerades 2006, från olika 

krävande teoretiska utbildningar vars examen krävde minst tre år eller mer, i OECD-länderna så 

hade spanska studenter den yngsta medianåldern (20 år) medan grekiska studenter i genomsnitt 

beräknades slutföra sina studier mellan 22-24 år. (Education at a Glance 2008, s 500) 

 

  

 5.2 Direkta kostnader för förlängda studier 
Eftersom ett stort antal studenter påbörjar högre studier utan att avlägga en examen har man  valt att 

analysera  effektiviteten i studietiden genom att undersöka brutto-och nettotiden för studietiden för 

att se om studietiden överstiger det antal terminer som motsvara ett antal poäng som krävs för 

examen. Med bruttotiden mäter man det totala antalet terminer från högskolestart till och med 

examensterminen. När man undersöker nettotiden fokuserar man på totala antalet terminer från 

högskolestart till och med examensterminen men väljer att exkludera eventuella frånvaro 

terminer.(Högskoleverkets årsrapport 2008, s 32). Vidare kan man genom att undersöka brutto- och 

nettostudietiden se om det förekommer tendenser till att förlänga studietiden. 

 

En kandidat examen motsvarar minst tre års heltidsstudier. Under de senaste tio åren har antalet 

kandidatexamina (se diagram 4 ) ökat kraftigt och varit den vanligaste examinationsformen för 

många utbildningar som inte leder till en yrkesexamen. Det är främst inom juridik och 

samhällsvetenskap som denna examinationsform är vanlig och drygt hälften av alla utfärdade 

kandidatexamina som avlades 2007/08 var inom dessa utbildningsinriktningar. De senaste tre åren 

har antalet avlagda kandidat examina legat strax under 14000 (SCB UF 20 SM 0902, s 28). De 

resterade examina som studenter kan avlägga, men som ej inkluderats här är sjuksköterskeexamen, 

civilingenjörsexamen och läkarexamen. För 2006/07 examensårsgångar var den genomsnittliga 

bruttostudietiden för de som avlade en kandidatexamen tio terminer medan nettotiden för samma 

examen var åtta terminer. Antalet högskoleterminer som motsvarade denna examen är sex terminer. 

Den genomsnittliga bruttostudietiden för en magisterexamen var tolv terminer och nettostudietiden 
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nio terminer, medan antalet motsvarande högskoleterminer för denna examen var åtta terminer 

(Högskoleverkets årsrapport 2008, s 32). Baserat på detta kan vi se att den genomsnittliga studenten i 

Sverige tar längre tid på sig att slutföra en examen och därigenom förlänger tiden i studierna. 

 
 

Diagram 4. Antal examina efter kön 1998/99-2007/08 

 

 Källa: SCB UF 20 SM 0902. s, 28 

 

 

 

Den genomsnittliga nettostudietiden för en kandidatexamen (dvs. studietiden efter att eventuella 

frånvaroterminer exkluderats) förlängs med två terminer, dvs. i genomsnitt studerar individer fyra år 

men får en examen som motsvarar tre år. Därför kan det vara av intresse att beräkna kostnaderna av 

denna förlängning i förhållande till de totala kostnaderna för högskolesektorn. I denna illustrativa 

uträkning som baseras på statistisk data, utgår jag ifrån att varje kandidatexamina förlängs med ett 

år dvs åsamkar ett års extra kostnad på 74 300 per examen.  

 

Kostnad per elev år 2007 (SCB UF 12 SM 0801 s,16): 74 300 kr 

Antal avlagda kandidatexamen: 14 000 

Totalkostnad för högskolesektorn år 2007/08: 47,1 miljarder. 

 

Extra kostnaden som uppstår totalt sett per år, om man antar samma examensfrekvens under de 

senaste tre åren samt totalkostnad för högskolesektorn och kostnaden uttrycks i genomsnittlig 

kostnad per student år 2007: 

74 300*14 000= 1040 200 000 kr per år. 
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Extra kostnaden som en andel av den totala kostnaden för högskolesektor : 

1,0402/47,1= 2,2 procent.  

 

Utifrån dessa beräkningar kan vi se att den extra kostnad som uppstår till följd av att studenterna i 

genomsnitt utbildar sig ett år extra för en kandidatexamen resulterar i 2,2 procent av den totala 

kostnaden för högskolesektorn om vi utgår ifrån att alla 14 000 st kandidatexamina förlängdes med 

ett år. Återigen är detta en illustrativ beräkning . I länder där högskoleutbildning finansieras bland 

annat genom terminsavgifter skulle förlängd studietid resultera i extrakostnader för individen. Då 

man i Sverige inte har några terminsavgifter innebär det att extrakostnader som uppkommer till 

följd av förlängd studietid betalas av staten. För individen innebär en förlängd tid i studierna dels att 

individen går miste om fler år på arbetsmarknaden med högre produktivitet dels att 

alternativkostnaden ökar, detta illustreras i figur 2. 

 

   

 6. Samhällsekonomiska aspekter 
Sverige står inför stora demografiska förändringar i framtiden, där andelen äldre befolkning 

kommer att öka och driva upp efterfrågan på välfärdstjänster. Vidare är en naturlig konsekvens av 

stora pensionsavgångar att arbetsutbudet minskar vilket leder till minskad sysselsättning. För att 

välfärdssystemet ska kunna finansieras krävs det att man upprätthåller en hög sysselsättningsgrad. 

Med en hög försörjningsbörda minskar möjligheterna att omfördela resurser mellan olika faser i 

människors liv samt till dem med särskilda behov. Denna utveckling kommer att märkas i form av 

sänkta ersättningsnivåer och/eller i minskad personaltäthet inom vård, skola och omsorg. Den 

välfärdsnivån som svenskar idag är vana vid kan komma att urholkas och leder till lösningen att 

flera måste arbeta (eller arbeta mer) för att detta ska undvikas. (Departements serie 2008:36,s 7-8). 

 

I framtiden kommer man bli tvungen att vidta åtgärder för att öka arbetsutbudet bland annat genom 

att  stärka arbetslösas kompetens. Vidare innebär det att man måste lägga fokus på grupper i 

befolkningen som borde arbeta mer och introduceras effektivare på arbetsmarknaden; bland denna 

grupp utgör ungdomar en stor del. (ibid., s10). Den höga medianåldern bland svenska studenter vad 

gäller att påbörja högskolestudier och examineras kan komma att försvåra den kommande 

demografiska utvecklingen om allt fler väljer att göra studieuppehåll samt utbilda sig under en allt 

längre tid. Detta innebär att de inte kommer att tillbringa lika många år på arbetsmarknaden vilket 

medför att staten går miste om skatteintäkter samt att samhället går miste om arbetsutbud med ökad 
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produktivitet. I figur 8 illustreras den offentliga sektorns inkomster och utgifter. 

 

 En källa till tillväxt är att det genomsnittliga antalet arbetade timmar per person i befolkningen 

ökar. Detta kan ske både genom att de som redan är sysselsatta arbetar mer och genom flera i 

befolkningen förvärvsarbetar. Den offentliga sektorns finansiering påverkas av ökade antalet 

arbetade timmar genom en ökning av skatteintäkterna, vilket (annat givet) förbättrar statens 

budgetsaldo. Dessutom skulle ett ökat antal arbetade timmar troligtvis medföra att individer som 

tidigare försörjts, helt eller delvis, med bidrag minskade. Detta skulle också stärka statens budget i 

och med att transfereringarna skulle minska. (ibid., s 29). År 2007 utgjorde den offentliga sektorns 

utgifter 50% av landets BNP, där den offentliga konsumtionen i Sverige utgörs bland annat av 

hälso-och sjukvård, utbildning och rättsskipning. BNP:nivån mäter det samlade värdet på alla varor 

och tjänster som produceras i ekonomin under ett år och kan  användas som en indikator på hur 

mycket marknadsproducerade varor och tjänster Sverige kan konsumera och investera. Genom att 

öka produktiviteten och/eller antalet arbetade timmar kan man öka BNP och förbättra de offentliga 

finanserna. Detta innebär att ett minskat arbetsutbud och ett minskat antal arbetstimmar kommer att 

medföra lägre BNP per capita. I detta läge skulle man då vara tvungen att öka skattesatserna vilket 

kommer att minska den privata konsumtionen. (ibid., s 14-15). 

 

Den demografiska utvecklingen kommer att medföra en stor försörjningsbörda på den arbetande 

andelen av befolkningen. Därför är det viktigt att andelen av individer i arbetsförålder inte förlänger 

sina studier samt skjuter upp sina studier. Försörjningsbördan blir  ännu större om de som kan 

arbeta väljer att uppehålla sig inom utbildningssektorn, bland annat genom Komvux eller genom en 

förlängd studietid.  

 



 28

Figur 8. Den offentliga sektorns inkomster och utgifter. 

  
Källa:  Departements serie 2008:36 , s. 24 

  

 6.1 Samhällsekonomiska effekter ur ett livscykelperspektiv. 
Man kan också undersöka offentliga inkomster och utgifter genom att titta på den enskilde 

individens agerande och de offentliga utgifterna utifrån omfördelningar över en människas liv. 

I Sverige kommer individen att åtnjuta subventionerad skolgång och sjukvård samt motta ett antal 

bidrag (så som  barnbidrag, bostadsbidrag etc.) från staten. Eftersom de offentliga inkomsterna 

utgörs av skatten som individen i respektive ålder betalar så medför det att ”skulden” till samhället 

är stor vid ung ålder då individen utbildar sig, och likaledes vid äldre ålder då individen är 

pensionerad och i behov av vård. Man kan säga att individen börjar ”betala tillbaka” till samhället i 

samband med inträdet på arbetsmarknaden. Genom att addera den skatt som individen i genomsnitt 

betalar och subtrahera de offentliga subventioner och transfereringar som individen i genomsnitt 

erhåller i olika åldrar, så kan vi beräkna individens genomsnittliga nettoskuld till samhället vid olika 

tidpunkter i hans/hennes liv.(Departement serie 2008:36,s 17-18) Detta s.k. ackumulerad livsnetto 

illustrerars i figur 9 
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Figur 9. Adderat netto över individens skatteinbetalningar och offentliga subventioner och 
transfereringar som individen får ta del av. 

 

 
Källa: Departement serie 2008:36,, s. 18 

 

där vi kan se att en 20-åring har en ackumulerad skuld till samhället som individen i genomsnitt har 

betalat tillbaka till samhället vid 40 års ålder. Ur denna förenklade figur kan man återigen se hur ett 

ökat antal äldre i kombination med färre i arbetsförålder och genomsnittligt högre ålder vid inträde 

på arbetsmarknaden medför att en mindre del av befolkningen bidrar till att betala de offentliga 

utgifterna. (ibid., s19). På y-axeln visas ålder och på x-axeln antal kronor. 

 

 

Skulden till samhället börjar individen betala tillbaka i samband med etableringen på 

arbetsmarknaden, i figur 9 kan man se att detta beräknas ske vid 22-års ålder. Individens bidrag till 

samhället är skatteintäkter under tiden som denne förvärvsarbetar, vilket leder till att lutningen på 

kurvan blir positiv vid ungefär 22-års ålder och är en ökning som pågår så länge individen arbetar 

och betalar skatt. Lutningen blir sedan negativ vid 64-års ålder, det vill säga vid pensionering då 

individen är äldre och i efterhand också större behov av offentlig konsumtion, oftast av sjukvård.  

 

Man kan tänka sig att illustrationen över individens agerande och den offentliga konsumtionen blir 

annorlunda beroende på ålder vid högskolestart och examination. Vid ett längre uppehåll på ca fem 

år före påbörjade högskolestudier i kombination med en fyraårig högskoleutbildning (för att i 

princip erhålla en treårig-examen) torde således en förskjutning ske i kurvan. Detta på grund av att 
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ett studieuppehåll tillsammans med en lång högskoleutbildning skulle medföra att individen 

etablerar sig på arbetsmarknaden vid 28-års ålder och förvärvsarbetar i 37 år istället för 42 år. För 

samhället innebär detta  fem års förlorad produktion och skatteintäkter, vilket innebär att kurvan 

skiftas till höger för att illustrerar den sena etableringsålder och minskar i sin helhet för att 

illustrerar att individens bidrag till samhället blir mindre över denna livscykelperiod. Visserligen 

kan man tänka sig att individen åtminstone delvis förvärvsarbetar under sitt studieuppehåll men det 

är tveksamt om skatteintäkterna från denna period har en så stor inverkan på individens nettoskuld 

till samhället. Troligtvis minskar skulden i och med att individen betalar skatt under denna tid men 

skulden kommer dock senare att öka igen genom att individen väljer en högre utbildning. 

 
Figur 10 

 

 

 

Minskade intäkter till den offentliga sektorn innebär att staten kommer att få svårigheter att 

finansiera den kommande ökningen av den offentliga konsumtionen, vilket riskerar den 

välfärdsnivå som vi idag är vana vid. Genom förlorad produktion och skatteintäkter som 

uppkommer av uppskjuten högskolestart och allt äldre ålder vid examination för allt fler studenter, 

kommer en ännu större börda att vältas över på dem som arbetar. 
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 6.2 Den demografiska och ekonomiska försörjningskvoten. 
Avslutningsvis kan man också belysa problematiken genom att använda sig av de två begreppen 

demografiska försörjningskvoten och den ekonomiska försörjningskvoten. Den demografiska 

försörjningskvoten definieras som antalet individer som är yngre än 16 år och äldre än 64 år i 

förhållande till antalet individer som är i arbetsför ålder, dvs. mellan 16-64 i ett land. År 2007 

uppgick denna kvot  för Sveriges del till 0,56, vilket innebär att på 100 individer i samhället gick 

det 56 personer som var yngre än 16 år eller äldre än 64 år. Men om man vill ta med i beräkningen  

alla över 16 inte arbetar utan att vissa väljer att studera, är arbetslösa eller på annat sätt inte bidrar 

till produktionen (och  till den offentliga sektorn genom skatteintäkter) så får man en bättre 

uppskattning om man undersöker den ekonomiska försörjningskvoten. Denna kvot jämför istället 

antalet individer som inte är sysselsatta oavsett ålder, med antalet människor som är sysselsatta; 

man väljer att jämföra andelen av befolkningen som bidrar till produktionen (och den offentliga 

sektorns inkomster) med den andel som inte gör det. Denna kvot uppgick för Sveriges del år 2007 

till 1,07, vilket innebär att 100 sysselsatta individer måste, förutom sig själva, försörja 107 

individer. Den ekonomiska försörjningskvoten antas öka i framtiden. Ökningen kommer att bero på 

inte bara en större andel äldre befolkning utan blir också större senare ungdomar etablerar sig på 

arbetsmarknaden och ju tidigare folk går i pension. (departement serie 2008:36, s 20-21). 

 

 7. Incitament för vidareutbildning. 
Avkastning på utbildning är ett viktigt incitament som påverkar individens val av utbildning (SOU 

2008:69,s 21). Avkastningen i sig kan påverkas av ett flertal faktorer både positivt och negativt, 

därigenom påverkas individens benägenhet att vidareutbilda sig indirekt. Till dessa faktorer hör 

livsinkomsterna som fungerar som ett ekonomiskt incitament vid valet av utbildning. Det kan antas 

att ju mer studenten förväntas tjäna under sin livstid efter en viss utbildning, desto mer kommer 

individen att vara benägen att välja denna utbildningsinriktning. Individer tar givetvis hänsyn till 

sina preferenser vid utbildningsval, där exempelvis utbildningsinriktningar som leder till hög status 

men lägre avkastning kan föredras (ibid., s 78). Då högre utbildning i de allra flesta fall leder till att 

individen ger upp förvärvsinkomst för att leva på bidrag och lån under studietiden torde det vara så 

att studiemedelsfinansieringen har en inverkan vid individens beslut av utbildningsnivå. Vidare 

torde generösa studiemedelssystem inverka positivt på individens benägenhet att vidareutbilda sig. 

Samtidigt finns risken vid allt för generösa studiemedelssystem att individen väljer att göra längre 

studieuppehåll och inte prestera lika bra. I detta avsnitt skall jag närmare analysera livslönernas 

respektive studiemedelssystemets roll vad gäller incitament för direktövergång mellan 

gymnasieutbildningen och högskolan. 
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 7.1 Livslöner 
Genom att välja högskolestudier väljer man också att avstå från förvärvsinkomster för att leva på 

bidrag och lån under studietiden. Individen värderar alltså utbildningen högre än inkomstbortfallet 

som uppkommer under utbildningsperioden. Efter avklarade studier får lönefrågan en större 

betydelse eftersom man ser på den som en avkastning på investeringen i högre utbildning. 

 

Även om många akademiker har en högre bruttolön, lön före skatt och eventuella studieskulder, än 

gymnasieutbildade är det inte säkert att skillnaden är stor nog för att kompensera inkomstbortfallet 

och återbetalningen av studieskulderna som uppstod under studietiden. Genom att räkna fram 

summan av alla löner som individen får ta del av under den yrkesverksamma delen av livet, får vi 

livslönen. Tittar man vidare på livslönen för olika individer med olika utbildningsbakgrund kan man 

uppskatta högskolestudiernas betydelse för lönen. Vid jämförelse av nettolönerna, lönen efter skatt 

och betalning av studieskulden, mellan ett flertal akademiska utbildningar med personer som har en 

gymnasieutbildning, visade det sig att nettolönerna inom vissa akademiska utbildningar var lägre än 

nettolönerna för individer med en gymnasieutbildning. Detta tyder på att investeringen i högre 

utbildning visade sig vara en ekonomisk förlust inom vissa utbildningsinriktningar. ( livslöner  

2002, s 5). En senare högskolestart och förlängd tid i studierna som resulterar i att individen får ett 

färre antal år att vara verksam på arbetsmarknaden skulle innebära att utbildningar som från början 

tyder på en ekonomisk förlust blir ännu mer olönsamma. 
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Figur 11. Livslöneprofil i nettolön 2002 för en utbildad naturvetare och en gymnasieutbildad 
från NV-programmet. 

 

  
Källa: Livslöner 2002 (2004), s  7 

 

I figur 11 visas livslöneprofilen för en individ med gymnasieutbildning och en akademiker. I detta 

fall börjar individen med akademisk bakgrund arbeta vid 25-års ålder, under det första året efter 

examen har akademikern samma nettolön som den gymnasieutbildade. Året därpå måste 

akademikern börja betala tillbaka studieskulden, vilket minskar nettolönen. Denna effekt dröjer 

kvar i några år efter att akademikern påbörjat att betala tillbaka studieskulden och skatt men 

eftersom akademikern har en högre löneutveckling så passerar akademikern den gymnasieutbildade. 

Gapet mellan kurvorna ökar och förstärks vid 50-års ålder när studieskulden är återbetalad så 

uppkommer ytterligare en ökning för akademikern. (livslöner (2004), s 6). Figur 11 har ett flertal 

likheter med Beckers modell (se figur 1) bland annat att individen under studietiden går miste om 

en viss inkomst samt att en akademikerns lön är högre än lönen för en gymnasieutbildad. Det som 

skiljer figur 11 ifrån figur 1 är att man har tagit i beräkning återbetalning för eventuell studieskuld 

samt en positiv takt i löneökningen istället för en konstant. Återbetalningen av studieskulden 

minskar nettolönen vilket förklarar varför akademikern under några år har en lägre nettolön än den 

gymnasieutbildade. 

 

Varje student som väljer en högre utbildning möter en betydande risk eftersom de måste förlita sig 

på att investeringen i humankapital kommer att medföra vinster. För en 20-åring som väljer en 
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universitetsutbildning kommer vinsterna först några år efter avslutad utbildning. Men frågan är om 

dessa vinster är tillräckligt stora för att kompensera de inkomstförluster som uppstod under 

studietiden? (ibid., s 7) . Eftersom belöningen från en utbildning kommer först efter att man har 

avslutat den skulle  en senare studiestart och längre studier, kunna bidra till att göra vissa 

utbildningar mindre lönsam och till och med  till en (ännu större) ekonomisk förlust.  

 

Flera akademikergrupper, såsom arbetsterapeuter och bibliotekarier, har en lägre livslön än 

gymnasieutbildade. Nettolivslönen för en arbetsterapeut eller en bibliotekarie motsvarade år 2002 

knappt 90 procent av den livslön som en individ från samhällsprogrammet från gymnasiet hade. 

Inom dessa utbildningsgrupper innebär en direktövergång mellan gymnasieskolan och 

vidareutbildning att lönsamheten för investeringen ökar och den eventuella förlusten minskar,  

vilket torde öka individens incitament för en direktövergång.  Inom yrkesgrupper såsom arkitekter 

och naturvetare ligger nettolivslönen på ungefär samma nivå som för respektive jämförelsegrupp 

med gymnasieutbildning. Det är inom utbildningsgrupper såsom läkare och civilekonomer som 

nettolivslönen år 2002 var 30 procent högre än vad de med jämförbar gymnasieutbildning hade. 

(ibid., s 8). För utbildningar såsom civilekonom kan en uppskjuten studiestart och förlängd studietid 

innebär en relativt sett stor förlust, eftersom dessa individer går miste om flera år på 

arbetsmarknaden med en hög avkastning. 

 

Eftersom avkastningen på utbildning inte bara skiljer sig åt mellan olika utbildningsnivåer utan 

också mellan olika utbildningsinriktningar, måste man ta hänsyn till internräntor för att få fram 

avkastningen för olika akademiska utbildningsinriktningar. Högst avkastning återfinns i 

civilekonomutbildningen och systemvetenskapliga utbildningar med en internränta på 17 respektive 

18 procent. Detta är två relativt korta utbildningar som leder till välavlönade yrken. En kortare 

utbildning leder till ett mindre inkomstbortfall vid studier, lägre studieskuld och något längre 

arbetsliv. Kombinerar man detta med en förhållandevis hög lön blir avkastningen väldigt hög (ibid., 

s 9. För några grupper, såsom arkitekter och logopeder, låg internräntan på ca noll procent år 2002. 

Detta innebär att satsningen på utbildning har gått jämt upp eller inneburit en svag ekonomisk 

förlust jämfört med att börja jobba direkt efter gymnasiet. Inom utbildningsgrupper som 

bibliotekarie och arbetsterapeut är lönerna så pass låga att internräntan inte kunde räknas fram.  

 

I figur 12, illustreras livslöneprofilen för en arbetsterapeut och en gymnasieutbildad samhällsvetare 

där man kan se att bortsett från det första året efter att arbetsterapeuten avlagt sin examen, dvs. 

innan individen börjar betala tillbaka studieskulden, är lönegapet mellan dessa individer ganska 

stort till nackdel för arbetsterapeuten. (Livslöner 2002, s 9)En senarelagd högskolestart och längre 
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studier skulle bidra till att lönegapet ökade ännu mer och livsinkomsten för arbetsterapeuten blev 

mindre. Investeringen i denna utbildning skulle innebära en ännu större ekonomisk förlust. Vidare 

finns det en risk för akademiska utbildningar som leder till en ekonomisk förlust att färre antal 

individer väljer att utbilda sig inom dessa yrken. Främst eftersom individens benägenhet att välja en 

viss utbildning ökar då livslönen från början antas vara hög eller om livslönen inom detta 

yrkesområde ökar (SOU 2008: 69, s 79). Inom utbildningsinriktningar såsom arbetsterapeut och 

bibliotekarie så kan individen minska risken för en eventuell ekonomisk förlust till följd av 

investeringen i utbildning genom att minska sin studieskuld (bland annat genom deltidsarbete) eller 

en direktövergång mellan gymnasieskolan och högre studier samt inte förlänga sin studietid. 

 

Figur 12. Livslöneprofil i nettolön år 2002 för en arbetsterapeut och en gymnasieutbildad 
samhällsvetare. 

 

Källa: Livslöner 2002 (2004), s 12. 

 7.1 Sammanfattning 
Trots humankapital teorins antaganden om att högre utbildning lönar sig  för individen så kan vi se 

att avkastningen kan variera beroende på vilken utbildningsnivå och inriktning som individen väljer. 

Återigen finner man resultat som antyder att löneutvecklingen inte är konstant över individens 

arbetsverksamma period. Det som förstärks från de teoretiska antagandena är att en sen 

högskolestart och/eller längre studier gör utbildningen mindre lönsam och därigenom ökar 

alternativkostnaden. En senarelagd högskolestart och förlängd studietid kan för vissa 
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utbildningsinriktningar till och med innebära en ekonomisk förlust. För att dessa utbildningar ska 

bli mer lönsamma krävs det att lönerna ökar eller att individen jobbar längre, samtidigt kan 

individen minska risken för en eventuell ekonomisk förlust genom att undvika att ta studielån 

eftersom återbetalning av studieskulden minskar nettolönen. 

 

Individen möts onekligen av en risk vid valet av utbildning som kan resultera i en ekonomisk 

förlust. Därför finns det en risk att väldigt riskaversa individer kan tänkas välja bort en högre 

utbildning för att gardera sig mot en eventuell ekonomisk förlust. Förutsatt att ökade livslöner 

förstärker individens benägenhet för vidareutbildning eller valet av en viss utbildningsinriktning, 

torde det vara rimligt att anta att låga livslöner samt livslöner som antyder en ekonomisk förlust av 

investeringen i utbildningen kan minska individens benägenhet att välja en högre utbildning eller 

viss inriktning. Slutligen kan man också tänkas sig att om individen, trots allt, väljer en utbildning 

med låg avkastning torde individens incitament öka för en direktövergång eftersom investeringen i 

utbildning blir som mest lönsam. 

 

 

 7.2 Studiemedelsfinansiering  
I Sverige är stora delar av högskoleutbildningen subventionerad och utan terminsavgifter. Det finns 

flera anledningar varför staten väljer att subventionera utbildning. En av dessa anledningar är att 

staten har nytta av att individens produktivitet ökar, vilket är en fördel som  kommer staten till del 

genom ökade skatteintäkter. Genom subventioner kan staten också minska risken för att individer 

utbildar sig mindre än vad som är samhällsekonomiskt lönsamt. För individen kan en vidare 

utbildning också handla om en önskan att vilja förverkliga sina ambitioner eller säkra sin plats på 

arbetsmarknaden samt högre inkomster (SOU 2009:28, s 95). Inom det svenska systemet finns dock 

ett problem nämligen att det är billigt att vidareutbilda sig men belöningen efter avslutad utbildning 

är låg. Detta i sig leder till en risk att studenten kan komma att senarelägga sina studier, dra ut på 

utbildningen samt välja utbildningar med låg löneutveckling. (ibid., s 100). 

 

För många ungdomar innebär högre studier att man väljer att leva på bidrag och lån under 

studietiden. Detta innebär att en stor del av studenternas inkomst under studietiden tillhandahålls av 

Centrala studiestödsnämnden (CSN). År 2007 betalade CNS ut 18,7 miljarder kr, 8,3 miljarder 

utgjordes av bidragsdelen medan 10,4 miljarder kronor utgjorde lånedelen. (ibid., s 143). Ungefär 

70 procent av de som studerar på högskola och universitet läsåret 2006/07 hade studiemedel. 

Grundtanken är att med hjälp av studiemedel uppnå socialt, ekonomiskt och geografiskt 
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utjämnande. Studiemedel är en självklarhet inom den svenska utbildningspolitiken och en 

förutsättning för studier för de allra flesta studenter. (ibid. 132). Eftersom studiemedel utgör en stor 

andel av studenternas inkomst anser jag att det är ett rimligt antagande att utformningen på 

studiemedelssystemet kan bidra till olika incitament för individen, båda vid påbörjande av högre 

studier och längden på studierna. 

 

 

Antalet studiemedelstagare varierar beroende på olika utbildningsinriktningar där andelen 

studiemedelstagare är störst inom program som leder till en yrkesexamen. Inom dessa program 

såsom juridik och omsorg, ligger studiemedelstagandet på ca 80 procent. Lägst andel studenter som 

tar studiemedel återfinns bland fristående kurser eller utbildningar som leder till en generell 

examen, här ligger andelen studiemedelstagare på 60 procent. (ibid., 119-120).  

 

De generella grunderna för studiemedel lades 1965 (ibid. 132) och har under årens gång ändrats ett 

flertal gånger. Den senaste större reformen genomfördes år 2001. Det fanns ett flertal skäl till denna 

reform, bland annat behövde lånesystemet stramas åt eftersom återbetalningssystemet ledde till 

obalans och till för många låneavskrivningar. Vidare höjde man studiebidragsdelen till 34 procent 

av totalbeloppet och lånen övergick till ett modifierat annuitetslån med en återbetalningstid på 25 år. 

( SOU 2009:28, s 136). 

 

Individen beviljas studiemedel beroende på om utbildningen är CSN-berättigad, där studiemedel 

kan beviljas t.o.m 54-års ålder men rätten att låna begränsas från 45-års ålder till 54-års ålder enligt 

en s.k. lånetrappa.(SOU 2009:28, s 136). Den relativt höga åldern då studenten fortfarande kan 

ansöka om studiemedel främja tanken bakom livslångt lärande och en åldersintegrerad högskola. 

Men samtidigt finns det inga incitament för studenten att påbörja högskolestudier vid en yngre 

ålder. 

 

För att få erhålla studiemedel läggs det också studieprestationskrav på studenten som generellt 

förväntas fullgöra 75 procent av sina åtagande, för att få sitt nästa studiemedel. För en 

heltidsstudent krävs det att denne klarar av 45 högskolepoäng per läsår medan 37 högskolepoäng 

krävs under utbildningens första år. För studenter som genomsnittligt har klarat 75 procent av sina 

åtaganden kan nya studiemedel beviljas om studenten fullgör 50 procent av sina åtaganden under 

den senaste perioden med studiemedel. (SOU 2009:28, s 137). Genom att behöva klara 50 procent 

av sina åtaganden har studenten möjlighet att dra ut på studietiden vid examensarbete och på så sätt 

förlänga sin utbildning. 
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Storleken på studiemedel är knuten till ett prisbasbelopp och varierar beroende på studiernas 

omfattning, 50, 75 eller 100 procent av heltid. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel 

där den generella bidragsnivån uppgår till 34 procent av totalbeloppet. För studenter som har fyllt 

25 år finns det möjlighet att ansöka om en högre bidragsnivå som beviljas så länge de avsatta 

medlen räcker. Vidare kan en student som är minst 25 år och som innan studierna tjänade minst 177 

620 kr/år beviljas ett tilläggslån på 423 kr/vecka. (ibid., s 138). Dessa förmånliga regelverk för 

individer över 25 år kan komma att resultera i att studenter senarelägger sina utbildningar, eftersom 

möjligheterna till högre inkomster under studietiden ökar efter att individen fyllt 25 år. En möjlig 

förklaring till dessa regler är att individer som är äldre än 25 år i större utsträckning har barn än 

individer vid 20-års ålder, dessa regler underlättar då vid studier. Trots detta finns det inga explicita 

regelverk som på något sätt belönar yngre studenter. 

 

Studiemedelstagarna får tjäna en viss förvärvsinkomst upp till ett fribelopp utan att riskera att 

studiemedlen reduceras. Vid studier på heltid i 20 veckor under ett halvår var fribeloppet 53 500 kr 

under år 2009. Om denna gräns överskrids så minskas studiemedlen med 50 procent av den 

överskjutna inkomsten. Minskningen sker både på bidragsdelen och lånedelen. (SOU 2009:28, s 

139). Genom att kunna förvärvsarbeta under studietiden minskar individen alternativkostnaden för 

valet av högre utbildning, för unga studenter är detta ytterst gynnsamt och illustreras i figur 1. 

 

För studenter som enbart har läst eftergymnasial nivå beräknas den genomsnittliga studieskulden 

ligga på 160 000 kr, vilket motsvarar tre års heltidsstudier med generell bidragsnivå och fullt lån 

(SOU 2009:28, s 146). I det nuvarande systemet sker återbetalningen med ett årligt belopp som är 

baserat på skuldens storlek, räntan för året, antal år som återbetalningen förväntas pågå och en 

uppräkningsränta på två procent per år. Konstruktionen med uppräkningsräntan medför att 

årsbeloppet som ska återbetalas är lägre vid de första åren för att sedan öka. Den generella 

återbetalningstiden är 25 år eller det antal år som återstår tills individen fyllt 60 år. Lån tagaren 

behöver betala högst fem procent av sin sammanlagda inkomst fram till 50 års ålder, därefter 

betalas 7 procent av den sammanlagda inkomsten ( ibid., s 141). Detta innebär att en individ som är 

färdigutbildad vid 25 års ålder och betalar tillbaka studieskulden inom 25 år, kommer att betala en 

mindre del av sin sammanlagda inkomst. Eftersom återbetalningsandelen höjs efter 50 års ålder är 

det en fördel att betala tillbaka skulden innan 50 års ålder, vilket gynnar de yngre studenterna. 
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 7.2.1 Sammanfattning 
Inom det studiemedelssystem som majoriteten av svenska studenter förlitar sig på återfinns ett 

flertal regelverk som är förmånliga för äldre studenter. Detta stödjer tanken bakom en 

åldersintegrerad högskola. Däremot återfinns inga explicita regelverk som belönar yngre studenter i 

form av högre bidrag eller dylikt, vilket är något som kan komma att medföra att studenter 

senarelägger högskoleutbildningen. Ljuspunkterna för yngre studenter återfinns bland det relativt 

höga fribeloppet som tillåter studenter att förvärvsarbeta på deltid under studieperioden och 

därigenom sänka alternativkostnaden. Utifrån humankapitalteorin skulle en sänkning av 

alternativkostnaden öka incitamenten att välja en högre utbildning. Ytterligare en fördel för de som 

avslutar sina studier vid yngre ålder är återbetalningssystemet, där individen högst ska betala fem 

procent av den sammanlagda inkomsten fram till 50 års ålder. 

8. Sammanfattande diskussion och slutsatser 

 
Utifrån statistiska sammanställningar har man kommit fram till att Sveriges medianålder vid 

högskolestart generellt sett är 22 år. Detta innebär att svenska studenter senarelägger sina studier 

med tre år, vilket enligt teorin innebär att de ökar alternativkostnaden, eftersom man går miste om 

inkomster som man kunde ha tjänat med en universitetsutbildning, vid valet av högskolestudier. 

Genom att senarelägga högskolestarten så innebär det att individen får färre år på arbetsmarknaden 

och därför också mindre inkomst. Teorins antaganden förstärks genom Holmlunds empiriska studie 

som visar på att kortare uppehåll resulterar i mindre inkomster. 

 

Utifrån teorin så innebär ett studieuppehåll att man går miste om högre inkomster som man kunde 

ha fått efter högre utbildning. Detta stöds genom Holmlunds studie då individer som har gjort 

studieuppehåll förlorar 37 procent, för män och 53 procent för kvinnor av den genomsnittliga  

årsinkomsten vid 40 års ålder. Effekten av att arbeta efter högskoleutbildning än innan 

högskoleutbildning har en mer positiv inverkan på löneutvecklingen. Till skillnad från teorin som 

förutsätter att lönen för en akademiker är högre än för en gymnasieutbildad och har en konstant 

utveckling, så visar Holmlunds studie på att en  akademikerlön har en mer positiv och högre takt i 

löneutvecklingen än för en gymnasieutbildad. Däremot visar studien, i likhet med ekonomisk teori 

att det kommer att uppstå en löneskillnad mellan de som har gjort studieuppehåll med dem som ej 

har gjort studieuppehåll, där de som ej har gjort studieuppehåll får en högre lön. Studien visar också 

på att den positiva löneutvecklingen är avtagande vilket leder till att löneskillnaden mellan de som 

har gjort studieuppehåll och de som ej har gjort studieuppehåll, jämnas ut kring 40 års ålder men 

har gått miste om inkomster under den tid då lönenivån inte var den samma. 
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I Sverige tycks studenterna förlänga sin tid i studier, vilket syns bland annat i antalet nettotermin för 

en kandidat respektive en magisterexamen. Nettostudietiden anger antalet terminer från påbörjade 

studier till och med examensterminen, men exkluderar eventuella frånvaroterminer, där kunde man 

se att svenska studenter i genomsnitt förlängde sina studier med ett år. Genom att den 

genomsnittliga studietiden förlänges så åsamkas det extra kostnader för samhället i form av 

bortgången produktion och därigenom förlorade skatteintäkter. Då studenterna uppehåller sig allt 

längre inom högskolan så ökar också kostnaden för högskolesektorn och därigenom samhället 

eftersom högskoleutbildningen är så pass statligt subventionerad i Sverige. 

 

Den offentliga sektorns konsumtion i Sverige motsvarade 50 procent av landets BNP , där den stora 

majoriteten av konsumtionen utgörs av utbildning och sjukvård. Sverige är ett land som satsar 

många resurser inom dessa sektorer och den offentliga sektorns budget balanseras av 

skatteintäkterna som införskaffas. Skatteintäkterna kommer bland annat från den arbetande 

befolkningen. I och med att den kommande demografiska utvecklingen som kommer leda till att 

den arbetande befolkningen blir tvungna att försörja en större andel gamla, krävs det att landet 

bibehåller en hög sysselsättningsgrad för att få skatteintäkter som förbättrar statens budget och 

därigenom säkrar den nationella välfärdsnivån. En hög medianålder vid påbörjade studier och 

förlängda studier innebär att samhället går miste om produktion och skatteintäkter som kommer att 

behövas i framtiden. Denna utveckling kan komma att försvåra finansieringen av välfärdssamhället. 

 

Då individen under sin livstid mottar subventioner och diverse bidrag från staten så ackumulerar 

individen en skuld som ska betalas tillbaka. Ur ett livscykelsperspektiv börjar individen betala 

tillbaka skulden vid etableringen på arbetsmarknaden och försätter att betala tillbaka skulden under 

tiden som individen förvärvsarbetar fram tills pension då skulden ackumuleras igen. För att 

samhället ska ”få tillbaka” sin investering och bibehålla samma subventions och transfereringssnivå 

så krävs det att individen arbetar tillräckligt länge för att betala tillbaka skulden. Genom att skjuta 

upp på högre studier och inte tillbringa färre år på arbetsmarknaden minskas samhällets chans att 

individen betalar tillbaka skulden. Vid stora produktionsförluster så går staten miste om 

skatteintäkter vilket äventyrar landets välfärd och ekonomiska tillväxt. . 

 

Enligt humankapital teorin så lönar det sig mer ekonomiskt att investera i utbildning vid yngre 

ålder, både för individen och samhället. Genom att investera i utbildning vid ung ålder har individen 

möjlighet att åtnjuta flera år mer högre lön och högre inkomster. Detta är enligt teorin men 

verklighetens signaler till individen är mer flertydig. 
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Löneutvecklingen är viktig eftersom den antyder avkastningen på utbildning, därigenom har den 

också en påverkan på individens benägenhet att satsa på högre utbildning. Höga livslöner inom 

akademiker yrken antyder hög avkastning på utbildning och ökar individens incitament att 

vidareutbilda sig. Eftersom studiestöd är en viktig förutsättning för att individen ska studera så är 

det också viktigt att inkludera återbetalning av studieskulden när man analyserar nettolivslöner 

inom olika akademikeryrken. 

 

Utifrån livslöner är signalen till individen tydlig: individen ska investera inom utbildningar vars 

nettolivslöner, dvs. lönen efter skatt och eventuella studieskulder, är högre jämfört med 

nettolivslöner för gymnasieutbildad däremot går det inte att undvika individens preferenser som kan 

medföra att individen väljer en utbildning med lägre avkastning. Trots humankapitalteorins 

antaganden att universitetsutbildning höjer individens produktivitet och därigenom lös så kan detta 

inte appliceras på alla akademiska utbildningar. För utbildningar så som arbetsterapeut och 

bibliotekarie är nettolivslönen mindre än för jämförda individer med gymnasieutbildning, detta 

antyder att investeringen i högre utbildning var en ekonomisk förlust för individer som valde att 

utbilda sig till arbetsterapeuter och bibliotekarier.  Inom dessa utbildningar är  det viktigt att inte 

senarelägga högskolestarten eller förlänga studierna för att man ska kunna tillbringa så många år 

som möjligt på arbetsmarknaden, och på så sätt göra investeringen så lönsam som möjligt. Det torde 

vara så att i och med att lönsamheten, ökar vid en direktövergång mellan gymnasieskolan och 

vidareutbildningen så borde individens incitament också öka att göra en direktövergång, särskilt för 

utbildningar med låg avkastning. 

 

För att utbildningar där nettolivslönen för en akademiker är lägre eller den samma som för en 

gymnasieutbildade, ska bli lönsamma krävs det dels att individen inte skjuter upp sina studier dels 

att lönen blir högre. Individer som står inför valet att välja högre utbildning eller ej möt av en risk 

som kan resultera i att deras investering leder till en ekonomisk förlust, detta kan medföra att 

riskaversa individer väljer bort högre utbildning för att gardera sig mot en eventuell ekonomisk 

förlust. 

 

Då studiemedel är en viktigtförutsättning för vidareutbildning och utgör, i de flesta fall, den största 

delen av inkomsten som individen har under studietiden så torde det vara så att studiemedlens 

utformning och regelverk kan påverka individens val vid utbildning. Inom det svenska systemet för 

studiemedel så återfinns förmånliga regelverk för studenter äldre än 25 år, bland annat så kan de 

ansöka mer i bidrag och högre lön vilket ökar deras inkomst under studietiden. Några regelverk som 
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explicit ger studenter yngre än 25 år extra förmåner finns ej.  

Det höga fribeloppet tillåter studenterna att deltidsarbeta parallellt med studierna vilket medför att 

alternativkostnaden minskas genom lönen som de får. Detta är särskilt förmånligt för yngre 

studenter, dvs, de som inte gjorde studieuppehåll eftersom deras alternativkostnad utgörs av de 

inkomster som en individ med gymnasieutbildning tjänar och inte en färdigutbildad individ. Det 

torde vara så att minskning av alternativkostnaden ökar individens incitament att utbilda sig vid 

yngre ålder. 

 

Återbetalningsperioden är på 25 år eller de resterande åren tills individen fyller 60, vilket är också 

något som gynnar yngre studenter. Förmånen att vara färdigutbildad vid yngre ålder, dvs. påbörja 

studierna vid yngre ålder, är att individen behöver högst betala 5 procent av den sammanlagda 

inkomsten fram tills 50 års ålder, därefter ska individen betala sju procent. 

 

Avslutningsvis kan man se att enligt teorin som jag har utgått i från i uppsatsen så innebär 

senarelagda högskolestudier och förlängd tid i studierna mindre inkomst, detta är något som stöds 

av Bertil Holmlund m.fl. studie där man har utgått i från faktisk data för att se om studieuppehåll 

har en inverkan på lön och inkomst.  För samhället i sin helhet lönar det sig ekonomiskt mer att ha 

en hög produktiv befolkning som kan arbeta maximalt antal år och genom arbete bidra med 

skatteintäkter som säkrar välfärdsnivån. Men om individen ska basera valet av utbildning utifrån 

enbart ekonomiska aspekter så kan vissa regelverk inom studiemedelssystemet stödja en senarelagt 

högskolestart. Då livslönerna är en viktigt ekonomisk aspekt så innebär det för individen att vissa 

utbildningar är mer lönsamma att satsa på än andra, utifrån ett strikt ekonomiskt perspektiv. Det är 

dock väldigt viktigt att påpeka att individens val av utbildningsnivå/inriktning inte enbart styrs utav 

strikt ekonomiska incitament, för många är valet av högre utbildning ett sätt att ytterligare förkovra 

sig i sina intressen, ett sätt att lära sig något nytt och ett inträde till vuxenlivet. Även om det, utifrån 

teorin, är mest lönsamt att studera vid tidigt ålder så kan ett studieuppehåll innebära många 

erfarenheter som kan hjälpa individen att välja rätt inriktning och bli mer motiverad. 
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