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Abstract 

Den svenska staten har länge spenderat betydande resurser på utvecklingen av högskolor 
och universitet. Enligt humankapitalteoretiska modeller innebär ökade 
utbildningsinvesteringar en höjd produktivitet och en privatekonomisk avkastning i form av 
en framtida högre lön i arbetslivet. Då högre utbildning ämnar förbereda individer för 
inträdet på arbetsmarknaden är det därför anmärkningsvärt att svenskar börjar arbeta allt 
senare. Etableringsåldern, den ålder vid vilken 75 % av en årskull är sysselsatt på 
arbetsmarknaden, är i Sverige enligt färska siffror den högsta i världen idag. Av denna 
anledning är det intressant att undersöka hur en uppskattad privatekonomisk avkastning på 
universitetsutbildning, i form av en lönepremie, påverkar den genomsnittliga ålder vid vilken 
befolkningen i landet börjar arbeta. Ambitionen i denna uppsats är att via en kvantitativ 
uppskattning försöka klarlägga detta orsakssamband samt redogöra kortfattat för de 
marknadsinfluenser som kan tänkas påverka utfallet. Resultatet visar på ett svagt positivt 
samband mellan en observerad löneeffekt av en treårig eftergymnasial 
universitetsutbildning och den genomsnittliga nivån för etableringsåldern tre år senare, där 
brist på tillförlitlig data dessvärre gjorde att sambandet inte helt kunde säkerställas 
statistiskt. Förhållandet som råder mellan dessa faktorer är dock viktigt att fastställa då det 
kan fungera som underlag för hur fortsatta offentliga utbildningssatsningar bör prioriteras 
samt underlätta beslutssituationen för individer som står i valet mellan fortsatt utbildning 
och inträde i arbetslivet.  

Nyckelord: Humankapitalteori, universitetslönepremie, etableringsålder, marknadsinfluenser 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

De svenska offentliga satsningarna på utbildning har länge varit omfattande. Under de 

senaste åren har de legat stadigt på en nivå över 8,5 % av BNP per år, varav en femtedel har 

gått till högskola och universitet1 för ökade regionala satsningar och en kraftig expansion av 

antalet studieplatser (SCB 2010). Denna andel är bland de högsta i Europa, och frågan som 

man följaktligen bör ställa sig är om dessa utgifter givit utslag på kvaliteten i den högre 

utbildningen. Statistik visar exempelvis att den privatekonomiska avkastningen på 

vidareutbildning i Sverige år 2006 låg klart under snittet (OECD 2010), med endast Danmark, 

Nya Zeeland och Turkiet som lägre rankade2. 

Humankapitalteori säger oss att investeringar i utbildning ger resultat i form av ökad 

produktivitet och högre lön i arbetslivet, varför en vidareutbildning på tre år efter avslutade 

gymnasiestudier för många är ett attraktivt alternativ. Detta samband gäller dock endast om 

kompetensen som individen besitter utnyttjas. Av denna anledning är det viktigt att de 

kunskaper som ackumulerats via utbildningen är relevanta för personens framtida arbete 

samt att han eller hon relativt snabbt efter avslutad utbildning kommer ut i anställning så att 

kunskaperna omsätts och belönas via inkomster.  

Under 1990-talet och 2000-talet har dock observerats ett antal tendenser som indikerat att 

denna övergång till arbete inte har skett helt smidigt och som därför ifrågasatt 

humankapitalmodellernas förmåga att förklara utvecklingen. Svenskt Näringsliv larmar 

exempelvis om kraftiga matchningssvårigheter på den svenska arbetsmarknaden och att 

svenskars etablering i arbetslivet sker allt senare. Etableringsåldern, den ålder då 75 % av en 

årskull uppnått sysselsättning, har i Sverige legat på en relativt stadig nivå sedan 2004 men 

är likväl den högsta i världen (Almerud m.fl. 2011 s. 4).  

Denna uppsats undersöker huruvida en högre privat avkastning inom 

universitetsutbildningen i Sverige påverkat den genomsnittliga ålder vid vilken individer 

                                                           
1 Fortsättningsvis i uppsatsen används ”universitetsutbildning” som samlingsbegrepp för utbildningen på både 
universitet och högskolor 
2 ISCED 5/6 i denna statistik innefattar även forskarutbildning. Det privata värdet är här räknat som diskonterat 
nettonuvärde (NPV) i köpkraftsjusterade dollar med en diskonteringsränta på tre procent. Tittar man istället på 
internräntor rankas endast Danmark lägre än Sverige. 
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etablerar sig på arbetsmarknaden, där den privata avkastningen koncentreras till de rent 

ekonomiska effekterna av högre framtida lön.  

Genom antagandet att avkastningens effekt på den genomsnittliga etableringsåldern är 

något fördröjd används siffror för en universitetslönepremie3, framtagna via Mincers 

löneekvation, för åren 1987-2001 och jämförs med nivåer för etableringsåldern tre år senare 

under perioden 1990-2004.  

Överlag finnes ett positivt samband mellan de uppskattade värdena för ULP och 

utvecklingen av den genomsnittliga etableringsåldern på arbetsmarknaden. Dessvärre gör 

ett begränsat urval av tillförlitlig statistik att det kausala förhållandet inte går att klassas som 

signifikant. 

 

1.2 Tidigare forskning 

Flera forskare har gjort försök att uppskatta en avkastning för fortsatt utbildning via en 

lönepremie. En välkänd och ofta använd modell för att mäta hur utbildningslängd och 

utbildningens kvalité påverkar framtida lönenivåer togs fram av ekonomen Jacob Mincer 

1974. I sin enklaste form ser modellen ut på följande sätt: 

ln Wi = β0 + β1Si + β2Ei + β3Ei
2 + εi      

där ln W står för den logaritmerade timlönen för individ (i). β0 representerar en 

skärningspunkt och kan tolkas som timlönen för outbildad och oerfaren arbetskraft. β1 är ett 

mått på avkastningen för ett års ytterligare utbildning4 och multipliceras med antal år i 

utbildning (Si) för att bilda utbildningens bidrag till förklaringen av lönevariationer. Ei utgör 

sedan antal år i arbetslivet5, medan termen β3Ei
2 antas vara negativ och fånga upp det 

faktum att löneökningen avtar med åren i arbete. Variabeln εi fungerar slutligen som en 

dummyvariabel för att fånga upp orsaker som exempelvis familjebakgrund, kön och 

etnicitet.  

                                                           
3 Hädanefter förkortat ”ULP” 
4 β1 kan mer specifikt tolkas som det procentuella tillskottet till den genomsnittliga timlönen som ett års 
ytterligare utbildning medför. 
5  Arbetslivserfarenhet, ibland även tolkat som år av utbildning på arbetsplatsen (internutbildning). 
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Även om modellen är relativt okomplicerad i sin utformning har den i många fall visat sig 

kapabel att finna klara samband mellan utbildningslängd och högre lön. (se till exempel 

Polachek & Siebert 93 s. 83 för en utförlig undersökning med utökade insatsfaktorer) 

Beroende på hur starkt bidragande arbetslivserfarenheten är till lönenivån jämfört med 

utbildningsvariabeln bör ekvationen även ge en generell idé om när det är lämpligt att 

övergå från formell utbildning till arbete.   

OECD presenterar regelbundet uppskattade skillnader i bruttolön mellan personer med 

universitetsutbildning och endast gymnasieutbildning. Detta kompletteras med 

internräntekalkyler där skatter och direkta utbildningskostnader tas med i beräkning men 

där studiemedel inte ingår, vilket bidrar till en underskattning av avkastningen i Sverige där 

studiemedlen är relativt generösa. Internräntan uppskattades här till cirka 9 % för 2003, 

vilket var lägre än för övriga länder i jämförelsen (se Björklund m.fl 2010 s 80-82 för vidare 

diskussion kring OECD:s siffror).  

Ytterligare rapporter har författats av exempelvis SACO, som i en nyligen utgiven tidskrift 

diskuterar konjunktursvängningars påverkan på etableringsåldern. Upp emot tio procent av 

de tillfrågade i SCB:s undersökningar från åren 2004, 2006 och 2008 uppgav att de studerade 

endast för att undvika arbetslöshet. Nivån på etableringsåldern styrs med andra ord inte 

bara av ULP utan också av sysselsättningsmöjligheter (2011 s. 20-24).  

Björklund m.fl. har skattat en lönepremie baserat på bland annat uppgifter om timlöner från 

Levnadsnivåundersökningarna (LNU). De finner att avkastningen på ytterligare utbildning 

nära följt utvecklingen av lönespridningen under samma period, och berör också den trend 

av ökad avkastning på universitetsutbildning som under 90-talet skedde parallellt med ett 

ökat relativt utbud på högutbildade individer. Enligt traditionella utbuds- och 

efterfrågemodeller skulle detta innebära att den relativa efterfrågan på avancerad 

arbetskraft steg snabbare än utbudet till följd av teknisk utveckling och globalisering, vilket 

också styrks i data (2010 s. 83-86). 

TCO (2002) finner i en rapport att den höjda etableringsåldern under 90-talet berodde på 

expansionen av högskolan, men efterlyser också andra förklaringsfaktorer då snittet på 

spenderad tid i universitetsutbildning understiger denna ökning av etableringsåldern. Bland 

annat pekas på ett senare barnafödande hos kvinnor och en minskning av årskullen 19-24 
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åringar, vilket kan ha inneburit att konkurrensen om platserna minskat och att en allt större 

andel av dessa ungdomar sökte sig till universitetsstudier.  

Överlag visar tidigare forskning på att studier på universitet lönar sig allt mer jämfört med 

enbart gymnasiala studier. Orsaken till detta tvistas det dock om, då flera forskare menar att 

det relativa utbudet av högutbildade samtidigt ökar, vilket kan ses som motstridigt ur en 

utbuds- och efterfrågesynpunkt. Det som inte undersökts närmare i tidigare forskning är 

vilken direkt påverkan en ökning av den observerade avkastningen på universitetsstudier i 

form av framtida högre lön har haft på individers val mellan fortsatt utbildning och arbete. 

Detta beslut är det som i mångt och mycket avgör hur tidigt en person lyckas etablera sig på 

arbetsmarknaden. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det existerar ett orsakssamband mellan en 

observerad löneeffekt av en treårig grundutbildning på svenska universitet och den ålder vid 

vilken befolkningen etablerar sig på arbetsmarknaden tre år senare. Den löneeffekt som 

åsyftas är den observerade genomsnittliga ökningen av timlönen för individer i arbetslivet 

som uppstått som följd av en eftergymnasial vidareutbildning och är alltså relativ till de 

arbetare med endast treårig gymnasieutbildning.   

 

1.4 Avgränsningar  

Värdena för ULP gäller för universitetsstudier och syftar på en treårig eftergymnasial 

utbildning. Målet med uppsatsen är därför inte att bedöma de totala avkastningseffekterna 

från de utbildningsår som föregått dessa, utan det marginella6 tillskott en grundutbildning på 

universitetet tillför.  

Uppsatsens omfång är begränsat till att täcka de rent privatekonomiska fördelarna i form av 

en lönepremie, och lämnar därför utbildningens potentiella externa samhällseffekter 

därhän. Detta är främst på grund av att de många externa effekterna som exempelvis 

minskad brottslighet, ökat medborgerligt medvetande och förbättrad hälsa är svåra att mäta 

                                                           
6 ”Marginell” ska här inte tolkas i den bemärkelsen att tillskottet nödvändigtvis är litet till storleken. 
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och är oklara till vilken grad de är resultat av kvaliteten på utbildningen. Vidare undersöks 

sambandet gemensamt för män och kvinnor samt för svenskar och utländska medborgare då 

ambitionen är att finna en generell trend. 

Den undersökta perioden har begränsats till åren 1987-2001 för ULP och 1990-2004 för 

etableringsåldern. Detta görs dels på grund av de reformer inom gymnasie- och högskolan 

som på 90-talet ledde till en stor tillströmning av studenter och därmed antas ha påverkat 

värdet på ULP via ett ökat utbud av högutbildade, dels den höga ungdomsarbetslösheten 

som följde den ekonomiska krisen på början av 90-talet och som antas ha kraftigt påverkat 

etableringsmöjligheterna på arbetsmarknaden. Etableringsåldern för 2004 motsvarar 

dessutom den som råder i dagens läge, vilket har gjort att de senaste sju åren inte ansetts 

tillföra något markant värde till analysen och därför bortses ifrån.  

 

1.5  Uppsatsens uppläggning 

Kommande kapitel av uppsatsen inleds med en definition av begreppet etableringsålder och 

en diskussion kring vad en höjd etableringsålder kan innebära. Efter detta presenteras en 

humankapitalteoretisk grundsyn för att förklara orsakerna till individers beslut att investera i 

ytterligare utbildning, följt av ett antal faktorer som belyser de marknadsinfluenser som, vid 

sidan av variationer av värdet på ULP, kan bidra till att förklara svängningar i den 

genomsnittliga nivån på etableringsåldern. 

Ytterligare ett avsnitt används för att kommentera och tydliggöra skillnaden mellan formell 

utbildning och arbetsplatsutbildning (även kallat internutbildning) och hur detta spelar in i 

valet mellan fortsatt utbildning och arbete. Efter detta följer en hypotes om förväntade 

resultat av orsaksprövningen, följt av en beskrivning av data som använts. 

Metodavsnittet redogör sedan för den statistiska analysen, varefter resultaten kommenteras 

och tolkas. En avslutande sammanfattning går igenom uppsatsens insikter och åtföljs av en 

sektion där potentiella ämnen för framtida forskning presenteras.         
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2. Etableringsåldern 

2.1 Definition 

Etableringsåldern är ett begrepp som myntades av SCB i deras Arbetskraftsprognos för 1999, 

och som sedan dess använts för att för att mäta vid vilken ålder den svenska befolkningen 

förankrat sig på arbetsmarknaden. De officiella kriterierna som behöver uppnås för att 

klassas som etablerad ett givet år ser ut som följer: 

• Personen ska undersökningsveckan ha varit sysselsatt (för exakt definition av 

personer i sysselsättning, se SCB:s Arbetskraftsundersökningar).   

• Personen ska ha haft en sammanräknad årlig förvärvsinkomst på minst 190200kr7. 

• Personen ska under året inte ha deltagit i något som kan klassas som 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta inkluderar arbetslöshet på hel- och deltid 

samt arbetssökande med tillfällig timanställning. 

• Personen ska inte ha klassats som student eller utanför populationen. 

 

Noterbart är att inkomstnivån är satt på en relativt hög nivå sett ur unga människors 

perspektiv (månadslön brutto på knappt 16000 kr) men att definitionen av sysselsatta tar 

relativt lite hänsyn till arbetstid. Definitionen visar också på den starka 

arbetsmarknadsanknytningen då alla studenter, även de som arbetar vid sidan av studierna 

och som eventuellt kan nå upp till inkomsttröskeln, helt utesluts från mätningarna.    

 

2.2 Negativa effekter av en hög etableringsålder 

Efter att ovan ha definierat begreppet, bör också de risker som är associerade med den 

höjning av etableringsåldern som skett sedan början av 90-talet klarläggas. Det som först bör 

fastställas är orsaken till att individen väljer att börja arbeta senare, där åtminstone två 

                                                           
7 Denna nivå gäller för år 2008. Nivån har justerats efter den årliga genomsnittliga löneökningen på 
arbetsmarknaden. 1996 låg siffran på 119600 kr. 

Källa: Högskoleverket 2010, s. 14 
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tydliga scenarion går att urskilja. Det första har att göra med uppskjutna högskolestudier, då 

personen i fråga kan ha bestämt sig för resa, ta ett sabbatsår eller på ett eller annat sätt 

engagera sig i aktiviteter som rör varken utbildning eller arbete.  

Varje extra år som personen inte är i arbete innebär förlorade förvärvsinkomster. Befinner 

sig denne inte heller i utbildning höjs inte de potentiella framtida inkomsterna och 

humankapitalet kan till och med eroderas. Holmlund m.fl. finner exempelvis att nuvärdet av 

framtida inkomster minskar med upp till 50 % av årslönen vid 40 års ålder (2006 s. 27) vid en 

uppskjutning av studierna med två år efter avslutad gymnasieutbildning, vilket får ses som 

en betydande summa.  

Det andra scenariot har att göra med arbetslöshet vid examineringen. Institutet för 

Arbetsmarknadspolitisk Utredning (IFAU) har i en av sina rapporter studerat examinerade 

från Stockholms och Uppsala universitet under perioden 1991-1999 och funnit att 

examinerade som hamnat i arbetslöshet direkt efter examen i genomsnitt har en 30 % lägre 

årsinkomst efter fem år i arbete än de som fått jobb direkt efter avslutade 

universitetsstudier (Gartell 2009). Det som är oroväckande är att denna skillnad uppges vara 

dubbelt så stor som för elever med endast gymnasieutbildning, en skillnad som dessutom 

inte minskar över tid. Det blir alltså allt viktigare för högskolestuderande att snabbt komma 

ut i arbete efter examinering.  

För många avancerade jobb krävs en specifik utbildning men självklart är 

arbetslivserfarenhet också önskvärd. I och med att svenskarna etablerar sig allt senare på 

arbetsmarknaden kan det vara lukrativt för företag som söker avancerad kompetens att 

istället söka sig utomlands för att hitta personal som är tillräckligt utbildad men som också 

hunnit med att arbeta i ett par år.  

På sikt kan den sena etableringen alltså leda till att företag väljer att flytta sin verksamhet till 

andra länder som följd av rekryteringssvårigheter, vilket knappast är förenligt med de 

ambitioner Sverige har att bli ett kunskapssamhälle och att konkurrera med kvalitet (Fölster 

& Kreicbergs 2011 s. 106-107).  

Ytterligare en aspekt att beakta gäller pensionen, där en senare etableringsålder allt annat 

lika ger färre år med pensionsavsättningar. Humankapitalmodellerna behandlar främst hur 
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ökade investeringar höjer individens produktivitet och lönenivå, men rent ekonomiskt för 

individen är det självklart viktigt att tänka på försörjningen även efter utträdet ur arbetslivet.  

 

3. Teori  

3.1 Humankapitalteori   

Humankapitalteori säger oss att investeringar som görs i utbildning och erfarenheter som 

anskaffas på arbetsplatsen syftar till att höja individens produktivitet och framtida 

inkomster.  Individer avstår från fritid eller potentiella intäkter idag för att under senare 

skeden kompensera detta genom en mer utvecklad kompetens och eventuellt 

företagsspecifika kunskaper som resulterar i högre lön. För att investeringen ska ses som 

lönsam ur ett livscykelperspektiv bör det diskonterade värdet (PV) av framtida ökade 

inkomstströmmar (B) för individen (i) till följd av utbildningen överstiga kostnadsströmmarna 

(C) för densamma enligt: 

PVi = (B1 - C1)/(1 + r) + (B2 - C2)/(1 + r)2…(Bn - Cn)/(1 + r)n          

(se exempelvis Rosen & Gayer 2010 s. 155-156) 

där r är diskonteringsräntan och år n lämpligtvis representerar sista året i arbete8 

Här uppstår ett dilemma. Ytterligare utbildning ökar humankapitalstocken, men för varje år 

individen stannar i utbildning går denne miste om ett års potentiella förvärvsinkomster. 

Inkomstströmmarna för endast gymnasieutbildade startar, givet att personen börjar arbeta 

direkt efter avslutade studier, tre år tidigare än för de som väljer grundutbildningen på 

universitetet. Dessa inkomstförluster kompenseras dock på sikt av de högutbildades 

lönepremie och att deras arbetsuppgifter ofta överlag är mindre fysiskt krävande, vilket gör 

att de både kan arbeta fler timmar och pensionera sig vid ett senare skede i livet.     

I figur 3.1 på nästa sida visas en individs produktivitetsutveckling och faktiska inkomster över 

en livscykel och hur dessa påverkas av avkastningen på utbildning: 

 
                                                           
8 Här bortses från intäkter via pensionsavsättningar efter utträdet ur arbetslivet 
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Tid (t) 

Figur 3.1: Avkastning på utbildning över en livscykel 
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Antar vi nu att avkastningen på högre utbildning ökar blir konsekvenserna, allt annat lika, att 

kurvan Pt får en brantare lutning under perioden av skolgång och att en given lönenivå kan 

uppnås tidigare, vilket skulle tidigarelägga inträdet i arbetslivet och öka personens totala 

faktiska inkomster över en livscykel (arean under grafen It). Detta, som skulle betyda att en 

ökning av ULP tidigarelade etableringsåldern, förutsätter dock att utbildningstiden är flexibel 

och kan kortas ned, vilket det finns ytterst begränsade möjligheter till på dagens universitet 

där den treåriga utbildningen behöver avslutas9 oavsett kvaliteten på individuella kurser. 

Skillnaden mellan kurvorna Pt och It uppstår vidare då en del av arbetstiden investeras i 

internutbildning, och vi ser här att det minskade gapet är i enlighet med resonemanget om 

en avtagande avkastning.10 Skillnaden mellan formell utbildning och internutbildning samt 

hur det senare kan inverka på orsakssambandet mellan ULP och etableringsåldern behandlas 

mer ingående i avsnitt 3.3. 

  

                                                           
9 Förutsatt att personen i fråga ämnar ta ut sin examen 
10 Kom ihåg den negativa termen β3Ei

2 i den tidigare diskuterade Mincerekvationen  

(Källa: Bearbetning av Polachek & Siebert 93, s. 45). I figuren visas utvecklingen av en individs 
produktivitet (Pt) över en livscykel. Orsaken till att kurvan inledningsvis visar en tilltagande 
avkastning är att individen efterhand lär sig kunskaper som är mer och mer anpassade för ett 
kommande arbete. Den första streckade linjen representerar inträdet i arbetslivet och innebär 
att personens faktiska inkomster It (som under skolgången antas ha varit = 0) gradvis börjar 
stiga. Som synes erfar både produktivitets- och inkomstutvecklingen en avtagande avkastning 
under tiden i arbete. Optimalt sett ska dessa kurvor ha konvergerat helt vid den högra 
streckade linjen som innebär pension/utträde ur arbetslivet. 
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3.2 Marknadsinfluenser 

3.2.1 Överutbildning  

En tendens som försvårar analysen av hur en ökning av ULP påverkar etableringsåldern är 

diskussionen som uppstått kring överutbildning. Från vissa håll hävdas att 

universitetsutbildningen i Sverige är så pass billig att den ofta ses mer som konsumtion än 

som en investering, med följden att allt fler utbildar sig mer och längre än vad som är 

optimalt och krävs för arbetet. 1977 skedde en ren administrativ förändring då utbildningar 

till diverse vårdnadsyrken och exempelvis förskolelärare gavs akademisk status, något som 

höjde den officiella siffran för universitetsstuderande från 100000 till 150000 (Björklund 

m.fl. 2010 s. 12).  

1991 genomfördes sedan reformen som omorganiserade den svenska gymnasieskolan till 16 

enhetliga treåriga utbildningar som, väl avklarade, gav allmän behörighet till universitetet. 

Detta, tillsammans med de påföljande krisåren som gav försämrade utsikter på 

arbetsmarknaden, bidrog till att kraftigt öka tillströmningen till den svenska 

universitetsutbildningen. Allt som allt uppskattas antalet elever ha ökat från 186000 till 

351000 från åren 1987/88 till läsåret 2001/02, något som av Richardson (2004) benämns 

som ”en enorm expansion av högskoleutbildningen”.  

Le Grand, Szulkin och Tåhlin visar på en försämrad matchning på arbetsmarknaden från 1974 

till 2000 och menar, tvärtemot den dåvarande allmänna uppfattningen, att överutbildningen 

hade en större del i förklaringen än att kvalifikationskraven hos arbetsgivarna höjts snabbare 

än befolkningens utbildningsnivå11. Det intressanta här är att författarna visar på en minskad 

förklaringsgrad för de traditionella humankapitalmodellerna i variationen av löner (minskade 

R2-värden i löneekvationen för såväl utbildning som erfarenhet). Slutsatsen som dras är att 

andelen underkvalificerade legat stadigt under perioden medan andelen matchade sjunkit 

(från 68,5% till 50,4%) och andelen överkvalificerade ökat från 13,5% till 32,9% (2001 s. 140-

143).  

Tåhlin kommer fram till att upp till halva utbildningspremien för akademiker riskerar att gå 

förlorad om personen i fråga har ett jobb som inte uppfyller den akademiska 
                                                           
11 Det senare hade istället inneburit en kompetensbrist hos den svenska arbetskraften. 
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kompetensnivån (2007 s. 22). Dessutom finner han att överutbildade i många fall står inför 

begränsade utvecklingsmöjligheter i anställningen, med följden att det bästa alternativet 

helt enkelt vore att byta jobb (ibid. s. 12-13). På en trögrörlig svensk arbetsmarknad är detta 

inte önskvärt och innebär ökade etableringssvårigheter.  

Ett konkret exempel på överutbildningen är förekomsten av så kallad signalering, det vill 

säga då studenter konsumerar utbildning endast för att ge signaler om sin kompetens till 

framtida arbetsgivare. Detta skeende skulle löpa en extra stor risk att realiseras i Sverige då 

den högre utbildningen här till stor del finansieras av staten, varför ett extra år inom 

respektive utbildningsgren för att signalera sina kunskaper blir billigare ur ett 

privatekonomiskt perspektiv.    

Förekomsten av signalering spelar en något svårtolkad roll i hur humankapitalteori kan 

förklara avkastningen i utbildningsinvesteringar. Om en stor andel av tiden i utbildningen går 

åt till att införskaffa diverse examina och diplom som endast syftar till att signalera 

inneboende egenskaper och inte tillgodogöra sig faktisk kompetens för att höja individens 

produktivitet, kan etableringsåldern förskjutas uppåt i onödan och de framtida realiserade 

inkomsterna sjunka allt eftersom personens egentliga kvalifikationer uppenbarar sig.  

Överutbildningens direkta effekt blir per definition att personer kommer ut senare i 

arbetslivet än vad som hade varit fallet vid lagom längd på utbildningen, vilket gör att en del 

av förklaringen till den höjda etableringsåldern kan ges av denna trend. Detta skulle vidare 

innebära att det direkta sambandet mellan ULP och etableringsåldern försvagas något.  

 

3.2.2 Bristande matchning 

Till diskussionen om eventuell överutbildning bör tilläggas det scenario vid vilket 

utbildningens inriktning inte överensstämmer med den kompetens som arbetsgivaren 

efterfrågar. Det blir med andra ord en fråga om bristande matchning och inte om den mängd 

utbildning (i form av antal år) som personen tillgodogjort sig. Ett marknadsmisslyckande av 

detta slag är dock något som kan få stora effekter på etableringsåldern då tiden av 

arbetssökande troligtvis förlängs.  
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Enligt aktuella siffror från Svenskt Näringsliv hävdas att så mycket som 43 % av sysselsatta 

under 35 år påstår att de inte har användning för sin utbildning i arbetet, vilket 

representerar en ökning med tre fjärdedelar från 2006 (Sahlén 2010 s. 14). Detta bör 

visserligen tolkas med försiktighet men illustrerar ändå ett växande problem. 

I en annan studie konstaterades allvaret i en bristfällig matchning på arbetsmarknaden 

genom en kartläggning av arbetssituationen för högskoleutbildade personer födda under 

åren 1964-1975 (Nordin 2008). Genom att jämföra det typiska utbildningskravet för 

respektive anställning med den utbildningsbakgrund den anställde i fråga faktiskt hade, 

drogs slutsatsen att endast 60-70% var rätt matchade medan resterande var svagt eller fel 

matchade. Följderna det fick var att de felmatchade i genomsnitt hade en lön som låg 30 % 

lägre än den för rätt matchade, vilket i sin tur motsvarade effekterna av flera års 

högskolestudier. 

Bristande matchning kan ha olika effekter på orsakssambandet mellan ULP och 

etableringsåldern. Rapporter tyder på att studenter som examinerats från mer yrkesspecifika 

utbildningsinriktningar har en större chans att etablera sig tidigt på arbetsmarknaden (se till 

exempel Högskoleverket 2003) jämfört med studenter på konstnärliga och humanistiska 

linjer av en mer generell karaktär. Skulle ULP öka för de mer yrkesspecifika programmen 

skulle det leda till en ökad tillströmning av studenter och etableringsåldern kunde därigenom 

sänkas genom att allt fler fick anställning tidigt efter examen. Sker det istället bland de mer 

generella inriktningarna kan osäkerheten kring vilket yrke studenternas färdigheter bäst är 

lämpade för istället förvärra matchningssituationen och leda till att den genomsnittliga 

etableringsåldern höjs.     

 

3.2.3 Utbud och efterfrågan 

Humankapitalmodellen som illustrerades i avsnitt 3.1 och som visar inkomsterna över en 

individs livscykel förutsätter en form av jämvikt, där en färdigutbildad individ kan ta klivet 

direkt över till arbetslivet efter avslutad utbildning. Bristande matchning, som diskuterats 

tidigare, får följderna att denna smidiga övergång blir svår att uppnå. Sker exempelvis en 

ökad efterfrågan på naturvetare kan detta tillfälligt bidra till en höjd lönenivå då 
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arbetskraftsutbudet på kort sikt antas vara relativt konstant. Däremot ökar tillströmningen 

till naturvetenskapliga linjer, vilket resulterar i ett större utbud av arbetare efter avslutad 

utbildning. När de nyexaminerade träder in på arbetsmarknaden uppstår dock osäkerhet 

kring den nya jämviktslönen, vilket ytterst kan leda till ett anpassningsmönster som 

symboliseras via den så kallade spindelvävsmodellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av figuren kan man dra slutsatsen att förändringar i lönepremien är förenligt med 

fluktuationer i sysselsättningen och därmed indirekt påverkar nivån på etableringsåldern. 

Uppstår matchningsproblem ökar rimligtvis osäkerheten kring den optimala lönenivån, 

Figur 3.2: Spindelvävsmodellen 

Lön 

W2 

W* 

W3 

W1 

S 

D1 

D2 

N1 N2 N3 N* Antal 
naturvetare 

(Källa: Bearbetning av Björklund m.fl. 2006 s. 136) I modellen har vi till en början N1 antal 
naturvetare med jämviktslönen W1. Lönepremien för denna grupp stiger till följd av ökad 
efterfrågan upp till W2, vilket på kort sikt inte ökar utbudet av naturvetare på arbetsmarknaden 
men däremot tillströmningen till de naturvetenskapliga inriktningarna på universitetet. Skiftet 
från N1 till N2 sker när naturvetarna tar sig ut på arbetsmarknaden, och härifrån uppstår 
osäkerheten. Lönenivån är här överskattad som ett resultat av det ökade utbudet, och sjunker 
därför till nivån W3, vilket ger utslag i utbudet som minskar till N3. Detta mönster fortsätter sedan 
likt en spindelväv tills det nya jämviktsläget W* och N* har nåtts. 
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samtidigt som humankapitalteorins förklaringsgrad minskar eftersom utbildningen inte 

längre garanterar en anställning där individens produktiva egenskaper utnyttjas till fullo.    

 

3.3 Formell utbildning och internutbildning 

Som vi tidigare sett i livscykelmodellen styrs individens inkomster av investeringar i 

utbildning såväl vid formella utbildningsinstitutioner på olika nivåer som under tiden i 

arbete. Av intresse för diskussionen kring värdet av högre utbildning och den tid vid vilken 

personen i fråga etableras på arbetsmarknaden hör följaktligen hur denna utbildning 

optimalt sett skall fördelas. Böhlmark (2003) hävdar exempelvis att formell utbildning och 

internutbildning på arbetsplatsen kan ses som substitut och att effekterna av eventuell 

överkonsumtion av högre studier därför tenderar att minska över tid på arbetet.  

En distinktion som inledningsvis bör göras är huruvida arbetsplatsträningen är generell eller 

specifik, det vill säga huruvida den utbildning som ges kan användas av individen även på 

andra arbetsplatser än den nuvarande och inom andra branscher. Rent allmänt brukar 

hävdas att en generell internutbildning i större utsträckning bör bekostas av individen då 

denne drar nytta av kompetensen även om han eller hon skulle tvingas att byta jobb. Vid 

fallet med företagsspecifik internutbildning uppstår svårigheter då såväl arbetstagaren som 

arbetsgivaren vill undvika kostnader. Arbetstagaren vill undvika eventuella förluster av 

investeringar som riskerar att uppstå vid avsked, samtidigt som arbetsgivaren, likt fallet med 

generell utbildning, förlorar sina insatser om arbetaren väljer att lämna företaget. Här är det 

optimala att i anställningskontraktet inkludera klausuler för att förhindra avhopp och 

uppsägningar av detta slag samt att se till att utbildningens kostnader och gradvisa utdelning 

reflekteras i individens löneutveckling.  

Genom detta synsätt ses formell och intern utbildning mer som komplement, vilket ger 

ytterligare fördelar till personer med redan inneboende produktiva egenskaper och gynnar 

även arbetsgivarna. Personer som har lättare att tillgodogöra sig utbildningsmaterial söker 

sig i större utsträckning till arbeten med större utbildningsinnehåll, samtidigt som 

arbetsgivare ser möjligheter att skära ned på utbildningskostnader om personen i fråga kan 
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tillgodogöra sig innehållet snabbare (se Björklund m.fl. 2006 s. 137-140 för en mer ingående 

redogörelse).  

Ett ökat värde på ULP och ett ökat utbud av studenter med treårig universitetsutbildning 

skulle därför kunna leda till att allt fler söker sig till arbeten med större utbildningsinnehåll 

och starkare löneutvecklingspotential. Detta kan dock innebära att ingångslönen blir lägre 

och att den lön som behöver intjänas för att nå upp till etableringskraven nås vid en högre 

ålder. Ökad förekomst av internutbildning kan alltså ha en förskjutande effekt uppåt på 

etableringsåldern som inte kan identifieras av variationer i ULP. 

 

4. Hypotes 

De ovan presenterade marknadsinfluenserna i form av överutbildning, bristande matchning 

mellan kompetens och kvalifikationskrav i arbetet, samt osäkerheten kring utbud och 

efterfrågan av akademiskt utbildad arbetskraft tillsammans med konjunkturfluktuationerna 

under undersökningsperioden gör att förklaringsgraden till det direkta orsakssambandet 

mellan ULP och etableringsåldern tre år senare kraftigt torde reduceras. Samtliga dessa 

faktorer väntas dock, rent teoretiskt, kunna skjuta upp den genomsnittliga etableringsåldern 

ytterligare. Vidare borde, allt annat lika, en ökning av ULP ett givet år leda till en ökad 

tillströmning av studenter till den treåriga grundutbildningen på svenska universitet och en 

senareläggning av etableringsåldern. Av dessa anledningar blir den slutgiltiga tesen för 

denna uppsats att den direkta effekten av ULP på den genomsnittliga etableringsåldern tre 

år senare väntas vara positiv men med en relativt låg förklaringsgrad.   

 

5. Data 

 

5.1 Material 

Uppskattningarna av ULP är baserade på löneekvationer från två olika verk. Det första är 

författat av Edin & Holmlund (1995) och bidrar med siffrorna för åren 1987-1991. Dessa 



 

16 
 

uppgifter baseras på data från HUS12  och tar därmed hänsyn till den stora administrativa 

omfördelningen 1977 som innebar ett kraftigt tillskott av universitetsstuderande. Däremot 

innefattar inte enkäterna självanställda individer. Detta kan ses som ett osäkerhetsmoment 

då denna term ingår under dagens definition av sysselsatt och därför har en koppling till 

måttet etableringsålder.  

Författarna redovisar samband för ett antal olika utbildningslängder, och bestämmer utifrån 

detta att ett lämpligt bidrag till löneförändringen från universitetsstudier genom att 

subtrahera löneeffekten för tolv års studier (nio år obligatorisk grundskola + treårig 

gymnasieutbildning) från värdet av femton års studier.  

Denna reservation kommer även att användas i denna undersökning och innebär följaktligen 

att universitetsstudier räknas som en treårig grundutbildning. Överlag finner Edin och 

Holmlund en sjunkande trend av denna premie ända in på 80-talet, följt av en viss 

återhämtning under början och mitten av 90-talet. Intressant är att den nedåtgående 

trenden på 80-talet förklaras genom ett ökat relativt utbud av högutbildade, men att 

skeendet från mitten av 80-talet och början av 90-talet inte följer samma mönster då en 

ökning av antalet högutbildade skedde samtidigt som premien för universitetsstuderande 

ökade. Nedan redovisas siffrorna för åren 1987-1991: 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan vi se att en treårig universitetsutbildning i genomsnitt innebar en ökning på drygt 20 % av timlönen år 1987. 

Därefter observeras den tidigare nämnda nedgången, varpå trenden vänder och premien år 1991 uppgår till hela 21,17 %. 

                                                           
12 HUS – Hushållens ekonomiska levnadsförhållanden 
13 I Edin & Holmlunds och Gustavssons verk anges lönepremien istället i logaritmerad form. 

År 
ULP, avrundat till två 

decimaler (%)13 

1987 20,08 

1988 18,41 

1989 19,12 

1990 19,72 

1991 21,17 

Tabell 5.1: ULP 1987-1991 
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Uppgifterna för åren 1992 till 2001 hämtas från Gustavsson (2005) och är baserade på 

samma löneekvation som i arbetet av Edin och Holmlund. Ambitionen verkar i mångt och 

mycket vara att uppdatera studien och klargöra huruvida den tvetydiga utvecklingen under 

mitten av 80-talet och början av 90-talet fortsatt ända in på 2000-talet. Gustavsson använder 

sig av SCB:s longitudinella individdatabas (LINDA) som innehåller tvärsnittsurval på drygt tre 

procent av den svenska befolkningen varje år. Författaren tydliggör vidare att åren 1992 till 

1997 ur denna databas innehåller bristfälliga uppgifter om den privata sektorn då företag 

med under 10 anställda inom denna sektor inte ingick i urvalsgrupperna. Siffror för den 

skattade ULP från Gustavssons verk för åren 1992-2001 redovisas i tabell 5.2 nedan14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dessa siffror ser vi en relativt tydlig nedgång i ULP under åren 94-95 i och med sviterna av den ekonomiska krisen. 

Återhämtningen är sedan anmärkningsvärd, och år 2001 hade ULP nått hela 28,53 %. Gustavsson hävdar att delar av 

förklaringen till denna ökning av premien kan hittas inom industrisektorn och så kallad ”capital - skill complementarity”, det 

vill säga ökade investeringar i fysiskt kapital under perioden som lett till ökad efterfrågan på högre utbildad arbetskraft 

(2005 s. 11). 

                                                           
14 Då Gustavssons siffror är baserade på uppgifter från registerdatabasen LINDA är de mer tillförlitliga än de 
från Edin & Holmlund som baserats på enkätundersökningar. I Gustavssons uppsats görs justeringar för detta 
genom att anta en konstant standardavvikelse mellan åren 1991 och 1992 (brytpunkten mellan de två 
studierna) för att underlätta visuell tolkning. Siffrorna i den här tabellen är baserade på Gustavssons 
originaldata och är därmed inte justerade för detta ändamål.  

År 
ULP, avrundat till två 

decimaler (%) 

1992 19,96 

1993 21,41 

1994 20,56 

1995 20,56 

1996 21,17 

1997 22,63 

1998 23,86 

1999 25,99 

2000 26,87 

2001 28,53 

Tabell 5.2: ULP 1992-2001 
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Siffrorna över etableringsåldern har hämtats från en statlig utredning (SOU 2006:31 s. 35) 

genomförd på initiativ från Utbildnings- och Kulturdepartementet, och är baserade på SCB:s 

Arbetskraftsundersökningar (AKU). Siffrorna anges i rapporten separat för män och kvinnor 

under perioden 1990-2004 för att kunna räkna fram ett genomsnitt för båda könen för varje 

givet år. För att på ett lämpligt sätt kunna väga genomsnitten och bestämma storlekarna av 

respektive kohort användes siffror från SCB:s befolkningsstatistik, vilket gav följande utslag: 

 

 

Den genomsnittliga etableringsåldern för män och kvinnor var nere på 20,5 år 1990 för att 

stiga upp till hela 25,5 år 1992. Den tuffa arbetsmarknadssituationen under början av 90-

talet har tydligt satt sina spår, vilket visar på hur konjunkturkänsligt detta mått är. 1997 

nåddes toppen och ungdomars arbetsmarknadssituation började efter detta att ljusna något. 

År 
Etableringsålder 

(Män) 

Etableringsålder 

(Kvinnor) 

Antal i 

etableringsåldern 

(män) 

Antal i 

etableringsåldern 

(kvinnor) 

Totalt 
Genomsnittlig 

etableringsålder 

1990 21 20 57420 55639 113059 20,5 

1991 22 23 57736 58645 116381 22,5 

1992 25 26 66228 63584 129812 25,5 

1993 27 28 67992 64451 132443 27,5 

1994 28 29 68418 65036 133454 28,5 

1995 26 29 59440 64716 124156 27,6 

1996 26 30 59448 64661 124109 28,1 

1997 27 31 59535 64736 124271 29,1 

1998 26 30 60947 60791 121738 28 

1999 26 30 59699 57586 117285 28 

2000 26 27 60395 58124 118519 26,5 

2001 25 26 54680 55676 110356 25,5 

2002 26 28 55288 59225 114513 27 

2003 26 28 54324 56530 110854 27 

2004 27 29 54824 56892 111716 28 

Tabell 5.3: Etableringsåldern 1990-2004 
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Nivån gick dock aldrig helt tillbaka utan etableringsåldern stabiliserades under 2000-talets 

början och slutade år 2004 på 28 år. Noterbart är att etableringsåldern för kvinnor legat 

högre än för männen under samtliga år förutom 1990, samt att det totala antalet personer i 

etableringsåldrarna sjunkit stadigt sedan 1994.  

 

5.2 Osäkerhet i data 

Namnet till trots ger inte måttet etableringsålder en fullständig redovisning av etableringen 

på arbetsmarknaden. Detta då varken arbetstid eller anställningstrygghet i egentlig mening 

beaktas, något som rimligtvis borde vara relevant för att bedöma hur väl en individ är 

förankrad. Inkomstnivån kan officiellt ha uppnåtts och personen i fråga kan ha varit anställd 

enligt sysselsättningskraven under undersökningsveckan ett givet år, för att sedan en kort tid 

därpå stöta på problem och hamna i arbetslöshet. Detta indikerar en viss godtycklighet i 

mätningarna och en hög känslighet för det rådande konjunkturläget. 

Etableringsåldern är ett intressant mått och ytterst relevant för hur offentliga satsningar bör 

fördelas mellan utbildning och arbetsmarknadsåtgärder, men statistiken som finns tillgänglig 

över dess utveckling är tyvärr bristfällig och finns att tillgå först från 1990, vilket begränsat 

antalet möjliga observationer och gör det svårt att studera samband över en längre tid. 

Dessutom skiljer sig uppgifter åt mellan olika källor. Uppgifterna som ligger till grund för 

beräkningarna av etableringsåldern hämtas från SCB:s Arbetskraftsundersökningar, men SCB 

å sin sida för ingen officiell statistik över detta mått, vilket försvårat framtagandet av 

tillförlitligt material avsevärt. 

 

Vidare bör kommenteras att det endast är förvärvsinkomsten som mäts, vilket gör att övriga 

inkomster från exempelvis kapital lämnas utanför mätningarna. Detta är visserligen inte 

relevant för situationen på arbetsmarknaden som sådan, men kan ge en missvisande bild om 

personens allmänna välfärd samt om dennes inkomster över en livscykel vilket, som tidigare 

konstaterats, är det som humankapitalinvesteringar syftar till att maximera. Vad gäller ULP 

klargör Edin & Holmlund att det inte är ett perfekt mått på den privata avkastningen av 
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högre utbildning och nämner progressiviteten i skattesystemet och generositeten vad gäller 

studiemedel som ytterligare faktorer att beakta (1995 s. 336-337).  

Något som också förtjänar att tydliggöras är att ULP är ett mått för avkastning på 

universitetsutbildning för personer som för närvarande är i arbete och vars löneutveckling 

har kunnat observeras över tid. Detta gör att lönepremien mer blir en form av observerad 

avkastning ett givet år än ett mått för förväntad avkastning, något som illustrerar 

svårigheterna med en oförutsägbar och rörlig arbetsmarknad. Skiftar efterfrågan av 

arbetskraft från ett år till ett annat kan det komma att påverka de framtida lönerna och 

anställningsmöjligheterna för studenter inom en viss utbildningsinriktning utan att de 

observerade lönenivåerna för universitetsutbildade som redan är verksamma i detta yrke 

behöver variera nämnvärt. Löneekvationer likt de som använts för att få fram siffrorna på 

ULP får dock anses vara ett av de mest pålitliga verktygen för att göra en någorlunda pålitlig 

prognos.  

 

6. Metod 

Ambitionen med denna uppsats är att undersöka ett eventuellt orsakssamband mellan 

skattade värden av ULP och utvecklingen av den genomsnittliga etableringsåldern på 

arbetsmarknaden. För detta syfte används en enkel linjär regressionsskattning med den 

genomsnittliga etableringsåldern som beroende variabel. För att undersöka hur påverkan 

skett över tid jämförs värdet för ULP med värdet för etableringsåldern tre år senare. Detta 

tidsintervall har valts då en ökad observerad avkastning för universitetsutbildning i form av 

högre lön förväntas påverka individers beslut om att delta i vidareutbildning det givna året. 

De personer som valt att investera i en grundutbildning är efter tre år redo att träda in i 

arbetslivet, varför den kausala effekten från ökningen av ULP tre år tidigare vid detta tillfälle 

bäst väntas kunna observeras.      
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7. Resultat: 

7.1 Resultat av Regressionsskattningen 

Resultatet av regressionsskattningen från statistikprogrammet Minitab visar följande 

resultat för hela tidsperioden (1990-2004 för etableringsåldern och 1987-2001 för ULP): 

 
Regression Analysis: Etableringsålder 1990-2004 versus ULP 1987-2001  
 
The regression equation is 
Etableringsålder 1990-2004 = 21,8 + 0,217 ULP 1987-2001 
 
 
Predictor        Coef  SE Coef     T      P 
Constant       21,844    4,593  4,76  0,000 
ULP 1987-2001  0,2169   0,2069  1,05  0,314 
 
 
S = 2,32441   R-Sq = 7,8%   R-Sq(adj) = 0,7% 

 
 
Analysis of Variance 
 
Source          DF      SS     MS     F      P 
Regression       1   5,934  5,934  1,10  0,314 
Residual Error  13  70,238  5,403 
Total           14  76,171 
 
 
 

7.2 Analys 

 

7.2.1 Orsakssamband 

Regressionsekvationen visar på ett positivt orsakssamband mellan ULP och den 

genomsnittliga nivån på etableringsåldern, där en förändring av ULP närmare bestämt 

förklarar 7,8 % av variationen i etableringsåldern och där en ökning av ULP med en 

procentenhet i genomsnitt leder till en höjning av etableringsåldern tre år senare med 0,217 

år. Vid första anblick kan hypotesen därför anses ha infriats. 

 

Även om uppgifterna om ULP huvudsakligen är baserade på en stor urvalsgrupp från 

databasen LINDA, gjorde dessvärre bristen på tillgänglig statistik över utvecklingen av 

etableringsåldern att urvalet i denna studie begränsats och lett till ett lågt antal frihetsgrader 

(DF). Hypotesen klargjorde att orsakssambandet väntades vara positivt, varför det uppmätta 
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P-värdet för ULP på 0,314 går att halvera till 0,157 (eftersom Minitab i 

regressionsskattningen testar för en tvåsidig mothypotes). Detta P-värde överstiger dock 

klart konfidensintervallet på 0,05 vilket gör att det positiva orsakssambandet inte går att 

säkerställa.  

 

Orsaker till det låga R2 – värdet i mätningen förklaras sannolikt av förekomsten av 

ungdomsarbetslöshet tillsammans med de marknadsfaktorer som tidigare presenterats i 

denna uppsats. Överutbildning innebär exempelvis att allt fler studerar mer än de tre år som 

grundutbildningen utgör och kan alltså inte förklaras av en ökning i ULP. Bristande 

matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare innebär dessutom att inriktningen på 

utbildningen har betydelse, vilket gör att övergången från avslutad utbildning till arbetslivet 

inte sker fullt så smidigt som livscykelmodellen i avsnitt 3.1 vill göra gällande. Detta ger 

upphov till ytterligare förskjutningar av etableringsåldern som inte kan förklaras direkt av 

variationer i ULP. Fluktuationer i utbud och efterfrågan av akademiskt utbildad arbetskraft 

kan ytterligare förklara såväl den bristande matchningen som variationen i 

etableringsåldern. En hög ULP representerar observerade lönefördelar överlag för 

högutbildade i arbetskraften ett givet år, men tre år senare kan arbetsmarknadsläget 

rimligtvis se helt annorlunda ut och vissa typer av utbildningar kan ha blivit mindre attraktiva 

ur ett arbetsgivarperspektiv. Intressant här blir till exempel att inom en snar framtid se 

vilken typ av arbetskraftsefterfrågan som kommer uppstå empiriskt då den stora 40-

talsgenerationen börjar pensioneras.  

 

 

7.2.2 Utelämnade variabler 

 

Delar av förklaringen till variationen i etableringsåldern uteblir troligtvis också på grund av 

denna uppsats avgränsningar, där bland annat variabler som etnicitet, kön och 

familjebakgrund lämnats utanför. Invandrare har på grund av svårobserverade (och 

svårkvantifierbara) faktorer som diskriminering och språksvårigheter klart svårare att 

etablera sig på arbetsmarknaden, och lär bidra till att reducera förklaringsgraden i den 

generella trend som uppsatsen ämnat undersöka. Vidare har etableringsåldern hos kvinnor 
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under i stort sett hela undersökningsperioden legat på en högre nivå än för männen, vilket 

kan bero på barnafödande och även i detta fall diskriminering. Båda dessa faktorer torde 

också reducera förklaringsgraden i det generella orsakssambandet mellan ULP och 

etableringsåldern. Här uppstår dock komplikationer över vad som är relevant att studera. 

Antas barnafödandet ha den största påverkan på variationen i etableringsåldern vore det 

logiskt att använda ett mått för detta i den statistiska undersökningen. Är det istället 

diskrimineringsfaktorn som väger över räcker det med en uppdelning av kön. Faktorerna 

som utelämnats ur undersökningen är således intressanta och högst relevanta men 

samtidigt svårobserverbara och svåra att uppskatta.     

 

Problemet med att finna ett enkelt samband via en analys av detta slag ligger som tidigare 

antytt främst i svårigheten att uppskatta ett framtida värde av en treårig 

universitetsutbildning. Regressionen ovan skattades med hjälp av en observerad ULP för 

personer redan i arbete ett givet år, vilket gör att det direkta orsakssambandet blir svagare, 

eftersom personer som står inför ett beslut gällande vidareutbildning som alternativ till 

arbete baserar detta på framtidsutsikter. En förväntad avkastning för studenter förutsätter 

därför ett tillförlitligt mått som kan förutspå en framtida utveckling och avkastning för 

separata utbildningsinriktningar. Detta mått, som tyvärr inte existerar i dagsläget, skulle i 

större utsträckning kunna förklara variationen i etableringsåldern. 

 
 
 

8. Sammanfattande avslutning: 
 
 

Denna uppsats har haft som ambition att undersöka det kausala sambandet mellan den 

privatekonomiska avkastningen för vidareutbildning på svenska universitet i form av en 

framtida högre lön, och den genomsnittliga etableringsåldern på den svenska 

arbetsmarknaden. Sverige har länge haft en internationellt sett hög etableringsålder, vilket 

inneburit att personer börjat arbeta allt senare i livet.  Samtidigt har den svenska staten 

länge spenderat betydande summor på expansioner och kvalitetsförbättringar av högskolor 

och universitet. Då humankapitalteori säger att ökade investeringar i utbildning, framförallt 

tidigt i livet, leder till ökade framtida löner och större inkomster över en livscykel uppstår 
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frågan hur en ökad avkastning på universitetsutbildning jämfört med den för endast 

gymnasieutbildade kan gå hand i hand med att folk dröjer allt längre med sin arbetsdebut.  

 

Det funna sambandet mellan ULP och etableringsåldern visade sig svagt positivt, vilket var 

väntat då en ökad ULP ett givet år bör locka fler studenter till att investera i vidareutbildning 

och stärka utvecklingen av produktiviteten och de faktiska inkomstsströmmarna som 

nämndes och illustrerades i nuvärdesformeln och livscykelmodellen i avsnitt 3.1. 

Svårigheterna att få tag på tillförlitlig statistik gjorde dock att resultaten inte kunde klassas 

som signifikanta. Uppsatsen har redogjort för ett antal faktorer som bidragit till den låga 

förklaringsgraden för sambandet och humankapitalteorins svårigheter att förklara 

tendensen som rått under 90-talet och början av 2000-talet, med en ökad ULP samtidigt som 

tillströmningen av studenter till universiteten och utbudet av högutbildad arbetskraft stadigt 

har ökat, något som ur ren efterfråge- och utbudssynpunkt verkat motstridigt.   

 

Delar av förklaringen ligger förmodligen i överutbildning, en tendens som gör att personer 

som valt att börja studera ofta fortsätter längre än vad ett potentiellt arbete inom området 

kräver. Orsaker till detta kan vara de låga utbildningskostnaderna, vilket gör att utbildningen 

mer ses som en konsumtion än som en investering. Alternativt kan individen ha som 

ambition att signalera sina inneboende egenskaper för en framtida arbetsgivare, med 

följden att extra tid spenderas på att få formella bekräftelser via diplom och examina.   

 

Vidare spelar en bristande matchning på arbetsmarknaden troligtvis en betydande roll. 

Matchningssvårigheterna kan i sin tur vara relaterade till osäkerheter kring lönenivåer och 

kring vilken typ av arbetskraft som kommer att efterfrågas i framtiden. Då ULP representerar 

en observerad lönefördel ett givet år för högutbildade finns nämligen ingen garanti för att 

denna positiva effekt kommer att råda tre år senare, då studenter som lockats till 

universitetsutbildningen via denna observation är redo att träda in på arbetsmarknaden.  

 

Slutligen bör förekomsten av internutbildning på arbetsplatsen tas i beaktning då detta kan 

påverka en individs löneutveckling och därmed tidpunkten vid vilken han eller hon når 

inkomsttröskeln för att klassas som etablerad. Ett ökat värde på ULP kan i detta avseende 

innebära att allt fler individer hamnar i arbeten med internutbildning, då högutbildade i 
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högre utsträckning anses kunna tillgodogöra sig ny information och använda sitt 

ackumulerade humankapital till att utvecklas och ta sig an nya arbetsuppgifter. 

 

Syftet som angavs i uppsatsens inledning har sammanfattningsvis uppfyllts delvis. Ett 

orsakssamband har påvisats, men på grund av brist på tillförlitlig statistik som försvårat en 

undersökning av orsakssambandet mellan ULP och etableringsåldern över tid har inte den 

uppställda hypotesen kunnat bekräftas rent statistiskt. De resultat som tagits fram styrker 

idén om att sambandet är positivt. Påverkan från marknadsinfluenser så som överutbildning, 

bristande matchning, osäkerhet kring utbud och efterfrågan av akademiskt utbildad 

arbetskraft samt förekomsten av internutbildning på arbetsplatserna har dock bidragit till att 

reducera förklaringsgraden i regressionsekvationen. De avgränsningar som specificerats och 

som inkluderar variabler som kön, etnicitet och familjebakgrund spelar rimligtvis in. Dessa 

faktorers påverkan är dock ofta antingen svåra att observera eller svåra att uppskatta 

(exempel: diskriminering) och har uteslutits för att hålla undersökningen inom rimliga ramar. 

 

Önskvärt för framtida analyser av detta slag vore ett tillförlitligt mått som kan förutspå en 

framtida utveckling av situationen på arbetsmarknaden för att bättre kunna bestämma en 

förväntad avkastning på universitetsutbildningen, då måtten som nu används baseras på 

löneuppgifter från personer som redan befinner sig i arbete. Funderingar kring detta 

presenteras i det kommande kapitlet om framtida forskning. 

 

 

9. Framtida forskning 

 

Intressant vore att i framtida forskningsrön undersöka hur aktuella reformförslag för den 

svenska högre utbildningen kan komma att påverka ungdomars situation i och övergång till 

arbetslivet. Svenskt Näringsliv har exempelvis, liksom politiker inom bland annat 

Centerpartiet, under en tid föreslagit ett införande av treterminssystem. Hur detta skulle 

påverka kvaliteten på undervisningen, framtida investeringsbeslut kopplade till utbildning, 

tillströmningen till universiteten och framtida inkomster vore relevant för flera parter.  
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Som diskuterats tidigare i uppsatsen föreligger en klar skillnad mellan formell utbildning och 

internutbildning på arbetsplatsen. Skulle det finnas tillvägagångssätt för att bestämma en 

mer optimal tidsuppdelning mellan dessa vore det ytterst givande då man via detta mer 

träffsäkert kunde rikta resurser för utbildning, samtidigt som det kunde bidra till att åtgärda 

problemet med signalering då arbetsgivarna skulle bli mer välunderrättade.  

 

Det som framtida forskare främst bör fokusera på är dock att utveckla en bättre modell för 

att kunna bedöma förväntad avkastning på olika typer av utbildning istället för att, som i 

nuläget, basera sina undersökningar på observerade löneeffekter. Då framtida 

lönesituationer är starkt beroende av det rådande konjunkturläget kommer detta troligtvis 

bli en stor utmaning, men det skulle icke desto mindre vara otroligt värdefullt för såväl 

politiker som studenter och arbetsgivare för att på ett bättre sätt kunna analysera 

övergången från utbildning till arbete.  

 

Något som vore relevant för detta ändamål är en ökad interaktion mellan universitet och 

näringsliv, till exempel genom en privatisering (helt eller delvis). Högre utbildning är en 

innovativ verksamhet, och det skulle vara intressant att se effekterna av att öppna upp den 

för konkurrens. Representanter från olika företag kunde tillsättas i styrelser och i 

förlängningen se till att utbildningsinriktningarna anpassades mer efter arbetsmarknadens 

behov. Det skulle med stor sannolikhet underlätta utbuds- och efterfrågeproblematiken 

samt den bristande matchningen, samtidigt som ett införande av universitetsavgifter 

troligtvis skulle åtgärda problemet med överutbildning, då studietiden mer skulle ses som en 

investering än som konsumtion och behovet av signalering skulle minska. Om företag (eller 

övriga organisationer) fick ansvaret att i större grad skräddarsy utbildningsinriktningarna på 

detta sätt skulle det dessutom bli enklare att konstruera modeller som behandlade den 

förväntade avkastningen på vidareutbildningen istället för endast den observerade.  

 

En bra start och en punkt som troligtvis redan är högst angelägen för forskare idag är således 

att grundligt utvärdera och väga de positiva och negativa effekterna av en privatisering av de 

svenska universiteten. Om inte annat vore det högst behjälpligt för framtagandet av en 

fungerande modell för att mäta den förväntade framtida privatekonomiska avkastningen på 

svensk universitetsutbildning. Modeller av detta slag kunde sedan användas av staten för att 
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mer proaktivt kunna rikta arbetsmarknadsinsatser och på så vis ytterligare balansera 

marknadsinfluenserna så att övergången från utbildning till arbetsmarknaden sker 

smidigare, och studenter följaktligen kan basera sina humankapitalinvesteringsbeslut på den 

premissen. 
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