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Sammanfattning 
I denna uppsats analyseras vilka huvudsakliga ekonomiska och strukturella faktorer som bestämmer 
den aggregerade efterfrågan på högskoleutbildning i Sverige. Den ekonomisk-teoretiska ansatsen 
fungerar sedan som underbyggnad till en ekonometrisk paneldataanalys där effekten av förändringar 
i ungdomsarbetslösheten på efterfrågan undersöks närmare. I den ekonometriska modelleringen 
inkluderas även avståndet till närmaste högskolecampus i en interaktionsterm med syftet att 
undersöka om effekten från förändringar i ungdomsarbetslösheten påverkas av det geografiska 
avståndet.  

Utifrån ett ekonomiskt angreppssätt beskrivs och analyseras den aggregerade efterfrågan utifrån 
utgångspunkten att den bestäms utifrån individers val att påbörja studier. Ur ett 
rationalitetsperspektiv kan olika faktorers påverkan på individers respektive nyttofunktion fungera 
som en förklaring till den aggregerade efterfrågans sammansättnig. Ett centralt begrepp är individens 
alternativkostnad som bl.a. påverkas av storleken på utbildningspremien och den givna situationen 
på arbetsmarknaden. Då arbetslösheten är den aspekt som undersöks närmare i denna uppsats kan 
alternativkostnaden betraktas ur ett perspektiv där incitamentet att påbörja studier är högre om 
alternativet för individen hade varit arbetslöshet.  

I den ekonometriska paneldataanalysen väljs antalet högskolenybörjare som mått på den 
aggregerade efterfrågan. Det föreligger en problematik i valet av ett efterfrågemått som innefattar 
faktiskt studerande då det finns ett simultant samband mellan efterfrågan och utbudet i formen av 
antalet utbildningsplatser. Valet av responsvariabel medför att efterfrågeöverskottet i formen av 
sökandetrycket inte fångas upp i undersökningen. Som förklaringsvariabel väljs 
ungdomsarbetslösheten i ålderskategorin 18-24 år då merparten av högskolenybörjarna finns 
representerade i denna åldersgrupp. Den ekonometriska studien är baserat på ett kommunspecifikt 
paneldatamaterial som hanteras genom en LSDV-modell där kommun- och tidsspecifika 
dummyvariabler introduceras för att hantera heterogeniteten mellan kommuner samt strukturella 
förändringar över den undersökta tidsperioden.  

Samtliga ekonometriska modeller påvisar ett statistiskt säkerställt kontracykliskt samband. Det blir 
fler högskolenybörjare när ungdomsarbetslösheten stiger vilket överensstämmer med tidigare 
studier.  Sambandet kan förklaras med ett ogynnsamt arbetsmarknadsläge medför att fler individer 
har en låg alternativkostnad samtidigt som det med svenska utbildningssystemet kännetecknas av 
lättillgänglighet.   I de modeller där det geografiska avståndet till närmaste campusort inkluderas som 
en interaktionsterm indikeras att ett ökat avstånd medför att en förändring i ungdomsarbetslösheten 
ger en större effekt på antalet högskolenybörjare.         

 

  



Abstract 
In this thesis the primary economical and structural aspects which determine the aggregated 
demand for Swedish higher education are analysed. The economical approach also underlies the 
econometrical panel data analysis on how changes in the youth unemployment rate affect the 
demand. The econometrical study is based on a municipality specific panel data set. In the 
econometrical modeling the geographical distance to the nearest campus is included as a part of an 
interaction term. The purpose is to examine if the effect from changes in the youth unemployment is 
affected by the geographical distance.  

From an economical approach the determination of the aggregated demand is described and 
analysed from a perspective of individuals’ choice to study.  The aggregated demand is, from a 
rationality point of view, considered to be composed of individual utility functions. A key term is the 
individual opportunity cost which i.e. is determined by the education premium and the current 
situation on the labour market. The opportunity cost can be derived as the varying incentives for 
commencing university studies depending on if the alternative would be unemployment.  

In the econometrical panel data analysis the aggregated demand is measured through the number of 
enrolled first-time freshmen. A demand measurement based on enrollment is problematic because 
of the existence of a simultaneous relationship between supply and demand, which impossible the 
estimation of the excess demand.  The unemployment rate for the year group 18-24 olds represents 
the majority of enrolled first-time freshmen. The municipally specific panel data set are handled by a 
”two-way fixed effects”-LSDV-model  where municipality specific and time specific dummy variables 
is introduced to manage both heterogeneity among municipalities as well as structural changes 
during the investigated time period.  

All econometrical models indicate a statistical significant counter-cyclical relationship.  An increased 
youth unemployment rate, leads to more enrolled beginners. These results are consistent with 
earlier studies. The connection can be explained by the existence of a larger number of individuals 
with a low opportunity cost in combination with the easy accessible Swedish education system. In 
those models where the geographical distance to the nearest campus is included as an interaction 
term, a longer distance indicates a higher sensitivity. A change in the youth unemployment rate 
affects the number of first-time freshmen more at a further distance.     
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Kap. 1 - Inledning  
Alltsedan Adam Smiths verk ”The Wealth of Nations” 1776 har specialisering ansetts leda till teknisk 
utveckling och en ökad produktivitet.1 Långt senare, under 1980-talet, utvecklades de endogena 
tillväxtteorierna ur de neoklassiska teorierna om realkapitalackumulation. Begreppet humankapital 
blev centralt och den tekniska utvecklingen på realkapitalområdet förklarades genom forskning, 
utveckling och spridning av befintlig kunskap i samhället via utbildning.2 En välutbildad befolkning 
leder till en ökad marginalproduktivitet för varje given nivå av både arbetskraft och kapital.3 Det är 
därför ingen tillfällighet att länder med en hög utbildningsnivå också kännetecknas av 
högpresterande produktionsfaktorer.4 I dagens alltmer kunskapsberoende samhälle är utbildning 
kanske viktigare än någonsin, speciellt då utbildning numera anses som den primära drivkraften 
bakom en långsiktig ekonomisk tillväxt.5   

”Sverige skall vara en ledande kunskapsnation” 6 - Så löd det långsiktiga målet för den svenska 
utbildningspolitiken som fastslogs i Regeringsdeklarationen 1998. Tio år senare inträffade den 
globala finanskrisen med en sjunkande svensk konjunktur och en stigande arbetslöshet som följd. 
Under konjunkturnedgången indikerades det samtidigt en stigande efterfrågan på högskoleutbildning 
då söktrycket på landets universitet och högskolor ökade kraftigt. Den stora ökningen påvisade ett 
samband mellan en stigande arbetslöshet och en ökad efterfrågan på högskoleutbildning.7  

Vad som bestämmer efterfrågan på högskoleutbildning är en mångbottnad och komplex 
sammansättning av förklaringsfaktorer. De huvudsakliga ekonomiska aspekterna kommer att 
studeras närmare i denna uppsats, tonvikten ligger sedan på en ekonometrisk analys av en av dessa 
förklaringsfaktorer; arbetslösheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fregert & Jonung (2005) s.133-145 
2 Ibid. s.133-145 
3 Carlin & Soskice (2006) s.501 
4 Blanchard (2009) s.262 
5 Se bl.a. Dellas & Koubi (2003) s.843-845 och Fredriksson (1997) 
6 Regeringsförklaringen (1998) s.5  
7 Harbo Hansen (2011) s. 14 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens övergripande syfte är att analysera vilka huvudsakliga ekonomiska och strukturella 
faktorer som bestämmer den aggregerade efterfrågan på högskoleutbildning i Sverige. Vidare 
kommer arbetslösheten studeras genom en ekonometrisk paneldataansats där syftet är att 
undersöka vilken effekt förändringar i arbetslösheten har på efterfrågan. Den ekonometriska 
analysen syftar även till att undersöka om det geografiska avståndet har någon inverkan på effekten 
från förändringar i arbetslösheten.  

Uppsatsen utgår följaktligen utifrån en övergripande samt två preciserade frågeställningar: 

- Vilka huvudsakliga ekonomiska och strukturella faktorer bestämmer den aggregerade 
efterfrågan på högskoleutbildning i Sverige? 

- Har arbetslösheten någon påverkan på efterfrågan på högre utbildning i Sverige och finns det 
någon tidsfördröjd effekt? 

- Har det geografiska avståndet till närmaste högskolecampus någon betydelse för effekten av 
förändringar i arbetslösheten? 

1.2 Metod och avgränsningar 
Att beskriva alla relevanta faktorer som bestämmer den aggregerade efterfrågan på högre 
utbildning8 vore problematiskt då området kännetecknas av såväl många komplicerade samband 
som faktorer som är svåra att mäta eller ens göra starka antaganden om. Genom ett ekonomisk-
teoretiskt angreppsätt beskrivs hur individers val att studera påverkas av såväl ekonomiska aspekter 
som strukturella förhållanden. Ett försök till avgränsning görs därmed utifrån utgångspunkten att den 
aggregerade efterfrågan är baserad på enskilda individers beslut att studera. Dock finns det även 
ytterligare aspekter som påverkar den aggregerade efterfrågan och som inte kan härledas direkt till 
teorierna om individens rationella val. För att analysera problemområdet kommer även sådana 
aspekter att till viss del beskrivas närmare i uppsatsen.     

Uppsatsens ekonomisk-teoretiska ansats kommer att fungera som underbyggnad till den 
ekonometriska modellens utformning, men samtidigt verka som en analys av vad som bestämmer 
den aggregerade efterfrågan på högre utbildning. Undersökningen berör specifikt det svenska 
högskolesystemet vilket gör att teori, empiri och analys i möjligaste mån är inriktad mot att vara 
applicerbart på rådande svenska förhållanden. Den del av studentpopulationen i Sverige som är 
inresande från andra länder kommer inte att studeras då uppsatsens ekonometriska del är baserad 
på ett kommunspecifikt, longitudinellt paneldatamaterial där endast svenska medborgare, bosatta i 
Sverige, har inkluderats i statistiken.  

Uppsatsens ekonometriska inriktning fokuserar på de två preciserade frågeställningarna där 
förändringar i arbetslösheten empiriskt analyseras. Undersökningen syftar inte till ett försök att 
specificera en övergripande ekonometrisk modell för vad som bestämmer efterfrågan, utan är istället 
avsedd att tydligt vara avgränsad till en närmare studie av arbetslösheten. En mer övergripande 
undersökning om vad som förklarar efterfrågan på högre utbildning i Sverige bör ur 
validitetssynpunkt idealt även beakta dessa aspekter.  

                                                           
8 Med "högre utbildning" menas högskole- och universitetsutbildning, där ordet "högskola" används som ett samlingsbegrepp för både 
universitet och högskolor. 
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Då undersökningen är baserad på kommundata kommer även det geografiska avståndet till en 
campusort att beaktas. Uppsatsens avgränsning innebär att enbart arbetslösheten kommer att 
studeras i den ekonometriska empiriska studien. Detta innebär att avståndet i sig inte kommer att 
ingå som en egen förklaringsvariabel, utan istället ingå som en komponent i en interaktionsterm 
tillsammans med arbetslösheten för att undersöka om effekten av förändringar påverkas av 
avståndet.  

1.3 Disposition  
Uppsatsen är indelad i två huvuddelar. Den första delen beskriver och analyserar vad som 
bestämmer efterfrågan på högre utbildning i Sverige och angriper problemområdet utifrån ett 
ekonomisk-teoretiskt perspektiv genom att fokusera på ekonomiska och strukturella aspekter. 
Kapitlet avslutas sedan med en aggregerad efterfrågefunktion där de huvudsakliga bestämmande 
faktorerna kan identifieras. 

Den andra delen fokuserar på den ekonometriska undersökningen. Valet av modell och variabler 
utgår ifrån den aggregerade efterfrågefunktionen, men är avgränsad till att studera påverkan av 
arbetslösheten. Därefter analyseras resultatet ifrån den ekonometriska undersökningen. Slutligen 
följer ett kortare kapitel som innehåller slutsatser från den ekonometriska analysen och en 
diskussion kring uppsatsens fastställda efterfrågefunktion. 
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Kap. 2 - Efterfrågan på högskoleutbildning 

2.1 Ett ekonomiskt angreppssätt 
Enligt Schultz (1960), kan utbildning ses som en investering vars output är att betraktas som en form 
av kapital. Humankapital antas ha en stor betydelse för ett lands produktivitet och därigenom en stor 
positiv inverkan på nationalinkomsten.9 Med utgångspunkt i humankapitalteorin menar Becker 
(1976), att mänskligt beteende kan förstås genom ett ekonomiskt synsätt där enskilda individer antas 
bete sig rationellt samt strävar efter att maximera den egna nyttan.10 Oavsett problemets 
komplexitet antas individer kunna rangordna olika val och agera strategiskt utifrån individuella 
preferenser.  

Det rationella beteendet är subjektivt och varje individ ställs inför ett optimeringsproblem där 
målvariabeln begränsas utifrån någon form av restriktion.11 Det alternativ som väljs representerar en 
nyttoavkastning och det alternativ som väljs bort representerar alternativkostnaden. Individen antas 
enligt ”Humankapitalskolan” fortsätta att utbilda sig så länge marginalvärdet av förtjänsterna 
överstiger marginalkostnaden.12 Enligt detta resonemang skulle individer med en hög 
marginalavkastning utbilda sig mer.13  

Valet att påbörja universitets- eller högskolestudier kan följaktligen studeras och betraktas utifrån ett 
medvetet rationellt perspektiv där en individ ställs inför valet att arbeta eller att studera. Viss kritik 
har riktats mot humankapitalteorin, främst mot att det är en grov förenkling av verkligheten.14 Det 
föreligger exempelvis en problematik i antagandet om att individen skulle ha kunskap om sin egen 
marginalproduktivitet och om den faktiska framtida avkastningen från en utbildning. En förutsättning 
för att agera rationellt är att individen besitter denna kunskap, ett antagande som alltså av flera skäl 
kan vara svårt att hävda är rimligt i praktiken.15  

Ur Schultz och Beckers ursprungliga teorier om humankapital har nyare bidrag inom forskningen 
tillkommit där hänsyn tas till problematiken med den framtida avkastningen.16 Relativt närbesläktat 
med humankapitalteorierna är signalerings- eller ”Screening”-teorierna. Spence (1973), menar att 
utbildningsvalet fungerar som ett signaleringsredskap. Investeringar i utbildning är såväl kostsamma 
som tidskrävande och utgör därmed ett kraftfullt verktyg för att signalera till potentiella arbetsgivare. 
Likt teorin om humankapital väljer individen att utbilda sig om förtjänsterna överstiger 
signaleringskostnaden, men valet antas även bero på vilket signalvärde individen ämnar sända till 
arbetsmarknaden.17 Över tiden kan förutsättningarna för hur individen maximerar nettoavkastningen 
på sin signaleringskostnad förändras baserat på marknadens observationer om hur väl signaleringen 
överensstämmer med de utbildade individernas marginalproduktivitet.18 Även Arrow (1973), menar i 
sin ”Filter”-teori att högre utbildning, ur ett rent produktionsperspektiv, kan ses som ett 

                                                           
9 Schultz (1960) s.571-572 
10 Becker (1976) 
11 Marsh & Stoker (2002) s.68-69  
12 SOU 2003:96 s.82-83 
13 Ranehill (2002) s.28 
14 Ibid. s.28 
15 SOU 2003:96, s.82-83 
16 Se exempelvis den sammanfattande redogörelsen i Kodde & Ritzen (1988)  
17 Spence (1973) s.355-358 
18 Ibid. s.359 
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urvalsverktyg för arbetsgivare där individer differentieras genom olika val av utbildning. Teorin 
bygger på antagandet om förekomsten av asymmetrisk information på arbetsmarknaden, framförallt 
beträffande arbetsgivares begränsade vetskap om individers marginalproduktivitet. Formella 
dokument som exempelvis examensbevis fungerar som ett urvalsverktyg, men viss problematik 
kvarstår då det är svårt att särskilja produktiviteten mellan två individer med samma formella 
utbildning.19 Sammantaget signalerar dock valet av utbildning att den studerande har en förmåga att 
lära sig vissa saker, vilket underlättar för en arbetsgivare vid en rekryteringsprocess.20 

En tredje kategori av teorier kring utbildningsvalet är den om att utbildning även kan betraktas som 
en konsumtionsaktivitet. Utifrån den traditionella utgångspunkten i humankapitalteorin om 
utbildning som främst en investering presenterar Kodde & Ritzen, (1984) en utvecklad modell där 
såväl investerings- som konsumtionsaspekter antas påverka individens nyttofunktion och därigenom 
bestämma individens utbildningsval. Utbildning kan utifrån dessa teorier antas ge upphov till såväl 
direkta som indirekta nyttigheter.21     

Sammanfattningsvis är en konventionell nationalekonomisk utgångspunkt att individens 
produktivitet stiger genom utbildning vilket medför ett högre marknadsvärde för dennes 
arbetskraft.22  En notering om begreppet humankapital är att det inte bara innefattar arbetskraftens 
utbildningsnivå utan även faktorer som exempelvis dess hälsoläge och vilken kvalitet som 
utbildningarna har haft.23 Humankapital är således alla kunskaper, färdigheter och erfarenheter som 
gör en individ mer produktiv.24  

Valet att studera kan därför ses som en individuell investering som syftar till framtida förtjänster 
genererade från utbildningen. Förtjänsterna kan vara rent ekonomiska i form av exempelvis en högre 
lön, men även i formen av en tryggare anställningsform, mer givande arbetsuppgifter och högre 
livsglädje.25 Med stöd av de ovan presenterade teorierna är kapitlets utgångspunkt hur efterfrågan 
på högre utbildning kan ses utifrån antagandet om individens nyttomaximering genom rationella val. 
Valet påverkas av en mängd faktorer, där de huvudsakliga ekonomiska och strukturella aspekterna 
behandlas i detta kapitel.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Arrow (1973) s.193-194 
20 SOU 2003:96 s.84 
21 Kodde & Ritzen, (1984) s.598-606 
22 Arrow (1973) s.193 
23 Carlin & Soskice (2006) s.502-503 
24 Pindyck & Rubinfeld (2009) s.570 
25 SOU 2003:96 s.82-83 
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2.2 Ekonomiska faktorer 

2.2.1 Individens alternativkostnad 

Alternativkostnaden är det inkomstbortfall och de förmåner som individen går miste om under 
studietiden.26 Om individen väljer mellan att studera eller ett arbete med en hög reallön är 
alternativkostnaden för den individen av betydande storlek. Om valet istället står mellan att studera 
eller att fortsätta vara arbetslös, är alternativkostnaden givetvis betydligt lägre.27 Dock visar en 
tidigare svensk studie att arbetslöshetsersättningens storlek inte hade någon signifikant betydelse för 
efterfrågan på högre utbildning.28  

Vid en låg eller nästintill obefintlig alternativkostnad finns det ur alternativkostnadssynpunkt inget 
hinder för individen att påbörja studier. Alternativkostnaden består även i indirekta effekter som 
exempel att en utebliven inkomst under ett antal år på grund av studier minskar den framtida 
storleken på pensionen. Individens alternativkostnad kompenseras dock av den framtida 
utbildningspremien.   

2.2.2 Finansieringen av studier 
I Sverige är högskoleutbildning till stor del finansierad av allmänna skattemedel. Upp till 24 års ålder 
finansierar mer än 90% av de svenska studenterna sina studier genom studiemedel och 
undersökningar har visat att studiemedlen är den enskilt viktigaste inkomstkällan.29  
Skattefinansierat studiestöd kan förklaras med utbildningspolitiska mål om likvärdig tillgång på 
utbildning oavsett sociala eller ekonomiska förhållanden.30 Systemets utformning medför alltså 
fördelningseffekter som syftar till att individens budgetrestriktion inte ska utgöra ett hinder för 
möjligheten att studera.31  Studiestödssystemets funktion är även att den ekonomiska risken som är 
förenad med studier ska minska för individen.32   

I ett internationellt perspektiv skiljer sig Sverige från många länder då svenska studenter inte 
debiteras några terminsavgifter från det lärosäte där de bedriver sina studier. Dessutom förvärvar 
den studerande individen direkta subventioner från staten. Genom Centrala Studiestödsnämnden, 
CSN erhålls en skattebefriad transferering (studiebidraget) och möjligheten till ekonomiskt stöd 
genom förmånliga lån under studietiden (studielånet).33  

Motiveringen till utformningen av Sveriges utbildningsmodell är grundantagandet att incitamentet 
för att studera antagligen inte skulle vara tillräckligt för många individer om den statliga 
subventioneringen inte existerade. Detta skulle då medföra att långt färre individer skulle välja att 
vidareutbilda sig på universitet eller högskola, vilket ej vore gynnsamt ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. Ett statligt system för finansiering av högre utbildning kan också förklaras med de troliga 
problem som en privat marknadsstruktur för studielån skulle innebära. Avkastningen från högre 

                                                           
26 Pindyck & Rubinfeld (2009) s.570-571 
27 Dellas & Koubi (2003) s.843-845 
28 Fredriksson (1997) s.138 
29 SOU 2003:96 s.58 
30 Ranehill (2002) s.21 
31 HSV, länk nr 1.  
32 Ranehill (2002) s.21 
33 SOU 2003:96 s.51-52 
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utbildning är långsiktig och dessutom förenad med en mängd risker vilket innebär svårigheter för 
privata kreditgivare att bedöma den enskilde individens framtida återbetalningsförmåga.34  

I länder där studier primärt finansieras med privata medel kan realräntan antas vara en faktor för 
individens val att studera vilket då påverkar efterfrågan.35 En högre realränta innebär ökad 
avkastning på förvärvade inkomster samtidigt som det också blir dyrare att finansiera sina studier 
genom lån.36 De annuitetslån som utfärdas från CSN följer en räntesats som är baserad på statens 
upplåningskostnad och som årligen fastställs av regeringen.37 Således är inte räntan på studielån 
likställd den reala marknadsräntan vilket gör den olämplig som förklaringsmått vid en studie av 
svenska förhållanden. Det svenska finansieringssystemets utformning gör att man ibland talar om att 
Sverige har ”fri utbildning” vilket visserligen till viss del stämmer ur ett rent finansieringsperspektiv, 
men samtidigt inte ger en helt korrekt bild ur ett individuellt alternativkostnadsperspektiv.  

2.2.3 Utbildningspremiens storlek 
Utbildningspremien, eller mer specifikt universitetslönepremien, utgörs av storleken på 
lönedifferensen mellan en akademisk utbildning och enbart en gymnasieutbildning. Om 
lönedifferensen mellan låg- och högutbildad arbetskraft stiger ökar incitamentet för individen att 
studera eftersom förväntningarna om framtida inkomster påverkas.38 Förändringar i lönsamheten 
från universitetsutbildning antas ha en mycket stor påverkan på efterfrågan.39   

Mellan åren 1968 och 1974 skedde en dramatisk sänkning av utbildningspremien i Sverige.40 Under 
1960-talet uppgick universitetslönepremien till nära 80% för att i slutet av 1980-talet ha sjunkit till 
20%. Sänkningen kompenserades dock något av en ökad lönespridning under 1980- och 1990-talet,41 
men löneskillnaderna mellan individer i Sverige är fortfarande små i en jämförelse med USA,42 men 
inte lika påtagliga i ett vidare internationellt perspektiv.43  

I Figur 1 visas löneprofilen av löneutvecklingskurvor över livsinkomsten för två olika individer. En 
person påbörjar arbete efter gymnasiet vid 19 års ålder och representeras av lönekurvan  𝑊𝐺  och den 
andra personen, som visas av 𝑊𝐴 , väljer istället att först studera på universitetet i 4 år och påbörjar 
arbete vid åldern 23 år. För den studerande individen representerar ytan 𝐴 den uteblivna inkomsten 
under studietiden (en alternativkostnad), och ytan 𝐵 visar storleken på den förhöjda livsinkomsten 
som utbildningen leder till. Storleken på ytorna, med hänsyn till skatter och studiemedel, bestäms 
utifrån vilken diskonteringsränta som används.  

För att utbildningen ska vara lönsam för individen gäller villkoret 𝐴 < 𝐵. För ett numeriskt exempel 
på en nettonuvärdesberäkning hänvisas läsaren till appendix.44 Utbildningspremiens storlek 
representeras i figuren av 𝑅.  

 
                                                           
34 SOU 2003:96 s.14-15 
35 Se bl.a. Dellas & Sakellaris (2003) 
36 Dellas & Koubi (2003) s.843-845 
37 CSN, länk nr. 1 
38 Fredriksson (1997)  s.130-131 
39 Edin & Holmlund (1993) s.32 
40 Edin & Holmlund (1995) s.307, 320 
41 Holmlund i Hultkrantz (2007) s.248-250 
42 Freeman & Katz (1995)  s.13, 107 
43 Edin & Holmlund (1993) s.31 
44 Exemplet är baserad med inspiration från Pindyck & Rubinfeld (2009) s.570-571  
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Figur 1 – Utbildningspremiens påverkan på livsinkomsten 

 

Källa: Egen figur efter inspiration av Edin & Holmlund (1993), s.32-33  

 

 

Utbildningens internränta är den diskonteringsränta där intäkten från den framtida livsinkomsten 
precis motsvarar utbildningskostnaden, alltså den diskonteringsränta som ger 𝐴 = 𝐵. Då det är 
reallönen som är intressant ska beräkningarna justeras för skatter och vid en beräkning av den 
verkliga internräntan ska också eventuella studieavgifter inkluderas.45 Det progressiva svenska 
skattesystemet minskar lönsamheten för högskoleutbildning, även om detta kompenseras något av 
det skattefria studiebidraget som erhålls under studietiden46. Edin & Holmlund (1993) estimerade 
den svenska internräntan, justerad för skatter och studiemedel, till cirka 10%.47 I verkligheten är 
utbildningspremien troligen inte konstant över tiden vilket gör en diskontering till nuvärde av 
framtida inkomster problematisk. Detta innebär i sin tur att även åldern för examen och förändringar 
i pensionsåldern får konsekvenser för livsinkomstens storlek.48   

Ett exempel på individens problem att förutse den framtida utbildningspremien är 
lönesättningsmekanismerna på arbetsmarknaden. (se Figur 2). En större utbildningspremie innebär 
en större lönespridning, d.v.s. att relativlönerna för högskole- och universitetsutbildade har stigit 
trots att andelen akademiker samtidigt ökat i arbetskraften.49 Ett vanligt ekonomisk-teoretiskt 
antagande är att teknisk utveckling leder till en ökad efterfrågan på högutbildad arbetskraft.50 

                                                           
45 Edin & Holmlund (1993) s.32 
46 Holmlund i Hultkrantz (2007) s.248-250 
47 Edin & Holmlund (1993) s.32 
48 SOU 2003:96 s.29-30 
49 Ranehill (2002) s.21  
50 Edin & Holmlund (1995) s.323 

Å𝒍𝒅𝒆𝒓 

𝑾 

𝑅 

𝑊𝐴  

𝑊𝐺  

65 23 19 

𝐵 

𝐴 

 

Figur 1. 𝑊𝐺  och  𝑊𝐴 är löneutvecklingskurvor för en gymnasieutbildad respektive universitetsutbildad individ. Ytan  
𝐴 visar den uteblivna inkomsten under studietiden, ytan 𝐵 storleken på den framtida livsinkomsten och 𝑅 visar 
storleken på utbildningspremien. Storleken på ytorna 𝐴 och 𝐵 beror på valet av diskonteringsränta.  
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Samtidigt finns det en underliggande mekanism som verkar i motsatt riktning, vilket leder till ett 
”race” eller en ”kapplöpning” mellan högskoleutbildning och teknisk utveckling.51  

Tillväxten anses gynna löneutvecklingen för högutbildad arbetskraft, då den tekniska utvecklingen 
innebär en förskjutning av efterfrågekurvan för akademiker (1.). Dock innebär den samtida 
trendmässiga ökningen av utbildningsnivån att den vertikala utbudskurvan för högutbildad 
arbetskraft förskjuts utåt (2.), vilket medför pressade löner.52 Denna utveckling kan tydligt observeras 
i Sverige där tidsperioder av en låg utbildningspremie medfört lägre övergångsfrekvenser till högre 
utbildning och tvärtom.53 Under 1980-talet steg exempelvis utbildningspremien troligtvis på grund av 
att det relativa utbudet på högutbildad arbetskraft hade sjunkit.54 På lång sikt har utbudskurvan en 
positiv lutning då en högre relativlön, (en större utbildningspremie), innebär att desto fler antas vilja 
utbilda sig.55 

Figur 2 – Relativlönens utveckling över tiden 

 
Källa: Egen figur efter inspiration av Hultkrantz (2007), s.250-252 och Edin & Holmlund (1993), s.36  

 

 

 

2.2.4 Läget på arbetsmarknaden 
En lågkonjunktur kännetecknas av stigande arbetslöshet vilket innebär att antalet individer med en 
låg alternativkostnad att påbörja studier ökar. Efterfrågan på högskoleutbildning kan härledas utifrån 
den mikroekonomiska ansatsen om individens rationella val att studera. Därigenom kan det rådande 
konjunkturläget tänkas påverka individens optimeringsproblem då en mindre gynnsam 
arbetsmarknad borde öka attraktionskraften att studera.56 Forskningsområdet om sambandet mellan 

                                                           
51 Edin & Holmlund (1995) s.323, Edin & Holmlund (1993) s.37 & Holmlund I Hultkrantz (2007) s.248-250 
52 Holmlund i Hultkrantz (2007) s.248-250 
53 Se bl.a. Holmlund i Hultkrantz (2007) s.248-250 & Fredriksson (1997) s.129 
54 Edin & Holmlund (1993) s.44 
55 Holmlund i Hultkrantz (2007) s.252 
56 Andersson & Hagsten (2010) s.76 
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I figur 2 anger kvoten  𝑊𝐴 𝑊𝐺⁄  relativlönen, eller lönen för gruppen akademiker i förhållande till gruppen 
gymnasieutbildade. En ökad efterfrågan på akademiker innebär en högre relativlön. Kvoten 𝐿𝐴 𝐿𝐺⁄  visar den relativa 
sysselsättningsgraden och S det relativa utbudet av akademiker som antas vara givet på kort sikt. D-kurvan visar den 
relativa efterfrågan och dess lutning bestäms av substitutionsmöjligheten mellan akademiker och gymnasieutbildad 
arbetskraft. I exemplet förblir relativlönen efter anpassningen oförändrad: ∆𝑊𝐴 𝑊𝐺⁄ = 0. 
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efterfrågan på högre utbildning och konjunkturcykeln är väl utbrett i USA57, färre undersökningar 
finns från Europa58 och ett fåtal från Sverige59. Gemensamt i resultatet för majoriteten av dessa 
studier är att antalet antagna studenter verkar följa ett kontracykliskt samband, d.v.s. när 
konjunkturen försämras verkar studentantalet öka. En minoritet av studierna har motsatt sig den 
kontracykliska relationen och istället visat på att antalet studenter följer procykliska mönster60. 
Dessutom finns det en del forskning som påvisat icke-signifikanta samband mellan konjunkturen och 
antalet antagna studenter61.  

I Sverige tenderar antalet studenter att öka i lågkonjunkturer, på grund av högskolesystemets 
lättillgänglighet.62 Högskoleverket skriver även i sin årsrapport för 2010 att: ”-konjunkturförändringar 
med påföljande förändringar i arbetsmarknadsläget spelar sannolikt roll för hur många som påbörjar 
högre utbildning både i yngre och äldre åldersgrupper.” 63 Samtidigt uppfyller inte alla arbetslösa 
individer behörighetskraven för högskolestudier, vilket medför att en ökad arbetslöshet inte får en 
lika stor effekt på efterfrågan.64 Med den heterogena studentpopulationen i Sverige har 
konjunkturens påverkan olika betydelse för olika undergrupper.65 En del individer kan tänkas vara 
okänsliga för konjunkturläget då de skulle välja att studera oavsett konjunkturläge medan andra 
gruppers efterfrågan på högskoleutbildning är mer känslig för det rådande läget på 
arbetsmarknaden.  Effekten av konjunkturen beror på definitionen av efterfrågan då grupperna 
”sökande”, ”nybörjare”, och ”fortsättare” sannolikt reagerar olika mycket på förändringar i 
konjunkturen.66 Det kontracykliska sambandet mellan konjunktur och efterfrågan går att identifiera 
för såväl antalet sökande individer till högskoleutbildning som mängden faktiskt studerande.67  

Den relativa arbetslöshetsgraden påverkar inte enbart de individer som överväger att påbörja 
studier, utan även de befintliga studenter som ofrivilligt förlänger sin studietid på grund av ett 
ogynnsamt arbetsmarknadsläge. Tidsperioder med kraftiga recessioner kan även leda till strukturella 
förändringar på arbetsmarknaden som får konsekvenser även för efterfrågan på högre utbildning. Ett 
exempel är de personer som valt att inte studera tidigare i sitt liv, men som förlorar sitt arbete i en 
lågkonjunktur och som då väljer att påbörja en universitets- eller högskoleutbildning med 
huvudskälet att byta karriärinriktning eller tjänstesektor.68 En hög arbetslöshet kan även ha en 
motsatt effekt på efterfrågan om det är en hög relativarbetslöshet bland akademiker vilket kan 
medföra att potentiella studenter av den anledningen avstår från att studera.  Arbetslösheten i 
Sverige har dock generellt sett varit lägre för högutbildade individer under en 20-årsperiod.69 Hur 
stor påverkan konjunkturläget har på efterfrågan är svårt att uppskatta, men Andersson & Hagsten 
(2010) konstaterade att arbetsmarknadsläget verkade vara en viktigare förklaringsfaktor för 
efterfrågan än individens förväntade framtida inkomst.70  

                                                           
57 Se bl.a. Solon et al. (1994) och Polzin (1984)  
58 Se bl.a. Duchesne & Nonneman (2000) och Dellas & Koubi (2003) 
59 Se bl.a. Andersson & Hagsten (2010) och HSV länk nr.10 
60 Se Sakellaris & Spilimbergo (2000) 
61 Se bl.a. Berger & Kostal (2002) och Card & Lemieux (2000) 
62 Se bl.a. Fredriksson, (1997) och Harbo Hansen (2011) s. 14 
63 HSV länk nr.2 s.23 
64 Ibid. s.2 
65 Ibid. s.4 
66 HSV länk nr.2 s.3 
67 Andersson & Hagsten (2010) s.81 
68 Harbo Hansen (2011) s. 14  
69 HSV länk nr.2 s.2 
70 Andersson & Hagsten (2010) s.81 
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2.3 Strukturella aspekter 

2.3.1 Utbudet av utbildningsplatser 
Utbudet bestäms utifrån politiska beslut. Både långsiktiga uttalade politiska mål, rådande 
opinionsläge samt regeringssammansättning påverkar högskolesystemet. Någon ingående analys av 
den politiska aspekten på utbudets storlek och innehåll ges inte denna uppsats, istället beskrivs 
nedan sambandet mellan efterfrågan och utbud på högre utbildning i Sverige. Det är rimligt att anta 
förekomsten av ett simultant beroendesamband mellan efterfrågan på högskoleutbildning och 
utbudet av utbildningsplatser. Efterfrågan beror givetvis till en stor del på utbudet. Den omfattande 
expansionen av antalet studieplatser medförde ett kraftigt ökande antal studerande vid svenska 
lärosäten under slutet av 1980-talet.71 Samtidigt kan det antas att utbudet genom politiska beslut 
anpassas över tiden för att möta den uppkomna efterfrågan. De negativa ekonomiska effekter som 
en konjunkturnedgång leder till kompenseras ofta genom offentliga satsningar på tillförsel av 
resurser till högskolan och införandet av fler utbildningsplatser,72 exempelvis ökades antalet 
utbildningsplatser i samband med finanskrisen 2008 för att mildra dess effekter.73  

I den nedan föreslagna ekvationsmodellen (2.1) beskrivs varför utbudet, i formen av antalet 
utbildningsplatser, är en förklaringsfaktor för efterfrågan på högre utbildning. En förändring i utbudet 
som exempelvis en kraftig expansion av antalet tillgängliga utbildningsplatser leder sannolikt också 
till en ökning i den aggregerade efterfrågan. Det är problematiskt att argumentera för att efterfrågan 
bestäms av utbudet eller att det är utbudet som bestäms av efterfrågan. Verkligheten ligger troligtvis 
någonstans mittemellan dessa alternativ och kan beskrivas med en simultan ekvationsmodell:74  

(2.1) 

𝐷𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑆𝑡 + 𝛼2𝜹𝑡 + 𝑢𝑡 

𝑆𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑡 + 𝛽2�𝐷𝑡−𝑘

𝑘

𝑡=1

+ 𝛽3�𝐷𝑡+𝜃

∞

𝑡=1

+  𝛽4𝜸𝑡 + 𝜀𝑡 

𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑢𝑡, 𝜀𝑡) ≠ 0 

 

 

 

 

 

Efterfrågan antas bero på det givna utbudet (𝑆𝑡), i tidpunkten 𝑡, samtidigt som utbudet kan antas 
bero på efterfrågan i tidpunkten 𝑡, (𝐷𝑡), med andra ord en direkt anpassning för att möta 

                                                           
71 HSV länk nr.2 s.3 
72 SOU 2003:96 s.14-15 
73 Prop. 2009/10:1 - Utgiftsområde 16 s.69 
74 Egen modell, Se Gujarati & Porter (2009) Kap. 18-20 om simultana ekvationsmodeller 

I 2.1 är de endogent bestämda variablerna 𝐷𝑡 och 𝑆𝑡 efterfrågan respektive utbudet på högskole- och 
universitetsutbildning i tidpunkten 𝑡. 𝐷𝑡+𝜃 är en exogent bestämd prognos av efterfrågan i tidpunkten 𝑡 + 𝜃, variabeln 
∑ 𝐷𝑡+𝜃∞
𝑡=1  summerar samtliga prognoser om framtida efterfrågan som påverkar utbudet i tidpunkten 𝑡. Vektorerna 𝜹𝑡 

och 𝜸𝑡  fångar upp exogent bestämda aspekter som påverkar efterfrågan respektive utbudet i tidpunkten 𝑡. 
Slumptermerna 𝑢𝑡 respektive 𝜀𝑡 korrelerar med båda ekvationernas responsvariabler. D.v.s. att vid en omskrivning av 
modellens ekvationer i reducerad form och givet att modellen är korrekt formulerad, kan man visa att simultanitetsbias 
föreligger då 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝐷𝑡, 𝜀𝑡) ≠ 0 och 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑆𝑡,𝑢𝑡) ≠ 0. Se appendix.    
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efterfrågan. Det kan exempelvis vara en ny utbildning som snabbt formas och erbjuds (i samma 
tidsperiod), kanske i samarbete med näringslivet, för att möta en nyuppkommen, oväntad 
efterfrågeförändring från arbetsmarknaden.  

Strukturella omvandlingar och anpassningar i högskolesystemet som en följd av förändringar i 
efterfrågan är dock troligtvis oftast tidsfördröjda i en eller flera tidsperioder. Efterfrågans påverkan 
på utbudet kan därför tänkas följa en form av lagfördelningsstruktur indelad 𝑘 tidsperioder, (𝐷𝑡−1 +
 𝐷𝑡−2 + ⋯+ 𝐷𝑡−𝑘). De laggade endogena variablerna antas vara predeterminerade vid 
skattningstillfället i tidpunkten 𝑡. Lagfördelningens geometriska struktur måste bestämmas utifrån 
empirisk forskning, alternativt genom ett ekonomisk-teoretiskt rimlighetsantagande.  

𝑆𝑡 antas, i tidpunkten 𝑡, även påverkas utifrån olika prognoser av den förväntade efterfrågan i 
framtiden vilket fångas av variabeln ∑ 𝐷𝑡+𝜃∞

𝑡=1 . Prognoserna baseras på bland annat demografiska 
data över ålderskullarnas storlek75 och prognoser om arbetsmarknadens framtida behov.76 En 
expansion av utbudet i tidpunkten 𝑡 kan alltså förklaras av en förväntad efterfrågeökning 
nästkommande tidsperiod som en följd av kommande större årskullar. Det omvända förhållandet är 
också tänkbart, genom att en utbildning där en stor efterfrågan finns i tidpunkten 𝑡 ändå behåller sitt 
nuvarande utbud eftersom efterfrågan förväntas minska i tidpunkten 𝑡 + 𝜃. 

Modellen kan skrivas om i reducerad form där modellens endogena variabler 𝐷𝑡 och 𝑆𝑡 ställs upp 
som en funktion av samtliga predeterminerade variabler, alltså de exogent bestämda variablerna 
samt de lagfördelade endogena variablerna:77 

(2.2) 

𝐷𝑡 = 𝑓 ��𝐷𝑡−𝑘

𝑘

𝑡=1

,�𝐷𝑡+𝜃

∞

𝑡=1

,𝜸𝑡 ,𝜹𝑡� 

𝑆𝑡 = 𝑓 �𝜹𝑡 ,�𝐷𝑡−𝑘

𝑘

𝑡=1

,�𝐷𝑡+𝜃

∞

𝑡=1

,𝜸𝑡� 

 

 

Omskrivningen i reducerad form visar också att 𝐷𝑡 är en funktion av ∑ 𝐷𝑡−𝑘𝑘
𝑡=1 , och ∑ 𝐷𝑡+𝜃∞

𝑡=1  vilket 
förefaller logiskt, då en nedgång i efterfrågan i tidpunkten 𝑡 kan förklaras av ett ovanligt stort antal 
nya studerande i exempelvis tidpunkten 𝑡 − 1.78 Variabeln ∑ 𝐷𝑡+𝜃∞

𝑡=1  kan också tänkas ha en viss 
betydelse. Exempelvis kan det vara individer som påbörjar studier i tidpunkten 𝑡 på grund av 
vetskapen om att konkurrensen troligen kommer bli större i tidpunkten 𝑡 + 𝜃 på grund kraftigt 
ökande årskullar etc. Svårigheten att kvantifiera och precisera innehållet i vektorerna 𝜹𝑡 och 𝜸𝑡, samt 
identifikationsproblemet som det simultana sambandet mellan 𝐷𝑡 och 𝑆𝑡 medför, visar på 
komplexiteten i ett försök att estimera efterfrågan på högre utbildning.  

                                                           
75 HSV länk nr 3 s.5 
76 HSV länk nr 4 s.28-36 
77 Se Gujarati & Porter (2009) Kap. 18-20 
78 HSV länk nr 5 s.2-3 

(2.2) Båda modellens ekvationer blir oidentifierade, oavsett lagfördelning, eftersom villkoret (𝐾 − 𝑘) < (𝑚 − 1), där 𝐾 
är antalet predeterminerade variabler i modellen, 𝑘 antalet predeterminerade variabler i ekvationen och 𝑚 är antalet 
endogena variabler i ekvationen. Se Gujarati & Porter (2009) Kap. 18-20 
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En ytterligare kommentar om utbudet som förklaringsvariabel till efterfrågan på 
universitetsutbildning är att utbudet i flertalet specifika fall inte alls speglar den faktiska efterfrågan. 
Ett uppenbart exempel är långa och för samhället kostsamma universitetsutbildningar inom 
exempelvis medicinområdet där den generellt stora efterfrågan på dessa utbildningar inte avspeglas i 
utbudet. Detta medför en stor konkurrensutsättning om de förhållandevis få tillgängliga platserna. I 
dessa fall är utbudet ett dåligt mått på den faktiska efterfrågan. Sammanfattningsvis kan man dock 
konstatera att det simultana sambandet mellan utbud och efterfrågan gör att utbudet är en relevant 
faktor som bör beaktas när man studerar efterfrågan på högre utbildning.  

2.3.2 Årskullarnas storlek  
Den demografiska aspekten på såväl hur många som börjar studera som antalet tillgängliga 
utbildningsplatser är viktig att ha i en åtanke vid en studie av högskole- och universitetssystemet.79 
Högskoleverket menar exempelvis att den stora ökningen av antalet nya studenter hösten 2007 till 
stor del kan förklaras av större årskullar.80 Den svenska studentpopulationen har tillsammans med de 
andra nordiska länderna en relativt stor ålderspridning81, men merparten av högskolenybörjarna i 
Sverige ingår i åldersgruppen 24 år eller yngre. Under läsåret 2009/10 ingick 63 200 av totalt 74 300, 
eller cirka 85%, av de svenska högskolenybörjarna i denna åldersgrupp.82  

Figur 3 – Förändringen i årskullarnas storlek och antalet högskolenybörjare 

Källa: Egna beräkningar efter statistik från SCB och HSV  

 

 

                                                           
79 HSV länk nr 2 s.23 
80 HSV länk nr 3 s.5 
81 HSV länk nr.10 s.15 
82 SCB länk nr 3 s.8  
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I figur 3 visas två indexerade tidsserier över förändringen av antalet högskolenybörjare i förhållande till förändringen i 
årskullarnas storlek. 
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Som figur 3 ovan visar har åldersgruppen 18-24 åringar en viss inneboende tröghet i sin 
förändringstakt då det varje år enbart tillkommer en årskull samtidigt som en annan försvinner. Vid 
en grafisk tolkning kan man konstatera att antalet högskolenybörjare i Sverige har mer än 
fördubblats på 15 års tid samtidigt som storleken på gruppen 18-24 åringar enbart har ökat med 
ungefär 20% under samma tidsperiod. 

Vidare har medianåldern för svenska högskolenybörjare under tidsperioden 2004/05 till 2008/09 
varit 21 år och 49% av samtliga nybörjare var 2008/09 under 22 år.83 Med stöd utifrån ovanstående 
statistik kan man således argumentera för att antalet ingående individer i ålderskategorin 18 till och 
med 24-åringar representerar en övervägande majoritet av de som varje år påbörjar en 
högskoleutbildning.  

2.3.3 Avståndet – betydelsen av den geografiska lokaliseringen 
En annan förklaringskomponent för efterfrågan är utbudets geografiska lokalisering. Begränsade 
möjligheter till pendling och andra kommunikationsmedel kan leda till att individer måste flytta för 
att kunna påbörja högre studier. De ekonomiska kostnader som uppstår vid en flytt eller 
återkommande pendlingskostnader kommer följaktligen att beaktas vid individers val att påbörja en 
högskoleutbildning. En låg tillgänglighet till högskolestudier kräver att andra incitament för individen 
att börja studera är starkare än vid en hög tillgänglighet, allt annat lika. Avståndet påverkar således 
individers alternativkostnad, där en lägre tillgänglighet medför högre resekostnader.  

Den geografiska lokaliseringen kan även inverka på efterfrågan då alla människor inte har möjlighet 
att flytta. En del kan ha bildat familj och köpt bostad medan andra inte vill flytta. Svårigheter eller 
ovilja att flytta kan leda till att individer istället väljer att arbeta i hemkommunen trots att de har ett 
reellt intresse av att påbörja högre studier. Under tidsperioden 1985 till 1996 ökade den regionala 
förankringen och den geografiska tillgängligheten i Sverige genom såväl en kraftig expansion som en 
decentraliseringsprocess av det svenska högskolesystemet. Expansionen kan dels ses ur det 
samhällsekonomiska perspektivet att den syftade till att stimulera tillväxt och motverka arbetslöshet 
i utsatta regioner. Reformen kan samtidigt också ses ur ett samhällssocialt perspektiv då den innebar 
en ökad tillgänglighet till högskoleutbildning för grupper som tidigare haft långt till campusorter.84 På 
grund av denna decentraliseringsprocess finns det i Sverige numera minst en högskola i varje län.85   

Avståndet kan mätas rent geografiskt i formen av individers avstånd från bostaden till närmaste 
campus, eller i formen av ett ekonomiskt avstånd där resekostnaderna beaktas.86 Det ekonomiska 
avståndet skulle i sådant fall baseras på individens resekostnad från bostaden till närmaste lärosäte 
och vilket troligen skulle ge ett bättre mått på individens tillgänglighet till högre utbildning då den 
faktiska kostnaden kan kvantifieras. Resekostnaden skulle således variera mellan olika grupper och 
innefatta både återkommande pendlingskostnader samt omflyttningskostnader. För personer med 
att långt avstånd till ett lärosäte skulle resekostnaderna bli större och följaktligen även inverka på 
efterfrågan. Det geografiska avståndet kan dock tänkas ha en avtagande marginaleffekt. Skillnaden 
mellan 50km eller 60km till ett lärosäte har troligen en större betydelse för efterfrågan än 250km 
eller 260km. Polzin (1984) studerade hur konjunkturen och avståndet påverkade antalet nya 

                                                           
83 SCB länk nr 4 s.7 
84 Andersson & Wilhelmsson (2004) s.3 
85 HSV länk nr. 6 
86 Se exempelvis Isard & Freutel (1954) 
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studenter i den amerikanska delstaten Montana. För avståndsvariabeln visade sig inversen vara det 
bästa avståndsmåttet87 vilket underbygger teorin om ett icke-linjärt avtagande i betydelsen av den 
geografiska lokaliseringen.88  

Ytterligare en aspekt beträffande avstånd till högskolor och universitet som fått ökad betydelse på 
senare år är distansutbildning. Under en tioårsperiod från hösten 1999 till hösten 2009 ökade antalet 
personer som bedrev studier på distans från 8% till 22% av den totala studentpopulationen . Värt att 
nämna i sammanhanget är dock att ungefär en fjärdedel av de distansstuderande samtidigt också 
läste på ett campus.89 År 2010 rapporterades det att 19% av de svenska studenterna bedrev sina 
högskolestudier enbart via  distansutbildning.90 Detta är visserligen betydande del av populationen, 
men samtidigt studerar trots allt fortfarande den stora merparten på traditionella platsbundna 
utbildningar där den geografiska lokaliseringen har betydelse.  

2.3.4 Individspecifika sociala faktorer 
Utbildning är även en viktig fråga för de flesta individer eftersom valet kommer avgöra de framtida 
karriärmöjligheterna och löneutvecklingen. Förutom de ekonomiska faktorerna påverkas individens 
val även av psykologiska aspekter som har en inverkan på individens livsglädje. En högskoleutbildning 
innebär ökade möjligheter, men kräver samtidigt en arbetsinsats som många gånger kan uppfattas 
som påfrestande.91 Dessa påfrestningar utgör följaktligen en del av individens alternativkostnad. Om 
individens upplevda strävande genom arbetsinsatsen överstiger den nytta som de ökade 
möjligheterna innebär kan studierna ha en negativ effekt på individens livsglädje. Ytterligare en 
aspekt i sammanhanget är att ökade möjligheter kan antas leda till ångest när man ställs inför många 
beslutsalternativ. När en individ har många alternativ ökar risken att göra ett felaktigt val, samtidigt 
som det även kan innebära svårigheter att vara nöjd och känna tillfredsställelse med enbart ett av 
alternativen.92   

Såväl svenska som utländska studier av social mobilitet har visat att olika sociala grupper har 
varierande möjligheter att utbilda sig. Individer ifrån högre samhällsklasser tenderar att prestera 
bättre i skolan än personer ifrån de nedre samhällskikten och i högre utsträckning gå vidare till högre 
och mer prestigefyllda utbildningar.93 Höga betyg i tidigare studier ökar intresset för universitets- och 
högskolestudier, allt annat lika.94 Benägenheten att studera på högskola är följaktligen tydligt socialt 
skiktad. Individer med högutbildade föräldrar är överrepresenterade i högskole- och 
universitetsutbildning och personer med lågutbildade föräldrar är underrepresenterade. Ju högre 
utbildningsnivå föräldrarna har uppnått desto större sannolikhet är det att deras barn påbörjar en 
högre utbildning.95   

Snedrekryteringen inom det svenska högskolesystemet beror till stor del på skillnader i betyg, men 
även andra faktorer som hemförhållanden och ämnesval påverkar. Litteraturen berör en mängd 
faktorer till vad som förklarar snedrekryteringen. Några exempel är genetiskt medfödda skillnader 

                                                           
87 Polzin (1984) s. 22 
88 Se Kapitel 3- 3.2.3 Avståndsvariabeln s.25-26 
89 HSV länk nr. 7 s.32 & 41 
90 HSV länk nr. 2 s.38 
91 Se bl.a. Ferrante (2009) och Alstadsater et al. (2008) 
92 Se bl.a. Ferrante (2009) och Alstadsater et al. (2008) 
93 Ranehill (2002) s.3 
94 Andersson & Wilhelmsson (2004) s.82 
95 HSV länk nr 2 s.25 
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mellan individer, skillnader i hemmiljö och uppväxtvillkor, föräldrarnas utbildning, sociala klass och 
ekonomiska ställning, geografisk närhet och uppväxtort, familjestruktur, etnicitet m.fl.96 Forskningen 
är inte enig om vilka faktorer som påverkar snedrekryteringen mest, men föräldrarnas 
utbildningsnivå, socioekonomiska status och ekonomiska ställning har visat sig vara centrala för att 
förstå mekanismerna bakom den sociala snedrekryteringen till högre utbildning.97 Sverige nämns 
dock ofta som ett föregångsland, i jämförelse med andra europeiska länder, när det gäller att 
motverka social snedrekrytering till högre utbildning. Reformerna i skolväsendet har systematiskt 
syftat till att förhindra en uppdelning mellan samhällsklasser när det kommer till utbildning.98 
Fortfarande har likväl den sociala bakgrunden en betydande effekt på snedrekryteringen till 
högskoleutbildning i Sverige. 

2.4 Aggregerad efterfrågefunktion  
Med utgångspunkt i redogörelsen av vad som bestämmer efterfrågan på högre utbildning i Sverige 
har slutligen en aggregerad efterfrågefunktion för högskoleutbildning, 𝐷 definierats. Utifrån 
uppsatsens avgränsning inkluderas de förklarande ekonomiska och strukturella faktorerna som 
beskrivits i detta kapitel i denna funktion. Vektorn 𝜸 representerar övriga samhällsspecifika 
faktorer. 𝜹 är en individspecifik vektor för övriga aspekter som de sociala faktorerna där individens 
preferenser, begåvning, sociala status, familjetradition, framgång i tidigare studier etc. inkluderas. 
Den aggregerade efterfrågefunktionen kan slutligen definieras som: 

(2.3) 

𝐷 = 𝑓(𝐶,𝐹,𝑅, 𝑆,𝑌, 𝐿,𝑈,𝜸,𝜹) 

 

 

 

De individuella nyttofunktionerna för högskolestudier ser dock olika ut mellan individer i Sverige. 
Efterfrågesamband på aggregerad nivå säger en del om individernas nyttofunktioner, men då 
individuella preferenser varierar beträffande högskoleutbildning bör man iaktta en viss försiktighet 
med en alltför ingående tolkning av den härledda efterfrågefunktionen. Det finns flertalet personer 
som inte vill studera oavsett nivån på exempelvis utbildningspremien. De ekonomiska och 
strukturella faktorerna som berörts i detta kapitel bör snarare ses utifrån en generell aggregerad 
efterfrågemodell och inte en utförlig specifik modell där alla individuella preferenser beaktats.  

                                                           
96 Ranehill (2002) s. 10-19 
97 Ibid. s.36 
98 Ibid. s.4-5 

(2.3) 𝐶 är storleken på individens alternativkostnad, 𝐹 är möjligheten för individen att finansiera sina studier, 𝑅 är 
utbildningspremiens storlek, 𝑆 är det givna utbildningsutbudet, 𝑌 är årskullarnas storlek, 𝐿 är avståndet till 
högskoleutbildning, 𝑈 är arbetsmarknadsläget och vektorerna 𝜸 och 𝜹 utgör övriga relevanta faktorer. 
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Kap. 3 - Val av ekonometrisk modell  
Den ekonometriska modellen har avgränsats till att studera effekten av arbetslösheten och dess 
påverkan på efterfrågan på högskoleutbildning. Ur den tidigare introducerade efterfrågefunktionen 
kan en förenklad variant av efterfrågefunktion anpassas där de variabler som ämnas studeras 
närmare i denna undersökning kan särskiljas från relevanta övriga variabler. Funktionen kan skrivas 
som: 

(3.1) 

𝐷 = 𝑓(𝑈,𝑌, 𝐿,𝝀) 

 

 

Utifrån denna uppställning kommer i detta kapitel de definierade variablerna i efterfrågefunktionen 
att behandlas närmare.   

3.1 Modellens responsvariabel 
Ur validitetssynpunkt är valet av responsvariabel vitalt då det är den variabeln som ska fånga upp 
efterfrågan på högre utbildning i Sverige. Det finns alternativa variabler som kan fungera som mått 
på efterfrågan. Det går att exempelvis undersöka antalet sökande studenter, antalet registrerade 
studenter, antalet högskolenybörjare, övergångsfrekvensen eller sökandetrycket. Förutom att 
variablerna ger något olika mått på efterfrågan, varierar även tillgängligheten på data och 
förekomsten av konsekventa data över längre tidsperioder.   

3.1.1 Högskolenybörjare som mått på efterfrågan  
I den här undersökningen kommer efterfrågan att mätas genom antalet nybörjare, d.v.s. inflödet 
eller nytillskottet av nya studenter på svenska högskolor och universitet. Enligt Högskoleverket kan 
nybörjare definieras som "en student som för första gången är registrerad i svensk grundläggande 
högskoleutbildning".99 Detta är ett av få efterfrågemått där en väsentlig mängd data finns tillgänglig 
under undersökningsperioden. 

Det föreligger dock en problematik i att välja ett efterfrågemått som är baserat på hur många som 
faktiskt påbörjar studier då detta givetvis beror på hur många utbildningsplatser som finns 
tillgängliga i den tidpunkten. Den konkurrens som uppkommer om det givna utbudet fångas inte upp, 
vilket gör att den verkliga efterfrågan blir svår att estimera. Statistiken visar enbart de som faktiskt 
påbörjar studier och ger inget mått på antalet sökande i förhållande till antalet utbildningsplatser. 
Med andra ord, det är problematiskt att särskilja efterfrågan från utbudet då det simultana 
beroendet innebär ett identifikationsproblem.  

Detta medför att det efterfrågeöverskott som förekommer, (d.v.s. att det finns fler personer som vill 
studera än antalet tillgängliga platser), ej går att mäta med detta val av responsvariabel. Exakt hur 

                                                           
99 HSV länk nr.8 

I (3.1) är 𝑈 arbetsmarknadsläget, 𝑌 är årskullarnas storlek, 𝐿 är avståndet till högre utbildning. Vektorn 𝝀 en samhälls- 
och individspecifik vektor för alla övriga variabler.  
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stort problem detta innebär är svårt att uppskatta, men det är rimligt att anta att ett betydande 
efterfrågeöverskott existerar. Medvetenheten om denna begränsning är centralt för den analys av 
efterfrågan som görs i denna undersökning.  

Vidare föreligger det en stor heterogenitet i gruppen högskolenybörjare, då vissa kan antas vara i 
stort sett okänsliga då de skulle ha påbörjat studier oavsett arbetslöshetsgraden i kommunen. Detta 
medför också en begränsning som medför att en alltför långtgående analys bör undvikas. Tidigare 
studier har också visat att gruppen högskolenybörjare var mindre känsliga för förändringar i 
arbetsmarknadsläget än gruppen sökande vilket förklarades med det begränsade givna utbudet.100  

Efterfrågemåttet högskolenybörjare har trots sina begränsningar valts, dels för att det är ett av få 
mått där data finns tillgänglig och dels för att ett mått med faktiskt studerande visar på individers 
reella intresse av att studera. Antalet nybörjare har även ofta använts som efterfrågemått inom den 
tidigare forskningen101.  

För att erhålla så många observationer som möjligt har data beträffande antalet högskolenybörjare 
insamlats på kommunnivå för 288 kommuner i Sverige102. Högskoleverket har tillgång till antalet 
nybörjare per kommun ifrån höstterminen 1993, men för att överensstämma med data berörande 
övriga förklaringsvariabler har insamlingsperioden avgränsats till 1996-2010. Approximativt är antalet 
observationer 4300 och det större datamaterialet innebär att starkare statistiska samband kan göras 
och fler förklaringsvariabler kan inkluderas utan någon större risk att förlora allt för många 
frihetsgrader.  

3.1.2 Alternativa mått på efterfrågan  
Att studera exempelvis det totala antalet registrerade studenter, som är vanligt förekommande i 
framförallt amerikanska studier103, kan vara ett sämre mått på efterfrågan då återkommande 
studenter antagligen inte påverkas lika kraftfullt av läget på arbetsmarknaden som nybörjare gör. 
Studenter som ska fortsätta sina programstudier skulle förmodligen i högre grad valt att studera, 
oavsett arbetsmarknadsläget. Dock kan individer som redan tidigare studerat och som återupptar 
sina studier efter att ha förlorat sitt jobb under exempelvis en lågkonjunktur lättare fångas upp vid 
studerandet av antalet registrerade studenter. Hur stor denna grupp kan vara är svår att bedöma, 
men den bör nämnas i sammanhanget då gruppen mycket väl kan vara en av de som är mest känsliga 
för förändringar i arbetslösheten. 

Likaså kan användandet av antalet sökande studenter som mätenhet ge en missvisande bild av hur 
den reella efterfrågan egentligen ser ut då många kan söka utan att ha en tanke på att påbörja högre 
studier. Om man inte undersöker antalet sökande mister man å andra sidan de studenter som 
egentligen vill studera, men som inte kan det p.g.a. exempelvis för dåliga betyg då utbudet av 
högskoleplatser är begränsat. Det är förmodligen också dessa individer som är mest känsliga för 
förändringar då personer med höga betyg förmodligen ignorerar arbetsmarknadsläget och väljer att 
studera ändå. Alla individer som söker till en högre utbildning visar upp någon form av vilja att 
studera och bör följaktligen optimalt mätas i efterfrågan. Brist på konsekvent data beträffande 
antalet sökande över en längre tidsperiod omöjliggör dock valet av detta mått i vår undersökning.  

                                                           
100 Andersson & Hagsten (2009) s.85 
101 Se bl.a. Polzin (1984), Duchesne & Nonneman (2000), Andersson & Hagsten (2009) och HSV länk nr. 10 
102 Knivsta och Nykvarn har exkluderats ifrån materialet då kommunerna bytt identitet. 
103 Se exempelvis Sakellaris & Spilimbergo (2000) där variabeln "Enrollment" analyseras. 
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Övergångsfrekvensen beräknas som andelen av de individer som slutför gymnasiet ett visst läsår och 
som påbörjar högskolestudier.104 Med detta mått undviks problematiken med årskullarnas storlek, 
men då medianåldern för påbörjandet av högskolestudier ligger över 21 år är det troligen inte ett 
lämpligt mått vid en studie av efterfrågan.   

Sökandetrycket utgörs av kvoten mellan antalet sökande och antalet platser. Höstterminen 2009 
sökte exempelvis 172 801 personer till sammanlagt 88 785 platser vilket ger ett sökandetryck på 
ungefär 1,95 sökande per plats. Då ett simultant samband antas finnas mellan efterfrågan och 
utbudet beaktas det med detta efterfrågemått, då antalet sökande troligtvis beror på antalet platser. 
Brist på konsekvent data gör att sökandetrycket inte blir lämplig i denna undersökning. HSV redovisar 
statistik före och efter 2007 då införandet av ett nytt antagningssystem 2007 medförde en annan 
metod för att sammanställa sökandetrycket.  Direkta jämförelser över tiden blir därmed direkt 
olämpliga.105   

3.1.3 Viktning med åldersgrupper 
Användningen av antalet nybörjare i absoluta tal är dock inte ett helt optimalt mått för att studera 
efterfrågan på högre utbildning. Utifrån diskussionen om vår efterfrågefunktion kan man utläsa att 
den demografiska sammansättningen via årskullarnas storlek korrelerar med antalet nybörjare varje 
år.106 Vid stora årskullar ökar antalet potentiella nybörjare då fler individer kan söka och påbörja en 
högre utbildning. Dessutom är datamaterialet baserat på kommunspecifik data, vilket medför att det 
absoluta antalet högskolenybörjare varierar med kommunens storlek. För att hantera denna 
problematik är data insamlat ifrån varje kommun beträffande det totala antalet individer inom 
årskullarna 18-24 år under undersökningsperioden.  

Datamaterialet är hämtat ifrån SCB:s befolkningsstatistik där en egen sammanslagning av årskullarna 
har gjorts. Intervallet 18-24 år tar sin utgångspunkt i att merparten av högskolenybörjarna i Sverige 
ingår i åldersgruppen 24 år eller yngre. En begränsning med att endast studera detta åldersintervall 
är att nybörjare över 24 år inte beaktas i transformeringen. Detta är dock ofrånkomligt då tillgänglig 
data inte uppger nybörjarnas ålder, men merparten finns troligen i denna ålderskategori. En annan 
problematik med variabeltransformationen är skillnaderna inom den valda åldersgruppen. Då 
medianåldern är 21 år och nästan hälften av högskolenybörjarna är under 22 år skulle en inbördes 
viktning ge en mer precis variabeltransformation. Då data över kvoten nybörjare i varje enskild 
åldersgrupp saknas görs enbart en generell transformation för att beakta förändringen i 
ålderskategorin 18-24 åringar. Responsvariabeln blir följaktligen definierad som en kvot: 

(3.2) 

𝐷𝑖𝑡
𝑌𝑖𝑡

 

 

 

                                                           
104 SCB länk nr.6  
105 HSV länk nr. 11 
106 HSV länk nr 2 s.23 

I (3.2) är 𝐷𝑖𝑡 antalet högskolenybörjare i kommun 𝑖, tidpunkten 𝑡, och  𝑌𝑖𝑡 är storleken på årskullen 18-24 åringar i 
kommun 𝑖, tidpunkten 𝑡. Se även appendix.  
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3.2 Modellens förklaringsvariabler 
3.2.1 Variabel som mått på arbetslösheten 
I internationella studier kan exempelvis BNP/capita vara ett bättre anpassat mått vid en komparativ 
studie av sambandet med efterfrågan.107 I undersökningar som istället fokuserar på ett specifikt land 
verkar arbetslösheten snarare vara ett mer lämpligt mått.108 Läget på arbetsmarknaden kan 
betraktas ur perspektivet om individers olika alternativkostnader, vilka sammansatt har en påverkan 
på den aggregerade efterfrågan.    

Då den officiella arbetslösheten i Sverige omfattar den procentuella andelen arbetslösa i 
befolkningsgrupperna 16-64 år kan man argumentera för att det är väldigt grovt mått på 
arbetsmarknadsläget i en undersökning om efterfrågan på högre utbildning. Merparten av landets 
16- och 17-åringar är exempelvis inte behöriga att påbörja en högre utbildning då de ännu inte har 
gått ut gymnasiet. För att kunna analysera arbetslöshetens påverkan på högskolenybörjarna har 
istället ungdomsarbetslösheten (18-24 år) i varje kommun valts som förklaringsmått.  

Figur 4 – Ungdomsarbetslösheten och antalet högskolenybörjare i Sverige 

 

Källa: Egna beräkningar efter statistik från SCB och AMS 

 

 

                                                           
107 Se Sakellaris & Spilimbergo (2000) 
108 Se bl.a. Andersson & Hagsten (2010) och Polzin (1984)  
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Figur 4. Diagrammet visar att antalet högskolenybörjare mer än fördubblats under tidsperioden 1996 till 2010. Den 
avstannande expansionen mellan åren 2002 och 2006 kan till delvis förklaras av mindre årskullar då nybörjarkvoten 
sjönk under dessa år. Den höga riksgenomsnittliga ungdomsarbetslösheten under slutet av 90-talet sjönk sedan i början 
av 00-talet för att sedan dess fluktuerat kring ca 5-6%.   
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Högskoleverket, (2009) använde ungdomsarbetslösheten i åldrarna 16-19 år som förklaringsvariabel, 
som visserligen fångar in arbetsmarknadsläget för 18- och 19-åringarna, men samtidigt missar 
arbetsmarknadsläget för den 21-årige mediannybörjaren. Den svenska studentpopulationen är 
förhållandevis spridd i åldersfördelning, men majoriteten av högskolans nybörjare är 24 år eller 
yngre109, vilket innebär att ungdomsarbetslösheten i åldersgruppen 18-24 år är ett lämpligt mått ur 
validitetssynpunkt.  

Förklaringsvariabeln är baserad på Arbetsförmedlingens statistiska sammanställning av 
ungdomsarbetslösheten i respektive kommun under 1996-2010.110 Arbetsförmedlingens definition av 
arbetslösa är: ”Arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på 
arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt 
program”111 Ungdomsarbetslösheten inkluderas även den inom denna definition där dock antalet 18-
24 åringar har separerats ifrån den övergripande nivån på arbetslösheten. För kommunspecifik data 
över den aktuella tidsperioden 1996-2010 är det AMS siffror som är tillgängliga.112 Datamaterialet 
redovisas i relativa frekvenser där den procentuella andelen arbetslösa i befolkningsgruppen 18-24 år 
anges för respektive kommun.  

3.2.2 Avståndsvariabeln 
Avståndsaspekten har begränsats till ett geografiskt avstånd då ett ekonomiskt mätvärde ligger utom 
ramarna för denna uppsats. Måttet är inte optimalt utifrån uppsatsens diskussion om lokalisering, 
men bör ändå ge en fingervisning i hur avståndet påverkar effekten av förändringar i arbetslösheten. 
Med utgångspunkt ifrån den tidigare forskningen113 kommer dock avståndsvariabeln endast 
användas för att undersöka vilken effekt den har på ungdomsarbetslöshetens påverkan på 
nybörjarkvoten. Variabeln kommer således att ingå som en komponent i en interaktionsterm där 
arbetslösheten analyseras i förhållande till det geografiska avståndet. Avståndet ingår inte som en 
egen förklaringsvariabel i den ekonometriska modellen. Detta motiveras med att uppsatsen är 
avgränsad till att enbart studera effekten på efterfrågan från förändringar i arbetslösheten. Dock kan 
denna effekt tänkas variera med det geografiska avståndet, vilket motiverar interaktionstermen.   

Från respektive kommuns huvudort har avståndet, i form av vägsträcka uttryckt i kilometer, mätts till 
närmaste ort som har ett universitets- eller högskolecampus. Med campusorter menas förutom de 
huvudsakliga lärosätesorterna även de orter som har ett campus. Ett exempel är Linköpings 
universitet som har ett campus i Norrköping vilket även gör Norrköping till en campusort. 
Högskoleverket listar 77 orter i landet som campusorter, medan antalet orter med lärosäten uppgår 
till 31.114 Mindre institutioner har ej beaktats i denna uppsats, utan enbart campus som tillhör de 
största lärosätena i landet beträffande antalet studerande på grundnivå.115 Avståndet antas vara 
konstant över tiden, något som innebär en viss begränsning i undersökningen då det trots allt skett 
strukturella högskoleförändringar under observationsperioden 1996 till 2010. Främst rör det sig dock 
om organisatoriska förändringar och högskolor som övergått till universitet, vilket inte har påverkat 
avståndet. I flertalet kommuner, i främst södra Sverige, finns det en närhet till flertalet lärosäten. Här 

                                                           
109 SCB länk nr. 3 s.8  
110 AMS länk nr.1 
111 AMS lank nr 4 s.18 
112 AMS länk nr.3 
113 Se Polzin (1984) 
114 Ibid. s.38 
115 HSV länk nr.9 
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har avståndet till den närmaste orten med ett campus använts, även om ett större lärosäte finns i 
närområdet. Denna avvägning har gjorts för att vara konsekvent beträffande mätningen av 
avståndet. Följaktligen är exempelvis Katrineholms avstånd baserat på Linköpings universitets 
campus i Norrköping, även om antalet studenter och utbildningsplatser i Norrköping är betydligt 
färre än i Linköping. I en optimal mätmetod borde avståndet till alla lärosäten aggregeras och viktas 
efter sin storlek, vilket dock snabbt blir komplicerat. Varje lärosäte har dessutom en individuell 
attraktionskraft, baserad på såväl kvalitativa som kvantitativa faktorer. Avståndet, antalet 
studieplatser och variationen i utbildningsutbudet kan enkelt kvantifieras, men andra kvalitativa 
aspekter på attraktionskraften som exempelvis kvalité och rykte är svårare att estimera. Den ideala 
mätmetoden vore att på något sätt mäta ett genomsnittsavstånd till samtliga utbildningsplatser på 
samtliga lärosäten i förhållande till respektive kommun. Optimalt skulle möjligen lärosäten med 
många utbildningsplatser inom många ämnesområden viktas högre i mätningen för att ge dessa 
lärosäten en större betydelse än mindre institutioner och campus.  

Utifrån teorin om ett icke-linjärt avtagande av avståndets betydelse kan följande 
variabeltransformation vara tillämplig:  

(3.3) 

1
𝐿𝑖

= 𝐿𝑖−1 

Vid en variabeltransformering till icke-linjär form uppkommer ett matematiskt problem för 
campusorterna då avståndet där är 0km. Alla observationer har därför adderats med 50 km. Kvoten 
utvecklas med hänsyn till konstanten: 

(3.4) 

1
𝐿𝑖 + 50

 

Figur 5 – Den inverterade funktionen för avståndsvariabeln 

 
Källa: Egna beräkningar 
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3.2.3 Förekomsten av en tidsfördröjd påverkan  
Det är ekonomisk-teoretiskt rimligt att anta en tidsmässig fördröjning för arbetsmarknadsläget 
påverkan på antalet högskolenybörjare. Tröghet och ekonomiska eftersläpningar, s.k. lags, har intagit 
en central roll inom såväl den nationalekonomiska teoribildningen som den ekonometriska 
modelleringen.116 Ekonomisk teori har belyst att på grund av psykologiska, tekniska och 
institutionella anledningar kan en förklaringsvariabel först påverka en responsvariabel efter en viss 
tidsfördröjning. Detta fenomen är i synnerhet betydelsefullt vid studerandet av tidsserier där 
dynamiska variabler som arbetslöshet eller BNP i regel analyseras.117  

De psykologiska skälen till lags kan förklaras utifrån att individers vanemönster medför en viss 
tröghet i anpassningsförmågan. Exempelvis vet sällan en individ som erhåller en kraftig 
inkomstminskning eller inkomstökning hur deras förändrade budget kommer att påverka deras 
konsumtionsmönster. Resultatet blir på kort sikt en oförändrad konsumtionsnivå, men över tiden lär 
sig dock personen vilken konsumtionsnivå som förefaller sig vara rimlig utifrån den nya 
budgetrestriktionen. Inkomsteffekten får således genomslag först efter en viss anpassningsperiod 
som varierar i beroende på huruvida effekten bedöms som permanent eller övergående.118  

Utifrån teorin om att osäkerheten kring om en förändring är tillfällig eller permanent leder till 
uppkomsten av lags, är det rimligt att anta att det är vanligt förekommande med en tidsfördröjning i 
beslutet att börja studera. En individ som övergår i arbetslöshet kan exempelvis tänkas avvakta 
arbetsmarknadens utveckling under en viss tidsperiod. I denna väntan på ett nytt arbetstillfälle sker 
en anpassningsmekanism som kanske leder till att individen efter en tids avvaktan väljer att utbilda 
sig istället för att fortsätta söka arbete. Att påbörja en utbildning föregås av en mängd avgörande 
beslut som måste fattas av individen, exempelvis kan en geografisk omflyttning vara nödvändig för 
att kunna påbörja en universitets- eller högskoleutbildning. Just aspekten att individers vanemönster 
har en viss omställningstid ger ett teoretiskt stöd för att förekomsten av lags bör beaktas i en studie 
av hur förändringar i arbetslösheten påverkar på antalet högskolenybörjare.   

Förutom psykologiska anledningar till lags finns även institutionella förklaringar119 som bör beaktas 
vid en studie av antalet högskolenybörjare över tiden. Säsongsvariationen i högskolesystemets 
utformning gör att man intuitivt kan anta upp till ett års tidsfördröjning enbart av institutionella skäl. 
Om en individ blir arbetslös strax efter den sista ansökningsdagen till högskole- och 
universitetsutbildningar är merparten av systemets utbildningar inte tillgängliga förrän 
nästkommande år.  Visserligen finns det möjligheter till att läsa såväl sommarkurser som att påbörja 
fristående kurser redan under nästkommande termin, men utbildningssystemets utformning kan 
ändå betraktas ge upphov till institutionella lags. I tidigare ekonometriska studier av efterfrågan på 
högskoleutbildning har laggade förklaringsvariabler visat sig vara signifikanta.120 Dock bör viss 
försiktighet iakttas vid tolkningen av långa lagstrukturer som saknar en rimlig ekonomisk-teoretisk 
förklaring.  Introduktionen av laggade förklaringsvariabler bör enbart användas om det finns starka 
teoretiska skäl för det och om datamaterialets kvantitativa och beroende egenskaper tillåter det.121    

                                                           
116 Gujarati & Porter (2009) s. 622-23 
117 Hsiao (2003) s.268-269 
118 Gujarati & Porter (2009) s. 622-23 
119 Ibid. s.622-23 
120 Se bl.a. Sakellaris & Spilimbergo (2000) 
121 Nerlove (1972) 
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För att ta hänsyn till eventuella tidsmässiga fördröjningar för arbetslöshetens påverkan på antalet 
högskolenybörjare kommer samtliga förklaringsvariabler att laggas en respektive två perioder. Ett 
ekonomisk-teoretiskt antagande är att en tidsfördröjning på en period torde vara den mest rimliga, 
framförallt på grund av institutionella faktorer som antagningssystemets utformning. Hur lång 
lagstruktur som bör införas är huvudsakligen en empirisk fråga. Även om grundmodellen kommer ha 
en tidsperiods lagfördelning kommer även två tidsperioder att studeras närmare. Lagfördelningar 
längre än två tidsperioder kan vara svårare att finna teoretiskt stöd för. 

3.3 LSDV-modell med fixa effekter 
Datamaterialets sammansättning och egenskaper innebär att tvärsnitts- och tidsseriedata 
kombineras och bildar ett paneldatamaterial, även kallad ett longitudinellt material. Panelen innebär 
att mer information kan utvinnas av det tillgängliga datamaterialet vilket ger mer effektiva 
estimatorer. Dessutom ger ett omfattande datamaterial fler tillgängliga frihetsgrader och mindre 
korrelation mellan de ingående variablerna.122 Att studera samma observationsenheter över tiden 
innebär dessutom att de dynamiska effekterna av olika variabler kan analyseras. Vidare minimerar 
paneldata den bias som kan uppstå om man slår ihop kommundata till en aggregerad estimation, 
vilket blir aktuellt i detta fall. De 288 kommunerna observeras under samma tidsperiod 1996-2010 
vilket medför att varje kommun får lika många observationer och en balanserad panel blir 
tillämpbar.123  

Då paneldatamaterialet är baserat på kommundata föreligger heterogenitet bland observationerna. 
För att hantera detta är en LSDV-modell, (Least Square Dummy Variable) med fixa effekter lämplig.124 
LSDV-modellerna kommer att skattas med vanlig OLS-skattning. (Ordinary Least Square) där 
parametrarna är linjära men där variablerna kan anta en icke-linjär form.125 De ekonometriska 
skattningarna baseras på en two-way fixed effects model där såväl kommunspecifika som 
tidsspecifika dummyvariabler introduceras.  

Varje kommun får en egen dummy 𝛼𝑖 och även varje tidsperiod tilldelas en dummy 𝛼𝑡. Då alla 
kommuner och tidsperioder i paneldatamaterialet tilldelas en dummyvariabel utelämnas modellens 
gemensamma interceptterm i skattningarna för att undvika situationen med perfekt kollinjäritet (den 
s.k. dummyvariabelfällan).126 Den skattade regressionslinjen kommer representera ett hypotetiskt 
aggregerat genomsnitt där de kommun- och tidsspecifika dummyvariablerna representerar en positiv 
eller negativ avvikelse från den skattade genomsnittslinjen. Den genomsnittliga aggregerade 
regressionslinjens intercept 𝛼 utgörs gemensamt av 𝛼𝑖 och 𝛼𝑡. Både de kommunspecifika- och de 
tidsspecifika avvikelserna summerar till 0 för hela tidsseriens längd:  

(3.5) 

�𝛼𝑖 = 0�𝛼𝑡 = 0 

 

                                                           
122 Gujarati & Porter (2009) s.591-593 
123 Ibid. s.591-593 
124 Ibid. s.596 
125 Ibid. Kap 3 
126 Ibid. s.597 
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Figur 6 – Fixa effekters påverkan på skattningen 

Källa: Egen figur efter inspiration av Gujarati & Porter (2009) s.596-597 

 

 

 

De kommunspecifika dummyvariablerna fångar upp heterogeniteten mellan olika kommuner. 
Införandet motiveras med de skillnader som finns i kommuners sammansättning och som inte ingår 
som förklaringsvariabler i den ekonometriska modellen. När de introduceras inkluderas dock även 
systematiska skillnader i ungdomsarbetslösheten mellan olika kommuner.  

De tidsspecifika dummyvariablerna justerar för förändringar över tiden. Under den för 
undersökningen aktuella tidsperioden har förändringar skett i bl.a. utbudet av utbildningsplatser och 
genom införandet av nytt utbildningssystem. Dessutom kan aspekter som är svårare att mäta ha 
förändrats över tiden såsom individers preferenser. Dock innebär de tidsspecifika dummyvariablerna 
att även systematiska skillnader i ungdomsarbetslösheten mellan respektive år fångas upp och 
därmed justerar för förändringar i konjunkturen. Då konjunkturläget egentligen är justerat visar 
modellen istället kommuners avvikelse från den generella ungdomsarbetslösheten i den givna 
tidsperioden. Det är dock motiverat att ändå inkludera tidsspecifika dummyvariabler p.g.a. andra 
förändringar av betydelse som skett under den undersökta tidsperioden.    
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3.3.1 Statistiska problem 
Det uppenbara problemet med en LSDV-modell med såväl tids- som kommunfixa effekter är 
framförallt bekymmer med för få frihetsgrader. Inkluderandet av dummyvariabler för både tid och 
kommuner innebär att långt fler koefficienter måste skattas vilket har en stor påverkan på antalet 
frihetsgrader. Det omfattande datamaterial i denna undersökning innebär dock att detta problem blir 
överkomligt.  

Vidare kan införandet av dummyvariabler även leda till multikollinjäritet mellan variablerna vilket kan 
leda till ineffektiva skattningar. Två eller flera av de förklarande variablerna är således korrelerade 
och uppvisar ett linjärt beroende sinsemellan. Variablerna som ingår i modellen förklarar alltså i stort 
sett samma sak vilket gör det svårt att särskilja de ingående förklaringsvariablerna effekter på 
responsvariabeln.127  

Dessutom kan införandet av en lagfördelningsstruktur för att undersöka en tidsfördröjd effekt orsaka 
problem med multikollinjäritet då det exempelvis är rimligt att anta att ungdomsarbetslösheten ett 
år korrelerar med ungdomsarbetslösheten efterföljande år.128 En överdimensionerad modell med en 
för lång lagstruktur leder troligtvis till höga korrelationskoefficienter mellan parameterskattningarna.  

Förekomsten av multikollinjäritet kan leda till oprecisa skattningar, d.v.s. höga standardavvikelser i 
förhållande till de estimerade koefficienterna. Resultatet blir låga t-kvoter och en eventuell felaktig 
förkastning av signifikanta laggade variabler.129 För att upptäcka multikollinjäritetsproblem kan t-
kvoter för parameterskattningarna och korrelationsmatriser för olika modellspecifikationer 
undersökas. Det är troligen oundvikligt med viss multikollinjäritet i datamaterialet, men det är 
graden av multikollinjäritet som är intressant.130 OLS är dock fortfarande BLUE, (Best Linear Unbiased 
Estimator), även om variansen blir högre och skattningarna således mer ineffektiva.131 

I en vanlig linjär regressionsmodell antas modellens slumpterm vara:132 𝜀~𝑁(0,𝜎2) men då 
datamaterialet består av tvärsnittsdata över kommuner kombinerat med tidseriedata är det troligt 
att variansen i slumptermen 𝜀𝑖𝑡 inte är konstant, utan istället präglas av heteroskedasticitet.133 
Genom att utforma responsvariabeln som en nybörjarkvot reduceras en del av heteroskedasticteten 
som härrör från populationsökningar och införandet av de fixa effekterna ger troligen en bättre 
modellspecifikation. Förekomsten av heteroskedasticitet innebär att OLS fortfarande är unbiased, 
men inte längre effektiv då t-kvoterna kan bli felskattade.134 

                                                           
127 Ibid. s.320-325 
128 Ibid. s.624 
129 Gujarati & Porter (2009) s.624 & Bowerman et al. (2005) s.222-226 
130 Bowerman et al. (2005) s.222-226 
131 Gujarati & Porter (2009) s.327 & 330-331 
132 Ibid. s.599 
133 Ibid.s.624 
134 Ibid.s.400 
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3.4 Modellspecifikation 
Efter variabeltransformationerna kan en ny efterfrågefunktion bildas. Ur denna funktion kommer 
undersökningens olika modellspecifikationer att härledas. Avståndsvariabeln  𝐿𝑖−1 kommer inte ingå 
i modellerna mer än som en komponent i en interaktionsterm kopplad till ungdomsarbetslösheten.  

3.4.1 Modeller utan hänsyn tagen till avstånd 
(3.6) 

𝐷𝑖𝑡
𝑌𝑖𝑡

= 𝑓�𝑈𝑖𝑡 , 𝐿𝑖−1,𝝀𝑖𝑡� 

 
 

 

 

Ur den indexerade135 efterfrågefunktionen kan en ekonometrisk grundmodell i linjär form definieras:  

(3.7) 

𝐷𝑖𝑡
𝑌𝑖𝑡

= 𝛼 + 𝛽𝑈𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

Fixa effekter införs i formen av en kommunspecifik och tidsspecifik interceptterm: 

(3.8) 

𝐷𝑖𝑡
𝑌𝑖𝑡

= 𝛼𝑖 + 𝛼𝑡 + 𝛽𝑈𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Där 𝛼𝑖 + 𝛼𝑡 = 𝛼 

I modell (3.9a-b) introduceras en respektive två tidsperioders lagfördelning:  

(3.9a) 

𝐷𝑖𝑡
𝑌𝑖𝑡

= 𝛼𝑖 + 𝛼𝑡 + 𝛽1𝑈𝑖𝑡 + 𝛽2𝑈𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡 

(3.9b) 

𝐷𝑖𝑡
𝑌𝑖𝑡

= 𝛼𝑖 + 𝛼𝑡 + 𝛽1𝑈𝑖𝑡 + 𝛽2𝑈𝑖𝑡−1 + 𝛽3𝑈𝑖𝑡−2 + 𝜀𝑖𝑡  

 

 
                                                           
135 Se appendix för utförlig förklaring av indexeringen. 

I efterfrågefunktionen (3.6) är 𝐷𝑖𝑡 𝑌𝑖𝑡⁄  efterfrågan på utbildning på högre utbildning, justerad med åldersgruppen 18-24 
åringar, i kommunen 𝑖 i tidpunkten 𝑡, 𝑈𝑖𝑡  är ungdomsarbetslösheten i kommunen 𝑖, i tidpunkten 𝑡. 𝐿𝑖−1 är det 
inverterade avståndet från huvudorten i respektive kommun till närmaste campusort. 𝝀𝑖𝑡  representerar slutligen alla 
övriga variabler som förklarar efterfrågan i kommunen 𝑖 i tidpunkten 𝑡.  
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Figur 7 – Modellspecifikationer utan interaktionsterm 

 

Källa: Egen figur 

 

 

3.4.2 Modeller med hänsyn tagen till avstånd 
Grundmodellen utvecklas sedan till att även inkludera avståndsvariabeln som bildar en 
interaktionsterm:  

(3.10a) 

𝐷𝑖𝑡
𝑌𝑖𝑡

= 𝛼𝑖 + 𝛼𝑡 + 𝛽𝑈𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Där: 

𝛽 = 𝛽1 + 𝛽2 �
1

𝐿𝑖 + 50
� 

Interaktionstermen blir en del av 𝛽 om 𝛽2 ≠ 0. 𝛽1 och 𝛽2 skattas som separata parametrar, men 

parametern 𝛽1 + 𝛽2 �
1

𝐿𝑖+50
� ger gemensamt riktningskoefficienten för regressionslinjen:  

(3.10b) 

𝑑 𝐷𝑖𝑡 𝑌𝑖𝑡⁄
𝑑𝑈𝑖𝑡

= 𝛽1 + 𝛽2 �
1

𝐿𝑖 + 50
� 

En signifikant parameterskattning för 𝛽2 indikerar att avståndet har en påverkan på effekten av 
förändringar i ungdomsarbetslösheten.  

Modellen med interaktionstermen blir slutligen:  

(3.11) 

𝐷𝑖𝑡
𝑌𝑖𝑡

= 𝛼𝑖 + 𝛼𝑡 + �𝛽1 + 𝛽2 �
1

𝐿𝑖 + 50
��𝑈𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

 

 

𝑈𝑖𝑡 

 

𝐷𝑖𝑡 𝑌𝑖𝑡⁄  

(3.11) 𝐷𝑖𝑡
𝑌𝑖𝑡

 är nybörjarkvoten som mäter efterfrågan på högre utbildning i kommunen 𝑖 i tidpunkten 𝑡, 𝑈𝑖𝑡  är 

ungdomsarbetslösheten i kommunen 𝑖 i tidpunkten 𝑡. 𝛼𝑖 + 𝛼𝑡  tillsammans utgör ekvationens gemensamma konstant 𝛼 

och parametern 𝛽 = �𝛽1 + 𝛽2 �
1

𝐿𝑖+50
�� och slutligen är 𝜀𝑖𝑡 modellens slumpterm.  

 

Figur 7. Sammanfattningsvis är sambandet som undersöks ungdomsarbetslöshetens (i åldersgruppen 18-24 år) 
påverkan på nybörjarkvoten (antalet högskolenybörjare dividerat med årskullen 18-24-år).   
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Introduktionen av en lagfördelningsmodell innebär även att interaktionstermen laggas. 
Grundmodellerna med interaktionstermen får följande utseende: 

 (3.12a) 

𝐷𝑖𝑡
𝑌𝑖𝑡

= 𝛼𝑖 + 𝛼𝑡 + �𝛽1 + 𝛽2 �
1

𝐿𝑖 + 50
��𝑈𝑖𝑡 + �𝛽3 + 𝛽4 �

1
𝐿𝑖 + 50

��𝑈𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡 

(3.12b) 

𝐷𝑖𝑡
𝑌𝑖𝑡

= 𝛼𝑖 + 𝛼𝑡 + �𝛽1 + 𝛽2 �
1

𝐿𝑖+50
��𝑈𝑖𝑡 + �𝛽3 + 𝛽4 �

1
𝐿𝑖+50

��𝑈𝑖𝑡−1 + �𝛽5 + 𝛽6 �
1

𝐿𝑖+50
��𝑈𝑖𝑡−2 + 𝜀𝑖𝑡  

Figur 8 – Modellspecifikationer med interaktionsterm 

Källa: Egen figur 

 

 

Med utgångspunkt i dessa modellspecifikationer kommer olika ekonometriska modeller att testas 
empiriskt med avsikten att komma fram till de modellformuleringar som ger bäst anpassning.136  

                                                           
136 De statistiska beräkningarna av paneldatamaterialet genomförs i Eviews. 

(𝐿𝑖 + 50)−1 

𝑈𝑖𝑡 

 

𝐷𝑖𝑡 𝑌𝑖𝑡⁄  

Figur 8 visar interaktionseffekten mellan ungdomsarbetslösheten och avståndet. Med andra ord om det geografiska 
avståndet har någon påverkan på effekten från förändringar i ungdomsarbetslösheten. 
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Kap. 4 - Den ekonometriska analysen  
I kapitlet kommer först resultatet och analysen av ungdomsarbetslöshetens påverkan att redovisas. 
Därefter analyseras resultatet av huruvida avståndet har någon betydelse för effekten av 
förändringar i ungdomsarbetslösheten.  

4.1 Ungdomsarbetslöshetens påverkan på efterfrågan utan 
hänsyn till avståndet 
De modeller som testats bygger på de ekvationer där enbart variabeln 𝑈𝑖𝑡 samt  𝑈𝑖𝑡−𝑘, alltså 
ungdomsarbetslösheten i nuvarande period samt laggad i detta fall en, respektive två tidsperioder.  

Tabell 1 – Modeller utan interaktionsterm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egna beräkningar137 

 

 

De enkla linjära regressionsmodellerna 1, 2 och 3, där endast en tidsperiod ingår, påvisar alla en 1%-
ig signifikansnivå för ungdomsarbetslöshetens parameterskattning, alltså ett mycket högt statistiskt 
säkerställt samband.  

De multipla modellerna 4 och 5 indikerar samma höga signifikansnivå för en av 
parameterskattningarna, men den andra förklaringsvariabeln i modell 4 är signifikant på en 10%-ig 
nivå, medan  i modell 5 är knappt insignifikant på en 10%-ig nivå. I modell 6 blir 
ungdomsarbetslösheten laggad en tidsperiod kraftigt insignifikant, vilket till viss del kan förklaras av 
en hög grad av multikollinjäritet138.  

Sammantaget påvisar samtliga modellspecifikationer att ett statistiskt samband, med en hög 
signifikansnivå, finns mellan ungdomsarbetslösheten och efterfrågan på högskoleutbildning. De 

                                                           
137 Se appendix för kompletta utskrifter av respektive modell. 
138 Se appendix för korrelationsmatriser. 

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

𝛼 13,931*** 14,423*** 14,663*** 13,903*** 14,477*** 14,031*** 

 (0,201) (0,215) (0,227) (0,241) (0,256) (0,285) 

𝑈𝑖𝑡  0,212***   0,193***  0,157*** 

 (0,212)   (0,041)  (0,044) 

𝑈𝑖𝑡−1  0,168***  0,069* 0,0663 -0,004 

  (0,033)  (0,039) (0,043) (0,047) 

𝑈𝑖𝑡−2   0,170***  0,136*** 0,132*** 

   (0,035)  (0,041) (0,041) 

R2-adj. 0,690 0,682 0,679 0,684 0,679 0,680 

Obs. 4320 4032 3744 4032 3744 3744 

 

Tabell 1. Anmärkning: Signifikansnivå (***,**,*) motsvarar 1%, 5% och 10%.                                
Siffrorna inom parantes anger parameterskattningarnas standardavvikelse.  
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genomgående positiva värdena på de signifikanta parameterskattningarna i samtliga modeller 
indikerar på ett kontracykliskt samband, där en ökning i ungdomsarbetslösheten leder till en ökning i 
nybörjarkvoten. D.v.s. resultaten visar att det är fler som väljer att påbörja studier när 
arbetsmarknadsläget blir sämre. Detta överensstämmer väl med resultat från de undersökningar som 
tidigare har gjorts i Sverige.139 

Det kontracykliska sambandet kan delvis förklaras utifrån ett individuellt 
alternativkostnadsperspektiv. I tidsperioder med en hög ungdomsarbetslöshet finns det fler individer 
i Sverige med en låg alternativkostnad där valet står mellan att invänta ett arbete eller att påbörja 
högre studier. Utifrån ”Humankapitalskolan” skulle detta beteende förklaras av att fler individer 
upplever att marginalvärdet av att studera överstiger marginalkostnaden. Valet att påbörja studier 
vid en låg alternativkostnad kan således betraktas som ett rationellt val som höjer individens nytta. 
Valet kan även ses utifrån ”Screening”-teorierna då ett ogynnsamt läge på arbetsmarknaden leder till 
en ökad konkurrens om de tillgängliga jobben vilket gör utbildning till ett signaleringsverktyg för 
individen att differentiera sig på arbetsmarknaden.  

Det svenska utbildningssystemets lättillgänglighet förstärker troligen det kontracykliska sambandet 
då det inte föreligger någon hög finansieringskostnad i Sverige för individer som vill påbörja studier. 
Dessutom kan det tidigare beskrivna simultana sambandet mellan efterfrågan och utbudet på högre 
utbildning också ses som en förklaringsfaktor. Perioder med hög arbetslöshet medför en högre 
efterfrågan på högskoleutbildning som kan kompenseras genom politiska satsningar på fler 
utbildningsplatser. Det ökade antalet platser i utbudet leder i sin tur troligen till fler 
högskolenybörjare.  

Man kan även anta att det på individnivå finns en tidsfördröjning från det att personen blir arbetslös 
till dess att studier har påbörjats. Förutom psykologiska aspekter som har olika inverkan på individers 
vanemönster finns det genom högskolesystemets organisatoriska utformning en institutionell 
tidsfördröjning som gör att individen kan behöva vänta upp till ett år innan studier kan påbörjas. Vid 
en undersökning baserad på individdata borde en tidsfördröjning på minst ett år följaktligen vara den 
mest lämpliga modellspecifikationen. Vid en aggregerad studie utan individdata uppkommer dock 
svårigheter att tolka den tidsfördröjda effekten. Detta beror på att det varje år tillkommer och 
försvinner individer i ungdomsarbetslöshetsstatistiken. Det är därför svårt att avgöra hur stark den 
tidsdröjda effekten blir och vilken laglängd som bäst förklarar efterfrågan på högskoleutbildning.  

Modell 1, 2 och 3 visar att såväl  𝑈𝑖𝑡 ,  𝑈𝑖𝑡−1 och  𝑈𝑖𝑡−2 är kraftigt signifikanta estimat vilket indikerar 
på att det finns en statistisk fastställd tidsfördröjning av ungdomsarbetslöshetens påverkan på 
efterfrågan på högskoleutbildning. Resultaten kan till viss del bero på att det föreligger korrelation 
mellan ungdomsarbetslösheten över tiden, d.v.s. att ungdomsarbetslösheten ett år korrelerar med 
ungdomsarbetslösheten efterföljande år. Detta antagande förstärks av resultaten i de multipla 
modellernas korrelationsmatriser140. Hur stor eller lång den tidsdröjda effekten är blir följaktligen 
svår att helt fastställa. 

 

 

                                                           
139 Se bl.a. HSV länk nr.10, Andersson & Hagsten (2010) och Fredriksson (1997) 
140 Se appendix för korrelationsmatriser. 



32 
 

4.1.1. Hur ska modellerna tolkas? 
För att tydligare beskriva sambandet mellan ungdomsarbetslösheten och efterfrågan på högre 
utbildning visas ett exempel genom en tolkning av i det här fallet modell 1. Värdet på konstanten 
utgör ett medelvärde för samtliga kommuner om ungdomsarbetslösheten är 0%. 
Parameterskattningen utgör ett medelvärde för hela tidsperioden och för samtliga kommuner. De 
fixa effekterna är inkluderade i ekvationen, som utgör en aggregerad ekvation för hela Sverige.  

(4.1) 

𝐷𝑆𝑣
𝑌𝑆𝑣

= 𝛼𝑆𝑣 + 𝛽𝑈𝑆𝑣 + 𝜀𝑆𝑣 

 

 

(4.2a) 

𝐷𝑆𝑣
𝑌𝑆𝑣

= 13,931 + (0,212 × 𝑈𝑆𝑣) 

Utifrån tabell 1 kan man utläsa att den skattade genomsnittliga nybörjarkvoten på aggregerad nivå 
ligger på ungefär 13,931 om ungdomsarbetslösheten i Sverige är 0% och en ökning med en 
procentenhet i ungdomsarbetslösheten nuvarande år innebär en ökning i nybörjarkvoten med cirka 
0,212.  

(4.2b) 
 
[13,931 + (0,212 × 7)] − [13,931 + (0,212 × 5)] = 0,424 
 
(4.2b) visar att på aggregerad nivå skulle en förändring av ungdomsarbetslösheten i Sverige med två 
procentenheter från 5% till 7%, innebära en ökning i den skattade genomsnittliga svenska 
nybörjarkvoten med 0,424. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Indexet 𝑆𝑣 motsvarar Sverige. D.v.s. den aggregerade modellen utgörs av det skattade riksgenomsnittet för 
nybörjarkvoten och ungdomsarbetslösheten och där 𝛼𝑆𝑣 tar hänsyn till de kommun- och tidsfixa effekterna.    
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4.1.2 Fixa effekters påverkan på skattningarna 
För att illustrera hur de fixa effekterna påverkar modellens skattning kommer exempelkommunen 
Arvika att användas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fixa effekter som använts utvecklar ekvationen för modell 1 med den kommun- respektive 
tidsspecifika dummyvariabeln som visar avvikelsen från den estimerade aggregerade 
regressionslinjen. Den aggregerade konstanten anpassas med den kommun- och tidsspecifika 
effekten: 

(4.3) 

𝐷𝑖𝑡
𝑌𝑖𝑡

= 𝛼 + 𝛽𝑈𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

Där 𝛼 = (𝛼𝑆𝑣 + 𝛼𝑖 + 𝛼𝑡) 

Ekvationerna för 2004 och 2005 skulle för Arvika se ut på följande vis: 

(4.4a) 

𝐷𝑖=𝐴𝑟𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑡=2004

𝑌𝑖=𝐴𝑟𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑡=2004
= (13,931 + 0,566 + 0,285) + (0,212 × 5,54) = 15,956 

(4.4b) 

𝐷𝑖=𝐴𝑟𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑡=2005

𝑌𝑖=𝐴𝑟𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑡=2005
= (13,931 + 0,566 + 0,197) + (0,212 × 7,10) = 16,199 

Exemplet visar hur efterfrågan i Arvika förändrades av den ökade ungdomsarbetslösheten i 
kommunen mellan åren 2004 och 2005. Ett kontracykliskt samband kan tydligt identifieras för 
Arvikas kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arvika  
2004: 𝑈𝑖 = 5,54%,𝛼𝑖 = 0,566,𝛼𝑡 = 0,285 
2005: 𝑈𝑖 = 7,10%,𝛼𝑖 = 0,566,𝛼𝑡 = 0,197 

Där 𝑈𝑖 visar ungdomsarbetslösheten för Arvika.  𝛼𝑖 är den kommunspecifika fixa effekten som är konstant över tiden. För 
Arvika är följaktligen nybörjarkvoten 0,566 högre än riksgenomsnittet. 𝛼𝑡 är således den tidsfixa effekten som förändras 
över tiden. 2004 var exempelvis nybörjarkvoten i Sverige 0,285 över genomsnittet för hela den undersökta tidsperioden.   
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4.2 Det geografiska avståndets påverkan på effekten från 
ungdomsarbetslösheten 

Det geografiska avståndets betydelse för förändringar i ungdomsarbetslösheten analyseras genom 
introduktionen av interaktionstermen.  

Tabell 2 – Modeller med interaktionsterm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egna beräkningar141 

 

 

Utifrån tabell 2 analyseras först modell 7, 8 och 9 där endast en tidsperiod studeras. 𝛽1 blir 
signifikant på 1%-ig nivå i alla tre modellspecifikationer. Däremot blir 𝛽2 knappt insignifikant på en 
10%-ig nivå i modell 7, men signifikant på 1%-ig nivå i såväl modell 8 som 9. Sammantaget för de tre 
modellerna är att 𝛽1-parametern har hög signifikans även om parametervärdena i skattningarna inte 
är direkt jämförbara med de modeller som redovisas i tabell 1.  

Samtliga tre modellers skattning av 𝛽2 ger ett negativt parametervärde vilket enskilt kan tolkas som 
att ett ökat avstånd gör att efterfrågan påverkas mer av en förändring i ungdomsarbetslösheten. 
Detta eftersom ett ökat avstånd innebär ett minskat värde på det inverterade avståndet. Notera att i 
modell 10-12, där en lagfördelningsstruktur med flera tidsperioder inkluderats, får 
parameterskattningarna för interaktionstermen såväl positiva som negativa värden. Det 

                                                           
141 Se appendix för kompletta utskrifter av respektive modell. 

Tabell 2. Anmärkning: Signifikansnivå (***,**,*) motsvarar 1%, 5% och 10%.                                
Siffrorna inom parantes anger parameterskattningarnas standardavvikelse.  

 

 Modell 7 Modell 8 Modell 9 Modell 10 Modell 11 Modell 12 

𝛼 13,990*** 14,515*** 14,861*** 13,971*** 14,543*** 14,087*** 

 (0,205) (0,218) (0,229) (0,245) (0,258) (0,291) 

𝑈𝑖𝑡  0,264***   0,141*  0,026 

 (0,044)   (0,076)  (0,089) 

𝑈𝑖𝑡−1  0,253***  0,186*** -0,220*** -0,222*** 

  (0,046)  (0,063) (0,078) (0,086) 

𝑈𝑖𝑡−2   0,346***  0,478*** 0,461*** 

   (0,047)  (0,064) (0,064) 

𝑈𝑖𝑡 ×
1

𝐿𝑖 + 50 -5,418   5,430  11,328 

 (3,312)   (6,608)  (7,935) 

𝑈𝑖𝑡−1 ×
1

𝐿𝑖 + 50  -8,830***  -12,070*** 29,845*** 23,822*** 

  (3,402)  (5,090) (6,763) (7,558) 

𝑈𝑖𝑡−2 ×
1

𝐿𝑖 + 50   -18,406***  -35,442*** -33,849*** 

   (3,410)  (5,129) (5,145) 

𝑹𝟐-adj. 0,690 0,683 0,682 0,684 0,683 0,684 

Obs. 4320 4032 3744 4032 3744 3744 

 

 Modell 7 Modell 8 Modell 9 Modell 10 Modell 11 Modell 12 

𝛼 13,990*** 14,515*** 14,861*** 13,971*** 14,543*** 14,087*** 

 (0,205) (0,218) (0,229) (0,245) (0,258) (0,291) 

𝑈𝑖𝑡  0,264***   0,141*  0,026 

 (0,044)   (0,076)  (0,089) 

𝑈𝑖𝑡−1  0,253***  0,186*** -0,220*** -0,222*** 

  (0,046)  (0,063) (0,078) (0,086) 

𝑈𝑖𝑡−2   0,346***  0,478*** 0,461*** 

   (0,047)  (0,064) (0,064) 

𝑈𝑖𝑡 ×
1

𝐿𝑖 + 50 -5,418   5,430  11,328 

 (3,312)   (6,608)  (7,935) 

𝑈𝑖𝑡−1 ×
1

𝐿𝑖 + 50  -8,830***  -12,070*** 29,845*** 23,822*** 

  (3,402)  (5,090) (6,763) (7,558) 

𝑈𝑖𝑡−2 ×
1

𝐿𝑖 + 50   -18,406***  -35,442*** -33,849*** 

   (3,410)  (5,129) (5,145) 

𝑹𝟐-adj. 0,690 0,683 0,682 0,684 0,683 0,684 

Obs. 4320 4032 3744 4032 3744 3744 
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sammanlagda värdet för 𝛽2 blir dock negativt.  I de multipla modellerna finns indikationer på 
förekomst av en hög grad av multikollinjäritet.142 

Liksom de modeller som presenterats i tabell 1 indikerar resultatet även här på ett kontracykliskt 
samband, även om modell 7, 10 och 12 har problem med icke-signifikanta parameterskattningar. 
Beträffande effekten av förändringar i ungdomsarbetslösheten verkar avståndet ha en betydelse då 
parameterskattningarna för 𝛽2 i flertalet modeller blir signifikanta. 

Tabell 3 – Avståndets betydelse för riktningskoefficienten 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egna beräkningar 

 

 

 

Tabell 3 visar modell 8 där ett ökat avstånd innebär en större förändring i nybörjarkvoten vid en 
konstant ungdomsarbetslöshet, vilket visas av att 𝛽-parametern blir större när avståndet ökar. Ett 
längre avstånd medför att en förändring i ungdomsarbetslösheten påverkar efterfrågan på högre 
utbildning mer än ett kortare avstånd. Förändringar i en kommuns ungdomsarbetslöshet kommer 
därmed ha olika effekt på nybörjarkvoten beroende på det geografiska avståndet till närmaste 
campusort.  

 

 

 

 

 

                                                           
142 Se korrelationsmatris i appendix. 

Tabell 3 visar beräkningar av modell 8. Ekvationen  𝐷𝑡
𝑌𝑡

= 𝛼 +  𝛽𝑈𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡  , där 𝛽 består av 𝛽1 och 𝛽2. Värdet på 𝛽 

ändras när 
1

𝐿𝑖+50
 förändras. Notera att vid avståndet 0 km, används inversen: 1

50
. 

 
 

 

𝐿 𝛼 𝛽1 𝛽2 �
1

𝐿𝑖 + 50� 𝛽2 �
1

𝐿𝑖 + 50� 𝛽 𝑈𝑡−1 𝐷𝑡
𝑌𝑇

 

0km 14,515 0,253 -8,883 0,0200 -0,177 0,076 5% 14,897 
50km 14,515 0,253 -8,883 0,0100 -0,088 0,165 5% 15,339 

100km 14,515 0,253 -8,883 0,0067 -0,059 0,194 5% 15,486 
150km 14,515 0,253 -8,883 0,0050 -0,044 0,209 5% 15,559 
200km 14,515 0,253 -8,883 0,0040 -0,035 0,218 5% 15,603 
250km 14,515 0,253 -8,883 0,0033 -0,029 0,224 5% 15,633 
300km 14,515 0,253 -8,883 0,0029 -0,025 0,228 5% 15,654 
350km 14,515 0,253 -8,883 0,0025 -0,022 0,231 5% 15,670 
400km 14,515 0,253 -8,883 0,0022 -0,020 0,233 5% 15,682 
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Interaktionseffekten blir följaktligen större när avståndet till en campusort blir längre vilket visas av 
Figur 9: 

Figur 9 – Avståndets påverkan på effekten av förändringar i ungdomsarbetslösheten 

 
Källa: Egen figur 
 
 
 
 
 
 
 

Det geografiska avståndets effekt kan möjligen förklaras av den ökade andelen distansstuderande 
individer under den undersökta tidsperioden. För en person som blir arbetslös och som har ett långt 
geografiskt avstånd till en campusort, är alternativkostnaden för att påbörja högskolestudier vid ett 
campus hög. Vid distansutbildningar blir däremot alternativkostnaden lägre p.g.a. uteblivna 
kostnader för resor eller flytt. Det kan därför antas att andelen distansstuderande är större i 
kommuner med ett långt avstånd till en campusort, men det är enbart en spekulation. Det statistiska 
datamaterialet innehåller inte data som särskiljer distansstuderande från campusstuderande vilket 
gör en mer ingående analys problematisk. Resultatet indikerar att avståndet påverkar effekten av 
förändringar i ungdomsarbetslösheten. En möjlig förklaring skulle kunna vara den ökade 
tillgängligheten till högskolestudier som distansutbildningar ger upphov till.  

Den skattade genomsnittliga regressionslinjen bör betraktas med den aggregerade 
efterfrågefunktionen för högskoleutbildning i åtanke. Nybörjarkvotens storlek beror på en mängd 
olika faktorer vars effekt på efterfrågan inte undersökts i denna uppsats ekonometriska modeller. 
Det signifikanta sambandet indikerar dock att ett ökat avstånd ger en högre effekt, men vad det 
beror på varierar på både kommun- och individnivå.    

𝑈1  𝑈2  

𝛼𝑠𝑣 

𝛽 = 0,253− 8,883 �
1

50� = 0,076 

 

 

𝑫𝑺𝒗

𝒀𝑺𝒗
 

𝑼𝑺𝒗 

𝐴 

𝐵 

𝛽 = 0,253− 8,883 �
1

300 + 50� = 0,231 

I figur 8 är 𝐷𝑆𝑣 𝑌𝑆𝑣⁄  den aggregerade svenska nybörjarkvoten och 𝑈𝑆𝑣  är den riksgenomsnittliga 
ungdomsarbetslösheten. 𝛼𝑠𝑣  är det skattade interceptet som i modell 8 gav nybörjarkvoten 14,515.  
𝑑𝐷𝑖𝑡 𝑌𝑖𝑡⁄
𝑑𝑈𝑖𝑡

= 𝛽1 + 𝛽2 �
1

𝐿𝑖+50
� = 𝛽 ger olika lutningar på regressionslinjerna p.g.a. olika geografiska avstånd. I detta fall 

0km respektive 300 km. Vid en ökning av 𝑈𝑆𝑣  blir effekten på nybörjarkvoten större när avståndet blir längre vilket visas 
av differenserna 𝐴 och 𝐵. Modellen är förenklad för att påvisa avståndets påverkan, vid en jämförelse mellan två 
kommuner på olika avstånd så har respektive kommun ett eget intercept.  
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Kap. 5 - Avslutning 
5.1 Slutsatser 
Det råder en diskrepans i hur efterfrågan på högskoleutbildning ska definieras och i denna uppsats 
har efterfrågan valts att preciseras som antalet högskolenybörjare. Utbildning kan betraktas ur ett 
individperspektiv där valet att studera utgör en investering i humankapital som generar en förhöjd 
livsinkomst med hänsyn tagen till alternativkostnader. Den förhöjda livsinkomsten kan härledas till 
att individen genom utbildning höjer sin marginalproduktivitet och därigenom sin konkurrenskraft på 
arbetsmarknaden.  

Den enskilt viktigaste ekonomiska förklaringsfaktorn är troligen storleken på utbildningspremien, då 
en förhöjd livsinkomst ger ett ökat incitament för individen att påbörja högskolestudier.  Individens 
möjlighet att förutse storleken på den framtida livsinkomsten är dock problematiskt då den bestäms 
utifrån såväl valet av diskonteringsränta som storleken på den framtida relativlönen. 
Alternativkostnadens storlek och innehåll varierar på individnivå och har därigenom olika stor 
påverkan på den aggregerade efterfrågan på högskoleutbildning. Lättillgängligheten i det svenska 
högskolesystemet medför dock att finansieringsaspekten är en mindre betydande förklaringsfaktor 
än i många andra länder.  

Vidare har även strukturella aspekter en påverkan på efterfrågan. Framförallt har det givna antalet 
utbildningsplatser en stor betydelse. Efterfrågan och utbudet antas ha ett simultant samband, där 
efterfrågan beror på utbudet, men där utbudet till viss del samtidigt anpassas för att möta 
efterfrågan. Likaså påverkar även demografiska aspekter, då större årskullar medför fler potentiella 
studenter. Den geografiska lokaliseringen av utbudet kan även det antas ha en påverkan, även om 
decentraliseringsprocessen av högskolesystemet och uppkomsten av fler distansutbildningar 
troligtvis minskat avståndets betydelse. Efterfrågan bestäms även utifrån sociala faktorer där 
exempelvis framgångar i tidigare studier och föräldrarnas utbildningsnivå inverkar på individens 
valmöjligheter.  

Arbetslösheten har en påverkan på efterfrågan på högre utbildning i Sverige. Sambandet är 
kontracykliskt, d.v.s. det blir fler högskolenybörjare när läget på arbetsmarknaden blir sämre. Detta 
kan förklaras av att vid ett ogynnsamt arbetsmarknadsläge har fler individer en låg alternativkostnad 
för att påbörja högskolestudier. En annan förklaring är lättillgängligheten i det svenska 
högskolesystemet, vars utformning gör studiealternativet mer ekonomiskt attraktivt ur ett 
individperspektiv. Det är däremot svårt att urskilja en tidsfördröjd effekt, även om lagfördelade 
variabler blir signifikanta när de undersöks separat.  

Det geografiska avståndet påverkar effekten av förändringar i arbetslösheten. Ett ökat avstånd till en 
campusort ger en större effekt. En möjlig förklaring till sambandet kan vara en hög andel 
distansstuderande i kommuner med ett stort geografiskt avstånd till ett campus, men då 
distansstuderande inte går att särskilja i det tillgängliga datamaterialet kan denna förklaring inte 
säkerställas.  
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5.2 Avslutande diskussion 
Högskole- och universitetsutbildning är en vital fråga för samhället, då den har avgörande betydelse 
för ett lands produktivitet, tillväxt och välfärd. Valet att studera har även en stor påverkan på 
individnivå, då utbildning är förknippat med bland annat bättre karriärmöjligheter och förhöjda 
livsinkomster. De ekonomiska och strukturella aspekterna till efterfrågan på svensk 
högskoleutbildning som berörts i denna uppsats belyser en del av områdets komplexitet. Det 
kontracykliska sambandet mellan arbetslösheten och efterfrågan på högskoleutbildning i Sverige som 
konstaterats i denna uppsats överensstämmer med den tidigare forskningen på området.  

Ett förslag på utveckling är att förbättra mätmetoden för avståndet. Då dagens svenska 
arbetsmarknad kännetecknas av en större mobilitet än tidigare är det numera vanligare att en individ 
bor i en ort och arbetar i en annan. Detta medför en viss problematik i förklaringsvariabeln som var 
kommunspecifik i denna undersökning. En sammanslagning av närliggande kommuner till lokala 
arbetsmarknader skulle möjligen ge en bättre modellanpassning. Likaså finns tendenser om en ökad 
rörlighet i arbetskraften över nationsgränserna, framförallt till de nordiska grannländerna. Det vore 
därför intressant med en fördjupad undersökning om arbetsmarknadsläget i närliggande länder 
också har en påverkan.  

Denna uppsats resultat har enbart analyserats på aggregerad nivå. En detaljerad studie av 
regressionsskattningarnas fixa effekter skulle möjligen kunna ge intressanta resultat, framförallt en 
komparativ studie över om några samband finns bland de kommunfixa effekterna. Förekomsten av 
den tidfördröjda effekten i arbetslöshetens påverkan på efterfrågan kan även den studeras närmare. 
Vid tillgång till individspecifik data skulle den aspekten enklare kunna analyseras. Likaså skulle 
förekomsten av en tidsfördröjd effekt enklare kunna analyseras då det egentligen också kräver 
tillgång till individdata för att långtgående slutsatser ska kunna dras.      

Den ekonometriska modelleringen skulle även kunna utvecklas genom att omformulera modellen till 
multiplikativ form. Testkörningar av multiplikativa modeller med en polynomlagstruktur indikerade 
att en icke-linjär modell kanske skulle ge en bättre anpassning, men metoden begränsades ändå till 
den enklare additativa modellen. Det aggregerade datamaterialet som använts i denna uppsats har 
krävt såväl variabeltransformationer som egna mätningar. Tillgång till data på individnivå hade 
troligen medfört att fler samband hade kunnat studeras och att mer specifika slutsatser hade kunnat 
dras. 
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Appendix - Exempel och förklaringar 
2.3.3 Utbildningspremiens storlek – Exempel på nettonuvärdesberäkning 
Diskonteringsfaktorn som används i beräkningarna erhålls genom ekvationen: 

(A1.1) 

� 
1 − (1 + 𝑅)−𝑛

𝑅 � 

En studerande individs förhöjda livsinkomst kan ha följande utseende: Om årslönen efter skatt för en 
gymnasieutbildad individ är 200 000 SEK och efter 4 års universitetsstudier är årslönen 285 000 SEK 
(D.v.s. en real förhöjning av månadslönen med drygt 7000 SEK). För enkelhetens skull antas 
kostnaderna och fördelarnas storlek vara konstanta över tidsperioden (𝑡 = 0,1 … 46) som motsvarar 
individens 47 arbetsföra år från 19 år till och med 65 år Individen antas inte ha någon inkomst under 
studietiden och lönedifferensen är alltså konstant. Då exemplet gäller Sverige finns ingen 
terminsavgift, vilket annars skulle inkluderas för åren av studier. Förekomsten av inflation hanteras i 
modellen genom användningen av realräntan 𝑅.   

Nettonuvärdet 𝑁𝑃𝑉 för en 4-årig universitetsutbildning som påbörjas vid 19 års ålder blir då: 

(A1.2)  

𝑁𝑃𝑉 = �−200´−
200´

(1 + 𝑅) −
200´

(1 + 𝑅)2 −
200´

(1 + 𝑅)3 +
85´

(1 + 𝑅)4 + … +
85´

(1 + 𝑅)46� 

 

 

Med en real diskonteringsränta på 5% erhålls följande beräknade förhöjda livsinkomst:  

 (A1.3a) 

𝑁𝑃𝑉0,05 ≈ (−745 000 + 1 288 000) ≈ 544 000 𝑆𝐸𝐾 

𝑁𝑃𝑉0,05 = �−�
200´

(1 + 0,05)𝑡

3

𝑡=0

�+ ��
85´

(1 + 0,05)𝑡

46

𝑡=4

� 

𝑁𝑃𝑉0,05 =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡−�200 000 + 200 000 ×  � 

1 − (1.05)−3 
0,05

��

+�85 000 + 85 000 × � 
1 − (1,05)−46 

0,05
��

−�85 000 + 85 000 × � 
1 − (1,05)−3

0,05
 ��

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝑁𝑃𝑉0,05 = (−744 649,6059) + (1 519 805,652− 231 476,0825) = 543 679,9641 𝑆𝐸𝐾 

(A1.2) Med realräntan 𝑅 menas nominell ränta justerad för inflationen:  = �1+𝑖
1+𝜋

− 1�  
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Med en real diskonteringsränta på 10% erhålls följande beräknade förhöjda livsinkomst:  

(A1.3b) 

𝑁𝑃𝑉0,1 ≈ (−697 000 + 628 000) ≈ −69 000 𝑆𝐸𝐾 

𝑁𝑃𝑉0,1 = �−�
200´

(1 + 0,1)𝑡

3

𝑡=0

�+ ��
85´

(1 + 0,1)𝑡

46

𝑡=4

� 

𝑁𝑃𝑉0,1 =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡−�200 000 + 200 000 ×  � 

1 − (1.1)−3 
0,1

��

+�85 000 + 85 000 × � 
1 − (1,1)−46 

0,1
��

−�85 000 + 85 000 × � 
1 − (1,1)−3

0,1
 ��

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝑁𝑃𝑉0,1 = (−697 370,3982) + (924 398,7907− 296 382,4192) = −69 354,02669 𝑆𝐸𝐾 

 

 

Internräntan bestäms i detta exempel genom att lösa ut 𝑅∗ ur ekvationen nedan: 

(A1.4) 

��
200´

(1 + 𝑅∗)𝑡

3

𝑡=0

� ≅ ��
85´

(1 + 𝑅∗)𝑡

46

𝑡=4

� →  𝑅∗ ≈ 0,09062166 ≈ 9,06% 

𝑅∗ =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡�200 000 + 200 000 ×  � 

1 − (1 + 𝑅)−3 
𝑅

��

≅ �85 000 + 85 000 × � 
1 − (1 + 𝑅)−46 

𝑅
��

−�85 000 + 85 000 × � 
1 − (1 + 𝑅)−3

𝑅
 ��

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝑅∗ ≈ 0,09062166 ≈ 9,06% 

��
200´

(1 + 0,09062166)𝑡

3

𝑡=0

� ≅ ��
85´

(1 +)𝑡

46

𝑡=4

� 

200 000 + 200 000 ×  � 
1 − (1.09062166)−3 

0,0962166
� = 705 698,5564 

(A1.3a-b) Notera att ekvationen ger ytorna 𝐴 och 𝐵 i figur 1: 𝑁𝑃𝑉𝐿𝑖𝑣𝑠𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 = (−𝐴) + (𝐵) och att en 
diskonteringsränta på 10% ger en negativ förhöjd livsinkomst i detta exempel. 
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⎣
⎢
⎢
⎡ �85 000 + 85 000 × � 1 − (1,09062166)−46 

0,0962166 ��

− �85 000 + 85 000 × � 1 − (1,09062166)−3
0,0962166  ��

⎦
⎥
⎥
⎤

= 705 698,5916 

705 698,5564− 705 698,5916 ≅ 0 

 

 

Figur 10 – Olika utfall av nettonuvärdet beroende på diskonteringsränta 

Källa: Egen figur efter inspiration från Pindyck & Rubinfeld (2009) s.562 

 

 

2.4.1 Utbudet av utbildningsplatser 
Den simultana ekvationsmodellen (2.5):  

𝐷𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑆𝑡 + 𝛼2𝜹𝑡 + 𝑢𝑡 

𝑆𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑡 + 𝛽2�𝐷𝑡−𝑘

𝑘

𝑡=1

+ 𝛽3�𝐷𝑡+𝜃

∞

𝑡=1

+  𝛽4𝜸𝑡 + 𝜀𝑡 

𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑢𝑡, 𝜀𝑡) ≠ 0 

 

𝑅2 

𝑅 

𝑁𝑃𝑉 = 0 

𝑅1  𝑅∗ 
𝑹 

𝑵𝑷𝑽 

𝐴 = 𝐵 

(2.3) Vid en diskonteringsränta på ca 9.06% blir således 𝐴 ≅ 𝐵 (Se även Figur 2) 

 

𝐴 < 𝐵 

Figur 9 visar tre olika utfall av nettonuvärdet beroende diskonteringsräntans storlek. 𝑅∗ representerar internräntan. 

 

 

 

𝐴 > 𝐵 
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Genom substitution framgår det att simultanitetsbias föreligger: 

(A1.5) 

𝐷𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑡 + 𝛽2�𝐷𝑡−𝑘

𝑘

𝑡=1

+ 𝛽3�𝐷𝑡+𝜃

∞

𝑡=1

+  𝛽4𝜸𝑡 + 𝜀𝑡 + 𝛼2𝜹𝑡 + 𝑢𝑡 

𝑆𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝛼0 + 𝛼1𝑆𝑡 + 𝛼2𝜹𝑡 + 𝑢𝑡 + 𝛽2�𝐷𝑡−𝑘

𝑘

𝑡=1

+ 𝛽3�𝐷𝑡+𝜃

∞

𝑡=1

+ 𝛽4𝜸𝑡 + 𝜀𝑡 

Vilket ger: 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝐷𝑡, 𝜀𝑡) ≠ 0 och 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑆𝑡,𝑢𝑡) ≠ 0 

 

3.4 Modellspecifikation 
𝐷𝑖𝑡 = 𝑓(𝑈𝑖𝑡 , 𝐿𝑖,𝝀𝑖𝑡) Följande två utvecklingar av funktionen görs: 

1. På grund av förekomsten av tvärsnittsdata introduceras ett index för identiteten på 
respektive kommun. Generellt gäller 𝑖 = (1,2 …𝑛) och i detta fall 𝑖 = (1,2 … 288)  vilket ger 
en unik identitet för respektive svensk kommun.  

2. På grund av förekomsten av tidsseriedata introduceras även ett index för respektive 
tidsperiod. Generellt gäller 𝑡 = (1,2 …𝑘) och i detta fall 𝑡 = (1996,1997, … 2010) 

 

3.1.3 Viktning med åldersgrupper 
(A1.6) 

𝑌𝑖𝑡 = �18𝑖𝑡 +�19𝑖𝑡 + ⋯+ �24𝑖𝑡 

𝑌𝑖𝑡  är alltså summan av antalet 18-24åringar i kommunen 𝑖, tidpunkten 𝑡. Varje år tillkommer således 
en årskull samtidigt som en försvinner.  
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Bilaga - Statistiska utskrifter 
Samtliga ekonometriska beräkningar har genomförts i Eviews 
Modell 1 

Dependent Variable: NYB   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/16/11   Time: 11:47   
Sample: 1996 2010   
Periods included: 15   
Cross-sections included: 288   
Total panel (balanced) observations: 4320  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 13.93140 0.201466 69.15026 0.0000 

UARB 0.211609 0.031064 6.811951 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.711416     Mean dependent var 15.28424 

Adjusted R-squared 0.689720     S.D. dependent var 3.996156 
S.E. of regression 2.225970     Akaike info criterion 4.505821 
Sum squared resid 19904.01     Schwarz criterion 4.952676 
Log likelihood -9429.572     Hannan-Quinn criter. 4.663601 
F-statistic 32.79035     Durbin-Watson stat 1.429427 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Modell 2 

Dependent Variable: NYB   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/17/11   Time: 14:56   
Sample (adjusted): 1997 2010   
Periods included: 14   
Cross-sections included: 288   
Total panel (balanced) observations: 4032  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 14.42299 0.215082 67.05825 0.0000 

UARB_LAG1 0.168071 0.032770 5.128756 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.705821     Mean dependent var 15.51117 

Adjusted R-squared 0.682082     S.D. dependent var 3.970318 
S.E. of regression 2.238633     Akaike info criterion 4.521555 
Sum squared resid 18692.81     Schwarz criterion 4.993581 
Log likelihood -8813.455     Hannan-Quinn criter. 4.688808 
F-statistic 29.73211     Durbin-Watson stat 1.478495 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Modell 3 

Dependent Variable: NYB   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/17/11   Time: 14:56   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 288   
Total panel (balanced) observations: 3744  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 14.66274 0.226621 64.70163 0.0000 

UARB_LAG2 0.169527 0.034549 4.906831 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.704662     Mean dependent var 15.76027 

Adjusted R-squared 0.678928     S.D. dependent var 3.932985 
S.E. of regression 2.228556     Akaike info criterion 4.517564 
Sum squared resid 17099.54     Schwarz criterion 5.018259 
Log likelihood -8155.881     Hannan-Quinn criter. 4.695645 
F-statistic 27.38270     Durbin-Watson stat 1.483681 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Modell 4 

Dependent Variable: NYB   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/16/11   Time: 11:48   
Sample (adjusted): 1997 2010   
Periods included: 14   
Cross-sections included: 288   
Total panel (balanced) observations: 4032  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 13.90330 0.241018 57.68571 0.0000 

UARB 0.192552 0.040744 4.725903 0.0000 
UARB_LAG1 0.069012 0.038822 1.777650 0.0755 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.707573     Mean dependent var 15.51117 

Adjusted R-squared 0.683890     S.D. dependent var 3.970318 
S.E. of regression 2.232258     Akaike info criterion 4.516080 
Sum squared resid 18581.52     Schwarz criterion 4.989669 
Log likelihood -8801.417     Hannan-Quinn criter. 4.683887 
F-statistic 29.87711     Durbin-Watson stat 1.477576 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Modell 5 

Dependent Variable: NYB   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/17/11   Time: 14:57   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 288   
Total panel (balanced) observations: 3744  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 14.47657 0.256107 56.52553 0.0000 

UARB_LAG1 0.066392 0.042580 1.559229 0.1190 
UARB_LAG2 0.135834 0.040744 3.333823 0.0009 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.704870     Mean dependent var 15.76027 

Adjusted R-squared 0.679061     S.D. dependent var 3.932985 
S.E. of regression 2.228093     Akaike info criterion 4.517393 
Sum squared resid 17087.47     Schwarz criterion 5.019751 
Log likelihood -8154.559     Hannan-Quinn criter. 4.696065 
F-statistic 27.31115     Durbin-Watson stat 1.485146 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 
Modell 6 
 
Dependent Variable: NYB   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/18/11   Time: 11:56   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 288   
Total panel (balanced) observations: 3744  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 14.03122 0.284844 49.25937 0.0000 

UARB 0.157153 0.044307 3.546946 0.0004 
UARB_LAG1 -0.003605 0.046866 -0.076921 0.9387 
UARB_LAG2 0.132098 0.040690 3.246486 0.0012 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.705945     Mean dependent var 15.76027 

Adjusted R-squared 0.680137     S.D. dependent var 3.932985 
S.E. of regression 2.224355     Akaike info criterion 4.514277 
Sum squared resid 17025.22     Schwarz criterion 5.018299 
Log likelihood -8147.727     Hannan-Quinn criter. 4.693541 
F-statistic 27.35396     Durbin-Watson stat 1.488469 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Modell 6 - Korrelationsmatris 

 𝑈𝑖𝑡  𝑈𝑖𝑡−1 𝑈𝑖𝑡−2 
𝑈𝑖𝑡  1.000000 0.768735 0.645411 
𝑈𝑖𝑡−1 0.768735 1.000000 0.837332 
𝑈𝑖𝑡−2 0.645411 0.837332 1.000000 
 

Modell 7 

Dependent Variable: NYB   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/17/11   Time: 21:10   
Sample: 1996 2010   
Periods included: 15   
Cross-sections included: 288   
Total panel (balanced) observations: 4320  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 13.98964 0.204546 68.39361 0.0000 

UARB 0.263558 0.044418 5.933634 0.0000 
UARB_INVAVST50KM -5.418489 3.312111 -1.635963 0.1019 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.711608     Mean dependent var 15.28424 

Adjusted R-squared 0.689849     S.D. dependent var 3.996156 
S.E. of regression 2.225506     Akaike info criterion 4.505617 
Sum squared resid 19890.75     Schwarz criterion 4.953948 
Log likelihood -9428.133     Hannan-Quinn criter. 4.663919 
F-statistic 32.70461     Durbin-Watson stat 1.432281 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Modell 8 

 
Dependent Variable: NYB   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/18/11   Time: 15:12   
Sample (adjusted): 1997 2010   
Periods included: 14   
Cross-sections included: 288   
Total panel (balanced) observations: 4032  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 14.51492 0.217815 66.63867 0.0000 

UARB_LAG1 0.253308 0.046375 5.462185 0.0000 
UARB_INVAVST50KM_LAG_1 -8.830090 3.401912 -2.595625 0.0095 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.706352     Mean dependent var 15.51117 

Adjusted R-squared 0.682570     S.D. dependent var 3.970318 
S.E. of regression 2.236913     Akaike info criterion 4.520246 
Sum squared resid 18659.10     Schwarz criterion 4.993835 
Log likelihood -8809.816     Hannan-Quinn criter. 4.688053 
F-statistic 29.70155     Durbin-Watson stat 1.485048 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Modell 9 

 
Dependent Variable: NYB   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/18/11   Time: 15:18   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 288   
Total panel (balanced) observations: 3744  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 14.86141 0.228681 64.98745 0.0000 

UARB_LAG2 0.346140 0.047480 7.290249 0.0000 
UARB_INVAVST50KM_LAG_2 -18.40561 3.409527 -5.398289 0.0000 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.707141     Mean dependent var 15.76027 

Adjusted R-squared 0.681531     S.D. dependent var 3.932985 
S.E. of regression 2.219504     Akaike info criterion 4.509668 
Sum squared resid 16955.98     Schwarz criterion 5.012026 
Log likelihood -8140.098     Hannan-Quinn criter. 4.688340 
F-statistic 27.61162     Durbin-Watson stat 1.496871 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 



51 
 

Modell 10 

Dependent Variable: NYB   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/16/11   Time: 11:53   
Sample (adjusted): 1997 2010   
Periods included: 14   
Cross-sections included: 288   
Total panel (balanced) observations: 4032  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 13.97089 0.244958 57.03386 0.0000 

UARB 0.140701 0.075917 1.853347 0.0639 
UARB_LAG1 0.185818 0.063034 2.947895 0.0032 

UARB_INVAVST50KM 5.430413 6.608187 0.821770 0.4113 
UARB_INVAVST50KM_LAG_1 -12.06954 5.090252 -2.371109 0.0178 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.708171     Mean dependent var 15.51117 

Adjusted R-squared 0.684367     S.D. dependent var 3.970318 
S.E. of regression 2.230573     Akaike info criterion 4.515025 
Sum squared resid 18543.52     Schwarz criterion 4.991740 
Log likelihood -8797.290     Hannan-Quinn criter. 4.683939 
F-statistic 29.75054     Durbin-Watson stat 1.484358 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
Modell 11 

Dependent Variable: NYB   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/17/11   Time: 23:43   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 288   
Total panel (balanced) observations: 3744  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 14.54312 0.258257 56.31261 0.0000 

UARB_LAG1 -0.219524 0.078061 -2.812208 0.0049 
UARB_LAG2 0.477758 0.064034 7.460995 0.0000 

UARB_INVAVST50KM_LAG_1 29.84489 6.763224 4.412821 0.0000 
UARB_INVAVST50KM_LAG_2 -35.44155 5.129321 -6.909599 0.0000 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.709020     Mean dependent var 15.76027 

Adjusted R-squared 0.683390     S.D. dependent var 3.932985 
S.E. of regression 2.213016     Akaike info criterion 4.504300 
Sum squared resid 16847.20     Schwarz criterion 5.009985 
Log likelihood -8128.050     Hannan-Quinn criter. 4.684156 
F-statistic 27.66373     Durbin-Watson stat 1.506892 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Modell 12 

Dependent Variable: NYB   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/16/11   Time: 11:54   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 288   
Total panel (balanced) observations: 3744  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 14.08682 0.290832 48.43628 0.0000 

UARB 0.026267 0.088747 0.295973 0.7673 
UARB_LAG1 -0.221942 0.085983 -2.581243 0.0099 
UARB_LAG2 0.461018 0.064136 7.188137 0.0000 

UARB_INVAVST50KM 11.32755 7.935234 1.427500 0.1535 
UARB_INVAVST50KM_LAG_1 23.82152 7.558459 3.151636 0.0016 
UARB_INVAVST50KM_LAG_2 -33.84904 5.145212 -6.578745 0.0000 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.709995     Mean dependent var 15.76027 

Adjusted R-squared 0.684267     S.D. dependent var 3.932985 
S.E. of regression 2.209949     Akaike info criterion 4.502012 
Sum squared resid 16790.75     Schwarz criterion 5.011024 
Log likelihood -8121.767     Hannan-Quinn criter. 4.683051 
F-statistic 27.59658     Durbin-Watson stat 1.502860 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 

 

Modell 12 - Korrelationsmatris 

 
 𝑈𝑖𝑡  𝑈𝑖𝑡−1 𝑈𝑖𝑡−2 𝑈𝑖𝑡 ×

1
𝐿𝑖 + 50𝑘𝑚 𝑈𝑖𝑡−1 ×

1
𝐿𝑖 + 50𝑘𝑚 𝑈𝑖𝑡−2 ×

1
𝐿𝑖 + 50𝑘𝑚 

𝑈𝑖𝑡  1,000 0,769 0,645 0,551 0,424 0,350 

𝑈𝑖𝑡−1 0,769 1,000 0,837 0,411 0,614 0,522 

𝑈𝑖𝑡−2 0,645 0,837 1,000 0,337 0,516 0,661 

𝑈𝑖𝑡 ×
1

𝐿𝑖 + 50𝑘𝑚 0,551 0,411 0,337 1,000 0,862 0,767 

𝑈𝑖𝑡−1 ×
1

𝐿𝑖 + 50𝑘𝑚 0,424 0,614 0,516 0,862 1,000 0,896 

𝑈𝑖𝑡−2 ×
1

𝐿𝑖 + 50𝑘𝑚 0,350 0,522 0,661 0,767 0,896 1,000 
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