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Syftet med Sveriges utbildningssystem är att göra det möjligt för alla, oavsett ekonomisk 
förutsättning, att tillgodogöra sig en högskoleexamen. Trots det är det långt ifrån alla som 
väljer att utnyttja den rättigheten. Den här studien använder regressionsanalys av olika 
tidsserier för att förklara vilka faktorer som påverkar antalet inskrivna studenter i 
högskolan. Syftet med studien är att med hjälp av olika samhällsekonomiska och politiska 
variabler göra uppskattningar av hur många studenter som i framtiden kommer att söka sig 
till högskolan.  De förklarande variablerna som används i regressionerna är arbetslöshet, 
antalet 19-åringar i befolkningen, maximalt studiebidrag, maximalt studielån samt en 
dummy-variabel från 2011 då det infördes en kostnad för utländska studenter att studera i 
Sverige. Resultaten visar att antalet högskolestudenter är positivt korrelerat med 
arbetslöshet, antalet 19-åringar och kostnad för utländska studenter. Förklaringsfaktorn är 
0.90, vilket får anses som högt. En ökning av arbetslösheten med 2 procentenheter skulle 
resultera i 22 000 fler högskolestudenter. På grund av att antalet 19-åringar i befolkningen 
blir färre de kommande åren kommer antalet högskolestudenter sannolikt att minska. 
Fram till läsåret 2019/2020 förväntas antalet högskolestudenter minska med 60 000 från 
dagens drygt 400 000 inskriva studenter.  
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1. Inledning 

 

Idag är skolan en av de viktigaste institutionerna i det moderna samhället. Där lär vi oss de 

fundamentala delarna för att bli goda samhällsmedborgare och tillgodogör oss kunskap inom 

språk, matematik, ekonomi och teknik. Skolans roll ökar ytterligare då trenden går från 

traditionella industriyrken till en ökad tjänstesektor byggd på akademisk kunskap. Sverige har 

idag ett väl uppbyggt skolsystem med obligatorisk grundskola i nio år. Den efterföljande 

gymnasieutbildningen är frivillig, men trots det väldigt vanlig. Enligt Statistiska Centralbyrån 

(2013) hade 78 % av befolkningen (16-74 år) gymnasieutbildning år 2012. Detta kan jämföras 

med den eftergymnasiala utbildningen där siffran endast var 34 %. Ur ett 

konkurrensperspektiv är det viktigt för Sverige att tillströmningen till universitet och 

högskolor är stor. Till skillnad från många andra länder i världen främjas högskolestudier av 

bidrag från staten, fördelaktiga studielån, subventionerade boenden och gratis utbildningar. 

Tanken är att alla, oavsett ekonomisk förutsättning, ska ges möjligheten att tillgodogöra sig en 

högskoleexamen.  

 

Den här studien kommer med hjälp av multipel regressionsanalys av tidsserier att analysera 

olika faktorer som förklarar tillströmningen till svenska universitet och högskolor. Syftet med 

studien är att med hjälp av olika samhällsekonomiska och politiska variabler göra 

uppskattningar av hur många studenter som i framtiden kommer att söka sig till högskolan. 

Detta är intressesant ur flera olika perspektiv. På grund av högt barnafödande under slutet och 

80-talet och början av 90-talet har antalet sökande till universitet och högskolor ökat stort de 

senaste åren. Högskolan står just nu inför en situation där de aktuella årskullarna kommer att 

minska. Detta kommer att leda till ett större antal lediga platser vid universitet och högskolor. 

En minskning av årskullarna behöver inte nödvändigtvis betyda att antalet högskolestudenter 

minskar lika mycket. Färre gymnasieexamina kan betyda lägre konkurrens på attraktiva 

utbildningar och av den anledningen göra att en större andel väljer att studera. Med hjälp av 

prediktion och multipel regression kan den effekten kvantifieras.  

 

Analysen är även intressant ur ett politiskt perspektiv. Faktorer som storleken på studiemedel 

och anslag till högskolan baseras på politiska beslut och kan också påverka viljan att börja 

studera. På senare tid har politiska diskussioner om eventuella sänkningar av studiebidraget 

förts. Det är dock oklart om en sänkning endast skulle innebära sämre villkor för studenter 

eller om det faktiskt skulle påverka människors möjlighet att studera.  
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Ett tredje perspektiv handlar om arbetslöshetens betydelse för antalet högskolestuderande. Det 

samhällsekonomiska målet är i regel att ha så låg arbetslöshet som möjligt. Det finns dock 

anledning att tro att det finns ett positivt samband mellan hög arbetslöshet och högt antal 

högskolestuderande. Det skulle kunna innebära att det finns positiva effekter med arbetslöshet 

i form av högre utbildningsgrad hos befolkningen.   

2. Bakgrund 

2.1 Vad är en högskoleutbildning? 

 

Universitetskanslersämbetet (2014) definierar högskoleutbildning som ”utbildning på 

eftergymnasial nivå som regleras i högskolelagen och högskoleförordningen, och som vilar på 

vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet”. Läsåret 2012/2013 var 

drygt 400 000 inskrivna på en högskola. Detta kan jämföras med 1980 då studenterna var 

knappt 190 000. Idag finns det drygt 50 högskolor och universitet i Sverige. 

 

Högskolans uppgifter är att bedriva utbildning och forskning, samverka med det omgivande 

samhället och jobba för att forskningsresultat kommer till användning. Högskolan finansieras 

med anslag från staten. Regeringen sätter varje år ett takbelopp som anger ett maximalt 

belopp varje universitet eller högskola kan få. Hur stort det faktiska anslaget blir beror på 

antalet studenter och deras prestation. Sedan 2013 finns det även möjligheter för högskolor att 

få extra resurser tilldelade baserat på en kvalitetsmätning där skolor som anses hålla extra hög 

kvalitet får extra ersättning. 

 

Runt om i världen ökar högskolestudenterna i snabb takt. Enligt UNESCO (2009) gick totalt 

29 miljoner i högskolan år 1970. 2000 var samma siffra runt 100 miljoner och 2007 drygt 152 

miljoner. En stor del av ökningen kommer från utvecklingsländer och från ett ökat antal 

kvinnliga studenter.  

 

De senaste åren har variationen i antalet högskoleplatser i Sverige varit relativt stor. Historiskt 

sett har all utbildning i Sverige varit gratis. År 2011 infördes en avgift för studenter utanför 

EU. Detta resulterade i att antalet nya utländska studenter minskade med en tredjedel 

(Högskoleverket, 2012). Även studenterna har förändrats. Antalet 19-åringar som antas på 
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utbildningar har ökat dels för att de har varit stora grupper och dels som en följd av nya 

antagningsregler. Detta kan ses band annat på att medianåldern på högskolorna har minskat. 

Under perioden 2010-2011 byggdes högskolan tillfälligt ut med 10 000 platser som en följd 

av konjunkturen (Högskoleverket 2012).  

 

2.2 Samband mellan arbetslöshet, antalet 19-åringar och högskolestudenter  

 

2010 var antalet högskolestuderande rekordstort med 436 000 studenter inskrivna i högskolan. 

I en artikel i DN belyser Gustafsson (2010) situationen. Marie Kahlroth på Högskoleverket sa 

2010 till DN: ”Konjunkturläget har stor betydelse, som det är nu väljer många att studera då 

det är svårt att få jobb”. Det stora intresset för högskoleutbildning förklarades också med att 

antalet 19-åringar i befolkningen var rekordhögt. Med bättre konjunktur och färre antal 19-

åringar förväntades deltagandet i högskolan att sjunka. Marie Kahlroth pekade också på att 

många skolor hade sparat anslag för kommande år för att klara eventuella nedgångar. Med 

facit i hand vet vi nu att antalet högskolestudenter sjönk till 425 000 år 2011 och sedan 

ytterligare till 414 000  år 2012.  

 

I rapporten Konjunktur, utbildning och sysselsättning från Utbildningsdepartementet och 

Statistiska Centralbyrån (2011) visar man på sambandet mellan konjunkturen och efterfrågan 

på högre utbildning. De finner att det finns ett negativt samband mellan konjunktur, mätt i 

andelen sysselsatta i arbete, och efterfrågan på högre utbildning åren 2003-2008. De finner 

också att kvinnor är mer konjunkturkänsliga än män samt att effekten är starkast för de äldre 

grupperna, det vill säga de som inte nyligen kommit från gymnasieskolan. I rapporten 

Konjunkturberoende i utflödet från högre studier från samma publikation hos Statistiska 

Centralbyrån (2011) finner man även att en bättre arbetsmarknad leder till snabbare utflöde 

från högskolan. Effekten av arbetslöshet på högskolan är alltså dubbel. Efterfrågan och 

söktrycket ökar samtidigt som utflödet minskar.  

 

Det finns även flera studier som visar på att detta håller även utanför Sverige. Shim (1990) 

gör en regression på ansökningsnivåer till högskolan i Mississippi. Han lyckas förklara 98 % 

av variationen i efterfrågan på högre utbildning med endast arbetslöshet, real per capita 

personlig inkomst, kostnad för utbildning samt några dummy-variabler.  Petrongolo och San 

Segundo (2002) har gjort en liknande studie i Spanien. Där finner man att efterfrågan på 
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högre utbildning är positivt korrelerad med ungdomsarbetslöshet medan de finner en negativ 

effekt mellan utbildning och vuxen arbetslöshet.  

 

I rapporten Konsten att strula till ett liv från Svenskt Näringsliv (2011) håller man med om att 

en ökad arbetslöshet leder till fler högskolestuderande men menar på att det nödvändigtvis 

inte är en önskvärd effekt. Rapporten argumenterar för att den ökade efterfrågan på högre 

utbildning som sker på grund av hög arbetslöshet i själva verket är studenter som hellre skulle 

vilja arbeta men istället söker sig till högskolan. Dessa studenter tar ofta längre tid på sig att 

bli klara, tar ströjobb ibland och studerar kurser utan avsikt att skaffa sig en examen. I 

rapporten uttrycks att högskolan missbrukas som en arbetsmarknadsåtgärd där ungdomar som 

inte har något intresse av att studera söker sig till högskolan och då ofta väljer utbildningar 

utan framtid. De anser att ökningen i högskoleutbildning som effekt av hög arbetslöshet är 

negativ. Som lösning på problemet föreslår man en höjning av bidragsdelen för utbildningar 

som ger hög ekonomisk avkastning och sänkning av bidragsdelen för utbildningar med låg 

ekonomisk avkastning. Detta uttalande har dock ansetts vara kontroversiellt och kritiserats 

från många håll.  

 

2.3 Studiemedel 

 

Högskolestudier i Sverige ger i viss utsträckning rätt till studiemedel. Studiemedlet är 

uppdelat i en bidragsdel och en lånedel. För att få studiemedel krävs det att man uppfyller 

ålderskraven, studerar på en utbildning som ger rätt till studiestöd, studerar minst 50 % under 

minst tre veckor och inte har för hög inkomst vid sidan av studierna (Centrala 

Studiestödsnämnden, 2014). Varje person har rätt till studiemedel för sex års heltidsstudier, 

eller 240 studieveckor. För att inte bli återbetalningsskyldig krävs det att man klarar minst 75 

% av de studier som man har berättigats studiemedel för. Läsåret 2013/2014 var 

studiebidraget 14 140 kr per termin och det maximala studielånet var 30 980 kr per termin.  

 

Effekten av en höjning eller sänkning av studiebidraget på intresset för studier är dock oklar. I 

början av 2014 presenterade regeringen ett förslag där studiemedlet till högskolestuderande 

skulle öka med 1000 kr, men att bidraget samtidigt skulle minska med 300 kr. Efter stor kritik 

från olika håll backade dock regeringen, se Hjort (2014).   
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3. Frågeställningar 

 

Syftet med studien är att med hjälp av olika samhällsekonomiska och politiska variabler göra 

uppskattningar av hur många studenter som i framtiden kommer att söka sig till universitet 

och högskolor. Syftet kommer att uppfyllas genom följande delfrågor: 

 

• Vilka faktorer förklarar hur stor tillströmningen till högskolan är?  

• Hur kommer antalet högskolestudenter påverkas av en minskning av antalet 19-åringar 

de kommande åren? 

• Hur kommer antalet högskolestudenter påverkas av en minskning eller ökning av 

arbetslösheten med 2 procentenheter?  

• Hur skulle antalet högskolestudenter påverkas av en sänkning av studiebidraget med 

300 kr, enligt tidigare förslag från regeringen?  

4. Metod och data 

 

4.1 Linjär regressionsanalys 

 

Regressionsanalys är ett statistiskt verktyg för att studera samband mellan olika variabler 

(Blom, 2005). I regel används en eller flera oberoende/förklarande variabler som med hjälp av 

tidigare data bestämmer sambandet till en beroende variabel. Det handlar om att skatta en 

lämplig funktion som med givna värden på de oberoende variablerna kan förutsäga det 

förväntade värdet på den beroende variabeln. I dess enklaste form ser en linjär regression ut 

som följer:  

 

𝑦 = 𝛽! + 𝛽!𝑥 + 𝑢 

 

Här är x den förklarande variabeln och y den beroende variabeln. Termen u kallas residual och 

mäter det som påverkar y men som inte observeras. Genom att använda minsta 

kvadratmetoden kan skattade värden på 𝛽! och 𝛽! fås fram. När x är endimensionell kan detta 

grafiskt representeras som ett linjärt samband mellan y och x där 𝛽! är lutningen och 𝛽! är 

skärningen i y-axeln. Minsta kvadratmetoden anpassar en kurva där avståndet till de 

observerade punkterna i kvadrat är så litet som möjligt. Ett viktigt antagande för att få bra 

(1) 
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estimat på 𝛽!, utan så kallad bias är att den förklarande variabeln x är okorrelerad med 

residualen u. Detta innebär att det inte finns några faktorer som påverkar både x och y och inte 

finns med i regressionen.  

 

Det finns flera problem med en enkel regressionsanalys. Förklaringsgraden för en enkel 

regression med en variabel är oftast låg. Förklaringsgraden, även kallat 𝑅!, är ett mått på hur 

stor del av variationen i den beroende variabeln som förklaras av de oberoende variablerna. 

Förklaringsgraden ökar i regel alltid när ytterligare förklarande variabler adderas till en 

regression trots att den nya variabeln är helt irrelevant. Därför undersöker man ibland också 

ett justerat 𝑅! som även tar hänsyn till hur många variabler som är inkluderade i regressionen. 

Minskar det justerade 𝑅! när vi lägger till en ytterligare förklarande variabel kan vi anta att 

variabeln inte har något värde för analysen. Om det primära syftet med regressionen är att 

identifiera kausala samband så är förklaringsgraden mindre viktig. Om man däremot avser att 

använda regressionsanalys för prediktion är det av intresse att hitta förklarande variabler som 

bidrar till att förutsäga en stor del av variationen i den beroende variabeln. Även om man 

endast vill identifiera kausala samband kan det vara svårt att hitta en variabel som förklarar 

den beroende variabeln och är oberoende av alla andra faktorer som förklarar den beroende 

variabeln. Som nämnt ovan innebär detta att vi skulle få bias i estimat och det sambandet vi 

försöker identifiera skulle därmed inte vara korrekt. För att öka förklaringsgraden och få 

väntevärdesriktiga estimat använder man istället den multipla regressionen där ett stort antal 

förklarande variabler är tillåtna:  

 

𝑦 = 𝛽! + 𝛽!𝑥! + 𝛽!𝑥! +⋯+ 𝛽!𝑥! + 𝑢 

 

4.2 Nödvändiga antaganden för multipel regressionsanalys 

 

För att få korrekta estimat krävs enligt Wooldridge (2009) att följande antaganden håller i 

modellen:  

 

1a) Vi har en modell som kan beskrivas enligt 

 

𝑦 = 𝛽! + 𝛽!𝑥! + 𝛽!𝑥! +⋯+ 𝛽!𝑥! + 𝑢 

 

(2) 

(3) 
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 Där 𝛽!, 𝛽!, ….  𝛽! är okända parametrar och u är ett icke observerbart fel.  

 

2a) Vi har ett antal oberoende observationer som följer populationsmodellen, där varje 

observation är oberoende av de övriga observationerna och alla observationer är 

slumpmässigt utvalda.  

 

3a) Ingen av de förklarande variablerna 𝑥! , 𝑥! , …, 𝑥!  är konstant eller en linjär 

kombination av de övriga förklarande variablerna. 

 

4a) Felet u har ett förväntat värde på 0 givet värden på alla de förklarade variablerna. 

 

𝐸(𝑢|𝑥!, 𝑥!, …, 𝑥!) = 0 

 

För korrekt kunna uppskatta standardfelet hos de skattade variablerna och på så sätt kunna dra 

slutsatser om statistisk signifikans så krävs även att följande antagande håller: 

 

5a) Variansen hos felet u ska vara konstant och oberoende av värdet på de förklarande 

variablerna. Detta kallas för homoskedasticitet och innebär: 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑢|𝑥!, 𝑥!, …, 𝑥!) = 𝜎! 

4.3 Modifikationer för tidsserieanalys 

 

Den här studien undersöker samband genom tiden och observationerna är således tidsserier. 

Tidsserier är annorlunda på så sätt att varje observation är beroende av tidigare observationer. 

Detta innebär att vi bryter mot antagande 2a). Multipla regressioner med tidsseriedata kräver 

därför modifikationer av antaganden 1a)-5a). Wooldridge (2009) uttrycker dessa 

modifikationer i följande punkter: 

 

1b) Den stokastiska processen {(𝑥!!, 𝑥!!, …, 𝑥!",𝑦!)} följer den linjära modellen  

 

𝑦! = 𝛽! + 𝛽!𝑥!! + 𝛽!𝑥!! +⋯+ 𝛽!𝑥!" + 𝑢! 

 

Där 𝛽!, 𝛽!, ….  𝛽! är okända parametrar och 𝑢! är ett icke observerbart fel.  

(4) 

(5) 

(6) 
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2b) Ingen av de förklarande variablerna är konstant eller en linjär kombination av de 

övriga förklarande variablerna. 

 

3b) Låt X vara samlingen av alla förklarande variabler 𝑥!" för alla t. För varje tidpunkt t 

måste det förväntade värdet på 𝑢!, givet X, vara noll.  

 

𝐸 𝑢! 𝑿 = 0 

 

En nackdel med antagande 3b) är att vi kan specificera en korrekt modell för sambandet 

mellan 𝑦! och 𝑥!!, 𝑥!!, …, 𝑥!", men de estimerade koefficienterna 𝛽!, 𝛽!, ….  𝛽! kommer 

trots det inte att vara väntevärdesriktiga om 𝑦! även är korrelerat med exempelvis 𝑥!!!. Om vi 

misstänker att 𝑦! är korrelerat med ett laggat värde på någon av de förklarande variablerna så 

måste även det laggade värdet inkluderas i regressionen.  

 

Dessa tre antaganden garanterar att de skattade parametrarna blir utan bias. För korrekt 

uppskattning av parametrarnas standardfel och möjlighet att dra slutsatser om statistisk 

signifikans ska det enligt Wooldridge (2009) även gälla att:  

 

4b) Givet X är variansen av 𝑢! samma för alla t. 

 

𝑉𝑎𝑟 𝑢! 𝑿 = 𝜎! 

 

Här finns potentiellt också ett problem med att använda vissa typer av tidsserier. Mycket 

ekonomisk data innehåller trender som växer över tiden. Detta gör sannolikt också att 

variansen kommer att växa med tiden. För analysen är det därför viktigt att undersöka hur 

residualerna från de skattade regressionerna uppför sig.  

 

5b) Givet X måste felen 𝑢! och 𝑢! i två olika perioder vara okorrelerade.  

 

𝐶𝑜𝑟𝑟 𝑢! ,𝑢! = 0  𝑜𝑚  𝑡 ≠ 𝑠 

 

(8) 

(9) 

(7) 
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Antagande 5b) är extra viktigt vid tidsserieanalys. Korrelationen mellan två observationer t 

och 𝑡 + 𝑠  kallas autokorrelation (Enders, 2010). De flesta tidsserier innehåller 

autokorrelation. Detta är för att det ofta finns samband mellan dagens observerade värden och 

tidigare perioders observerade värden. Autokorrelationen brukar vara som starkast mellan 

närliggande perioder och försvinna i längden. Dagens temperatur och gårdagens temperatur är 

sannolikt högt korrelerade medan sambandet mellan dagens temperatur och temperaturen för 

100 dagar sedan är nära på noll.  

 

Först när residualerna är utan autokorrelation kan vi vara säkra på att alla tidsserievariabler i 

studien är inkluderade och att den resterande variationen i den beroende variabeln beror på 

andra faktorer. Autokorrelationen 𝜌 i residualerna kan testas med relativt enkla mått. Antag 

att samplingskorrelationen mellan residualerna 𝑢!  och 𝑢!!! , för alla t i regressionen (6) 

beskrivs av 𝑟!. Ljung och Box (1978) testar hypotesen   

 

𝐻!:𝜌! = 𝜌! = 𝜌! = ⋯ = 𝜌!= 0 

 

mot 

 

𝐻!:𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡  𝑒𝑛  𝜌! ≠ 0 

 

Detta görs med hjälp av Q-värdet 

 

 

𝑄 = 𝑇(𝑇 + 2) 𝑟!!/(𝑇 − 𝑘)
!

!!!

 

 

 

Där T är antalet observationer, 𝑟!  är samplingskorrelationen mellan 𝑢!  och 𝑢!!!  och s är 

antalet laggade autokorrelationer som testas. Q följer en approximativ 𝝌𝟐-fördelning med s 

antal frihetsgrader.  

(11) 

(10) 
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4.4 Data  

 

Tidsserierna sträcker sig från läsåret 1977/1978 till läsåret 2012/2013. Totalt ger detta 36 

observationer. Nedan följer en beskrivning av alla relevanta variabler.  

 

4.4.1 Beroende variabel 

 

Antalet inskrivna högskolestudenter (studenter) – totalt antal inskrivna högskolestudenter i 

1000-tal, årlig data från Statistiska Centralbyrån. Som inskrivna högskolestudenter räknas de 

som är förstagångsregistrerade på minst en kurs eller fortsättningsregistrerade på en tidigare 

kurs.  

 

4.4.2 Förklarande variabler 

 

Konstant (konstant) - fångar upp eventuellt konstant antal studenter som inte påverkas av de 

övriga oberoende variablerna. Konstanten bidrar dock lite till analysen eftersom flera av de 

övriga variablerna aldrig antar värdet noll.    

 

Arbetslöshet (arbetslösa) – antal arbetslösa i 1000-tal, data från Statistiska Centralbyrån 

(SCB) på årsbasis. För varje läsår används tidigare års arbetslöshet. För terminen 1999/2000 

innebär detta arbetslösheten i slutet av 1998.  

 

Maximalt studiebidrag (bidrag) – per månad i antal kr, från Centrala studiestödsnämnden 

(CSN). Studiebidraget justeras för inflation då denna varierat kraftigt under perioden.  

 

Maximalt studielån (lån) – per månad i antal kr, från CSN. Studielån justeras för inflation då 

denna varierat kraftigt under perioden.  

 

Antal 19-åringar (nittonår) – antal 19-åringar i befolkningen i 1000-tal. Detta ger en 

approximation av antalet nyutexaminerade från gymnasiet. Årlig data från Statistiska 

Centralbyrån.  
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Anslag från staten för högskoleutbildning (anslag) – data från 1998-2012 kommer från 

Universitetskanslersämbetet och mäts som det totala takbeloppet som tilldelats högskolor och 

universitet för utbildningsplatser. Tidigare data är anslag i statsbudgeten för 

högskoleutbildning och forskning. För att göra värdena jämförbara har takbeloppet justerats 

bakåt i tiden med förändringen i anslag från statsbudgeten. Alla värden är i miljoner kronor, 

justerat för inflation.  

 

Dummy för införande av kostnad för utländska studenter (utl_dummy) – variabeln tar värdet 

ett för åren 2011 och 2012 då det infördes en studiekostnad för studenter från länder utanför 

EU. För alla andra observationer är värdet noll.  

 

Teoretisk ökning i BNP (bnp_trend) – en exponentiellt växande trend på 6 % per år, vilket är 

den genomsnittliga BNP-tillväxten under perioden. Variabeln används bara på anslag 

regression (i) nedan och ej för att förklara studenter.  

 

4.5 Regressioner  

 

Nedan följer en beskrivning av de regressioner som används i analysen.  

 

Regression 1: 

𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟!
= 𝛽! + 𝛽!𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠𝑎! + 𝛽!𝑛𝑖𝑡𝑡𝑜𝑛å𝑟! + 𝛽!𝑛𝑖𝑡𝑡𝑜𝑛å𝑟_1!
+ 𝛽!𝑛𝑖𝑡𝑡𝑜𝑛å𝑟_2! + 𝛽!𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔! + 𝛽!𝑙å𝑛! + 𝛽!𝑢𝑡𝑙_𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦!+𝑢! 

 

Intuitionen bakom regression 1 är att använda studenter som beroende variabel och 

arbetslösa, nittonår, lån och utl_dummy som förklarande variabler. Dessutom läggs två 

laggade värden på nittonår till. Anledningen till detta kommer från antagande 3b) ovan. 

Eftersom många väljer att ta studieuppehåll mellan gymnasiet och högskolan är det stor 

sannolikhet att inte bara dagens antal 19-åringar har inverkan på antalet högskolestuderande 

utan även tidigare års antal 19-åringar. Genom att inte inkludera laggade värden på nittonår 

finns det risk att  𝛽! inte blir väntevärdesriktig om 𝑢! även är korrelerad med 𝑛𝑖𝑡𝑡𝑜𝑛å𝑟!!! och 

𝑛𝑖𝑡𝑡𝑜𝑛å𝑟!!!. Det är dock osannolikt att någon av de andra förklarande variablerna skulle 
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behöva inkluderas i laggad form. Tidigare arbetslöshet bör inte spela någon roll om 

arbetslösheten sedan har gått ner. Det samma gäller för bidrag och lån. Det finns liten 

anledning att tro att studieviljan skulle vara högre idag för att studiemedel var högt förra året 

men inte är det i år.  

 

Regression 2: 

𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟!
= 𝛽! + 𝛽!𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠𝑎! + 𝛽!𝑛𝑖𝑡𝑡𝑜𝑛å𝑟! + 𝛽!𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔! + 𝛽!𝑙å𝑛!
+ 𝛽!𝑢𝑡𝑙_𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦!+𝑢! 

 

Problemet med regression 1 är att 𝛽!, 𝛽! och 𝛽! sannolikt inte kommer att visa sig statistiskt 

signifikanta trots att nittonår har en effekt på studenter. Detta är på grund av så kallad 

multikollinearitet, hög korrelation mellan två eller flera av de förklarande variablerna. 

Regression 2 tar bort de två laggade värdena på nittonåringar. Detta hjälper analysen på två 

sätt. Dels blir det nu betydligt lättare att finna att variabeln nittonår är signifikant eftersom 

multikollineariteten försvinner. Dessutom kan vi från de skattade betavärdena avläsa 

eventuella skillnader mellan i regression 1 och 2 och på så sätt avgöra om de införda laggade 

värdena i regression 1 är nödvändiga. Utgångspunkten är dock att regression 1 skapar 

korrekta estimat på 𝛽!, 𝛽! och 𝛽! medan regression 2 kommer att påvisa om nittonår är en 

signifikant faktor som påverkar antalet studenter.  

 

Den förklarande variabeln anslag saknas i regressionerna ovan. Variabeln är antagligen viktig 

eftersom det budgeterade beloppet till varje skola bestämmer hur många nya studenter som 

kan antas varje år. Problemet med att ha alla variabler i en regression är att anslag kan vara en 

linjär funktion av antalet arbetslösa och framförallt antalet 19-åringar. Dessutom kan anslag 

vara beroende av laggade värden på både arbetslösa och nittonår. Detta samband, i 

kombination med kravet på residualer utan autokorrelation ger ett komplicerat förhållande 

mellan de olika variablerna. Eftersom studien endast avser bestämma det kausala sambandet 

mellan arbetslöshet respektive antalet 19-åringar och antalet högskolestudenter, oavsett om 

det går via anslagsökningar eller ej, så kan vi rensa serien med anslag från effekten av 

arbetslösa och nittonår innan vi använder det i regressionerna ovan. Intuitionen är att vi vill 

ha kvar eventuell variation i anslag som inte beror på varken arbetslösa eller nittonår 

eftersom vi vill fånga den effekten i den ordinarie regressionen. Att använda residualerna på 
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detta sätt kan liknas med att rensa bort en trend från en serie för att sedan använda 

residualerna till huvudanalysen. Detta görs ofta med tidsseriedata, se Enders (2010).   

 

Regression (i):  

  𝑎𝑛𝑠𝑙𝑎𝑔! = 𝛽!𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠𝑎! + 𝛽!𝑛𝑖𝑡𝑡𝑜𝑛å𝑟! + 𝛽!𝑏𝑛𝑝_𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑!+𝑒! 

 

Regression (i) fångar sambandet mellan anslag, arbetslösa och nittonår. Ytterligare en 

variabel bnp_trend introduceras som mäter en trend i BNP med en ökning på 6 % per år. 

Detta är den genomsnittliga ökningen i BNP för hela perioden. Om det finns autokorrelation 

kvar i  𝑒! betyder det att det finns ytterligare tidsseriekomponenter i anslag som inte kan 

förklaras av arbetslösa, nittonår och bnp_trend. Dessa komponenter kan vara relevanta för att 

förklara studenter och kan således användas som ett mått på variationen i anslag. Något annat 

som gör denna regression avvikande är att den inte innehåller en konstant. I det här fallet 

agerar variabeln bnp_trend som en successivt ökande konstant. Övrig variation bör sedan 

fångas i residualerna.  

 

Regression 3:  

𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟!
= 𝛽! + 𝛽!𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠𝑎! + 𝛽!𝑛𝑖𝑡𝑡𝑜𝑛å𝑟! + 𝛽!𝑛𝑖𝑡𝑡𝑜𝑛å𝑟_1!
+ 𝛽!𝑛𝑖𝑡𝑡𝑜𝑛å𝑟_2! + 𝛽!𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔! + 𝛽!𝑙å𝑛! + 𝛽!𝑢𝑡𝑙_𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦!
+ 𝛽!𝑒!+𝑢! 

 

Regression 3 är regression 1 med den extra förklarande variabeln 𝑒! i form av residualerna 

från regression (i). På så sätt kan variationen i anslag som inte beror på arbetslöshet och antal 

19-åringar isoleras. Det är viktigt att inse att detta kommer innebära en något annorlunda 

tolkning av resultaten. Koefficienterna 𝛽! och 𝛽! kommer till fullo fånga upp variationen i 

antalet högskolestudenter som arbetslöshet och 19-åringar skapar. Däremot skiljer den inte på 

hur stor del av detta som beror på ökat anslag och hur stor del som är ”naturliga” faktorer, till 

exempel att man väljer att läsa ytterligare en kurs efter sin examen som följd av en dålig 

arbetsmarknad. Det kan diskuteras hur detta påverkar resultaten. En sådan diskussion skulle 

behöva titta på faktorer som påverkar hur statsbudgeten bestäms samt hur olika regeringar 

värderar olika faktorer. Den analysen är utom ramarna för den här studien.  
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Regression 4:  

𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟!
= 𝛽! + 𝛽!𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠𝑎! + 𝛽!𝑛𝑖𝑡𝑡𝑜𝑛å𝑟! + 𝛽!𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔! + 𝛽!𝑙å𝑛!
+ 𝛽!𝑢𝑡𝑙_𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦! + 𝛽!𝑒!+𝑢! 

 

Regression 4 är samma regression som ovan med skillnaden att det nu inte är några laggade 

värden på nittonår för att utesluta multikollinearitet. Se resonemang från regression 2.  

 

4.6 Sammanfattande statisk  

 

Tabell 1 visar sammanfattande statistik för den beroende samt alla förklarande variabler. Vi 

ser att Ljung Box Q-värde är högt för alla serier vilket gör att vi starkt misstänker att det 

förekommer autokorrelation. Inga serier har kraftigt avvikande observationer. Det kan också 

noteras att standardavvikelsen verkar vara låg för lån i jämförelse med bidrag och anslag.  

 

 
 

Tabell 2 redogör för korrelationen mellan alla beroende variabler. Denna information är 

speciellt viktig om det finns anledning att misstänka att statistisk signifikans inte kan påvisas 

på grund av multikollinearitet. Eftersom tabell 1 antydde att det fanns autokorrelation i 

nittonår är det inte förvånande att korrelationen mellan nittonår, nittonår_1 och nittionår_2 är 

hög. Det visar sig också att korrelationen mellan bidrag och lån är starkt negativ på -0.80. 

Detta skulle kunna antyda att det finns ett relativt konstant belopp studiemedel som varje år 

justeras relativt i en bidragsdel och en lånedel. Detta skulle i så fall vara ett brott mot 

antagande 2b). Vi ser också att bidrag och anslag verkar vara positivt korrelerade medan 

bidrag och lån är negativt korrelerade.  

 

studenter arbetslösa nittonår nittonår_1 nittionår_2 bidrag lån anslag
Medel 291 205 114 113 112 980 2948 2599
Median 293 208 113 112 111 1116 2900 2224

Standardavvikelse 92.8 88.6 10.3 10.0 9.5 467.2 239.5 996.0
Min 181 71 99 99 99 207 2582 1511
Max 436 367 134 134 134 1428 3363 4202

Q LB(4) 159.86 62.44 78.79 82.84 79.86 89.12 97.17 129.96
p-värde 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Q LB(8) 338.71 63.54 98.78 103.8 98.77 114.3 131.376 295.97
p-värde 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Tabell 1 . Visar sammanfattande statistik samt Q-värden från Ljung Box test för autokorrelation



 17 

 

5. Resultat  

 

Resultaten från regression 1 visas i tabell 3. Arbetslöshet visar sig vara signifikant med ett 

värde på 0.22. Detta kan tolkas som att en ökning av arbetslösheten med 10 000 personer 

leder till en ökning av antalet högskolestuderande med 2 200. Som förväntat på grund av 

mulitkollineraitet är ingen av koefficienterna på nittonår signifikanta. Den långsiktiga 

effekten av en ökning i nittonår ges av summan av de tre betavärdena och är 1.82. Bidrag har 

en koefficient på 0.01. Detta skulle innebära att en ökning av studiebidraget med 100 kr skulle 

innebära 1 000 nya studenter i högskolan. Effekten är dock inte signifikant. I motsats till detta 

verkar studielån ha en negativ effekt på antalet högskolestuderande. Från den sammanfattande 

statistiken i tabell 2 kan det dock urskiljas att studielån och studiebidrag båda är starkt 

negativt korrelerade. Detta kan exempelvis bero på politiska beslut om hur medlen ska 

fördelas mellan lånedelen och bidragsdelen samtidigt som det totala beloppet, justerat för 

inflation, hålls relativt konstant. Den negativa koefficienten kan alltså antyda att bidraget har 

större inflytande än vad lånet har. Även om maximalt studielån kan vara en viktig faktor så är 

det i slutändan pengar som ska betalas tillbaka. Förklaringsvärdet är högt på knappt 0.90 

vilket innebär att 90 % av variationen i antalet högskolestudenter förklaras av de oberoende 

variablerna.  

 

arbetslösa nittonår nittonår_1 nittionår_2 bidrag lån anslag
arbetslösa 1.00 -0.05 0.00 0.00 0.58 -0.57 0.57
nittonår -0.05 1.00 0.92 0.76 0.01 0.25 0.24
nittonår_1 0.00 0.92 1.00 0.92 -0.05 0.35 0.19
nittionår_2 0.00 0.76 0.92 1.00 -0.10 0.42 0.11
bidrag 0.58 0.01 -0.05 -0.10 1.00 -0.80 0.76
lån -0.57 0.25 0.35 0.42 -0.80 1.00 -0.75
anslag 0.57 0.24 0.19 0.11 0.76 -0.75 1.00

Tabell 2 . Visar korrelationen mellan de förklarande variablerna.
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Tabell 4 visar resultatet från Ljung Box test. Höga p-värden antyder att det inte finns någon 

autokorrelation kvar i residualerna.  

 

 
 

Resultaten från regression 2 presenteras i tabell 5. Betavärdena är i stort sett samma som i 

regression 1 bortsett från den förväntade skillnaden i nittonår. Nu när multikollineariteten i 

den variabeln är borttagen får vi signifikanta resultat vilket innebär att antalet 19-åringar är en 

viktig faktor för att förklara antalet studenter. Koefficienten på nittonår är nu 2.29 jämfört 

med 1.61 i regression ovan. Skillnaden ligger dock inom de båda konfidensintervallen. Vi ser 

att 𝑅!-värdet minskar väldigt lite när vi går från regression 1 till regression 2 och att det 

justerade 𝑅! ökar. Det är därför rimligt att anta att variablerna nittonår_1 och nittonår_2 inte 

har något förklaringsvärde. Det är dock viktigt att påpeka att betavärdet för variabeln nittonår 

studenter Koefficient p-värde
konstant 826 470 1182 0.00%
arbetslösa 0.22 0.04 0.40 1.10%
nittonår 1.61 -2.12 5.35 20.12%
nittonår_1 2.00 -4.10 8.09 26.27%
nittonår_2 -1.79 -5.95 2.37 20.23%
bidrag 0.01 -0.04 0.06 31.04%
lån -0.27 -0.38 -0.16 0.00%
utl_dummy 96.65 27.79 165.51 0.47%

R2 0.8967
Justerat R2 0.8689

Tabell 3 . Visar resultaten från regression 1.

Resultat Regression 1.
95 % konfidensintervall

s Q p-värde
1 1.837 17.5%
2 2.130 34.5%
3 2.195 53.3%
4 2.944 56.7%
5 2.947 70.8%
6 4.121 66.0%
7 4.799 68.4%
8 5.316 72.3%

Ljung-Box Regression 1

Tabell 4 . Visar resultatet av Ljung-Box 
test för autokorrelation i residualerna upp 

till 8 lags. Ingen autokorrelation påvisas
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är större än 1. Detta innebär att variabeln förklarar att 1 000 fler 19-åringar ger 2 290 fler 

högskolestudenter. Denna ökning är inte intuitiv men vid noggrannare eftertanke så betyder 

det att antalet 19-åringar visar sig i högskolestatistiken under flera år. Om tiden i högskolan i 

genomsnitt är tre år så är värdet inte alls orimligt.  

 

 
 

Tabell 6 visar Ljung Box test på autokorrelationen i residualerna. Låga Q-värden antyder att 

det inte finns någon kvarvarande autokorrelation i residualerna.  

 

 
 

Resultaten från regression (i) presenteras i tabell 7, där nu anslag är beroende variabel samt 

nittonår och bnp_trend är förklarande variabler. Tabell 8 visar resultatet från Ljung Box test. 

Väldigt låga p-värden gör att vi kan förkasta hypotesen om ingen autokorrelation. Detta 

innebär att vi inte kan säga något säkert om den statistiska signifikansen i regression (i). 

Autokorrelationen i denna regression är dock inget problem. Syftet med regressionen är att 

studenter Koefficient p-värde
konstant 808 467 1149 0.00%
arbetslösa 0.22 0.05 0.39 0.77%
nittonår 2.29 0.97 3.61 0.09%
bidrag 0.01 -0.04 0.06 33.28%
lån -0.28 -0.38 -0.18 0.00%
utl_dummy 87.66 26.12 149.19 0.43%

R2 0.8936
Justerat R2 0.8746

Tabell 5 . Visar resultaten från regression 2.

Resultat Regression 2. 
95 % konfidensintervall

s Q p-värde
1 2.043 15.3%
2 2.693 26.0%
3 2.972 39.6%
4 3.068 54.7%
5 3.164 67.5%
6 4.813 56.8%
7 5.691 57.6%
8 6.807 55.8%

Tabell 6 . Visar resultatet av Ljung-Box test för 
autokorrelation i residualerna upp till 8 lags. 

Ingen autokorrelation påvisas

Ljung-Box Regression 2
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använda residualerna i regression 3. Hade vi funnit att residualerna var helt utan 

autokorrelation hade det egentligen inte funnits någon anledning att inkludera dessa i 

regression 3 eftersom det då inte varit tidsseriekomponenter kvar. Nu vet vi dock att det finns 

faktorer som påverkar anslag som inte är arbetslösa eller nittonår med autokorrelation. Det i 

sin tur kan vara en avgörande faktor för att förklara variationen i studenter.   

 

 
 

 
 

Resultaten från regression 3 presenteras i tabell 9. Slutsatserna är i princip samma som i 

regression 1. Arbetslöshet har en positiv effekt på antalet högskolestuderande. Även antalet 

19-åringar påverkar positivt. Bidrag är inte signifikant men svagt positivt och lån är 

fortfarande statistiskt signifikant negativt. Betavärdet från residualerna från regression (i) är 

svagt negativt utan signifikans.  Vi får heller ingen ökning i 𝑅!-värdet jämfört med regression 

1 och det justerade 𝑅!  minskar. Slutsatsen är alltså att anslag endast påverkar antalet 

högskolestudenter via högre antal 19-åringar och arbetslöshet. Ingen annan signifikant effekt 

verkar finnas. Tabell 10 visar resultaten från Ljung Box test från residualerna från regression 

3. Höga p-värden gör att vi inte kan förkasta hypotesen om ingen autokorrelation.  

anslag Koefficient p-värde
arbetslösa 0.0233 -1.26 1.31 48.59%
nittonår 7.7204 5.58 9.86 0.00%
bnp_trend 454.87 393.41 516.33 0.00%

R2 0.9232
Justerat R2 0.9155

Tabell 7 . Visar resultaten från regression (i).

Resultat Regression (i).
95 % konfidensintervall

s Q p-värde
1 27.599 0.00%
2 38.047 0.00%
3 41.646 0.00%
4 41.710 0.00%
5 47.352 0.00%
6 59.514 0.00%
7 71.938 0.00%
8 84.901 0.00%

Ljung-Box Regression (i)

Tabell 8 . Visar resultatet av Ljung-Box test för 
autokorrelation i residualerna upp till 8 lags. 

Hypotesen om ingen autokorrelation förkastas
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Ur tabell 11 kan resultaten från regression 4 utläsas. Likt ovan blir den förklarande variabeln 

nittonår signifikant då inga laggade värden används. Koefficienterna är i stort sett 

oförändrade från regression 1, 2 och 3. Residualerna från anslag har inte heller här någon 

signifikant effekt. Tabell 12 visar Ljung Box test som visar att ingen autokorrelation verkar 

finnas kvar i residualerna.  

 

 

 

studenter Koefficient p-värde
konstant 876.50 309.08 1443.93 0.23%
arbetslösa 0.21 -0.01 0.42 3.36%
nittonår 1.51 -2.39 5.42 22.63%
nittonår_1 2.10 -4.19 8.39 25.84%
nittonår_2 -1.88 -6.19 2.43 19.97%
bidrag 0.01 -0.05 0.07 36.99%
lån -0.29 -0.44 -0.13 0.05%
anslag_res -0.01 -0.10 0.08 41.08%
utl_dummy 95.21 23.85 166.57 0.66%

R2 0.8970
Justerat R2 0.8640

Tabell 9 . Visar resultaten från regression 3.

Resultat Regression 3.
95 % konfidensintervall

s Q p-värde
1 1.568 21.1%
2 1.857 39.5%
3 1.968 57.9%
4 2.934 56.9%
5 2.938 71.0%
6 3.673 72.1%
7 3.991 78.1%
8 4.442 81.5%

Ljung-Box Regression 3

Tabell 10 . Visar resultatet av Ljung-Box test för 
autokorrelation i residualerna upp till 8 lags. 

Ingen autokorrelation påvisas
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6. Diskussion  

6.1 Tolkning av resultat 

 

Från resultaten ovan verkar det som att variablerna konstant, arbetslösa, nittonår, lån och utl_ 

dummy alla har en statistiskt signifikant effekt på att förklara variationen i studenter. Alla 

regressioner har 𝑅!-värden nära 0.90, men regression 2 har den enklaste formen med minst 

antal förklarande variabler. Regression 2 har också högst justerat 𝑅!. Bidrag visade sig dock 

inte ha signifikanta betavärden i någon av regressionerna. Dessutom finns det en misstanke 

om att bidrag och lån är konstanta och att de endast ändras relativt varandra. Tabell 13 visar 

studenter Koefficient p-värde
konstant 825.93 288.21 1363.65 0.24%
arbetslösa 0.21 0.01 0.42 2.25%
nittonår 2.27 0.84 3.70 0.19%
bidrag 0.01 -0.05 0.07 36.74%
lån -0.29 -0.43 -0.14 0.02%
anslag_res 0.00 -0.09 0.08 46.62%
utl_dummy 87.01 22.51 151.51 0.62%

R2 0.8937
Justerat R2 0.8701

Tabell 11 . Visar resultaten från regression 4.

95 % konfidensintervall
Resultat Regression 4.

s Q p-värde
1 1.932 16.4%
2 2.581 27.5%
3 2.904 40.7%
4 3.014 55.5%
5 3.117 68.2%
6 4.585 59.8%
7 5.304 62.3%
8 6.408 60.2%

Ljung-Box Regression 4.

Tabell 12 . Visar resultatet av Ljung-Box test för 
autokorrelation i residualerna upp till 8 lags. 

Ingen autokorrelation påvisas
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resultaten från regression 2 utan den förklarande variabeln bidrag. Vi ser att 

förklaringsgraden inte minskar nämnvärt, det justerade 𝑅!  är högre än i alla tidigare 

regressioner och att alla betavärden nu är signifikanta. Detta kan anses vara den regression 

som bäst beskriver verkligheten och variationen i studenter.  

 

 
 

Arbetslösa och nittonår är båda positivt korrelerade med studenter. Detta innebär att ökad 

arbetslöshet kommer leda till ett större antal högskolestudenter. Effekten är cirka 20 % av nya 

arbetslösa. Även ett ökat antal 19-åringar leder till större deltagande i högskolan. 

Koefficienten på 2.35 innebär att 1 000 nya 19-åringar kommer leda till 2 350 nya 

högskolestudenter. I den effekten får man dock tänka på att långsiktigt är deltagandet i 

högskolan längre än ett år, så varje student som är 19 år kommer att vara med i antalet 

högskolestudenter flera år framåt om studierna löper längre än ett år.  

 

Lån visar sig ha en negativ effekt på studenter. Det resultatet visar sig i alla regressioner och 

är kontraintuitivt. Högre lån borde betyda att fler har möjlighet att studera och större 

deltagande i högskolan. Från den sammanfattande statistiken ovan såg vi dock att lån var 

starkt negativt korrelerat med både bidrag och anslag. Det finns därmed anledning att tro att 

det snarare är någon av de effekterna som fångas upp i analysen.   

 

En regressions förklaringsvärde kan ibland öka med hjälp av variabeltransformation. Detta 

innebär att transformerade värden av den beroende eller de förklarande värdena används i 

regressionerna. Till exempel transformeras värdena i logaritmisk form. En känslighetsanalys 

på regression 2 ovan visar att 𝑅! är konstant på 0.90 även vid logaritmisk transformering av 

en eller flera av variablerna.  

studenter Koefficient p-värde
konstant 862.97 630.64 1095.30 0.00%
arbetslösa 0.22 0.05 0.38 0.69%
nittonår 2.35 1.08 3.62 0.05%
lån -0.30 -0.36 -0.24 0.00%
utl_dummy 92.57 36.02 149.12 0.15%

R2 0.8928
Justerat R2 0.8780

Tabell 13 . Visar resultaten från regression 2 utan variabeln bidrag

95 % konfidensintervall
Regression 2  utan bidrag
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6.2 Prediktion  

 

Antalet 19-åringar i befolkningen var 2012 knappt 127 000. 2013 var de ca 122 000 och 

baserat på yngre åldersgrupper kommer de 2019 att vara drygt 96 000 (Statistiska 

Centralbyrån, 2014a). Detta motsvarar långsiktigt en minskning i antalet 19-åringar med 26 

000 från läsåret 2013/2014 till läsåret 2019/2020. Med ett betavärde på 2.35 skulle det 

innebära ungefär 60 000 färre studenter i högskolan från de drygt 400 000 idag till 340 000. 

Detta är en relativt stor minskning av antalet studerande.  

 

I mars 2014 var 440 000 människor i Sverige arbetslösa. Detta motsvarar en arbetslöshet på 

8.6 % (Statistiska Centralbyrån, 2014b). En ökning eller minskning i arbetslöshet med 2 

procentenheter skulle i dagsläget innebära en förändring med 102 000 i antalet arbetslösa som 

i sin tur, med ett betavärde på 0.22, skulle leda till en ökning eller minskning av antalet 

högskolestuderande med drygt 22 000 personer.  

 

Den förklarande variabeln bidrag har ett betavärde på 0.01 i alla regressioner ovan. Effekten 

är dock inte signifikant. Vi kan därför inte påvisa att en sänkning av studiebidraget med 300 

kr skulle ha någon effekt på antal studenter.  

 

Som väntat har antalet 19-åringar i befolkningen en större effekt på antalet 

högskolestuderande än arbetslöshet. Det finns också relativt säkra prediktioner på hur många 

19-åringar som kommer att finnas i befolkningen de närmsta åren. När det gäller arbetslöshet 

är den svåraste prediktionen den om hur arbetslösheten kommer att utveckla sig. Faktorer som 

spelar in är det allmänna konjunkturläget, eventuella uppsägningar på stora svenska företag, 

politiska beslut om arbetsmarknadspolitik och andra slumpvariabler. En ökning av 

arbetslösheten med 2 procentenheter tillsammans med befolkningsutvecklingen i antal 19-

åringar skulle innebära 38 000 färre högskolestudenter. En minskning av arbetslösheten med 

2 procentenheter med befolkningsutvecklingen skulle istället innebära 88 000 färre 

högskolestudenter. Olika scenarion kommer att ge olika utfall, men högst troligt är att den 

sammanlagda effekten kommer att vara en stor minskning i kommande års antal studenter. 

Effekten av en bidragssänkning är något mer oklar. Det är dock rimligt att anta att kraftigt 

sänkta studiemedel skulle påverka människors möjlighet att studera. Just nu kan därför anses 
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som en dålig tidpunkt att sänka studiebidraget eftersom högskolan redan står inför en kraftigt 

nedåtgående trend.  

 

6.3 Möjliga problem med studien 

 

Ett av problemen med studien är det relativt få antal observationer som använts. Det är i regel 

svårt att visa på statistisk signifikans med ett fåtal observationer. Med fler observationer 

kanske det skulle vara möjligt att få variabeln bidrag signifikant. Dessutom skulle 

konfidensintervallen för de signifikanta variablerna troligtvis minska till följd av flera 

observationer. Studien begränsas av högskolereformen från 1977 som innebar att all 

eftergymnasial utbildning skulle räknas som högskoleutbildning till skillnad från tidigare 

definition då endast ett fåtal universitet ingått i högskolan (SFS 1977:263). Detta gjorde att 

antalet studenter i högskolestatistiken ökade till följd av den nya definitionen och inte på 

grund av hög tillströmning.  

 

Mycket har förändrats i Sverige sedan 1977. Den allmänna välfärden har ökat kraftigt, 

kvinnors deltagande i arbetsmarknaden, förflyttning av produktion till låglöneländer och 

möjligheten att studera och arbeta utomlands är bara några av de faktorer som säkerligen har 

förändrat människors syn på högskoleutbildning. Det är därför högst troligt att det finns 

variabler som den här studien inte fångar upp, och att dessa variabler också kan vara 

närvarande bara under vissa tidsperioder.  

 

Ett av antaganden vi gjort i studien är den om homoskedasticitet, det vill säga konstant 

varians i residualerna. Detta är extra känsligt vid tidsserieanalys. Figur 1 visar graferna över 

residualerna i de relevanta regressionerna. Alla serier av residualer verkar vara kontrollerade 

med en relativt konstant varians.  
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Figur 1. Visar residualerna från regression 1,2, 3 och 4.  

 

Den här studien mäter hur den absoluta arbetslösheten påverkar antalet högskolestuderande. I 

praktiken är det rimligt att anta att de människor som är arbetslösa också är de som kommer 

att söka sig till högskolan. Däremot kan man diskutera om arbetslöshet istället borde mätas 

med relativa mått. Befolkningsökningar borde leda till fler jobb och en arbetslöshet som i 

relativa mått är lika stor, men som har ökat absolut. Inom nationalekonomin talar man även 

om naturlig arbetslöshet. Med detta menar man att det finns en långsiktig nivå på 

arbetslösheten som är nödvändig för att samhället ska fungera (Mankiw, 2010). Om man 

stävade efter en nollnivå på arbetslöshet så skulle det inte finnas något utrymme att sluta ett 

jobb och söka efter ett annat. Det är egentligen den långvariga arbetslösheten som är dålig för 

ekonomin. Man skulle kunna argumentera för att den här studien borde titta på avvikelser från 

den naturliga arbetslösheten snarare än den absoluta arbetslösheten. Problemet med detta 

skulle vara att avgöra vad som är den naturliga nivån, en fråga som i sig skulle kräva en egen 

studie.    
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7. Slutsats 

 

Syftet med den här studien har varit att kunna göra uppskattningar av hur många studenter 

som i framtiden kommer att söka sig till högskolan. Genom regressionsanalys visade det sig 

att arbetslöshet, antalet 19-åringar, studielån och en dummy-variabel från 2011 då en kostnad 

infördes för utländska studenter, alla var signifikanta variabler för att förklara variationen i 

antal högskolestuderande. Förklaringsgraden uppgår till 90 %. Antalet 19-åringar kommer att 

minska med ungefär 26 000 de närmsta åren och som en följd av detta förväntas 

högskolestudenterna minska med 60 000 fram till läsåret 2019/2010. Det är svårt att förutsäga 

om arbetslösheten kommer att minska eller öka de närmsta åren, men en minskning av 

arbetslösheten förväntas öka antalet högskolestuderande med 22 000 medan en ökning av 

arbetslösheten skulle innebära en ökning med 22 000 studenter på svenska universitet och 

högskolor. Sammantaget förväntas antalet studenter i högskolan att minska i flera år 

framöver. Arbetslösheten skulle behöva gå upp med nästan 6 procentenheter för att överväga 

det minskade antal studenter till följd av färre 19-åringar.  

 

Effekten av studiemedel på antalet högskolestuderande är svårare att bestämma och skulle 

sannolikt behöva fler observationer. Studielån visade sig ha en signifikant negativ effekt på 

antalet högskolestudenter. Det visade sig samtidigt att lån och bidrag vara starkt negativt 

korrelerade och att det möjligtvis kan förklara resultaten.  

 

Förslag till fortsatta studier är djupare analyser av hur politiska beslut påverkar viljan att 

studera. Effekten av studiemedel skulle kunna undersökas med hjälp av fler observationer, 

och fribelopp, det vill säga det maximala belopp man får tjäna och fortfarande få rätt till 

studiemedel skulle kunna inkluderas. En annan intressant studie skulle vara att titta på vilken 

typ av arbetslöshet som genererar den största efterfrågan på utbildning. Om det är 

ungdomsarbetslöshet eller vuxen arbetslöshet, korttidsarbetslösa eller långtidsarbetslösa samt 

om ålder och kön spelar in.   
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