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Får arbetslöshet fler att studera? 

En studie i hur ökad arbetslöshet påverkar män och kvinnors studiedeltagande på universitet 

och högskolor i Sveriges kommuner. 
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Sammanfattning  

Valet att utbilda sig kan förklaras utifrån humankapitalteorin där människor antas göra 

ekonomiskt-rationella val och utbildning ses som en investering med förväntad avkastning i 

form av ett arbete med högre lön eller status. Tidigare studier har konstaterat 

arbetsmarknadsläget påverkar hur många som vill studera. Denna studie bidrar till en vidare 

förståelse sambandet mellan arbetslöshet och studiedeltagande samt hur det skiljer sig 

beroende på kön och typ av kommun. Frågeställningen som undersöks är: Hur påverkar en 

ökad arbetslöshet män och kvinnors studiedeltagande på universitet och högskolor i Sveriges 

kommuner? Resultatet visar att det både finns negativa och positiva samband mellan 

arbetslöshet och studiedeltagande beroende på vilken grupp som undersöks. Män påverkas 

generellt mer än kvinnor när arbetslösheten stiger och effekten på studiedeltagande är 

starkare i storstadskommuner. Några av de faktorer som kan förklara resultaten är olika 

regionala förutsättningar och att män och kvinnor representerar olika yrkesgrupper.  det finns 

skillnader mellan olika typer av kommuner. I diskussionen analyseras vilka faktorer som kan 

förklara skillnaden mellan de olika grupperna.  

Nyckelord: studiedeltagande, arbetslöshet, humankapital, könsskillnad, kommun 
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1. Inledning 
Som ung vuxen kretsar några av de viktigaste valen kring utbildning och arbete. Vad människor 

väljer beror både på vilka valmöjligheter som finns och människors personliga preferenser. 

Många människors val formar tillsammans arbetsmarknadens utformning och spridningen av 

humankapital i landet. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB 2012:2) är de viktigaste 

anledningarna till att personer börjar studera intresse för studieämnet, möjlighet att öka sin 

konkurrenskraft på arbetsmarknaden eller en yrkestitel. De två senare indikerar en förväntad 

avkastning på utbildningen. Den rådande arbetslösheten och inflytande från närstående 

spelar också roll. I enkätundersökningen svarade 13 % av de tillfrågade att hög arbetslöshet 

hade stor inverkan på valet att utbilda sig. Studier visar även att socioekonomisk bakgrund 

påverkar studievalet. Hällsten (2011) har till exempel visat att barn till högutbildade föräldrar 

är mer benägna att själva läsa på högskola.  

I samband med en ny högskolereform 1993 genomfördes en decentralisering av högskolan för 

att öka tillgängligheten över hela landet (SOU 2015:70). Enligt Universitetskanslersämbetets 

kartläggning finns idag tillgång till någon typ av högskole- eller universitetsutbildning i landets 

samtliga län och i 120 av 290 kommuner (UKÄ 2016:10).  Intresset för högre utbildning har 

ökat markant sedan början av 1990-talet, inte minst bland kvinnor som idag är fler än männen 

på universitet eller högskolor.  De flesta utbildningar har en ojämn könsfördelning, framförallt 

program som ger en yrkesexamen, där cirka 40 % av alla högskolestudenter går (UKÄ 2016:16).  

Det ökade studiedeltagandet har även gjort att andelen högutbildade ökat, men den 

geografiska spridningen har blivit mer ojämn. Före 1990-talets decentralisering var det endast 

tre av Sveriges kommuner där mellan 30 och 50 % procent var högutbildade. År 2013 hade 

andelen högutbildade ökat i de flesta kommuner, dock hade 30 kommuner fortfarande mindre 

än 10 % högutbildade (Bjerke 2016). Den ojämna spridningen av humankapital mellan Sveriges 

kommuner har bland annat studerats utifrån högutbildade personers flyttmönster. Kvinnor 

både utbildar sig och flyttar mer än män, de är också mer benägna att flytta för sin utbildning 

(Nyberg 2015). 

Sverige lyfts ofta fram som ett jämställt land men har trots det en av världens mest 

könssegregerade arbetsmarknader. Det finns både en horisontell segregering som innebär att 

många yrkesgrupper domineras av antingen män eller kvinnor. År 2015 var 73 % av de 

offentligt anställda i Sverige kvinnor, 27 % män. Andel kommunalt anställda var 78 % kvinnor 
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och 22 % män.1 Dessutom finns en vertikal segregering som innebär att män och kvinnor 

generellt har olika positioner i makthierarkin, att det till exempel finns fler manliga chefer och 

att det är svårare för kvinnor att avancera på arbetsmarknaden (Boschini, Jonung & Persson 

2005). De senaste åren har det uppmärksammats att arbetsmarknaden växer mest för de 

yrken som kräver högst respektive lägst kvalifikationer och där lönen är högst respektive lägst. 

Samtidigt krymper sysselsättningen i många yrken på medelhög kvalifikationsnivå. Detta 

fenomen brukar beskrivas som att arbetsmarknaden har polariserats. Ny teknik har ersatt 

arbetskraft för uppgifter som är rutinartade, exempelvis inom administration och tillverkning. 

Omvandlingen av arbetsplatser och branschsammansättningen ställer nya krav på individer 

som resulterar i att fler behöver utbilda sig för att behålla sitt yrke eller lära sig ett nytt (SOU 

2015:90).  

Kort sagt utbildar sig män och kvinnor till och arbetar i stor utsträckning med olika saker och 

representerar därför olika yrkesgrupper. Utbudet av utbildning och arbete skiljer sig också 

mellan olika typer av kommuner. Dessa förutsättningar formar arbetsmarknaden och styr 

spridningen av humankapital i landet. Syftet med denna studie är därför att bättre förstå hur 

arbetslöshet påverkar studiedeltagande i olika grupper.  

Denna studie undersöker frågan: Hur påverkar ökad arbetslöshet studiedeltagandet bland 

män och kvinnor på universitet och högskolor i Sveriges kommuner? Detta genom att 

jämföra effekterna på män och kvinnor, i tre kommungrupper och två åldersgrupper.  

 
Figur 1. Studiedeltagande och arbetslöshet bland män och kvinnor för åren 1996-2015. 

                                                           
1  

http://www.statskontoret.se/var-verksamhet/forvaltningspolitikens-utveckling/offentliga-sektorns-
utveckling/arliga-uppfoljningar/ (Hämtat 2018-01-11)   

http://www.statskontoret.se/var-verksamhet/forvaltningspolitikens-utveckling/offentliga-sektorns-utveckling/arliga-uppfoljningar/
http://www.statskontoret.se/var-verksamhet/forvaltningspolitikens-utveckling/offentliga-sektorns-utveckling/arliga-uppfoljningar/
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Studien utgår från SCB:s statistik över studiedeltagande på högskola eller universitet bland 

män och kvinnor 18–29 år i Sveriges kommuner mellan åren 1996–2015. Arbetslöshetsstatistik 

har hämtats från Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik över arbetslösa män och kvinnor 

i åldern 16–64 år under samma tidsperiod. Effekten på studiedeltagande avser året efter den 

uppmätta arbetslösheten. Figur 1 visar hur urvalsgruppens studiedeltagande och arbetslöshet 

förändrats över tid.  

Resultaten visar att arbetslöshet både kan ha en negativ och en positiv effekt på 

studiedeltagande beroende på vilken grupp som undersöks. Generellt påverkas män mer av 

en ökad arbetslöshet än kvinnor. Dessutom har kvinnors ökade arbetslöshet överlag en 

negativ effekt på studiedeltagandet medan mäns ökade arbetslöshet har en positiv effekt. 

Personer i A-kommuner påverkas mer än de som bor i mer glesbefolkade kommuner. Ett 

undantag är män i åldern 22–29 år i C-kommuner som påverkas starkt positivt när mäns 

arbetslöshet i kommunen ökar.  

Kapitel 2 inleds med en redogörelse för den ekonomiska teorin. Därefter i kapitel 3 behandlas 

tidigare studier följt av kapitel 4 som ger en förklaring till den data som används i studien. I 

kapitel 5 diskuteras den empiriska metod som används och i kapitel 6 presenteras det 

statistiska resultaten. Dessa resultat analyseras vidare i kapitel 7 följt av en slutsats i kapitel 8 

som binder samman frågeställning, bakgrund, teori och resultat, avslutningsvis finns en 

referensenslista och bilagor.  
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2. Ekonomisk teori  
Neoklassisk nationalekonomisk teori utgår från att människor gör ekonomiskt-rationella val. 

Det vill säga försöker maximera sitt välbefinnande och minimera sitt lidande. Kritik har dock 

riktats mot den rationella valhandlingsteorin då studier visar att människor i verkligheten inte 

handlar rationellt. De ekonomiska incitament som påverkar individers val kan skilja sig på kort 

och lång sikt, exempelvis om det är svårt att få reda på information om utbildningskvalitet 

eller arbetsmarknadsvärdet av olika utbildningar. Genusforskare och sociologer har även lyft 

fram att människor hindras av fler restriktioner än vad som antas i den neoklassiska 

nationalekonomiska teorin (Boschini, Jonung & Persson 2005). Ekonomisk teori kan därför 

med fördel kompletteras med andra vetenskapers resonemang kring individuella val. Enligt 

sociologen Bourdieu (1990) styrs människors val både av självbestämmande och av strukturell 

anpassning. De val som är synliga och som anses möjliga bestäms till stor del av social status, 

kapitaltillgångar och övriga livsvillkor. På så sätt kan socioekonomisk status begränsa 

valmöjligheter gällande arbete och utbildning (Bourdieu 1990). Givet att människor fattar 

ekonomiskt rationella beslut gällande arbete och utbildning finns därtill andra restriktioner 

som hindrar dem från att fatta vissa beslut. 

Valet mellan utbildning och arbete kan relateras till hur arbetskraft värderas och sorteras på 

arbetsmarknaden. I humankapitalteorin och signaleringsmodellen beskrivs utbildningens roll 

på arbetsmarknaden. Humankapital är all kunskap och alla färdigheter som en person har 

ackumulerat under sin livstid. Utbildning är en investering i humankapital vilken lik investering 

i alla kapitalformer motiveras med en förväntad avkastning men också medför en viss risk.  

Den upplevda risken och förväntade avkastningen styr beslutet att utbilda sig. Utbildning är 

ekonomiskt lönsamt om det diskonterade nuvärdet av framtida inkomsttillskott överstiger 

alternativkostnaden. Det vill säga: det finns en förväntning om ett arbete med högre lön 

och/eller högre status vars värde överstiger kostnaden för utbildningen inklusive utebliven 

inkomst under studietiden. Den förväntade avkastningen beror därför på en prognostiserad 

löne- och arbetsmarknadsutveckling och förutsätter en lönesättning som främjar de med 

högre produktivitet och mer humankapital. Det finns dock en risk att den förväntade 

avkastningen uteblir, bland annat på grund av diskriminering på arbetsmarknaden (Becker 

1964).  



 

 

7 

En annan teori som beskriver hur arbetskraft sorteras på marknaden är signaleringsmodellen. 

Teorin härrör från problematiken med asymmetrisk information, det vill säga en 

marknadssituation där ena parten på något sätt har övertag gentemot den andra parten i form 

av mer information. För arbetsgivaren är det dyrt och tidskrävande att utreda varje enskild 

arbetstagares produktivitet. Utbildning fungerar som en signalering gentemot arbetsgivaren 

eftersom det kan antas att högutbildade personer också är högproduktiva. Inte minst när 

konkurrensen på arbetsmarknaden är hög blir signalering viktig för att snabbt kunna matcha 

rätt person med rätt jobb. Signaleringen i sig är dock ingen garanti för att de som har en 

utbildning faktiskt är mer produktiva än de som saknar utbildning (Spence 1974). 

Med denna teoretiska utgångspunkt antas en ökad arbetslösheten ha en positiv påverkan på 

studiedeltagandet. Detta eftersom en hög arbetslöshet visar på en tuffare konkurrens på 

arbetsmarknaden där utbildning kan vara ett sätt att öka sin konkurrenskraft. Ett negativt 

samband skulle indikera att en del av den undersökta gruppen har andra beteenden än att 

börja studera i sin kommun när arbetslösheten går upp. Till exempel att de flyttar till eller 

skaffar en sysselsättning i en annan kommun. Det kan även tyda på att det finns faktorer som 

påverkar studiedeltagandet negativt när arbetslösheten går upp, men som inte fångas upp i 

modellen.  
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3. Tidigare studier 
Tidigare forskning har undersökt vilka faktorer som påverkar valet att utbilda sig. Bland annat 

hur efterfrågan på universitetsutbildning i Sverige påverkas av ekonomiska incitament och 

arbetsmarknadsläge.  

En studie gjord på män i åldern 18–22 visar att löneutvecklingen för universitetsutbildade i 

förhållande till de utan högre utbildning påverkar antalet ansökningar till högskola och 

universitet (Fredriksson 1997). Fredriksson kategoriserar urvalsgruppen efter benägenhet att 

välja studier eller arbete beroende på arbetsutsikterna. För de som står på marginalen och är 

indifferenta mellan att studera och arbeta påverkar arbetslöshet och löneutsikter valet. 

Resultat visar följaktligen att det finns ett positivt samband mellan arbetslöshet och 

studiedeltagande.  

Uppsatsen Att studera eller inte studera (Frenne 2009) undersöker hur faktorerna: 

arbetslöshet i åldern 16–24, löneskillnader mellan gymnasie- och högskoleutbildade, 

inkomstskattens utveckling samt studiestödets utformning påverkar antalet sökande och 

antagna till universitet och högskola. Detta med en avgränsning till tidsperioden 1977–2004 

och gör ingen uppdelning mellan kön eller regioner i Sverige. Studien använder SCB:s 

definition och data på arbetslöshet. Av de fyra undersökta faktorerna finner studien att 

arbetslöshet är den som tycks ha störst inverkan på studiedeltagande. Resultaten analyseras 

utifrån humankapitalteori. 

Kvinnor och mäns arbetslöshet har även analyserats i en social och regional kontext. En studie 

i kulturgeografi visar en trend på den svenska arbetsmarknaden med ökad 

sysselsättningstillväxt i storstadsregionerna på bekostnad av landets nordligaste län som 

istället präglas av avfolkning. Studien visar också att unga kvinnor har en stor benägenhet att 

flytta för utbildning (Piippola 2010).  

Mycket tyder på att det finns ett samband mellan förhållanden på arbetsmarknaden och 

intresset för högre utbildning men lite forskning har undersökt hur detta skiljer sig mellan män 

och kvinnor. Genom att se närmare på detta orsakssamband i olika typer av kommuner kan 

även betydelsen av regionala förutsättningar lyftas.  
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4. Data  
För variabeln studiedeltagande utgår studien från SCB:s statistik över män och kvinnor 18–29 

år som har deltagit i någon form av utbildning på högskola eller universitet enligt UKÄ:s 

indelning2. Detta för att fånga upp personer som faktiskt studerar, inte samtliga som sökt en 

utbildning. Det inkluderar personer som är folkbokförda i 286 av 290 svenska kommuner 

mellan åren 1996–2015. På grund av förändringar i kommunindelningen under den 

undersökta perioden fattas värden för vissa år och kommuner, varför de har exkluderats. 

Detta gäller Nykvarns och Södertälje kommun (hörde samman fram till 1999)3 samt Knivsta 

och Uppsala kommun (hörde samman fram till 2003).4 Kommunerna hade år 2015 ett totalt 

studentantal på 18 833 studenter i åldern 18–29 vilket motsvarar 7,6 % av Sveriges totala 

studiedeltagande. Exkluderingen antas dock inte påverka resultatet. För att undersöka 

skillnader mellan olika typer av kommuner används SKL:s kommungruppsindelning. 

Kommunerna kategoriseras utefter kriterier som storleken på tätorter, närhet till större städer 

och pendlingsmönster. A-kommuner är storstäder, B-kommuner mellanstora städer och C-

kommuner glesbygd. En fullständig beskrivning finns i en bilaga.  

Tabell 1. Medianvärde, standardavvikelse, min- och maxvärde för de olika variablerna total arbetslöshet, kvinnors och 
mäns arbetslöshet, andel högutbildade, medianinkomst, totalt studiedeltagande samt män och kvinnors 
studiedeltagande. Inkomst är angivet i kronor och övriga variabler i procent. 

Variabler Mean 𝝁 Std. Dev 𝝈 Min Max 

Total Arbetslöshet 3.91 1.74 0.37 13.79 

Arbetslöshet Kvinnor 3.59 1.53 0.37 12.62 

Arbetslöshet Män 4.21 2.06 0.33 17.86 

Totalt Studiedeltagande 9.01 5.65 2.12 51.23 

Studiedeltagande Kvinnor 11.04 5.78 1.19 52.55 

Studiedeltagande Män 7.18 5.66 0.66 50.26 

Utbildningsnivå  12.57 5.96 3.29 46.34 

Medianinkomst 189 843 34 961 109 400 324 100 

 

                                                           
2 uka.se http://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/universitet-och-hogskolor/var-finns-universiteten-och-hogskolorna-.html (hämtat 2017-

12-06) 
3 http://www.nykvarn.se/turistinformation/omnykvarn/historia.4.2ec9551814855cd716b456a.html (Hämtat 2017-11-21) 
4 http://www.knivsta.se/en/Kommun-och-politik/Om-Knivsta/Knivsta-historia (Hämtat 2017-11-21) 

http://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/universitet-och-hogskolor/var-finns-universiteten-och-hogskolorna-.html
http://www.nykvarn.se/turistinformation/omnykvarn/historia.4.2ec9551814855cd716b456a.html
http://www.knivsta.se/en/Kommun-och-politik/Om-Knivsta/Knivsta-historia
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Figur 2. Studiedeltagande kvinnor och män mellan åren 1996-2015. 

 
Figur 3. Män och kvinnors studiedeltagande och arbetslöshet i de olika kommungrupperna 

 

Tabell 1 visar att totalt studiedeltagandet varierar mellan 2.12 och 51.23 % för de olika 

observationerna med ett snitt på 9.01 %. Standardavvikelsen på 5.65 anger antal 

procentenheter varje observation i snitt avviker från medelvärdet. Snittet i studiedeltagandet 

för kvinnor var 11.04 % och för män 7.18 %. Mellan kommunerna varierar medelvärdet mellan 

1.92–52.55 % bland kvinnor och 0.66–50.6 % bland män. Standardavvikelsen skiljer sig 

försumbart mellan män och kvinnors studiedeltagande sett till alla observationer och mellan 

kommuner. I figur 2 redovisas skillnader i mäns och kvinnors genomsnittliga studiedeltagande 

mellan åren 1996 och 2015, där det finns en tydlig ökning i kvinnors studiedeltagande över tid 

i förhållande till män. Figur 3 visar att storstäder både har högre studiedeltagande och lägre 

arbetslöshet än mindre tätorter och glesbygd.    
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Arbetslöshetsstatistik har hämtats från Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik över 

arbetslösa5 män och kvinnor i åldern 16–64 år mellan år 1996-2015. Detta är ej att förväxlas 

med SCB:s officiella arbetsmarknadsstatistik genom den månatliga 

arbetskraftsundersökningen AKU. Detta då arbetslöshetssiffrorna skiljer sig något mellan 

undersökningarna på grund av olika metoder för datainsamling. Dessutom utfärdade EU år 

2005 nya direktiv för utförandet av arbetskraftsundersökningar vilket gjorde att SCB 

förändrade genomförandet av AKU. Eftersom resultaten från dessa undersökningar då inte är 

jämförbara innan och efter 2005 används istället Arbetsförmedlingens statistik.6 

 

I figur 4 visas hur arbetslösheten har förändrats under åren 1996–2015. Den totala 

arbetslösheten var i snitt 3.91 %, med en standardavvikelse på 1.74. Mäns arbetslöshet var 

mellan 0.33-17.86 % och kvinnors arbetslöshet var mellan 0.36-12.62 %. För kvinnor var 

arbetslösheten i snitt 3.59 % och för män 4.21 %. Män har enligt dessa data både en högre 

variation i arbetslöshet och ett högre genomsnitt.  

 
Figur 4. Arbetslöshet män och kvinnor mellan åren 1996–2015. 

 

 

                                                           
5Arbetslösa definieras som “arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande 

arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program” enligt Arbetsförmedlingen https://www.arbetsformedlingen.se/Om-
oss/Statistik-och-publikationer/Statistik/Forklaring-av-statistiken.html (hämtat 2017-12-05)  
6 Ny EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning, AKU, från och med april månad 2005 (2005) SCB.se 

https://www.scb.se/statistik/AM/AM0401/Anv%C3%A4ndarinformation%20nya%20AKU%202005.pdf (hämtat 2017-12-05)  

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Statistik/Forklaring-av-statistiken.html
https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Statistik/Forklaring-av-statistiken.html
https://www.scb.se/statistik/AM/AM0401/Anv%C3%A4ndarinformation%20nya%20AKU%202005.pdf
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Variabeln högutbildad utgår från SCB:s statistik över utbildningsnivå för befolkningen i åldern 

16–74 per kommun under 1996–2015. Variabeln högutbildad anger andelen av 

kommunbefolkningen som har en tvåårig kandidatexamen eller mer.  

Valet av kontrollvariablerna medianinkomst och utbildningsnivå inom kommunen motiveras 

med att socioekonomisk status och föräldrars utbildningsnivå påverkar benägenheten att 

studera vidare (se exempelvis Hällsten 2011). Figur 5 och 6 visar medianinkomst och andel 

högutbildade i storstadskommuner, tätorter och på glesbygd. Storstäder har både högre andel 

högutbildade och högre medianinkomst än mindre tätorter och glesbygd. Medianinkomst 

beräknas som ett snitt i årlig förvärvsinkomst för varje kommuns totala befolkning under den 

undersökta perioden. Andelen högutbildade och medianinkomst varierar mellan olika typer 

av kommuner. Tabell 1 visar att den genomsnittliga andelen av kommunbefolkningen som var 

högutbildad under denna period var 12.6 % och medianinkomsten var 189 843 kr/år.  

 

 
Figur 5. Medianinkomst i tkr. mellan kommungrupp A, B och C enligt SKL:s kommungruppsindelning och åren 1996–2015. 

 

 
Figur 6. Utbildningsnivå som andel av kommunbefolkningen i kommungrupp A, B och C enligt SKL:s 
kommungruppsindelning och åren 1996–2015. 



 

 

13 

5. Empirisk metod 
I denna studie används paneldata vilket kännetecknas av data som kombinerar tidsserier med 

tvärsnittsobservationer. Observationerna är samlade från 286 av Sveriges 290 kommuner 

mellan åren 1996–2015, vilket genom paneldata genererar ett stort antal observationer. Det 

är fördelaktigt att använda paneldata då det minskar risken för snedvridning av estimaten och 

är det vanligaste för att studera dynamiska förändringar så som arbetslöshet (Gujarati 2004).   

Datasetet som används i denna studie definieras som en balanserad panel eftersom det finns 

data för alla tidsperioder över hela tvärsnittet. Det är en kort panel då antalet 

tvärsnittsobservationer, kommuner, är fler än antalet tidsperioder som undersöks (Gujarati 

2004). Vid paneldata är ett vanligt förekommande problem autokorrelation mellan 

variablerna som innebär att det existerar korrelation i feltermerna över tid inom en 

observation. För att lösa detta problem används klustrade standardavvikelser som tillåter för 

både autokorrelation och potentiell heteroskedasticitet i feltermerna (Stock & Watson 2015).  

Modellen som används är en fix effektmodell som tar hänsyn till både kommunfixa effekter 

samt tidsfixa effekter.   

 𝑙𝑛(𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑡) = 𝛽0ln (𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑖,𝑡−1) + 𝛽1ln (𝑀ä𝑛𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑖,𝑡−1) +

𝛾ln (𝐻ö𝑔𝑢𝑡𝑏𝑙𝑑𝑖𝑡) + 𝛿ln (𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑖𝑡) + 𝑓𝑖 + 𝜆 𝑡 + 𝜖𝑖𝑡   

 

Den beroende variabeln har definierats som 𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑠 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑡 och 

𝑀ä𝑛𝑠 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑡 och avser studiedeltagandet bland män och kvinnor som andel av 

kommunbefolkningen. I regression III görs även en uppdelning mellan åldersgruppen 18–21 år 

och 22–29 år. Den oberoende variabeln som undersöks är 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑖,𝑡−1 som består av 

arbetslöshet från föregående år (t-1). Variabeln är uppdelad i män och kvinnors arbetslöshet 

eftersom det finns en möjlighet att de påverkar studiedeltagandet olika. Kontrollvariablerna 

är utbildningsnivå, 𝐻ö𝑔𝑢𝑡𝑏𝑙𝑖𝑡, och medianinkomst, 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑖𝑡 , i år 𝑡 och kommun 𝑖. För att 

kontrollera vikten av kontrollvariabler i modellen har en regression utförts där medianinkomst 

och utbildningsnivå plockas bort ur modellen, från detta kan det konstateras att koefficienten 

inte förändras märkbart. Vilket betyder att medianinkomst och utbildningsnivå inte förändrar 

hur studiedeltagande påverkas av arbetslöshet därmed görs antagandet att fler 

kontrollvariabler inte är nödvändiga i modellen. Även en kommunfix effekt,𝑓𝑖, och en tidsfix 

effekt, 𝜆 𝑡, är med i regressionen.   
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En kommunfix effekt gör antagandet att det existerar individuell icke-observerbar 

heterogenitet i urvalet, vilket innebär att varje kommun har en uppsättning av egenskaper 

som inte skiljer sig över tid men som skiljer sig mellan kommuner och som påverkar 

studiedeltagande. Exempel på kommuntypiska egenskaper kan vara kulturella skillnader eller 

geografiska skillnader. Den statistiska innebörden i detta antagande är att det finns en 

korrelation mellan kommuners feltermer och den beroende variabeln studiedeltagande. Med 

en tidsfix effekt menas det motsatta, att det existerar variabler som är konstanta mellan 

kommuner men som utvecklas eller förändras över tid som därmed måste kontrolleras för 

(Stock & Watson 20).  I modellen används en dummy för respektive år för att kontrollera för 

dessa tidstypiska effekter som exempelvis skillnader i skattesatser eller hög- och 

lågkonjunktur. En fix effektmodell kan vara olämplig att använda i vissa avseenden bland annat 

när variationen för den studerade variabeln skiljer sig väldigt lite över tvärsnittet eller när det 

är väldigt små förändringar över tid i den oberoende variabeln (Gujarati 2009). För att undvika 

utelämnade variabler som ger snedvridna resultat (OVB) måste variabler som korrelerar med 

den oberoende variabeln, arbetslöshet, och som förändras över tid inkluderas i regressionen. 

Detta resulterar i en multipel fix effektmodell där koefficienterna kan skattas med hjälp av 

OLS.  

I modellen används en tidslag på arbetslöshet, det vill säga med ett års förskjutning. Detta 

baserat på antagandet att människor inte ändrar sitt beteende direkt efter en händelse, en 

anledning till detta är osäkerhet om förändringen är permanent eller övergående (Gujarati 

2009).  

Snedfördelade variabler, där värdena inte är normalfördelade kring medelvärdet, kan leda till 

problematik i regressionsanalyser. För att undvika detta i denna studie har alla variabler 

logaritmeras, vilket innebär att avståndet mellan värden högre upp på skalan trycks ihop. 

Tolkningen efter transformation, för exempelvis medianinkomst, lyder att en förändring 

mellan 100 000 kr och 200 000 kr i medianinkomst betyder mer än en förändring mellan 800 

000 kr och 900 000 kr. Denna transformering i variablerna ger en log-log modell där tolkningen 

lyder: Om arbetslösheten förändras med 1% är den förväntade förändringen i 

studiedeltagande 𝛽%. 
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Det är viktigt för studiens externa validitet att den data och metod som använts är relevant 

och kan generaliseras för populationen som undersöks. Dessa kriterier antas vara uppfyllda då 

studiens enbart ämna uttala sig om förhållanden i Sverige och den valda åldersgruppen. 

För att försäkra hög intern validitet bör studien kontrolleras för uteslutna variabler, modellens 

utformning, potentiella mätfel, den valda urvalsgruppen, samt risken för simultant 

orsakssamband. Vid multipel regression finns ett flertal hot mot den interna validiteten som 

riskerar orsaka snedvridna eller felaktiga estimat (Stock & Watson 2003). Det är främst 

simultant orsakssamband som kan äventyra den interna validiteten i denna studie. Från 

trender i datasetet finns ett tydligt samband mellan arbetslöshet och studiedeltagande, men 

det kan inte uteslutas att det är ökat studiedeltagande som minskar arbetslösheten och inte 

det motsatta. Ett sätt att kontrollera för detta är att inkludera en instrumentvariabel (Z). En 

bra instrumentvariabel ska vara exogen, inte påverkas av andra variabler i modellen, och vara 

starkt korrelerad med den förklarande variabeln X (arbetslöshet). Dessutom ska 

instrumentvariabeln endast indirekt vara korrelerad med Y (studiedeltagande) (Stock & 

Watson 2003). En sådan variabel utifrån ekonomisk teori skulle antingen kunna vara en 

naturlig händelse som skiftar efterfrågan för arbetskraft, exempelvis en oljeprishöjning eller 

nedstängning av en stor industri. Ett andra alternativ är ett så kallad “Bartikinstrument” eller 

“Shift-share instrument”, som ämnar att isolerar lokala förändringar i arbetsefterfrågan (Bartik 

2005). På grund av studiens begränsade omfattning har detta inte genomförts. 

Reliabilitet stärks beroende på hur väl det går att replikera studien. Källorna för insamlingen 

av data anses tillförlitliga och lättillgängliga. Med ett stort antal observationer över en lång 

tidsperiod är det därför möjligt att replikera studien på en mer avgränsad urvalsgrupp. 
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6. Resultat  
Nedan följer tre modeller för att besvara studiens frågeställning hur arbetslöshet påverkar 

studiedeltagandet bland män och kvinnor i olika kommuner. Regression I visar det generella 

sambandet och skillnaden mellan män och kvinnor. Regression II visar skillnader i hur män och 

kvinnor i olika kommungrupper påverkas av en ökad arbetslöshet. Vidare görs en uppdelning 

i två åldersgrupper i regression III. Varje regression fälj av en tolkning som analyseras i avsnitt 

7. Diskussion.  

Regressionsanalys I: män och kvinnor  

 
Tabell 2.  Koefficienter för regression I visar hur en ökning i män eller kvinnors arbetslöshet med 1 % påverkar män och 
kvinnors studiedeltagande i  procent. 

 (1) (2) 
 Studiedeltagande kvinnor Studiedeltagande män 

Arbetslöshet kvinnor -0.225*** -0.328*** 

 (-8.43) (-9.39) 
   
Arbetslöshet män 0.121*** 0.270*** 

 (4.51) (8.16) 
   
Andel högutbildade 0.295*** 0.0193 
 (5.08) (0.29) 

   
Medianinkomst (tkr) -0.241* -0.172 

 (-2.29) (-1.46) 
   

Kommunfix effekt Ja Ja 
Tidsfix effekt Ja Ja 

Antal observationer 5434 5434 

Statistisk signifikansnivå: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

Enligt resultatet gör en ökning i kvinnors arbetslöshet med 1 % att studiedeltagandet bland 

kvinnor minskar med -0.225 % och bland män med -0.328 %. En ökning i mäns arbetslöshet 

med 1 % gör att studiedeltagandet bland kvinnor ökar med 0.121 % och bland män med 0.270 

%. I en population med 20 000 kvinnliga studenter skulle en ökning i kvinnors arbetslöshet från 

4 till 5 % innebära att 1 125 färre kvinnor studerar, men motsvarande ökning i mäns 

arbetslöshet skulle göra att 605 fler kvinnor börjar studera. Effekten på 20 000 manliga 

studenter skulle vara att samma ökning i kvinnors arbetslöshet minskade studiedeltagandet 
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med 1 640 män men en ökning i mäns arbetslöshet skulle öka studiedeltagande med 1 350 

män. Resultatet visar att män och kvinnor i viss mån reagerar olika på en ökad arbetslöshet, 

samt att effekten beror på om det är män eller kvinnor som blir arbetslösa. Överlag påverkas 

mäns studiedeltagande mer än kvinnors av ökad arbetslöshet.  

 

Regressionsanalys II: kommungrupper 

För att kunna säga någonting om skillnaden i hur en ökning i arbetslöshet påverkar män och 

kvinnors studiedeltagande i olika typer av kommun används en utveckling av den ursprungliga 

modellen.  

ln(𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑡) = 𝛽0 ln(𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑖,𝑡−1) + 𝛽1 ln(𝑀ä𝑛𝑠𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑖,𝑡−1) +

𝛽2 ln(𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑖,𝑡−1) ∗ 𝐷𝐵 + 𝛽3 ln(𝑀ä𝑛𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑖,𝑡−1) ∗ 𝐷𝐵 +

𝛽4 ln(𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑖,𝑡−1) ∗ 𝐷𝐶 + +𝛽5 ln(𝑀ä𝑛𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑖,𝑡−1) ∗ 𝐷𝐶 +

𝛾ln (𝐻ö𝑔𝑢𝑡𝑏𝑙𝑖,𝑡) + 𝛿ln (𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑖,𝑡) + 𝑓𝑖 + 𝜆 𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡   

 

En interaktionsvariabel mellan den kontinuerliga variabeln arbetslöshet uppdelat på kön och 

den kategoriska variabeln kommungrupp inkluderas.  Detta för att undersöka skillnaden 

mellan olika typer av kommuner. I en bilaga finns den exakta definitionen av varje 

kommungrupp. Kortfattat är A-kommuner storstäder, B-kommuner mindre städer och C-

kommuner glesbygd. Tabell 2 visar hur en ökning i män eller kvinnors arbetslöshet påverkar 

män och kvinnors studiedeltagande i A-, B- och C-kommuner. Arbetslöshet i de två översta 

raderna ska tolkas som referensgruppen A-kommuner. Värdena för B- och C-kommuner visar 

hur orsakssambandet skiljer sig jämfört med referensgruppen. 
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Tabell 3. Koefficienter för regression II visar hur en ökning i män eller kvinnors arbetslöshet med 1 % påverkar män och 
kvinnors studiedeltagande i procent för kommungrupp A, B och C. 

 (1) (2) 
 Studiedeltagande kvinnor Studiedeltagande män 
   

Arbetslöshet kvinnor -0.242*** -0.386*** 

 (-4.74) (-5.19) 
   
Arbetslöshet män 0.0769 0.221*** 

 (1.58) (3.46) 
   
Arbetslöshet (B) kvinnor 0.0278 0.105 
 (0.44) (1.19) 
   
Arbetslöshet (B) män 0.0556 -0.00651 
 (0.89) (-0.08) 
   
Arbetslöshet (C) kvinnor 0.0228 0.0650 
 (0.37) (0.76) 
   
Arbetslöshet (C) män 0.0514 0.0909 
 (0.84) (1.14) 
   

Kommunfix effekt Ja Ja 
Tidsfix effekt Ja Ja 

Antal observationer 5434 5434 
Statistisk signifikansnivå: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
 

I A-kommuner har en ökning i kvinnors arbetslöshet en större negativ påverkan på både män 

och kvinnors studiedeltagande jämfört med hela landet. En ökning i mäns arbetslöshet har en 

svagare positiv effekt på studiedeltagandet för både män och kvinnor jämfört med hela landet. 

Notera att alla resultat i tabellen inte är statistiskt signifikanta. I B- och C-kommuner påverkas 

kvinnor och mäns studiedeltagande likvärdigt eller något mindre av en ökning i kvinnors 

arbetslöshet jämfört med i A-kommuner. De starkaste negativa orsakssambanden är mellan 

kvinnors arbetslöshet och mäns studiedeltagande i A-kommuner (-0.386), och det starkast 

positiva är mellan mäns arbetslöshet och mäns studiedeltagande i C-kommuner (0.0909 mer 

än referensgruppen 0.221, alltså 0.3119). De svagaste effekterna har mäns arbetslöshet på 

kvinnors studiedeltagande i A-kommuner. Även uppdelat i olika kommungrupper blir det 

tydligt att män i de flesta fall påverkas mer, positivt eller negativt, än kvinnor och då framför 

allt av kvinnors arbetslöshet. I samtliga kommungrupper har mäns arbetslöshet en väldigt liten 

effekt på kvinnors studiedeltagande, framför allt i A-kommuner (0.0769). 
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Regressionsanalys III: åldersgrupper 
I den sista modellen använd en avgränsning med en yngre åldersgrupp, 18–21 år, och en äldre 

åldersgrupp, 22–29 år. Fler i den yngre åldersgruppen antas stå utanför arbetsmarknaden och 

kan påverka annorlunda än de som är en del av arbetskraften. Tabell 3 visar hur en ökad 

arbetslöshet bland män eller kvinnor påverkar studiedeltagande bland män och kvinnor i två 

åldersgrupper, 18–21 år och 22–29 år, samt skillnaden mellan A-, B- och C-kommuner. 

Arbetslöshet i de två översta raderna ska tolkas som referensgruppen A-kommuner. Värdena 

för B- och C-kommuner visar hur orsakssambandet skiljer sig jämfört med referensgruppen. 

Tabell 4.  Koefficienter för regression III visar hur en ökning i män eller kvinnors arbetslöshet i åldersgruppen 18-21 och 
21-29  med 1 % påverkar män och kvinnors studiedeltagande i procent för kommungrupp A, B och C. 

 (2) (2) (3) (4) 
 Studiedeltagande 

kvinnor 18–21 år 
Studiedeltagande 

män 18–21 år 
Studiedeltagande 
kvinnor 22–29 år 

Studiedeltagande 
män 22–29 år 

Arbetslöshet 
kvinnor 

0.718 0.240 -0.137 0.257 

 (1.72) (0.88) (-0.33) (0.74) 

     

Arbetslöshet 
män 

-0.636 -0.108 0.383 -0.319 

 (-1.59) (-0.45) (1.01) (-0.98) 
     
Arbetslöshet (B) 
kvinnor 

-0.586 -0.248 0.548 -0.459 

 (-1.27) (-0.84) (1.17) (-1.29) 
     
Arbetslöshet (B) 
män 

0.386 0.0564 -0.465 0.409 

 (0.87) (0.20) (-1.10) (1.24) 
     
Arbetslöshet (C) 
kvinnor 

-0.506 -0.0900 1.159* -0.734* 

 (-1.16) (-0.29) (2.55) (-2.03) 
     
Arbetslöshet (C) 
män 

0.285 0.0634 -1.040* 0.833* 

 (0.69) (0.22) (-2.53) (2.43) 
     

Kommunfix effekt Ja Ja Ja Ja 
Tidsfix effekt Ja Ja Ja Ja 

Antal obs. 5434 5434 5434 5434 

Statistisk signifikansnivå: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 



 

 

20 

Uppdelningen i två åldersgrupper gör det tydligt att personer i olika ålder reagerar olika på en 

ökad arbetslöshet. Variationen är större i vissa grupper och mindre i andra. Till exempel 

påverkas kvinnor i åldern 18–22 mer än äldre kvinnor, det finns dessutom en större spridning 

i hur de påverkats. De enda statistiskt signifikanta resultaten finns i gruppen 22–29 åringar i C-

kommuner. I denna grupp tycks en ökad arbetslöshet i det egna könet ha en stark positiv effekt 

på studiedeltagandet (för kvinnor 1.159 % och för män 0.833 %). En ökad arbetslöshet i 

motsatt kön ger dock en tydlig negativ effekt på studiedeltagandet (för kvinnor -1.040 % och 

för män -0.734 %).  
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7. Diskussion 
Olika yrkesgrupper blir arbetslösa på grund av olika samhällsekonomiska anledningar. 

Arbetslöshet som följ av nedskärningar i den offentliga sektorn i en specifik kommun ett 

specifikt år fångas inte upp av kommunfixa eller tidsfixa effekter. En sådan nedskärning kan 

tänkas sammanfalla med neddragningar i antal studieplatser som påverkar studiedeltagandet 

negativt. Fler kvinnor utbildar sig till yrken inom vård och omsorg eller pedagogik som 

sedermera ofta leder till en offentlig anställning. Om en kommun på grund av ekonomiska 

svårigheter tvingas stänga en skola eller ett sjukhus kan det både göra många kvinnor 

arbetslösa och få både fler män och kvinnor att flytta från kommunen. Det skulle ta sig uttryck 

i ett negativt samband mellan en ökad arbetslöshet och studiedeltagande.  

Regression II påvisar vissa regionala skillnader i hur studiedeltagandet påverkas av en ökad 

arbetslöshet. Att effekten är starkare i A-kommuner kan bero på att i storstadsområden är 

lättare att flytta till en närliggande kommun för att söka arbete eller studera. 

Interaktionstermerna i regression II är inte däremot inte statiskt signifikanta och inga säkra 

tolkningar kan utföras. Eftersom mäns arbetslöshet är högre än kvinnors är det en bättre 

indikator för det allmänna arbetsmarknadsläget. En ökning i mäns arbetslöshet har ett starkt 

positivt orsakssamband med mäns studiedeltagande, framförallt i C-kommuner. Tidigare 

studier stödjer teorin att män är mindre benägna att flytta för utbildning kan resultatet tolkas 

som att de väljer att stanna i sin hemkommun och börja utbilda sig när arbetsmarknadsläget 

försämras. Eftersom studiedeltagandet bland män i C-kommuner är lägre än för kvinnor och 

män i andra kommungrupper betyder en ökning med 0.311 % en ökning med ganska få 

personer.  

 

Högskolereformen 1993 syftade bland annat till att göra högskolan mer tillgänglig för alla i 

landet. I varje län finns en högskola men det betyder inte att alla utbildningar finns tillgängliga 

i alla kommuner (i kommunen, som distanskurs eller inom pendlingsavstånd). 

Studiedeltagandet kan aldrig bli högre än utbudet. Med ett stort utbud ökar valmöjligheterna 

och studiedeltagandet kan fluktuera mer. Det blir tydligt för A-kommuner där 

standardavvikelserna är större än i andra kommungrupper.  Mer tätbefolkade områden har 

ett större utbud av utbildningar, en högre andel högutbildade och högre medianinkomst. Det 

ger både praktiska och sociala fördelar som ökar chansen att unga vuxna väljer att utbilda sig. 
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Att personer i A-kommuner påverkas mindre positivt av en ökad arbetslöshet jämfört med 

resten av landet kan därför också ha att göra med att många redan kan välja fritt mellan studier 

och arbete och inte påverkas av arbetsmarknadsläget. De som redan har starka incitament för 

att utbilda sig, tack vare sin socioekonomiska status eller föräldrars utbildningsnivå, påverkas 

inte av förändringar i arbetslösheten. Det bekräftas även i figur 6 som visar att 

storstadskommuner i genomsnitt har högre studiedeltagande och lägre arbetslöshet jämfört 

med resten av landet.  

 

Om en betydande andel av de som är inskrivna som arbetslösa väljer att studera istället för att 

söka jobb när det är tuff konkurrens på arbetsmarknaden kommer de flyttas från gruppen 

"arbetslösa" till gruppen "studerande". Då ökar studiedeltagandet men arbetslösheten 

minskar också eftersom personer flyttar mellan grupperna. Dock bör risken för en omvänd 

kausalitet, det vill säga att studiedeltagandet påverkar arbetslösheten och inte tvärtom, ha 

eliminerats med en tidslag i regressionsmodellen. Dessutom görs ett försök att isolera gruppen 

som står utanför arbetsmarknaden genom uppdelningen i en yngre och en äldre åldersgrupp 

i regression III. Den yngre åldersgruppen fångar upp de som precis gått ut gymnasiet och inte 

räknas som arbetslösa. De som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden antas stå mer på 

marginalen och lättare byta mellan arbete eller studier. Den äldre åldersgruppen tros ha fler 

faktorer komplicerar valet mellan utbildning och arbete, till exempel familj/partner, bostad 

eller karriär. Personer i åldersgruppen 22–29 år i C-kommuner reagerar förhållandevis starkt 

på en ökning i arbetslöshet jämfört med andra grupper. Det tyder på att regionala 

förhållanden spelar roll för valet att utbilda sig. I dessa kommuner är arbetslösheten generellt 

hög och studiedeltagandet lågt. Jämfört med storstäder kan även dessa kommuner antas ha 

ett mindre utbud av arbete och utbildning. En mindre arbetsmarknad är troligtvis heller inte 

lika diversifierad som i storstäder. En segregerad arbetsmarknad kan förklara varför en ökad 

arbetslöshet bland kvinnor eller bland män har olika påverkan på studiedeltagandet. Det är 

framför allt unga personer som flyttar för utbildning. Det är därför möjligt att 22–29 åringar i 

större utsträckning stannar kvar i sin hemkommun fast arbetsmarknadsläget förändras. Att 

fler gör ett aktiv val att stanna kvar i sin hemkommun och börja studera istället för att söka 

jobb när arbetslösheten ökar kan förklara det starka positiva orsakssambandet.  
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Att det finns en stor variation i observationerna indikerar att förhållandena i olika C-

kommuner under olika år varierat. Demografiska förändringar, nyetablerade företag, 

nedstängda industrier kan snabbt förändra förutsättningarna i kommunen. 
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8. Slutsats 
Enligt humankapitalteorin och signaleringsmodellen är utbildning ett sätt att stärka sin 

konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Därför kan en ökad arbetslöshet ge fler incitament att 

börja studera, vilket borde ta sig uttryck i ett positivt samband mellan arbetslöshet och 

studiedeltagande. Även tidigare studier stödjer detta. Att en ökad arbetslöshet kan påverka 

studiedeltagandet både positivt och negativt pekar på att verkligheten är mer komplex än så. 

Förmodligen finns det en grupp som väljer att lämna sin kommun när arbetslösheten går upp. 

Unga kvinnor är särskilt benägna att flytta för utbildning. Om studenter byter studieort och 

kommun kommer studiedeltagandet gå ner i hemkommunen. Dessutom säger en minskning i 

studiedeltagande om ingenting huruvida det är efterfrågan på eller utbudet av utbildning som 

förändrats. Nedskärningar i antal studieplatser leder i sig till att studiedeltagandet går ner. 

Resultaten visar att valet mellan studier och arbete inte enbart bestäms genom ekonomiskt 

rationella val och avkastning på utbildning. Den tydliga segregeringen på arbetsmarknaden 

och inom utbildningar visar att personer beroende på kön, regional tillhörighet och 

socioekonomisk status begränsas i sina val. Det blir tydligt i skillnad mellan hur 

studiedeltagande i storstäder och mindre tätbefolkade kommuner påverkas av arbetslöshet. 

Personer i åldern 22–29 i glesbygdskommuner påverkas exempelvis väldigt starkt av en ökad 

arbetslöshet vilket tyder på att regionala förutsättningar spelar stor roll i studievalet. 

Troligtvis finns faktorer i både arbetslösheten (det vil säga på arbetsmarknaden) och i 

studiedeltagandet (de vill säga valet av utbildning) som förklarar varför arbetslösa män och 

kvinnor har olika påverkan på studiedeltagandet. I och med att de företräder olika 

yrkesgrupper kan en ökad arbetslöshet orsakas av olika samhällsekonomiska förändringar och 

få olika påföljder. 

Vilka och hur många som väljer att studera kommer på lång sikt påverka sammansättningen 

på arbetsmarknaden och spridningen av humankapital i landet. Det vore därför intressant att 

vidare undersöka hur till exempel tillgången till utbildning i olika typer av kommuner påverkar 

män och kvinnors studiedeltagande.  
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Bilagor 

 

Tabell 4. Fullständig tabell med deskriptiv data över arbetslöshet, medianinkomst, utbildningsnivå och studiedeltagande 
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SKL:s kommungruppsindelning 

A. Storstäder och storstadsnära kommuner 

A1. Storstäder - kommuner med minst 200 000 invånare varav minst 200 000 invånare i den 

största tätorten. 

A2. Pendlingskommun nära storstad - kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen 

pendlar till arbete i en storstad eller storstadsnära kommun. 

B. Större städer och kommuner nära större stad 

B3. Större stad - kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den 

största tätorten. 

B4. Pendlingskommun nära större stad - kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen 

pendlar till arbete i en större stad. 

B5. Lågpendlingskommun nära större stad - kommuner där mindre än 40 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad. 

C. Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 

C6. Mindre stad/tätort - kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 invånare i den 

största tätorten. 

C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort - kommuner där minst 30 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbete i annan mindre ort och/eller där minst 30 procent av den 

sysselsatta dagbefolkningen bor i annan kommun. 

C8. Landsbygdskommun - kommuner med mindre än 15 000 invånare i den största tätorten, 

lågt pendlingsmönster (mindre än 30 procent). 

C9. Landsbygdskommun med besöksnäring - landsbygdskommun med minst två kriterier för 

besöksnäring, dvs antal gästnätter, omsättning inom detaljhandel/ hotell/ restaurang i 

förhållande till invånarantalet.7 

 

                                                           
7 skl.se 

https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html 
(hämtad 2017-12-27) 

https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html
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