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Inledning 
Dagens studenter har betydligt fler valmöjligheter än studenter hade för 

bara 20 år sedan. Kursutbudet är stort och diversifierat samtidigt som 

lärosätena är många och regionalt utspridda. Unga människor är idag 

väldigt mobila och de har stora möjligheter att välja högre utbildning efter 

sina intressen. Det är relativt enkelt att byta lärosäten och tillgodräkna sig 

kurser från olika lärosäten. Bologna processen uppmuntrar och 

underlättar dessutom till rörlighet mellan lärosäten i olika länder i 

Europa. Studenter har också stora möjligheter att sätta ihop sina egna 

utbildningar med kurser från olika lärosäten. I dessa perspektiv är det 

intressant att ställa frågan hur vanligt det är att läsa vid flera lärosäten och 

vilka konsekvenser det får på möjligheterna på arbetsmarknaden. I den 

här studien analyserar vi för första gången med svenska data om det finns 

inkomstskillnader mellan studenter som har läst vid flera lärosäten 

jämfört med studenter som har läst vid endast ett lärosäte. 

 

Utgångspunkten i många ekonomiska modeller är att en person väljer den 

utbildning som ger den högsta privatekonomiska avkastningen. Med den 

utgångspunkten byter en student inriktning för att hon under studietiden 

lär sig att en annan inriktning ger en högre avkastning. Bytet av institution 

eller lärosäte drivs av samma faktorer. Studenter byter institution/lärosäte 

för att det förbättrar deras humankapital och ökar deras privatekonomiska 

avkastning. Om det stämmer ska vi förvänta oss att de som har läst vid 

flera lärosäten har högre framtida inkomster än de som har läst vid endast 

ett lärosäte. Men studenter kan ha andra anledningar för att byta lärosäte, 

till exempel för att komma närmare familj, vänner eller för att lärosätet 

ligger i en region där de kan utöva sina fritidsintressen. Om det stämmer 

ska vi förvänta oss små eller inga inkomstskillnader mellan grupperna.  

 

Data 
Data har tagits fram av Statistiska Centralbyrån genom samkörningar av 

olika register och omfattar alla högskolenybörjare åren 1995, 1996 och 

1997. Studenterna har följts under 12 terminer i högskolan och fram till 

2005 på arbetsmarknaden. Datamaterialet är rikt och det finns 

information om bland annat ålder, kön, födelselän, bostadsort, inkomster, 
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arbetsställeort med mera för åren 1993, 1996, 1997, 1999, 2002, 2004 och 

2005. Det finns också detaljerad information om utbildningsbakgrund 

(nivå, inriktning, antal poäng, högskola med mera). Data innehåller även 

information om föräldrarnas utbildningsbakgrund och födelselän (eller 

födelseland), individernas betyg från grundskolan och gymnasiet, samt 

skolornas kommun.  

 

Utfallsmåttet är årsinkomster och grundkravet är att personerna har 

någon inkomst alla utfallsåren (2002-2005). I studien har vi exkluderat 

personer som har läst på vård-, hälso-, musik-, konst- och danshögskolor, 

främst för att ligga nära studier som har analyserat betydelsen av 

högskolevalet. Egna företagare ingår inte heller i analyserna. Ett annat 

krav är att individerna ska ha tagit poäng vid något lärosäte. Vidare ingår 

endast personer som har läst vid ett eller två lärosäten1

 

. Det urval som 

analyseras i studien omfattar 61 410 studenter.  

Studier av högre utbildning som använder inkomster som utfallsmått 

brukar lägga en inkomstrestriktion på materialet för att ta bort effekterna 

av arbetsutbudsbeslut. Vi väljer dock att inte lägga på en sådan restriktion. 

Ett skäl till det är att det inte finns någon generell regel för hur hög 

inkomstrestriktionen ska vara, samt att resultaten är känsliga för var den 

läggs. Ett annat skäl är att vi faktiskt vill undersöka både skillnader i 

övergången till arbetsmarknaden och skillnader i karriärmöjligheter. Låga 

inkomster fångar in ett lägre arbetsutbud (färre arbetade timmar) medan 

högre inkomster antas fånga utbildningsvalens produktivitetseffekter. 

Men det finns förstås alternativa tolkningar såsom att arbetsgivaren på 

grund av informationsbrist sorterar in olika studenter i jobb med olika 

inkomster. 

 

Den beskrivande statistiken för samtliga nybörjare visar att drygt en 

tredjedel av högskolenybörjarna har läst (tagit poäng) vid fler än ett 

lärosäte. Under de 12 terminer som studenterna följs har drygt 55 procent 

tagit en examen. Ungefär 8 procent av nybörjarna har fler än en examen. 

 

                                                        
1 Resultaten som presenteras i studien blir ungefär desamma även när vi inkluderar personer som har studerat vid 
fler än två lärosäten.  
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Den beskrivande statistiken för det urval som analyseras i uppsatsen visar 

att det finns vissa signifikanta skillnader mellan personer som har läst vid 

två lärosäten och personer som har läst vid endast ett lärosäte. Det är fler 

kvinnor och fler som har läst humaniora bland de som har läst vid flera 

lärosäten. De som har läst vid flera lärosäten kommer också från mera 

studievana miljöer (signifikant större andel med högskoleutbildade 

föräldrar).  

 

Resultat 
Vi använder flera olika modeller för att undersöka om inkomsterna skiljer 

sig åt mellan personer som har läst vid flera lärosäten och personer som 

har läst vid enbart ett lärosäte. Den enklaste modellen tar bara hänsyn till 

ålder, om personen är man eller kvinna, föräldrabakgrund 

(utbildningsnivå, födelselän, ålder) och gymnasiebetyg. Den mest 

omfattande modellen tar även hänsyn till utbildningsnivå, 

utbildningsinriktning, antal poäng, examen eller inte, arbetslöshet, 

arbetsmarknadssektor och bostadsort. Vi har även analyserat andra 

modeller, men resultaten blir desamma som de som rapporteras i studien. 

De siffror som anges nedan är hämtade från modell 3 (”model 3” i 

uppsatsen). Men de olika modellerna leder fram till samma slutsatser. 

 

Finns det inkomstskillnader? 

Resultaten visar att det finns signifikanta inkomstskillnader mellan 

personer som har läst vid flera lärosäten och personer som har läst vid 

endast ett lärosäte. Skillnaderna är stora i synnerhet år 2002. Då uppgick 

inkomstgapet mellan grupperna till drygt 22 procent. Skillnader mellan 

grupperna minskar snabbt över tiden och år 2005 hade de som studerat 

vid flera lärosäten cirka 5 procent lägre inkomster. Det motsvarar ungefär 

12 000 kronor beräknat på genomsnitt av inkomsterna för de som har läst 

vid flera lärosäten.  

 

Det är inte stora skillnader i resultaten mellan kvinnor och män. De 

skattade inkomstgapen är cirka 22 procent för kvinnor och 24,5 procent 

för män år 2002. De uppgick till 5,8 cirka procent för kvinnor och 5,6 

procent för män år 2005 .  
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Val av lärosäte 

Inkomster varierar signifikant mellan personer som bor i olika regioner i 

landet. Det finns också ett tydligt samband mellan val av lärosäte och val 

av arbetsmarknad, det vill säga många studenter väljer lärosätet som 

ligger närmast bostadsorten och många stannar kvar i den region där de 

har studerat. En möjlig förklaring till inkomstgapet skulle därför kunna 

vara att studenter som har läst vid flera lärosäten väljer att bosätta sig i 

regionen där lärosätet ligger oavsett om löneläget i regionen är lägre än i 

andra regioner. En sådan variation kan vi fånga upp genom att granska 

inkomstskillnader mellan studenter som väljer att byta till olika typer av 

lärosäten. 

 

Samtidigt visar offentlig statistik att andelen disputerade lärare varierar 

signifikant mellan lärosäten. Om dessa lärare har betydelse för 

utbildningens kvalitet eller lärosätets attraktionskraft kan det kanske 

påverka studenters val av lärosäte och möjligheter efter utbildningen. Men 

om odisputerade lärare ägnar mer tid åt undervisning och handledning av 

studenter än andra kan det vara ett skäl för studenter att söka sig till 

lärosäten med färre disputerade lärare. Är de som har läst vid flera 

lärosäten överrepresenterade vid något lärosäte kan det förklara varför det 

finns ett inkomstgap mellan de som har läst vid flera lärosäten och de som 

har läst vid endast ett lärosäte. 

 

I studien har studenterna läst vid 28 olika lärosäten. En student kan 

således börja på ett och gå till 27 andra lärosäten. Det blir alldeles för 

omfattande att skatta betydelsen av att gå mellan alla kombinationer av 

högskolor. Därför har vi aggregerat lärosäten med utgångspunkt från 

deras värden på ett antal observerbara faktorer2

 

: 

grupp1 =  Lund, Stockholm, Uppsala, Göteborg, SLU, Chalmers, KTH 

och KI,  

grupp2 =  Umeå, Linköping och Luleå,  

                                                        
2 Faktorerna beskrivs närmare i Linda Holmlund (2009) ”The effect of college quality on earnings - evidence from 
Sweden” som ingår i hennes kommande doktorsavhandling i Nationalekonomi vid Umeå Universitet. 
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grupp3 =  Mittuniversitet, Mälardalen, Örebro, Karlstad, Växjö, 

Kalmar, Jönköping, Gävle, Lärarhögskolan i Stockholm, 

Kristianstad, Dalarna, Halmstad, Högskolan i Väst, Blekinge 

Tekniska Högskola, Södertörn, Borås och Skövde.  

 

Dessa grupperingar innebär att vi kan beräkna inkomstskillnaderna 

mellan personer som läser vid endast ett lärosäte och personer som börjar 

vid samma lärosäte men som också läser vid ytterligare ett lärosäte. Det 

ger oss nio olika resultat  

 

Det beräknade inkomstgapet mellan de som har läst vid flera lärosäten och 

de som har läst vid ett är -3,6 procent för de som började vid grupp1-

lärosäten (och bytte till något annat), -6,7 procent för de som började vid 

grupp2-lärosäten och -6,9 procent för de som började vid grupp3-

lärosäten. De som byter från grupp1-lärosäten till grupp2- eller grupp3-

lärosäten har inte signifikant lägre inkomster än studenter som inte byter 

från grupp1 lärosäten. Däremot har de som byter från ett grupp1-lärosäte 

till ett annat inom samma grupp nästan 6 procent lägre inkomster än de 

som inte byter.  

 

Inkomstgapet för de som börjar vid grupp2- eller grupp3-lärosäten och 

byter till grupp1-lärosäten är 8 respektive 9 procent. De som börjar vid 

grupp2- och grupp3- lärosäten och byter till andra lärosäten inom dessa 

grupper har också signifikant lägre inkomster än de som inte byter.  

 

Inkomstgapet är genomgående större för de som börjar vid grupp2-och 

grupp3- lärosäten och sedan kompletterar med studier från ett annat 

lärosäte än det är för de som börjar vid grupp1 lärosäten och kompletterar. 

Men oavsett vid vilket lärosäte de börjar så har studenter som läser vid 

flera lärosäten lägre inkomster än de som bara läser vid ett lärosäte.  

 

Sammantaget visar dessa analyser att inkomstskillnaderna mellan 

personer som läser vid flera lärosäten och de som bara läser vid ett inte 

kan förklaras av val av lärosäte eller region. 
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Skillnader över inkomstfördelningen  

En annan tänkbar förklaring till inkomstgapet mellan grupperna kan vara 

att personer som läser vid flera lärosäten är överrepresenterade i botten av 

inkomstfördelningen. Skälen till det kan vara att de som läser vid flera 

lärosäten i större utsträckning kombinerar arbete och studier, provar sig 

fram genom att ta korta jobb eller lägger ned mera tid på jobbsökande. Det 

är också möjligt att arbetsgivarna har svårt att värdera deras kompetens 

eller på grund av informationsbrist tror att gruppen presterar sämre än 

andra. Detta kan förklara inkomstskillnader även i andra delar av 

fördelningen.  

 

Resultaten visar att inkomstskillnaderna är signifikant större i botten av 

inkomstfördelning än i toppen. Det beräknade inkomstgapet minskar över 

inkomstfördelningen, men det är statistiskt säkerställt även i toppen av 

fördelningen. Det beräknad gapet går från -10,9 i p10 (90% har högre 

inkomster) till -2,0 i p90 (90% har lägre inkomster). Dessa beräkningar 

kan jämföras med den genomsnittliga skillnaden som uppgår till -4,8.  

 

Beräkningarna för olika delar av inkomstfördelningen visar att de 

genomsnittliga resultaten till viss del förklaras av att personer som har läst 

vid flera lärosäten är överrepresenterade i botten av inkomstfördelningen. 

Men skillnaderna är statistiskt säkerställda också i toppen av fördelningen. 

Inkomstskillnaden i toppen uppgår till cirka två procent, vilket ungefär 

motsvarar avkastningen av ett halvårs arbetslivserfarenhet(beräknat på 

vårt potentiella mått av erfarenhet).  
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Avslutande kommentarer 
Ungefär en tredjedel av högskolenybörjarna åren 95,96,97 har studerat vid 

flera än ett lärosäte. Resultaten i den här studien tyder på att det beslutet 

inte genererar några extra inkomster, åtminstone inte under den period vi 

har följt studenterna. Istället har dessa studenter lägre inkomster än de 

som bara studerar vid ett lärosäte. Det gäller oavsett vid vilka lärosäten 

som de har studerat.  

 

Mönstret i resultaten tyder på att studenter som läser vid flera lärosäten 

förlänger sina utbildningar och därmed kommer ut senare på 

arbetsmarknaden. Under den perioden får de som har läst vid ett lärosäte 

arbetslivserfarenhet som i sin tur är viktig för inkomsterna. De som har 

läst vid flera lärosäten kanske kommer ifatt efter ytterligare några år på 

arbetsmarknaden. Men om de inte gör det indikerar resultaten att 

erfarenhet kan vara viktigare för de högskoleutbildades inkomster än den 

extra utbildning som de skaffar sig genom att läsa vid flera lärosäten.  

 

Det är också möjligt att arbetsgivarna anser att studier vid flera lärosäten 

signalerar att personerna kommer byta arbetsgivare ofta. Arbetsgivare 

som vill ha låg mobilitet kommer då sortera in de som har läst vid flera 

lärosäten på andra jobb än de som har studerat vid endast ett lärosäte. 

Samtidigt kanske studenter som läser vid flera lärosäten är mindre 

fokuserade och inte primärt studerar för den framtida arbetsmarknaden. 

Eftersom de inte riktigt vet kanske de framstår som osäkra vilket 

arbetsgivarna tolkar negativt. Det krävs dock andra typer av data, längre 

uppföljningsperioder och kanske andra metoder för att fastställa vad det 

är som ligger bakom resultaten.  
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Detta är en svensk sammanfattning av Sacorapporten Earnings of 

students who change universities. 

 

Hela rapporten finns att ladda ner på www.saco.se. 
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Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlande 

organisationen för Sveriges akademiker. Vi är en partipolitiskt obunden 

facklig centralorganisation. Sacos 23 självständiga förbund företräder 

yrkes- och examensgrupper från hela arbetsmarknaden, inklusive 

egenföretagare. Något som förenar våra medlemsförbund är akademisk 

utbildning, kunskap, kompetens och yrkesstolthet. Totalt är nära 600 000 

akademiker medlemmar. Som företrädare för Sveriges akademiker är det 

självklart för Saco att ständigt påverka kunskapsnivån i Sverige. 

Utbildning och forskning som ger kunskap är en investering för såväl 

samhället som individen och är en av de viktigaste faktorerna för tillväxt 

och utveckling av ett samhälle. 
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