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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats studerar skolans betydelse för ungdomsarbetslösheten samt undersöker vilka 

skolrelaterade bestämningsfaktorer som ligger bakom ungdomsarbetslösheten. Detta för att 

belysa skolans roll i såväl samhället som ekonomin samt se hur en förändring inom skolan 

skulle kunna påverka arbetslösheten. Detta studeras med hjälp av ett ekonometrisk paneldata 

över Sveriges samtliga 290 kommuner för åren 2001–2016. De bestämningsfaktorer som 

studeras är genomsnittligt betygspoäng, fullföljandet av gymnasieutbildning, föräldrars 

utbildningsnivå, andelen elever i friskola samt politisk färg i kommunen. Resultatet visar att 

skolan har en betydelse för ungdomsarbetslösheten i Sverige samt att samtliga 

bestämningsfaktorer har en statistisk signifikant påverkan. Vidare predikterar modellen värden 

som ligger nära den faktiska nivån på ungdomsarbetslösheten vilket tyder på att modellen är 

väl anpassad till verkligheten. 
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1 INLEDNING 

 

Sverige har under många år haft problem med höga nivåer på ungdomsarbetslösheten, där den 

sedan mitten på 1990-talet och fram till idag har legat mellan 8 till 25 procent (SCB, 2005) och 

i dagsläget är cirka 20 procent av Sveriges ungdomar arbetslösa (Holmström, 2017b). Samtidigt 

är arbetslösheten i den totala befolkningen 6,8 procent vilket är en betydligt lägre siffra 

(Holmström, 2017a). I figur 1 nedan ses hur arbetslösheten i olika åldersgrupper i Sverige har 

utvecklats över tid. Figuren illustrerar problemet tydligt; arbetslösheten för unga är högre än 

för andra åldersgrupper. Detta problem sträcker sig tillbaka till den ekonomiska krisen som 

drabbade Sverige på 1990-talet, då ungdomsarbetslösheten gick från att vara runt 3 procent till 

cirka 18 procent över ett par år. Denna trend av höga nivåer har sedan fortsatt, med viss 

variation, ända fram till idag (SCB, 2005). 

 

Figur 1: Arbetslösheten i olika åldersgrupper, tidsserie 

 

Figur 1 hämtad från Ekonomifakta,(Galte Schemer, 2017) baserad på statistik från SCB. 

 

Vad den höga nivån på ungdomsarbetslösheten beror på har varit omdebatterat under många år 

där olika tänkbara orsaker lyfts fram. Det har diskuterats om minimilöner, lagstiftning, 

befolkningens rörlighet, humankapital och matchningsmekanismer. Men oavsett orsak är den 

höga nivån på ungdomsarbetslösheten ett problem för såväl samhället som för individen. 

Forskning har visat på att en långvarig arbetslöshet under ungdomen kan leda till såväl ökad 



 

2 
 

risk för framtida arbetslöshet som lägre lönenivå men också till psykiska problem för individen. 

För samhället är den höga nivån på ungdomsarbetslösheten ett slöseri på resurser som kostar 

oss produktivitet men också förluster i skatteintäkter (Nordström 2004, och Björklund et al. 

2014). 

  

Vilka orsaker ligger då till grund för dessa höga nivåer och hur kan vi påverka dem med avsikt 

att förändra denna trend av hög arbetslöshet bland unga? Som ovan nämnt kan orsakerna vara 

många men jag har i denna uppsats valt att fokusera på utbildningens roll, och därigenom 

humankapitalets roll när det kommer till ungdomsarbetslösheten. Min tes är att en ökning i 

humankapitalet hos unga kommer att leda till en minskning i ungdomsarbetslösheten. Då en 

stor del av detta humankapital byggs upp i skolan, bör skolan och de kunskaper och resultat 

som insamlas där, ha en inverkan på ungdomarnas första matchning och inträde på 

arbetsmarknaden. Jag vill med denna uppsats försöka utreda om skolan har någon betydelse för 

ungdomsarbetslösheten, och om så är fallet, granska vilka skolrelaterade variabler som har en 

påverkan på ungdomsarbetslösheten. 

 

Således blir syftet med denna uppsats att studera skolans betydelse för ungdomsarbetslösheten 

och undersöka vilka skolrelaterade bestämningsfaktorer som ligger bakom 

ungdomsarbetslösheten.  

 

En modell med fixa effekter kommer att användas för att se vilken, om någon, påverkan skolan 

har på ungdomsarbetslösheten. Den ekonometriska modellen baseras på ett paneldata från 

samtliga kommuner inom Sverige och sträcker sig över en tidsperiod på 15 år. Datat som ligger 

till grund för analysen är sekundärt och är inhämtat från Arbetsförmedlingen, Skolverket och 

Statistiska centralbyrån. Den beroende variabeln är andelen ungdomar som är arbetslösa mellan 

åren 2001–2016. De oberoende variablerna som inkluderats är: betygspoäng, andelen som 

fullföljt sin utbildning, föräldrarnas utbildningsnivå, andelen elever i friskola samt den politiska 

färgen i kommunerna.  

 

På grund av studiens omfattning har det varit nödvändigt att göra vissa avgränsningar. Det 

insamlade materialet är på kommunal nivå. Då de studerade ungdomarna inte är en homogen 

grupp hade individdata varit att föredra då det hade tillåtit att mer detaljerat studera vilka 

effekter som påverkar ungdomarnas övergång från skola till arbetslösheten. Ytterligare 

oberoende variabler hade då kunnat inkluderas såsom personliga egenskaper, praktik inom 
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skolan samt kontaktnät. Dessa variabler kan påverka elevernas möjligheter att träda in på 

arbetsmarknaden men är inte möjliga att inkludera inom denna studies omfattning. Vidare är 

studien avgränsad till gymnasienivå. Därmed säger denna studie inget om hur grundskolan 

påverkar övergången till arbetslivet. En viss effekt från grundskolan kan finnas men då 

gymnasieelever har kortare tid kvar inom utbildningssystemet innan de kommer ut i arbetslivet 

upplever jag att gymnasienivån är mer relevanta att studera för att besvara uppsatsens 

frågeställning.  

 

En annan avgränsning som gjorts är att uppsatsen inte kontrollerar för den migration som finns 

mellan kommunerna. Många unga i Sverige väljer att flytta till andra kommuner efter att de 

avslutat sin utbildning. Då studien är på kommunal nivå blir detta svårt att kontrollera för och 

kan leda till att resultaten till viss del blir missvisande. Även här vore en studie på individnivå 

att föredra då denna migration blivit lättare att mäta. Trots detta hoppas jag kunna besvara min 

frågeställning på ett rimligt sätt. 
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2 BAKGRUND 

 

Sverige har under de senaste åren haft en allmän arbetslöshetsnivå på mellan cirka 6 och 8 

procent medan ungdomsarbetslösheten har legat mellan 19 och 25 procent. För att få en djupare 

förståelse för de höga nivåerna på ungdomsarbetslösheten som vi ser idag behöver vi gå tillbaka 

i tiden något.  

 

Under 1980-talet hade Sverige en hög inflation och generösa möjligheter till ränteavdrag vilket 

resulterade i en hög privat belåning. Många investerade i fastigheter och förväntningarna på 

ytterligare prisökningar gjorde att allt fler lånade för att investera i fastigheter och en 

bostadsbubbla skapades. Den stigande inflationen skapade ett fall i produktion hos de 

exportberoende företagen i landet och när sedan en omläggning av skattesystemet gjordes var 

krisen ett faktum. Fastighetspriserna föll, oron ledde till att folket ökade sitt sparande, 

produktionen föll och den offentliga sektorn minskade vilket tillsammans resulterade i en 

kraftig ökning i arbetslösheten (Björklund et al. 2014, 348–349). 

 

Denna kris resulterade i att arbetslösheten steg i Sverige från 1,6 procent till 8,2 procent mellan 

åren 1990 och 1993. Även om denna ökning kan anses vara betydande, så var det ungdomarna 

som drabbades hårdast av denna kris. År 1990 var ungdomsarbetslösheten i Sverige 3,7 procent 

och tills 1993 var detta uppe på hela 18,4 procent. Efter 90-tals krisen sjönk 

ungdomsarbetslösheten något men steg igen kraftigt vid finanskrisen 2008 och efter detta har 

ungdomsarbetslösheten sjunkit marginellt men har ännu inte närmat sig de låga nivåer som sågs 

innan 90-tals krisen (SCB, 2005, 15–17).  

 

Att unga drabbas hårdare, och därmed har högre arbetslöshet, menar Björklund et al. (2014, 

343) dels kan förklaras av att många unga provar sig fram inom yrken, en process som resulterar 

i flera perioder av arbetslöshet. De menar också att lagstiftningen kan ha en betydande roll. 

Lagen om anställningsskydd (LAS) är till för att skydda anställda men en följd av detta är också 

att kostnaderna för att anställa personal ökar, detta resulterar i att företag kan bli mer försiktiga 

vid anställning. Detta menar de kan leda till att nyutbildade ungdomar utan erfarenheter och 

referenser får det svårare att slå sig in arbetsmarknaden då de kan ses som en större risk än att 

anställa någon som redan har befunnit sig på arbetsmarknaden i några år. 
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Att unga har det svårare när de skall ut i arbetslivet är tydligt men det bör noteras att ungdomars 

arbetsmarknad skiljer avsevärt från äldre individers arbetsmarknad. Unga är ännu inte 

etablerade och rör sig i större utsträckning än äldre mellan arbeten och studier, vilket ofta 

resulterar i perioder av arbetslöshet. För de unga är ofta arbetslöshetsperioderna snabbt 

övergående och en stor del av de av de unga som syns i statistiken är studerande som också 

söker arbete vilket gör att siffrorna som ses i statistiken är högre än de skulle varit om studenter 

uteslöts (Arbetsförmedlingen, 2013). Trots att perioderna av arbetslöshet är kortare för unga ser 

forskningen tydliga konsekvenser av att vara arbetslös. 

 

2.1 KONSEKVENSER AV UNGDOMSARBETSLÖSHETEN 

 

När det kommer till konsekvenserna av ungdomsarbetslöshet men även generell arbetslöshet 

finns en uppsjö av forskning. Långvariga effekter av ungdomsarbetslösheten har setts i form av 

framtida arbetslöshet i en rapport från IFAU av Nordström (2004) där studiens syfte är att se 

vilka långsiktiga effekter ungdomsarbetslösheten kan resultera i. För att skilja på effekterna av 

tidig arbetslöshet och skillnader mellan individer har Nordström valt att göra en jämförelse 

mellan syskonpar. Resultatet visar på att långsiktiga konsekvenser finns för de ungdomar som 

tidigt blir arbetslösa då de i större utsträckning även är arbetslösa under de efterföljande tio 

åren.  

 

Björklund et al. (2014, 358) lyfter fram en del av den empiriska forskningen som gjorts när det 

kommer till arbetslöshetens konsekvenser. De visar där på resultat som tyder på att arbetslöshet 

kan ha negativa effekter på såväl den fysiska som den psykiska hälsan hos individen såsom 

sömnproblem, magsmärtor och depression. Förutom detta förlorar individen i inkomst och 

humankapital då erfarenheter och kunskaper gås förlorade under arbetslöshetsperioden. Vidare 

menar de på att konsekvenserna för samhället är förlorade skatteintäkter, att välfärden belastas 

av de ersättningar som eventuellt skall betalas ut samt att arbetskraften inte används till fullo 

vilket resulterar i lägre produktion. 
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2.2 SKOLANS UTVECKLING 

 

Samtidigt som Sverige befann sig i en ekonomisk kris under 1990-talet genomgick den svenska 

skolan en stor reform där skolan decentraliserades och avreglerades vilket i stor utsträckning 

påverkat hur utbildningssystemet ser ut idag. Skolan kommunaliserades, genom införandet av 

skolpengen fick friskolor bättre förutsättningar att etablera sig och en marknad öppnades upp 

inom den svenska skolan (Skolinspektionen, 2015). Syftet med denna reform var att genom 

konkurrensen mellan kommunala skolor och friskolor förbättra skolans kvalitet och skapa 

vidare utveckling (Hellman 2005). 

 

Vidare avskaffades närhetsprincipen och nya läro- och kursplaner skapades som istället för att 

fokusera på hur undervisningen skulle gå till fokuserade på målen som skulle uppnås. Dess 

reformer är grunden till hur den svenska skolan ser ut idag, där individen fritt kan välja vilken 

skola som denne vill gå i för dels de nio obligatoriska åren men också för de tre frivilliga 

gymnasieåren oberoende av dennes bostadsort eller ekonomiska möjligheter (Skolinspektionen, 

2015). I gymnasieskolan finns en stor valmöjlighet då det idag finns ett flertal huvudmän, både 

kommunala och fristående, som erbjuder 18 nationella program där tolv är yrkesförberedande 

och sex är högskoleförberedande. Vidare finns också fem program för de elever som inte har 

behörighet till ett nationellt program (Skolverket, 2017). 

 

Humankapitalet och därmed skolan spelar en viktig del i vår ekonomiska utveckling. De 

reformer som genomfördes under 1990-talet har utvecklat skolan framåt och därmed 

möjliggjort för vidare utveckling av humankapitalet. I nästa avsnitt kommer jag att visa på 

skolans centrala roll för uppbyggnaden av humankapitalet hos unga samt att ett högre 

humankapital kan underlätta matchningen på arbetsmarknaden, öka effektiviteten och 

produktiviteten samt hjälpa ekonomin att utvecklas framåt. 
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3 TIDIGARE STUDIER OCH TEORI 

3.1 HUMANKAPITAL OCH ARBETSMARKNAD 

En central teori inom nationalekonomin är humankapitalteorin som lyfter vikten av människans 

utbildning, kompetenser, talanger och färdigheter för den ekonomiska utvecklingen. Enligt 

humankapitalteorin har utbildning en positiv påverkan på produktiviteten och den ekonomiska 

utvecklingen. Teorins grundhypotes är att utbildningen ökar individens kunskaper och 

förmågor vilket gör att de blir mer produktiva. Denna ökade produktivitet avspeglas i individens 

lön då det antas att lönen bestäms utifrån arbetstagarens marginalproduktivitet (Björklund et al. 

2014, 136). Detta är en mikroteori men kan överföras till makronivå där vi istället för att titta 

på individens produktivitetsökning av utbildning som leder till högre lön tittar på samhällets 

produktivitetsökning av en högre utbildningsnivå som leder till en ökad produktionsnivå.  En 

litteraturstudie av Konjunkturinstitutet (2013) inom ämnet utbildning och ekonomisk tillväxt 

styrker denna teori då de finner att såväl antal skolår som kvaliteten på utbildningen har 

betydelse för produktiviteten i landet. 

 

När det kommer till forskning inom humankapital väljer en del forskare att dela upp 

humankapitalet i olika delar. Refrigeri och Aleandri (2013) delar in humankapitalet i formellt 

och informellt humankapital, där formellt humankapital i stor utsträckning ackumuleras i 

skolan såsom kunskaper i matematik, språk och läsning medan informellt humankapital främst 

kommer från arbetslivserfarenheter eller särskild yrkesutbildning. Författarna belyser i sin 

studie att ungas övergång från skola till arbetsliv skulle underlättas om mer informellt 

humankapital ackumulerades redan i skolan. De menar att många länder idag fokuserar allt för 

mycket på att utveckla det formella humankapitalet vilket författarna anser är något som 

efterfrågas i mindre utsträckning idag jämfört med det informella humankapitalet. Detta gör att 

ungdomars fulla potentiella produktivitet inte tas tillvara på vilket gör dem mindre attraktiva på 

arbetsmarknaden. De menar att ett ökat fokus på det informella humankapitalet i skolan skulle 

öka de ungas möjliga produktivitet och på så vis underlätta för deras inträde på arbetsmarknaden 

och minska risken för arbetslöshet. 
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Humankapitalet spelar en central roll i ekonomin och är även av betydelse när det kommer till 

arbetsmarknaden. På arbetsmarknaden pågår en ständig matchningsprocess som kan beskrivas 

av en matchningsfunktion. Denna matchningsfunktion visar på sambandet mellan dels flödet 

av anställningar eller matchningar och dels av vakanser respektive arbetslösa. Detta innebär att 

ju fler arbetslösa som söker jobb och ju fler lediga jobb som söker personal desto fler 

matchningar sker. Ett vanligt sätt att beskriva denna matchningsprocess som sker på 

arbetsmarknaden är genom Beveridgekurvan som visar sambandet mellan vakans- och 

arbetslöshetstal (Björklund et al. 2014, 321). Beveridgekurvan är konvex och visar att ju 

effektivare matchningen är på arbetsmarknaden för ett givet antal arbetslösa och vakanser, desto 

snabbare blir utflödet ur arbetslöshet och kurvan position hamnar närmre origo. Läget på kurvan 

bestäms av både in- och utflödet till arbetslöshet. Inflödet till arbetslöshet påverkas av 

exempelvis strukturomvandlingar i ekonomin eller förändringar inom lagstiftning som ändrar 

möjligheten att avskeda personal. Utflödet ur arbetslösheten påverkas av 

matchningseffektiviteten (Björklund el al. 2014, 321–322).  

 

Utifrån frågeställningen för uppsatsen är utflödet ur arbetslösheten intressant att studera vidare 

då skolan kan antas påverka utflödet snarare än inflödet. Eklund, Karlsson och Pettersson 

(2015) undersöker i sin studie hur strukturella faktorer, och däribland utbildning, påverkar 

matchningen på arbetsmarknaden. De belyser där att matchningen kan försvåras av såväl allt 

för låg utbildning som allt för hög och specialiserad utbildning vilket ger ett långsammare 

utflöde. Vidare ser de skillnader på Beveridgekurvans position baserat på utbildningsnivå där 

individer med högre utbildning, som kan antas besitta ett högre humankapital, karakteriseras av 

en kurva som är placerad närmare origo medan individer med låg utbildning karakteriseras av 

en kurva som är placerad längre bort från origo. Detta tyder på att matchningseffektiviteten är 

högre hos de med högre utbildning. Eklund, Karlsson och Pettersson (2015) har också 

presenterat resultat som visar på att regioner med en högre andel högutbildade har en lägre 

arbetslöshet, med det motsatta resultatet för lågutbildade.  

 

Avsnitten ovan beskriver matchningen på arbetsmarknaden och belyser betydelsen av 

utbildning, och därmed humankapitalet, när det kommer till matchning och arbetslösheten. 

Humankapitalteorin visar på betydelsen av utbildning, erfarenhet och andra färdigheter som de 

kan bidra med till arbetsplatsen.  Humankapital är något som ackumuleras under en livstid och 

en stor del av det genereras i skolan. Skola och utbildning är ett område där omfattande 
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forskning bedrivits världen över sedan många år och nedan presenteras ett antal studier som 

jag, utifrån syftet för denna uppsats, anser vara relevanta. 

 

3.2  SKOLMARKNADEN OCH UTBILDNINGENS EFFEKTER 

 

Ett övergripande och vanligt debatterat problem inom skolan är att många unga idag inte 

fullföljer sin gymnasieutbildning. Enligt Skolverkets statistik har cirka 71 procent av Sveriges 

ungdomar slutbetyg från sin gymnasieutbildning vid 20 års ålder; detta innebär att cirka 29 

procent inte har avslutat sin gymnasieutbildning. När det kommer till konsekvenserna av att 

inte avsluta sin gymnasiala utbildning är forskningsresultaten tydliga; ju lägre avslutad 

utbildning desto högre arbetslöshet. I en rapport från Arbetsförmedlingen (2016) ses ett 

växande problem för de som inte avslutar sin gymnasieutbildning; En tredjedel av de av de 

registrerade arbetslösa saknar fullständig gymnasieutbildning. Denna grupp är inte särskilt 

matchningsbara på grund av den ökade efterfrågan på utbildning vilket ökar risken för mer 

långvarig arbetslöshet för dessa individer. Denna försämrade matchningen är en tröghet på 

arbetsmarknaden som, enligt Wall och Zoega (2002, 259), kan leda till att individens 

humankapital deprecierar ytterligare. Detta då de längre perioderna av arbetslösheten kan 

resultera i att individen bli mindre sökbenägen och mindre attraktiva att anställa då 

arbetsgivaren kan se negativt på långvarig arbetslöshet. Humankapital kan även anses vara till 

viss del färskvara och med långa arbetslöshetsperioder kan kunskapen bli inaktuell och möjliga 

erfarenheter går förlorade. 

 

Problemet lyfts också i Gartell, Jans och Perssons (2007) rapport som granskat jobb- och 

arbetstagarflödena i Sverige. De finner där att allt färre jobb skapas för lågutbildade och att 

många av de jobb som försvinner idag är jobb som kräver låg eller ingen utbildning. Vidare ser 

de också ett tydligt mönster där arbetsgivare under lågkonjunkturer väljer att avskeda den 

lågutbildade personalen medan de i större utsträckning behåller den personal som är 

högutbildad.  

 

Av detta blir problemet tydligt; problematiken för de som inte avslutar sin gymnasiala 

utbildning kommer inte att försvinna. Antalet jobb som inte kräver en utbildning minskar vilket 

kommer att resultera i en ökad arbetslöshet inom gruppen. Ett förslag till lösning kommer från 

Socialdemokraterna som i dagsläget vill lägga om gymnasieskolan vilket bland annat skulle 
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innebära att gymnasieskolan skulle bli obligatorisk. Deras huvudsakliga argument för detta är 

att få ner arbetslösheten i landet då förhoppningen är att allt fler avslutar utbildningen om den 

är obligatorisk istället för valfri och på så vis skulle denna utsatta grupp minska. 

 

Skolan är en central del för uppbyggnaden av humankapitalet och ett vanligt sätt att mäta 

kunskapen på är genom betygen. Enligt Skolverket (2017) ska betyget spegla den kvalitet som 

eleven har på sin kunskap. Detta innebär att ett högre betyg speglar en högre kvalitet på 

kunskapen, något som bör kunna få effekt även senare i livet för eleven då en högre kunskap 

bör kunna antas göra individen mer attraktiv på arbetsmarknaden. Betygen får ofta därför en 

central roll vid mätningen av skolans kvalitet och resultat. 

 

I en rapport av Carlberg, de Munter och Rasmussen (2016) ses att betygen påverkar risken för 

unga att bli arbetslösa. De försöker i sin rapport identifiera bestämningsfaktorer för långvarig 

ungdomsarbetslöshet och finner där att de individerna med lägst betyg i större utsträckning 

riskerar att bli arbetslösa under ungdomen. Betygen som studeras är från årskurs nio men kan 

rimligtvis även tillämpas på gymnasiebetyg då dessa kan antas följa varandra till viss 

utsträckning.  

 

Betygen speglar som tidigare nämnts elevens kunskap men denna kunskap kommer inte enbart 

från de pedagoger som finns inom skolan utan även till viss del även från hemmet. Forskning 

har visat att föräldrarnas utbildning spelar en signifikant roll när det kommer till ungdomarnas 

möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden men också när det kommer till prestationer inom 

skolan. Engdahl och Forslund (2016, 82) har i sin rapport studerat ungas etablering på 

arbetsmarknaden och har där observerat hur föräldrarnas utbildningsbakgrund påverkat utfallet 

för deras barn. De presenterar resultat som visar på att barn till föräldrar med 

högskoleutbildning i större utsträckning både avslutar sin gymnasieutbildning och har högre 

betyg än barn till lågutbildade föräldrar. Vidare har forskning visat på att även föräldrarnas 

sysselsättning har en inverkan på deras barns betyg (Öster, 2006). 

 

Utifrån ekonomisk teori är betydelsen av betyget intuitivt. Betyget skall avspegla kunskapen 

hos individerna och då företagen söker produktiva arbetare för att optimera sin produktion så 

bör betygen vara en indikation på individens produktivitet. Ett annat synsätt är, enligt 

signaleringsmodellen, att betrakta betygen som en signal till arbetsgivaren som indikerar hur 
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högpresenterande individen är (Björklund et al. 2014, 148). Oavsett val av synsätt så belyses 

betygens relevans för övergången till arbetsmarknaden.  

 

De senaste åren har ett flertal studier utförts för att se vilka effekter skolreformerna på 1990-

talet, och dess tillåtande av privata aktörer, har haft på elevernas betyg, och varierande resultat 

har återfunnits. Vissa studier visar på att reformen varit bra och att friskolor har förbättrat 

resultaten medan andra visar att på mer osäkra resultat. Wondratschek, Edmark och Frölich 

(2013) har undersökt effekterna av skolvalsreformen och ser där inga dramatiska effekter av 

denna reform. De ser tendenser till en positiv effekt av möjligheten att välja sin skola på 

grundskolebetygen men de belyser att effekten är både liten och osäker. 

 

Böhlmark och Lindahl (2012) studerar effekterna av den växande friskolesektorn på svenska 

grundskoleelevers utbildningsresultat på kort och lång sikt. Författarna gör detta genom att för 

varje kommun analysera skillnaderna i det genomsnittliga betyget i ämnena engelska och 

matematik och sedan jämföra dessa betyg med kommunens andel elever i fristående skolor. De 

finner där att en ökning av andelen friskoleelever förbättrar det totala genomsnittliga 

utbildningsresultatet i både grundskolan men också på lite längre sikt även i gymnasiet och 

högskolan. Författarna testar även för den möjlighet att de effekterna som de finner beror på 

betygsinflation genom att jämföra förändringar i betygen mot förändringar i resultat på 

nationella prov. De finner då inga belägg för att effekterna skulle vara på grund av 

betygsinflation.  

 

En senare studie av Hinnerich och Vlachos (2016) studerar betygsskillnaderna mellan 

fristående skolor och kommunala skolor genom att använda ett unikt mått på elevprestation, 

nämligen externt rättade nationella prov. Resultaten som presenteras visar på att elever som går 

i friskolor presterar sämre på nationella prov än elever i kommunala skolor när proven rättats 

externt. När författarna istället utgår från skolornas egna bedömning får de motsatt bild vilket 

de tolkar som att friskolorna är mer generösa med sin betygsättning jämfört med det kommunala 

skolorna. Dessa resultat är inte i linje med Böhlmark och Lindahls resultat men då Hinnerich 

och Vlachos använder sig av externt rättade prov, vilket kan anses minimera risken för 

betygsinflation eller partiska bedömningar, upplevs deras studie ha en högre trovärdighet. 

 

Av ovan nämnda forskning kan utläsas att friskolereformen, med dess konkurrens, har ökat det 

genomsnittliga betyget inom kommunerna, men att vid en jämförelse mellan kommunala skolor 
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och friskolor presterar elever på kommunala skolor bättre på nationella prov. Min tolkning av 

dessa resultat är att friskolereformen kan ha förbättrat resultaten för samtliga genom 

konkurrensen men att elever som går i friskola kan ha lägre kunskapsnivå, och där med ett lägre 

humankapital.  

 

Samtidigt som friskolereformen skedde övergick skolan från statligt till kommunalt styre, vilket 

har lett till att den kommunala politiken och ekonomin har kommit att påverka skolan i hög 

grad.  Det har inte bedrivits forskning i någon större omfattning inom detta område men i en 

rapport av Lärarnas riksförbund (2015) belyses bland annat vikten av den kommunala politiken 

för skolan. De visar att skillnaderna mellan kommuner är stora när det kommer till bland annat 

resursanvändning, likvärdighet och elevresultat. Rapporten belyser problematiken att alla 

elever inte får samma möjligheter i hela landet på grund av de den kommunala politiken och 

deras val av ekonomisk fördelning. Dessa skillnader mellan kommuner gör att elever får olika 

möjligheter att ackumulera sitt humankapital vilket kan leda till att de får olika förutsättningar 

att konkurrera på arbetsmarknaden.  

 

Sammanfattningsvis visar forskningen på att ett antal faktorer spelar roll för ungdomar när de 

går från skolan och in på arbetsmarknaden. Även om alla inte är eniga i vilka effekter som 

faktorerna resulterar i så är de flesta överens att de har en viss betydelse. Med utgångspunkt i 

ovan nämnda forskning och teori har de oberoende variablerna valts och en empirisk modell 

specificerats för att uppfylla syftet för uppsatsen. 
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4 DATA OCH EMPIRISK MODELL 

4.1 MODELLFORMULERING 

Datamaterialet som används i denna uppsats består av paneldata som täcker samtliga 290 

kommuner som var och en har observerats årligen över en tidsperiod på 15 år. Panelen är 

obalanserad då det saknas observationer för några av de oberoende variablerna för vissa 

kommuner och år. Att panelen är obalanserad skapar dock inte något problem i sig (Stock och 

Watson 2015) 

 

Paneldata kan användas på ett flertal sätt, dels kan en polad specifikation användas och skatt 

med ordinary least squares (OLS), dock medför denna metod att tids- och kommunspecifika 

aspekter bortses ifrån. Dels kan en modell med fixa effekter (FEM) användas. Denna modell 

kan tolkas som att man tillåter kommunspecifika intercept vilket kontrollerar för icke-

observerade tidsinvarianta kommunspecifika aspekter. Vidare kan man också specificera en 

modell med slumpmässiga effekter (REM), vilket likt specifikationen med fixa effekter låter 

kommunerna ha ett eget intercept, men till skillnad från den antas värdena på intercepten vara 

dragna från en större population än den aktuella (Gujarati och Porter 2009, 595). 

 

Då jag vill kunna kontrollera för variabler som är kommunspecifika och tidsinvarianta har den 

polade modellen uteslutits då den inte tillåter detta. För att utröna vilka av de andra två 

specifikationerna som är bäst lämpade att använda på detta material har ett Hausmantest utförts. 

 

Hausmantestet är ett test där nollhypotesen säger att koefficienterna från FEM och REM inte 

skiljer sig åt. Om nollhypotesen förkastas indikerar detta att REM inte är den sanna modellen 

då de stokastiska effekterna troligen är korrelerade med en eller flera av de oberoende 

variablerna; FEM är alltså att föredra (Gujarati och Porter 2009, 605). I mitt fall visade 

Hausmantestet att nollhypotesen kan förkastas vilket indikerar att FEM är det bättre alternativet 

vilket resulterat i att en modell med fixa effekter används, resultat från testet återfinns i 

appendix. 

 

FEM tillåter heterogenitet över kommunerna, modellen gör detta i form av specifika intercept 

för varje kommun vilket kontrollerar för de kommunspecifika effekter som är konstanta över 

tid (Stock och Watson 2015, 203). Det vore förstås bättre att inkludera dessa kommunspecifika 
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effekter som variabler i modellen, men dessa är icke-observerade vilket gör att detta inte är 

möjligt. FEM kontrollerar för dessa vilket gör OLS estimatorn väntevärdesriktig. Hade till 

exempel en polad OLS använts istället hade de kommunspecifika egenskaperna varit 

utelämnade variabler vilket potentiellt kan resultera i att estimatorn varit icke väntevärdesriktig 

(Gujarati och Porter 2009, 597). Figuren nedan illustrerar denna skillnad mellan OLS och FEM 

där linje 1 och 2 är från en modell med fixa effekter, där olika intercept används för de olika 

kommunerna. Linje 3 är från en polad OLS där hänsyn inte tas till de kommunspecifika 

egenskaperna vilket resulterat i en annan lutning. 

 

Figur 2: Illustration av en modell med fixa effekter samt en polad modell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen illustration baserat på illustration av Gujarati och Porter (2009) 

 

Specifikationen som använts ser ut enligt följande: 

 

𝑈𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝑃𝑖𝑡 + 𝛽2𝑈𝑡𝑏𝑖𝑡 + 𝛽3𝐹𝑢𝑡𝑏𝑖𝑡 + 𝛽4𝐹𝑟𝑖𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝑜𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

Där 𝑈𝑖𝑡 är ungdomsarbetslösheten i kommun i och år t. 𝛽1 till 𝛽5 och 𝛼𝑖 är de parametrar som 

skattas där i = 1, …, 290 och t = 2001, …, 2016. 𝑃𝑖𝑡  är det genomsnittliga betygspoängen i 

kommun i och år t, 𝑈𝑡𝑏𝑖𝑡är andelen elever som fullföljer sin gymnasiala utbildning innan 20 

års ålder i kommun i och år t. 𝐹𝑢𝑡𝑏𝑖𝑡  är andelen elever med högskoleutbildade föräldrar i 

kommun i och år t, 𝐹𝑟𝑖𝑖𝑡  är andelen elever i friskolor i kommun i och år t och 𝑃𝑜𝑖𝑡  är en 

dummyvariabel för den politiska färgen i kommunen där det blå blocket är 1 och det röda 

blocket är 0.  

Linje 2    Uit=α1+βXit 

Linje 1    Uit=α2+βXit 

Linje 3 Ungdomsarbetslöshet 

Förklaringsvariabler 
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4.2 VARIABLER I DEN EKONOMETRISKA MODELLEN 
 

Den beroende variabeln är ungdomsarbetslöshet och är hämtad från Arbetsförmedlingens 

databas och är mätt som andelen arbetslösa av befolkningen mellan 18 och 24 år. Data har 

hämtats för Sveriges samtliga 290 kommuner över en tidsperiod som sträcker sig från 2001–

2016 och är på årsbasis, vilket resulterat i totalt 4638 observationer. 

 

Statistiken från Arbetsförmedlingen bygger på individer som registrerar sig som arbetslösa hos 

Arbetsförmedlingen och består av en summa av både öppet arbetslösa och sökande i program. 

Med detta menas arbetssökande som är utan arbete och som aktivt söker och omgående kan 

tillträda ett arbete, samt de som är arbetslösa och söker arbete men får stöd genom program, 

såsom praktik eller utbildning för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden 

(Arbetsförmedlingen, 2016). 

 

Det bör noteras att detta material till viss del kan vara missvisande då det dels kan finnas 

arbetslösa som inte använder sig av Arbetsförmedlingens tjänster, vilket gör att de inte syns i 

denna statistik. Men också då det finns olika mått och definitioner på arbetslöshet. Ett annat 

mått när det kommer till arbetslöshet kommer från Statistiska centralbyråns 

arbetskraftsundersökning (AKU) vilket skiljer sig från Arbetsförmedlingens mått. AKU är en 

urvalsundersökning som visar ett genomsnitt för den undersökta perioden. Definitionen som 

används där för att räknas som arbetslös skiljer från Arbetsförmedlingens och följer den mer 

vanligt förkommande använda definitionen på arbetslöshet, där en individ räknas som arbetslös 

om denne är utan arbete, söker aktivt efter ett arbete och kan ta ett arbete eller om individen 

avvaktar ett arbete som startar inom tre månader. När SCB har granskat skillnaderna mellan 

dessa mått har de sett att när det kommer till ungdomsarbetslöshet visar AKU på högre värden 

än Arbetsförmedlingens statistik vilket gör att siffrorna som används i denna uppsats kan ligga 

något i underkant jämfört med om SCB:s statistik använts (Samuelsson och Näsén, 2014). 

 

IFAU har skrivit en rapport som berör detta problem och menar på att trots att 

Arbetsförmedlingen information inte ger ett mått på arbetslöshet som den brukar definieras så 

kan måttet ändå vara att föredra. De menar att vid studier på mindre regionala enheter som 

exempelvis kommuner, är AKU:s stickprov för små och Arbetsförmedlingens material kan vara 

mer användbart (Engdahl och Forslund 2016, 7–8). Med grund i denna rapport har jag valt att, 
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trots påvisade problem, använda mig av Arbetsförmedlingens statistik då den kan anses bättre 

lämpad för mitt ändamål att granska på kommunalnivå. 

 

Som oberoende variabler används betygspoäng, fullföljd gymnasial utbildning, andelen elever 

i friskola, föräldrars utbildningsnivå samt politisk färg i kommunerna. Data för dessa variabler 

finns för åren 2001–2016 med undantag för variablerna betygspoäng och fullföljd gymnasial 

utbildning som sträcker sig från 2001 till 2013. Datat omfattar Sveriges 290 kommuner med en 

del saknade observationer. I tabell 1 ges deskriptiv statistik för samtliga variabler. 

 

Variablerna betygspoäng, fullföljd gymnasial utbildning, andelen elever i friskola samt 

föräldrarnas utbildningsnivå är hämtade ur Skolverkets databaser jämförelsetal och SIRIS. De 

uppgifter som redovisas i jämförelsetal har samlats in av SCB på uppdrag av Skolverket och 

uppgiftslämnarna är skolor och kommuner. Uppgifterna i denna databas bygger på en 

totalundersökning av Sveriges samtliga skolor med utgångspunkt i SCB:s register över Sveriges 

skolor samt Sveriges alla kommuner. De material som finns i databasen SIRIS är statistik som 

Skolverket själv har samlat in från kommuner och skolor i Sverige inom ramen för det 

nationella uppföljningssystemet som finns för utbildning.  

 

Variabeln betygspoäng är insamlad från Skolverkets databas jämförelsetal och är mätt som 

genomsnittlig betygspoäng för samtliga avgångselever inom kommunen. Variabeln baseras på 

alla betygsatta kurser där kursen poäng har multiplicerats med vikt för betyg, exempelvis 10 för 

G, 15 för VG och så vidare, samt dividerats med poängsumman för respektive nationellt 

program. Variabeln inkluderas i modellen för att se vilken effekt betyget har när unga ska ut i 

arbetslivet. Enligt Skolverket skall betyget vara en indikation på kunskapsnivå vilket gör att 

högre betyg indikera en högre kunskapsnivå vilket bör resultera i att individen blir mer attraktiv 

på arbetsmarknaden. Variabelns koefficient 𝛽1 förväntas därmed vara negativ; ett högre betyg 

bör sänka ungdomsarbetslösheten. 

 

Variabeln för fullföljd gymnasial utbildning är insamlad från Skolverkets databas jämförelsetal 

och visar andelen av kommunens invånare med slut-/avgångsbetyg från gymnasiet vid 20 års 

ålder oavsett utbildningsort. Tidigare studier lägger stor vikt vid denna variabels betydelse när 

individen ska ut på arbetsmarknaden och de menar att arbetslösheten är högre bland dem som 

inte avslutat sin gymnasiala utbildning. Detta gör att även 𝛽2 förväntas vara negativ; ju fler som 

avslutat gymnasiet, desto lägre ungdomsarbetslöshet.  



 

17 
 

Statistiken över föräldrars utbildningsnivå är insamlat från databasen SIRIS och ger andelen 

gymnasieelever med högskoleutbildade föräldrar i den olika kommunerna. Variabeln är 

inkluderad då tidigare forskning visar på att föräldrarnas utbildningsnivå spelar stor roll för 

elevernas resultat i skolan samt deras möjligheter vidare i livet och kan då ha en inverkan på 

deras möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Således förväntas riktningen på 𝛽3 vara 

negativ. 

 

Andelen elever i friskola är hämtat från databasen jämförelsetal och är mätt som andelen elever 

folkbokförda i kommunen som går i friskola. Med friskola avses en skola som inte drivs av den 

offentliga sektorn men, som till skillnad från privatskola, finansieras av skattemedel. Om 

andelen elever i friskola har någon effekt på ungdomsarbetslösheten är oklart. Forskningen runt 

friskolereformen visar, som ovan nämnt, på många olika resultat som indikerar att det kan 

föreligga såväl ett negativt som ett positivt samband. Variabeln är inkluderad för att se om 

någon signifikant effekt föreligger och på grund av de varierande åsikterna i denna fråga är den 

förväntade riktningen på 𝛽4 oklar.  

 

Den politiska inriktningen i kommunen fångar individers inställningar och attityder när det 

kommer till en rad politiska frågor såsom skolan och arbetslöshet. Då den politiska inriktningen 

dels kan ha en inverkan på arbetslösheten men också påverkar skolan har den inkluderats i 

modellen för att minska risken för endogenitetsproblem orsakade av utelämnade variabler. 

Variabeln politik är en dummyvariabel som skapats genom att resultatet för kommunvalen 

2002, 2006, 2010 och 2014 har hämtats från SCB och sorterats enligt politisk färg. Om 

majoriteten i kommunen röstat på Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har 

kommunen klassats som röd de fyra kommande åren. Om majoriteten istället röstat på 

Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna har kommunen klassats som blå 

de kommande fyra åren. Dummyvariabeln använder kommuner som styrs av det röda blocket 

som referenspunkt, vilket innebär att dummyn för röd är noll och för blå är den ett. 

Sverigedemokraterna har utelämnats då de inte tillhör något av blocken samt delar åsikter med 

dem båda. Den förväntade riktningen på 𝛽5 är oklar och kan vara såväl positiv som negativ.   
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Tabell 1: Deskriptiv statistik över samtliga variabler 

Variabler Observationer Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Ungdomsarbetslöshet 4638 0,098 4,424 0,006 0,29 

Betygspoängt-1 2732 13,816 0,861 3,2 18,4 

Fullföljd utbildningt-2 3768 0,716 6,814 0,34  0,95  

Föräldrars utbildningt-2 3161 0,373 11,355 0,06  0,84  

Andelen friskoleelevert-2 4058 0,125 10,112 0,00 0,63 

Politikblå 4640 0,424 0,494 0 1 

Politikröd 4640 0,514 0,499 0 1 

 

 

Variablerna betygspoäng, fullföljd utbildning, föräldrarnas utbildning och andelen elever i 

friskola är tidsförskjutna för att skapa en eftersläpande effekt. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv 

finner jag det orimligt att anta att individerna som fortfarande går i gymnasiet påverkar min 

responsvariabel och utifrån det används eftersläpande effekter i modellen. Variablerna är 

fördröjda ett till två år för att fånga de som går direkt från gymnasiet till arbetsmarknaden. En 

längre tidsförskjutning kan resultera i att elever som valt att vidareutbilda sig på högskola också 

fångas upp vilket ligger utanför denna uppsats frågeställning. Denna valda tidsförskjutningen 

för varje variabel är vald utifrån statistisk signifikans samt utifrån definitionen på variabeln. 

Exempelvis är variabeln betygspoängets tidsförskjutning på ett år motiverat utifrån dels att en 

relativ snabb effekt är väntad då variabeln mäter de slutbetyg som eleven får just innan de går 

ut i arbetslivet, dels då effekten var som mest signifikant efter ett år. Variabeln andelen elever 

i friskola är uppmätt för samtliga tre årskullar vilket motiverat en något längre tidsförskjutning 

då det borde orsaka en något längre fördröjning av effekten. Detta resulterade i en 

tidsförskjutning på två år vilket också sammanföll med att effekten var som mest signifikant.  

 

Vid användandet av regressionsanalys finns ett flertal antaganden som måste vara uppfyllda. 

Feltermen 𝜀𝑖𝑡  skall ha ett förväntat medelvärde på 0 vilket indikerar att inga utelämnade 

variabler skall finnas, observationerna skall vara oberoende och identiskt fördelade, ingen 

perfekt multikollinearitet skall finnas samt stora outliers ska vara osannolika. Vidare finns 

ytterligare antaganden som måste uppfyllas vid användandet av modeller med fixa effekter; 

regressionen får inte lida av heteroskedasticitet eller autokorrelation (Stock och Watson 2015, 

411–412). Regressionen är testad för multikollinearitet och heteroskedasticitet, materialet har 
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inga stora avvikande värden och då antalet observationer är högt har eventuella avvikande 

värden ingen större inverkan. När det kommer till risken för utelämnade variabler råder större 

osäkerhet. Variabler som påverkar både den beroende variabeln samt någon av de oberoende 

variablerna skall inkluderas i modellen för att motverka att estimaten är partisk och vilket skapar 

ett snedvridet resultat. Risken för ett partiskt estimat minskar då fixa effekter använts. Detta då 

modellen kontrollerar för icke mätbara kommunspecifika effekter som skulle kunna påverka 

både den beroende och de oberoende variablerna. Andra utelämnade variabler i detta fall skulle 

kunna vara produktion, inflation och vakanser som är vanligt förknippade med arbetslösheten 

inom nationalekonomin. Dessa variabler har enligt teori en inverkan på arbetslösheten men för 

att dessa skall räknas som utelämnade variabler, och därigenom skapar ett partiskt estimat, skall 

de även påverka de oberoende variablerna. Min bedömning är att dessa variabler inte påverkar 

mina oberoende variabler då jag finner det föga troligt att exempelvis betygen skulle påverkas 

av en förändring i produktionen, inflation eller antalet vakanser. Det bör noteras att om dessa 

variabler hade inkluderats i modellen så hade en större dela av ungdomsarbetslösheten kunnat 

förklaras men variablerna har ändå valts att uteslutas då dessa variabler ligger utanför 

avgränsningarna för denna uppsats samt att utelämnandet av dessa variabler inte bör snedvrida 

resultatet. Således antas att specifikationerna i denna uppsats uppfyller samtliga av ovan 

nämnda antaganden.  
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5 RESULTAT 

 

Parameterestimaten visas i tabell 2 och sammantaget visar resultatet att skolan har en påverkan 

på ungdomsarbetslösheten i Sverige. Samtliga parameterestimat är signifikanta på en 

signifikansnivå med antingen en eller fem procent. Regressionen har ett justerat R2 värde på 

0,60 vilket innebär att de oberoende variablerna förklarar cirka 60 procent av variationen i 

ungdomsarbetslösheten. Regressionen är testad för heteroskedasticitet vilket är gjort med ett 

modifierat Wald test. Nollhypotesen för testet är att det föreligger homoskedasticitet, det vill 

säga att variansen är konstant. Testet visar att nollhypotesen kan förkastas vilket indikerar att 

det finns problem med heteroskedasticitet och för att korrigera för detta fel har standardfel 

cluster robusta mot heteroskedasticitet och autokorrelation använts. Vidare är regressionen 

testad för multikollinearitet med hjälp av ett VIF test. När det kommer till tolkningen av testet 

finns ingen exakt siffra på när VIF-värdet börjar tyda på multikollinearitet men enligt Gujarati 

och Porter (2009, 340) är en tumregel att VIF-värde över 10 tyder på hög multikollinearitet. I 

mitt fall är VIF-värdena mellan 1,06 och 1,35 vilket resulterat i bedömningen att inget problem 

med multikollinearitet föreligger, Resultat från regressionen, det modifierade Wald testet samt 

VIF test återfinns i appendix. 

 

Betygspoängen har en statistisk signifikant påverkan på ungdomsarbetslösheten och som väntat 

är denna påverkan negativ. Detta innebär att en ökning i det genomsnittliga betygspoänget med 

ett poäng resulterar i en minskning i ungdomsarbetslösheten efterkommande år med 0,336 

procentenheter om samtliga av de övriga variablerna hålls konstanta.  

 

Även andelen som fullföljer sin gymnasiala utbildning och andelen med högskoleutbildade 

föräldrar har en statistisk signifikant påverkan på ungdomsarbetslösheten och även här var den 

väntade effekten på ungdomsarbetslösheten negativ. Dessa parameterestimat kan tolkas direkt 

i procentenheter och i tabell 2 ses att en 1 procentig ökning i antingen andelen som fullföljer 

sin utbildning eller andelen med högskoleutbildade föräldrar kommer att minska 

ungdomsarbetslösheten två år senare med 0,041 respektive 0,026 procentenheter. Detta givet 

att samtliga övriga variabler hålls konstanta. Den estimerade effekt som andelen som fullföljer 

sin gymnasieutbildning har på ungdomsarbetslösheten är mindre än väntad utifrån forskningens 

starka belysning av betydelsen att avsluta sin utbildning men den är inte så liten att den saknar 

betydelse. 
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Den förväntade effekten av andelen elever i friskola på ungdomsarbetslösheten var osäker då 

forskningen inte är helt entydig. Resultatet i tabell 2 visar att andelen elever i friskola har en 

signifikant positiv påverkan på ungdomsarbetslösheten. Detta innebär att om andelen elever i 

friskola skulle öka med 1 procent skulle vi se en ökning två år senare i ungdomsarbetslösheten 

med 0,148 procentenheter givet att samtliga av de övriga variablerna är konstanta. 

 

Det politiska styret i kommunerna visar sig ha en signifikant påverkan på 

ungdomsarbetslösheten. Koefficienten för politik i tabell 2 är negativ och storleken på 

koefficienten är 0,672. Detta innebär att en kommun som styrs av det blåa blocket har en 0,672 

procentenheter lägre ungdomsarbetslöshet jämfört med en kommun som styrs av det röda 

blocket.  

 

 

Tabell 2: Parameterestimat 

Oberoende Variabler Koefficienter och Standardfel Konfidensintervall 

Betygspoängt-1 -0,336** 

(0,148) 

-0,626 -0,045 

Fullföljd utbildningt-2 -0,041*** 

(0,014) 

-0,068 -0,015 

Föräldrars utbildningt-2 -0,026*** 

(0,006) 

-0,039 -0,013 

Andelen friskoleelevert-2 0,167*** 

(0,009) 

0,148 0,185 

Politikblå -0,672*** 

(0,213) 

-1,90 -0,254 

Konstant 17,194*** 

(2,281) 

12,721 21,668 

Stjärnorna representerar signifikansnivån på koefficienterna enligt ***=0,01 **=0,05 *=0,1. Cluster Robust standardfel ses 

inom parentes. 
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För att vidare utvärdera modellens anpassning till verkligheten har en prediktion av den 

beroende variabeln utförts och resultatet illustreras i figur 3. När modellen används för att 

prediktera ungdomsarbetslösheten fås värden mellan 7 till 18 procent vilket ligger relativt nära 

verkligheten där variationen enligt Arbetsförmedlingens statistik i tabell 1 är mellan 0,6 till 29,7 

procent. Detta indikerar att modellen överensstämmer väl med verkligheten. 

 

 

Figur 3: Predikterade värden 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

 

Denna studie har undersökt skolans betydelse för ungdomsarbetslösheten och vilka 

skolrelaterade bestämningsfaktorer som ligger bakom ungdomsarbetslösheten. Resultatet visar 

att skolan har en påverkan på ungdomsarbetslösheten och att samtliga bestämningsfaktorer har 

en statistiskt signifikant betydelse. Överlag finner jag resultaten rimliga. Samtliga 

koefficienterna uppvisar relativt små effekter vilket är väntat då det finns många andra faktorer, 

bortsett från skolan, som påverkar ungdomsarbetslösheten såsom vakanser och ekonomiska 

konjunkturer.  

 

Resultatet visade på att en ökning i den genomsnittliga betygspoängen kommer att minska 

ungdomsarbetslösheten. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning och teori då betyget 

är ett enkelt sätt för arbetsgivare att få en indikation om individens kunskap och potentiella 

produktivitet. Framförallt inom de områden där företagen värdera det formella humankapitalet 

som skolan erbjuder. Denna indikation på individens kunskap möjliggör för en potentiellt 

snabbare matchning då högre kunskap efterfrågas vilket leder till en minskad 

ungdomsarbetslöshet. Det bör dock hållas i åtanke att variabel inte definieras i procent som de 

övriga utan i enheter. Detta innebär att en ökning i det genomsnittliga betygspoänget med ett 

poäng är en relativt större ökning jämfört med en procents ökning.  

 

Den påverkan som andelen som avslutar sin gymnasieutbildning har på ungdomsarbetslösheten 

är oväntat låg utifrån den indikation som forskningen ger. Forskningen är enig och belyser starkt 

vikten av att avsluta sin utbildning samt vilka konsekvenser som kan bli om den inte avslutas. 

Definitionen av variabeln är inte optimal vilket kan göra att koefficienten är mindre än väntat. 

En mer optimal variabel hade kunnat användas om studien utförts på individnivå då en mer 

exakt kartläggning av när individerna avslutar sin utbildning kunnat göras. Variabeln visar 

andelen som avslutat sin gymnasieutbildning vid 20 års ålder men då det dels finns de som 

avslutar sin utbildning tidigare med också sannolikt många som avslutar den efter. Detta då det 

är vanligt att folk väljer att byta utbildning efter något år alternativt läser in senare. Då 

variationen är såpass stor när utbildningen avslutas kan även valet av tidsförskjutningen som 

används skapa vissa problem. Den tidsförskjutning som använts i modellen var den som dels 

uppvisade högst signifikans när de olika laggarna testades i regressionen och dels den som 

uppvisade högst förklaringsgrad när regressioner utfördes med endast denna variabel som 
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oberoende variabel men med olika tidsförskjutningar. Här hade en studie på individnivå varit 

att föredra då variabeln kunnat avspegla verkligheten bättre och då i högre utsträckning kunnat 

förklara variationen i ungdomsarbetslösheten. Men trots denna ovannämnda problematik är 

parameterestimatet signifikant. 

 

Resultatet visade på att andelen med högskoleutbildade föräldrar påverkar 

ungdomsarbetslösheten negativt vilket överensstämmer väl med forskningen inom området. 

Föräldrarnas utbildningsnivå kan påverka individens möjligheter på arbetsmarknaden både 

genom det extra kunskapsstöd som finns i hemmet men det är också möjligt att de lägger större 

vikt vid betydelsen av utbildning då de själva värderat sin egen utbildning. Detta leder till att 

eleven får större motivation hemifrån att dels avsluta sin utbildning som att prestera bättre 

resultat. 

 

Den förväntade riktningen på koefficienten för andelen elever i friskola var som sagt oklar då 

forskningen i frågan inte är helt entydig men resultatet visar på att andelen elever har ett positiv 

samband med ungdomsarbetslösheten. Rimligheten i att en ökning av andelen friskoleelever 

skulle öka ungdomsarbetslösheten kan helt klart ifrågasättas då ett flertal forskningsrapporter 

menar på att friskolorna ökar det genomsnittliga betyget vilket borde indikera en ökad 

kunskapsnivå. Dock säkerställer dessa rapporter inte huruvida betygen faktiskt ges utifrån 

kunskapsnivå och jag anser att möjligheten finns att friskolorna ger sina elever högre betyg för 

att öka sin konkurrens på marknaden. Utifrån detta finner jag Hinnerich och Vlachos (2016) 

metod mer trovärdig då de utgår från externt rättade nationella prov vilket resulterar i en mer 

jämlik betygsättning. Deras resultat att friskoleelever presterar sämre på nationella prov ger en 

viss trovärdighet till det positiva sambandet som jag finner i min analys då en lägre 

kunskapsnivå bör göra dem mindre attraktiva på arbetsmarknaden. Jag anser dock att trots detta 

samt den höga signifikansnivån som koefficienten uppvisar i regressionen så bör resultatet 

tolkas med viss försiktighet då det kan finnas endogenitetsproblem som snedvrider resultaten. 

Det bör också hållas i åtanke att även om andelen elever i friskola faktiskt skulle öka 

ungdomsarbetslösheten såsom min modell visar så kan den konkurrens som införandet av 

friskolorna skapat mellan olika skolor resulterat i positiva effekter som överväger denna 

negativa effekt, vilket är något som min modell inte fångar. 
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Dummyvariabeln visar att kommuner där det blå blocket styr har en lägre ungdomsarbetslöshet 

jämfört med kommuner där det röda blocket styr. Då kommunerna styr skolan visar denna 

variabel på vilken politik som ligger till grund för styret av skolorna inom kommunen. Denna 

variabel fångar också i viss utsträckning kommunens invånares åsikter och attityder mot ett 

flertal frågor som kan påverka ungdomsarbetslösheten, däribland synen på skola och 

arbetslöshet. Denna variabel kan också fånga andra effekter som inte nödvändigtvis är politiska 

men ändå påverkar ungdomsarbetslösheten vilket bör hållas i åtanke vid tolkning av resultatet. 

Vid granskning av de fyra kommunvalen ses att många kommuner i södra Sverige styrs av det 

blå blocket medan många kommuner i norra Sverige styr det röda blocket och då 

arbetsmöjligheterna kan skilja sig avsevärt över landet är det möjligt att variabeln till viss del 

fångar effekter av geografiska skillnader.  

 

Resultatet som presenteras visar att samtliga av de oberoende variablerna är statistiskt 

signifikanta men detta innebär inte nödvändigtvis att variablerna är ekonomiskt signifikanta. 

Att bedöma den ekonomiska signifikansen är något svårare och bedömningen kan variera 

mellan individer men min bedömning är att även en ekonomisk signifikans föreligger. 

Ungdomsarbetslösheten påverkas inte enbart av skolan vilket gör att små koefficienter var 

väntat och det är föga troligt att de höga nivåerna som ses kommer att kunna ändras markant 

genom att endast förändra någon enstaka faktor. Utifrån detta finner jag att även om 

koefficienterna är små så skulle en ökning i humankapitalet kunna leda till en betydande effekt 

på ungdomsarbetslösheten och därigenom på ekonomin. Framförallt om Gartell, Jans och 

Persson (2007) forskning tas i beaktande som visar att allt fler jobb försvinner för lågutbildade 

samt att allt färre jobb skapas för lågutbildade. Vilket gör att arbetslösheten i denna grupp, som 

till stor del består av unga, kommer troligen att öka om inte humankapitalet ökar. 

 

Sammanfattningsvis visar analysen att skolan spelar en betydande roll för 

ungdomsarbetslösheten.  Utifrån de presenterade resultaten kan slutsatsen dras att en satsning 

inom skolan som resulterar i ökad kunskap skulle kunna sänka ungdomsarbetslösheten i 

Sverige. Att satsa på att öka kunskapen samt att göra gymnasieskolan obligatorisk är möjliga 

sätt att underlätta ungas matchning in på arbetsmarknaden och därmed påverka 

ungdomsarbetslösheten. Med en minskad ungdomsarbetslöshet kommer belastningen på 

välfärden att minska, en ökning i skatteintäkter att ses då fler jobbar samt att produktionen 

kommer att kunna öka då resurserna används mer effektivt. 
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Min studie berör i stor utsträckning vikten av det formella humankapitalet som ackumuleras i 

skolan men skolan kan även bidra med informellt humankapital genom exempelvis praktik som 

ger andra erfarenheter. Det informella humankapitalet är något som upplevs att värderas högt 

på arbetsmarknaden och det vore ett intressant område för vidare studier att se hur den kunskap 

som skola lär ut idag faktiskt värderas på arbetsmarknaden. Vårt samhälle utvecklas i rasande 

fart men skolan ser i stor utsträckning likadan ut idag som för 15 år sedan. Min studie visar att 

skolan har stor betydelse för ungdomsarbetslösheten och att skolan måste utvecklas för att öka 

humankapitalet, vilket förbättrar förutsättningarna för ungdomarnas tillträde på 

arbetsmarknaden och därmed bättre möter arbetsmarknadens behov för att minska 

ungdomsarbetslösheten i landet.  
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8 APPENDIX 

 

Hausmantest 

 

Variabler Koefficienter   

 FEM 

(b) 

REM 

(B) 

b-B 

Difference 

Sqrt(diag(V_b-

V_B))S.E 

Betyg -0,3359 -0,3212 -0,0146 0,0529 

Fullföljdutb -0,0415 -0,0346 -0,0068 0,0034 

Friskola 0,1668 0,0967 0,0701 0,0029 

Föräldrars utb -0,0263 -0,0472 0,0209 0,0014 

Politik -0,6722 -1,8929 1,2206 0,1188 

 

B= inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

b= consistent under Ho and Ha, obtained from xtreg 

 

Test: Ho: difference in coefficients not systematic 

 

Chi2(5)= (b-B) `((V_b-V_B)^(-1))(b-B) =548,49 

 

Prob>chi2 = 0,0000 

 

(V_b-V_B is not positive definite) 

 

 

 

Regression 

     Number of obs 

F(5,2222) 

Prob>F 

R-squared 

Adj R-squared 

Root MSE 

=2,455 

=64,12 

=0,0000 

=0,6457 

=0,6087 

=2,8859 

Arbetslöshet Koef. Robust 

Std. ERR. 

T p>(t) 95% konfidensintervall 

Betyg -0,3359 0,1481 -2,27 0,023 -0,6265 -0,0453 

Fullföljdutb -0,0415 0,0136 -3,03 0,002 -0,683 -0,0146 

Friskola 0,1668 0,009 17,58 0,000 0,1482 0,1854 

Föräldrars 

utb 

-0,0263 0,0069 -3,82 0,000 -0,0399 -0,0128 

Politik -0,6722 0,2133 -3,15 0,002 -1,0906 -0,2539 

Konstant 17,1945 2,2810 7,54 0,000 12,7213 2,6677 

  



 

33 
 

Modifierat Wald test 

 

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effects regression model 

 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 för all i 

 

Chi2 (228) = 4.4e+31  

Prob>Chi2 = 0,0000  

 

 
VIF test 

 

Variabel VIF 1/VIF 

Betyg 1,25 0,7968 

Fullföljdutb 1,06 0,9408 

Friskola 1,18 0,8476 

Föräldrars utb 1,35 0,7426 

Politik 1,14 0,8798 

Mean VIF 1,20  

 
 

 

 

 


