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Förord 

Rapporten är skriven inom forskningsprojektet HÖGA (Från högskola 
till arbetsliv – hur kan högskoleutbildades etableringsprocess beskrivas, mä-
tas och utvärderas?) finansierad med anslag från Vinnova – inom ramen 
för Vinnovas andra Dynamoprogram – och från Mälardalens högskola. 
Dessas stöd har varit av stor betydelse för att skapa goda forskningsbe-
tingelser och jag vill härmed framföra forskargruppens gemensamma 
tack för detta stöd. 

HÖGA är ett av flera projekt vid Välfärdsforskningsprogrammet 
Datakällan vid MDH, som också innefattar den databas som används i 
projektets analyser. 

I forskargruppen kring Datakällan ingår, de seniora forskarna Eero 
Carrol, Tola Jonsson, Göran Sidebäck, Lars Sundbom, Tommy Törn-
qvist, Anders Wikman, samt fil.kand. Mikael Gustafsson. Alla rappor-
ter från projektet har diskuterats på forskargruppens olika arbetsmöten 
och seminarier. En del av arbetet har även diskuterats på de forskarmö-
ten som har arrangerats av Vinnova inom ramen för det andra Dyna-
moprogrammet. 

Rapporten har granskats av professor Ove Karlsson Vestman, vid 
Mälardalens högskola, för vars läsning, synpunkter och stimulerande 
kommentarer vi vill framföra ett varmt tack. 

Huvuddelen av projektarbetet och rapportskrivandet har gjorts av 
Lars Sundbom och Tommy Törnqvist (båda på halvtid), medan Tola 
Jonsson och Göran Sidebäck haft mindre projekttid (båda på tio pro-
cent). Alla står gemensamt bakom rapporten. 

Västerås 31 januari 2010 
 

Göran Sidebäck 
Docent, lektor 
Projektledare för HÖGA, ansvarig för Datakällan 
http://www.mdh.se/hst/datakallan/  
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Inledning  

Steget ut på arbetsmarknaden sker i dag vid en historiskt sett relativt 
hög ålder för flertalet personer. En allt större andel av ungdomskullarna 
genomför först en eftergymnasial utbildning innan det är dags att på 
allvar exponera sig för arbetsmarknadens krav och möjligheter. Expan-
sionen av högskoleutbildningen, framför allt som en följd av en kraftig 
tillväxt vid de mindre och medelstora lärosätena, har varit mycket stor 
under de senaste decennierna. Några siffror från den offentliga statisti-
ken kan illustrera kraften i utvecklingen:  

Antalet helårsstudenter inom högskolan var läsåret 1993/94 drygt 
200 000. Tio år senare, 2004, var antalet som högst, ca 300 000, för att 
läsåret 2007/08 ha minskat till under 280 000.1 Sedan mitten på 1980-talet 
har antalet årliga nybörjare vid högskolor och universitet ökat med 
över 100 procent, till drygt 87 000 personer läsåret 2007/2008.2 Tidigare 
politiska mål om att 50 procent av varje årskull skall ha påbörjat hög-
skolestudier vid 25 års ålder är inte så långt borta.3 Detta framgår när 
man studerar utvecklingen över tid och kan konstatera en ökning som 
lett till att andelen nu ligger kring 45 procent. Även antalet personer 
som avlägger högskoleexamen har ökat kraftigt.4  

                                         
1. HSV (2009a).  
2. Från 42 388 läsåret 1985/86 till 87 100 läsåret 2007/2008. SCB (2009). 
3. Inom det politiska fältet betonas idag behovet av en kvalitetsförstärkning 

inom högre utbildning framför en numerär utvidgning. Variationer av antalet stu-
denter vid våra universitet och högskolor har idag mer att göra med ungdomskul-
larnas storlek och konjunkturella villkor på arbetsmarknaden än med politiska 
beslut om expansion.  

4. Läsåret 2007/2008 tog 42 700 personer sin första examen vid universitet/hög-
skola. Antalet utfärdade examina uppgick samma år till 57 200, då en och samma 
person kan ha tagit flera examina samma år. SCB (2009).  
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Det går således att slå fast att för en betydande och växande andel av 
de nya årskullar som skall söka sig en uppgift och en plats i arbetslivet, 
går vägen dit via högskoleutbildning. 

Hur väl fungerar då högskoleutbildningen som språngbräda till ar-
betsmarknaden när den nu inte längre är något som bara angår en 
mindre ”elitgrupp” i samhället? Även om den högre utbildningen fort-
farande är ojämnt fördelad i befolkningen med hänsyn till etnicitet och 
social bakgrund.5  

Hur gestaltar sig språnget ut i arbetslivet för dem som i likhet med 
uppemot hälften av sina generationskamrater söker sig dit via högsko-
lan? Hur snabbt och hur väl lyckas man etablera sig på arbetsmarkna-
den och vilka konsekvenser för etableringsprocessen får det faktum att 
man är kanske uppemot 30 år innan det är dags att för första gången 
söka ett fast arbete?6 Hur gynnsamt är det för en god etablering att det 

                                         
5. En uppföljning av hur utvecklingen ser mellan 1993/1994 och 2003/2004 vad 

gäller högskolenybörjares sociala bakgrund visar att den sociala snedrekryteringen 
minskat något under tioårsperioden. Andelen högskolenybörjare under 35 år som 
kom från arbetarhem ökade under denna tidsperiod från 18 till 24 procent. samti-
digt som andelen som kom från högre tjänstemannahem minskade från 33 till 28 
procent. Om rekryteringen rakt av skulle spegla befolkningssammansättningen så 
skulle andelen högskolenybörjare från arbetarfamiljer uppgå till ca 33 procent me-
dan andelen från högre tjänstemannafamiljer skulle uppgå till ca 20 procent. Den 
sociala snedrekryteringen syns tydligt när grupper med olika bakgrund jämförs 
med avseende på hur de svarar emot regeringens mål om att hälften av en årskull 
skall ha påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder. Då är måluppfyllelsen långt över-
skriden för ungdomar från högre tjänstemannahem av vilka 68 procent påbörjat 
högskolestudier vid 25 års ålder. Motsvarande andel för barn till ej facklärda arbe-
tare uppgår endast till 23 procent. SCB (2004). 

Statistik för 2005/06 visar i stort sett oförändrad fördelning efter social bakgrund 
under påföljande tvåårsperiod. Andelen nybörjare med arbetarbakgrund var dock 
något högre för kvinnor än för män 27 respektive 22 procent. Det finns stora skill-
nader i social rekrytering mellan olika utbildningar i högskolan. SCB (2006).  

6. Så pass hög etableringsålder har blivit en realitet för många som genomgått 
högskoleutbildning. En undersökning av hur etableringsåldern för ungdomar i all-
mänhet utvecklats under 1990-talet visar att den ökat med fem år för män och sju 
år för kvinnor mellan 1990 och 2000. Ökningen innebär att etableringsåldern år 
2000 var 26 år för män och 27 år för kvinnor. Ökningen under påföljande fem år 
blev svagare. Motsvarande siffror år 2005 var 27 år för män och 29 år för kvinnor. 
Mätningen av etableringsålder baseras på analyser av AKU-data, och använder som 
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lärosäte man lämnar tillhör en stor och väl differentierad lokal arbets-
marknad? I vilken utsträckning kräver en lyckad etablering geografisk 
rörlighet och hur beredd är man att röra på sig? Vilka strategier aktua-
liseras om man inte alls lyckas etablera sig på arbetsmarknaden och 
skaffa sig en försörjning därifrån: Fortsätter man att studera eller för-
sörjs man av offentliga försörjningssystem? Vilka variationer finns mel-
lan olika utbildningar, mellan olika lärosäten och mellan personer med 
olika kön, social och etnisk bakgrund när det gäller etableringen på 
arbetsmarknaden? I vilken utsträckning är en gynnsam etableringspro-
cess beroende av det allmänna ekonomiska konjunkturläget och hur 
påverkas processen av strukturella förändringar inom näringsliv och 
arbetsmarknad?  

Ja, frågor som dessa och kanske en lång rad till, infinner sig när man 
börjar reflektera kring de högskoleutbildades väg ut på arbetsmarkna-
den. Den här studiens syfte är inte att ingående besvara sådana frågor. 
Utan snarare att undersöka vilka möjligheterna är att kunna närma sig 
dem med statistiska angreppssätt. Att granska och diskutera hur man 
utifrån registerdata kan belysa olika aspekter av etableringsprocessen 
liksom att resonera kring de fördelar och begränsningar som olika mått 
och metoder har beroende på vilka aspekter av etableringsprocessen 
som man har i fokus. 

Förhoppningsvis kan vår studie bidra till en ökad förståelse av de 
möjligheter och begränsningar som finns att med registerdata belysa 
etableringsprocessen, dvs. att nå fram till en fördjupad kunskap om hur 
det går för dem söker sig ut på arbetsmarknaden efter högskole- och 
universitetsstudier. En ökad förståelse på detta område kan i sin tur 
leda fram till mer nyanserade sätt att mäta och beskriva olika aspekter 
av etableringsprocessen. Och ytterst kanske till en säkrare kunskap om 
hur det går för de studenter som lämnat högskolan, vilket bör vara av 
värde för många intressenter: alltifrån presumtiva och aktiva högskole-
studerande till utbildningsanordnare inom högskolesektorn och olika 
myndigheter, organisationer och företag. 

                                                                                                                   
etableringsmått den ålder vid vilken 75 procent av en hel årskull – alltså inte enbart 
högskoleutbildade ungdomar – är förvärvsarbetande. TCO (2002), Törnqvist (2008).  
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Disposition
I nästa kapitel (Högskoleexaminerade 1990–2005) redovisar vi som en 
bakgrund en del fakta om hur utvecklingen ser ut under en femtonårs-
period när det gäller examinerade från högskolan. Sedan kommer i ef-
terföljande kapitel (Olika vägar mot etablering – vad vet vi?) att presen-
teras några slutsatser från en kvalitativ studie av de högskoleutbildades 
etableringsprocess, som också de kan tjäna som en utgångspunkt för 
den fortsatta genomgången. 

Därefter följer ett kapitel (Motiv för mätning av etablering) som dis-
kuterar olika syften med att mäta de högskoleutbildades etablering på 
arbetsmarknaden liksom ett kapitel om olika metodval vid etablerings-
studier (Metodval vid etableringsstudier). 

I därpå följande kapitel (Etableringsmått utifrån registerdata) diskute-
ras hur registerdataanalyser kan användas för att belysa etablerings-
problematiken och olika möjligheter och begränsningar med en sådan 
ansats. 

Sedan följer ett kapitel (Några resultat från registerdataanalyser) som 
handlar om hur registerdataanalysen kan vidareutvecklas och som in-
nehåller en redovisning av olika exempel på analyser av registerdata 
som kan bidra till att utveckla och fördjupa förståelsen av etablerings-
processen.  

I rapportens slutkapitel (Avslutande kommentar) gör vi en kort av-
slutande kommentar – inte en sammanfattning.  
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Högskoleexaminerade 1990–2005

I inledningskapitlet nämndes att ett skäl att utveckla kunskapen om de 
högskoleutbildades etablering på arbetsmarknaden är den starka till-
växten under de senaste decennierna av den högre utbildningen i Sveri-
ge liksom i de flesta andra länder. En allt större del av ungdomsgrup-
perna studerar vid högskola innan de träder ut på arbetsmarknaden. 
Men det är också relativt vanligt att personer en bit upp i åldrarna sö-
ker sig till den högre utbildningen – som återvändare eller för första 
gången – efter en kortare eller längre tid ute i arbetslivet. 

I detta kapitel skall vi, som en bakgrund till den fortsatta redovis-
ningen, ge en översiktlig bild av hur många och vilka det är – i termer 
av kön, ålder, etnisk bakgrund och familjesituation – som examinerats 
från svensk högskolas grundutbildning under en femtonårsperiod. Vi 
gör detta genom att presentera tidsserier med dessa uppgifter för alla 
examinerade från och med läsåret 1990/1991 till och med läsåret 
2004/2005, dvs. den period under vilken många regionala högskolor 
vuxit fram och en snabb tillväxt skett av den högre utbildningen. Un-
derlaget för redovisningen är bearbetningar av vår socialstatistiska 
forskningsdatabas Datakällan vid Mälardalens högskola som bl.a. in-
nehåller registerdata om samtliga högskolestuderande under nämnda 
tidsperiod med uppgifter om vilka terminer man varit registrerad vid 
högskola, avlagda examina m.m.7 

                                         
7. Datakällan vid Mälardalens högskola är benämningen på ett forskningspro-

gram och en socialstatistisk forskningsdatabas. Databasen kan kortfattat beskrivas 
som ett longitudinellt dataregister med årsvisa, avidentifierade uppgifter om indi-
vider, företag och arbetsställen i Sverige sedan 1990 och framåt. Det är ett totalräk-
nat register, vilket innebär att det innehåller data om samtliga i databasen ingående 
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Köns- och åldersfördelning 
Läsåret 1990/1991 var det totalt ca 28 700 personer som avlade examen 
vid högskolans grundutbildning. Femton år senare, läsåret 2004/2005, 
var det mer än 70 procent fler som examinerades, vilket motsvarar ca 
49 400 personer. 

Under hela perioden har det varit en skev könsfördelning om man 
ser till gruppen högskoleexaminerade totalt. Kvinnorna har hela tiden 
dominerat bland dem som tagit högskoleexamen. Andelen män utgjor-
de såväl vid den studerade tidsperiodens början som vid dess slut bara 
drygt en tredjedel av samtliga examinerade, men den har varierat en del 
under årens lopp. Den steg under 1990-talets första hälft och var som 
högst läsåret 1995/1996, då den uppgick till ca 42 procent, varefter den i 
stort sett varje år minskat något för att vid mitten av 2000-talet vara 
nere på en nivå kring 34 procent. 

Könsfördelningen bland de examinerade ser dock inte likadan ut i 
alla åldersgrupper. Andelen män av de examinerade var de flesta år 
lägst bland de äldre, de som var minst 31 år när de tog ut sin examen, 
som diagrammet på nästa sida visar.8 Under det sista läsåret som visas i 
tidsserien var bara drygt var fjärde person som examinerades i den ål-
dersgruppen män, medan motsvarande andel uppgick till 35 procent 
bland dem som var 25 år eller yngre och 42 procent bland dem som var 
26–30 år vid examenstillfället. Kvinnodominansen har således varit 
störst bland de äldsta och yngsta, medan den varit mindre påtaglig i 
mellanåldersgruppen, där männen till och med var i majoritet under 
några år i mitten på 1990-talet varefter de sedan trendmässigt blivit en 
allt tydligare minoritet av de examinerade. 

                                                                                                                   
objekt, dvs. data om Sveriges samtliga arbetsställen, företag och, när det gäller in-
divider, personer som respektive år är 16 år eller äldre. Datakällan är en s.k. nyck-
eldatabas, vilket innebär att den kan uppdateras både med nya variabler och med 
nya årgångar av data, samtidigt som kopplingen till identiteten för ingående objekt 
finns kvar. I dagsläget omspänner data tidsperioden 1990–2006. Innehållsligt finns i 
databasen uppgifter från bl.a. SCB:s databaser LOUISE, LISA, LUCAS, RTB, SFI och 
FAD. 

8. Åldern är här och i följande redovisningar relaterad till den termin som man 
examinerades. Dvs. för dem som exempelvis examinerades höstterminen läsåret 
2004/2005 har födelseåret relaterats till 2004, medan det relaterats till år 2005 för 
dem som tog examen under vårterminen samma läsår. 
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När det gäller åldern vid examination har den ökat något från mit-
ten på 1990-talet för både män och kvinnor, vilket framgår av det nedre 
diagrammet på föregående sida, som visar medelåldern vid examenstill-
fället för de olika årskullarna vi studerar. Hela tiden har medelåldern 
varit högre bland kvinnorna än bland männen. Läsåret 2004/2005 skilj-
de det nästan två och ett halvt år i medelålder. Om vi istället för medel-
värdet, som visas i diagrammet på föregående sida, ser till medianvärdet 
för åldern vid examenstillfället, så kan konstateras att kvinnornas me-
dianålder9 var 29 år jämfört med männens 28 år samma läsår.10 För den 
första årskullen i tidsserien gäller att både män och kvinnor hade en 
medianålder om 27 år vid examen. 

Det står alltså klart att många har en ganska hög ålder när de avslu-
tar sin högskoleutbildning. Utträdet på arbetsmarknaden – för dem 
som inte redan varit där innan eller under högskoletiden – sker för des-
sa vid en historiskt sett sen tidpunkt i livet. För bara någon generation 
sedan började de flesta förvärvsarbeta när de var i tonåren och det ännu 
återstod en tid innan det var dags för familjebildning och försörjnings-
ansvar för barn etc. Hur det förhåller sig med den saken för nutida 
högskoleutbildade skall vi försöka belysa i följande avsnitt. 

Familjesituation 
Det är, som vi kunnat visa, allt vanligare att man hunnit en bit upp i 
åren när man nått fram till sin högskoleexamen. En del befinner sig 
redan i en livssituation där egen familj och eget föräldraskap utgör en 
realitet. Andra, som kanske är lite yngre, står ”friare” i den meningen 
att hänsyn till partner och försörjningsansvar inte är faktorer som be-
höver ha något inflytande över de olika val man står inför när man sö-
ker sig ut på arbetsmarknaden – som t.ex. valet att ta ett arbete som 
finns på annan ort och som innebär att man måste flytta. 

                                         
9. Medianvärdet är ett centralmått som ligger exakt i mitten av en fördelning 

dvs. i detta fall när det gäller åldersfördelningen är innebörden att det finns lika 
många äldre än medianåldern som det finns yngre.  

10. Se tabell B2 i tabellbilagan. Med kännedom om hur medelvärdet och media-
nen förhåller sig till varandra kan vi konstatera att det finns ett antal äldre män och 
kvinnor som bidrar till att medelåldern överstiger medianåldern, men också att de 
äldre kvinnorna är relativt sett fler än de äldre männen. 
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Hur familjesituationen ser ut kan också ha betydelse för hur pressad 
man känner sig att så snabbt som möjligt skaffa sig en förvärvsinkomst 
och hur beredd man är att acceptera jobberbjudanden som egentligen 
inte ter sig så lockande och passande i förhållande till den utbildnings-
kompetens man skaffat sig. 

För att belysa hur vanligt det är att högskoleexaminerade befinner 
sig i olika typer av livssituationer skall vi här redovisa deras familjesi-
tuation såsom den avspeglar sig i våra tillgängliga registerdata i Data-
källans databas. I följande diagram visas hur situationen såg ut för dem 
som avlade högskoleexamen läsåret 2004/2005.11  

 
Familjesituation vid examenstillfället för män och kvinnor 

som avlade högskoleexamen läsåret 2004/2005. Fördelning i procent. 

Män Kvinnor 

 

 
 Diagrammet baseras på tabell B3 i tabellbilagan 

                                         
11. Uppgiften om familjesituation relaterar till det kalenderår som den termin 

inföll då man tog ut sin examen, dvs. exempelvis år 2004 för dem som under läsåret 
2004/2005 avlade examen på höstterminen och år 2005 för dem som samma läsår 
avlade sin examen på vårterminen.  
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Diagrammet visar att ca sex procent av de examinerade kvinnorna 
hade bildat familj, dock utan att ännu ha blivit förälder. Andelen var 
något lägre bland männen. Så mycket som 30 procent av kvinnorna 
och drygt 16 procent av männen var gifta eller sambos med barn vid 
examinationstillfället. Ytterligare ca sju procent av kvinnorna hade 
barn, men var ensamstående. Motsvarande andel bland männen var 
mindre än en procent. Nära 50 procent av kvinnorna och mer än 60 
procent av männen var ensamstående utan barn och hade ett eget hus-
håll när de tog sin högskoleexamen, medan resterande ca 8 procent av 
kvinnorna och dubbelt så många bland männen bodde kvar hemma 
hos sina föräldrar.12 

Det var alltså relativt vanligt bland utexaminerade läsåret 2004/2005, 
i synnerhet bland kvinnorna, att vara i en livssituation där man bildat 
familj och hade försörjningsansvar för barn. Hur utvecklingen över tid 
ser ut när det gäller dessa förhållanden illustreras i följande diagram (se 
nästa sida), som visar hur familjesituationen var vid examenstillfället 
för dem som tog ut sin högskoleexamen något av läsåren under den 
femtonårsperiod som vi granskar. 

Av diagrammet på nästa sida framgår att andelen som var föräldrar 
vid examinationstillfället uppgick till ca 30 procent både vid den stude-
rade tidsperiodens början och slut. Andelen sjönk under 1990-talet 
fram till 1997/1998 för att sedan åter stiga. En tolkning av detta kan 
vara att krisåren under 1990-talets första hälft med en svag arbetsmark-
nad, inte minst inom den av kvinnor dominerade offentliga sektorn 
som utsattes för stora nedskärningar, skapade en otrygghet som gjorde 
att personer som var föräldrar inte vågade satsa på högskoleutbildning 
och/eller att de som gjorde så väntade med att skaffa sig barn i avvak-
tan på bättre tider. 

Värt att notera i övrigt är att andelen som fortfarande bor kvar 
hemma hos sina föräldrar vid tidpunkten för examen trendmässigt 
minskat över tid, från en nivå på ca 17 procent till ca 10 procent. Detta 

                                         
12. De uppgifter vi här redovisar baseras på analys av variablerna familjeställning 

och föräldraskap som finns i vår databas och som härrör från RTB (registret för 
totalbefolkningen). När det gäller kategorin ensamstående utan barn gäller att alla i 
denna kategori i själva verket inte behöver vara ensamstående. I denna kategori 
finns också personer som lever i samboförhållanden, som dock inte är möjliga att 
identifiera som sammanboende med tillgängliga registerdata, som enbart förmår 
registrera samboförhållanden i de fall de sammanboende har gemensamma barn. 
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trots att utbyggnaden av de regionala högskolor som ägt rum under 
perioden borde kunna ha lett till att allt fler har möjlighet att så att 
säga bedriva högskolestudierna på hemmaplan, där kvarboende hos 
föräldrarna skulle kunna vara möjligt.  

 
Å andra sidan har, som vi tidigare visat, åldern vid examination ökat 

en del under perioden, och kvarboende i uppväxthemmet bör väl för 
de flesta bli ett mindre tilltalande alternativ ju äldre man blir. 

Sammantaget ger vår genomgång hittills en bild av dem som lämnar 
högskolan som en sammansatt kategori. Den består av både äldre och 
yngre, den domineras av kvinnor och den rymmer såväl personer som 
fortfarande bor kvar i föräldrahemmet som personer som befinner sig i 
en livsfas där familj och föräldraskap skapar andra förutsättningar för 
de val man har framför sig vid mötet med arbetsmarknaden. Denna 
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heterogenitet kan vara värd att notera inför den kommande genom-
gången av hur etableringsprocessen ser ut och kan och bör mätas. 

Innan vi går vidare till detta skall vi emellertid ge en avslutande re-
dovisning i detta kapitel av hur den etniska bakgrunden ser ut bland de 
högskoleexaminerade. Det är ju ett känt förhållande att personer med 
utländsk bakgrund brukar ha jämförelsevis större svårigheter att ta sig 
in på arbetsmarknaden.13 Därför är det av intresse att se hur stor andel 
personer med sådan bakgrund det finns bland dem som avlägger hög-
skoleexamen liksom hur denna andel utvecklats över tid. 

Etnisk bakgrund 
I våra registerdata finns uppgifter om i vilket land man själv och ens 
föräldrar är födda. Utifrån dessa uppgifter är det möjligt att göra olika 
typer av kategoriseringar som kan spegla befolkningens sammansätt-
ning i termer av etnisk bakgrund. Vi har valt att göra en indelning i 
fyra kategorier, där vi i ena änden har (1) de personer som är födda i 
Sverige av föräldrar som också båda är födda i Sverige, dvs. en ”hel-
svensk” kategori, och i andra änden (4) de personer som är födda i ett 
annat land. Däremellan finns kategorierna: (2) personer som är födda i 
Sverige och som har en förälder som är född utomlands, (3) personer 
födda i Sverige vars båda föräldrar har utländsk härkomst, dvs. de som 
brukar kallas andragenerationsinvandrare. 

Diagrammet på nästa sida visar hur män och kvinnor som examine-
rades från högskolans grundutbildning läsåret 2004/2005, fördelar sig 
efter etnisk bakgrund. Drygt tre fjärdedelar av männen och ett par pro-
centenheter fler av kvinnorna har en ”helsvensk” bakgrund. Ytterligare 
ca 12 procent av männen och en något mindre andel av kvinnorna är 
födda i Sverige och har föräldrar av vilka en eller båda är födda utom-
lands. Bland dessa dominerar kategorin med bara en utlandsfödd föräl-
der. Resterande är de utlandsfödda, dvs. de som brukar betecknas som 
”första generationens invandrare”. 
  

                                         
13. Bl.a. har vi själva kunnat visa detta i en registerstudie baserad på Datakällans 

material. Se Sidebäck, Sundbom och Vikenmark (2000). 
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Etnisk bakgrund för män och kvinnor som avlade högskoleexamen 
läsåret 2004/2005. Fördelning i procent. 

 
Män Kvinnor 

  
 Diagrammet baseras på tabell B4 i tabellbilagan 

Bland männen finns drygt 11 procent utlandsfödda medan motsva-
rande andel bland kvinnorna är något lägre. Bland de examinerade vars 
båda föräldrar är födda utomlands dominerar alltså första generatio-
nens invandrare (dvs. kategori 4 är större än kategori 3). 

Sammantaget kan konstateras att skillnaderna mellan män och kvin-
nor är relativt små när det gäller fördelningen efter etnisk bakgrund, 
liksom att de som inte har ”helsvensk” bakgrund utgör en relativt be-
tydande andel av de examinerade det sista läsåret som vi har möjlighet 
att undersöka i vårt dataunderlag. Hur utvecklingen ser ut över tid be-
lyser vi i diagrammet på nästa sida, där motsvarande fördelning visas 
för samtliga de läsår för vilka vi har registerdata tillgängliga i vår data-
bas. 

Sett över den studerade femtonårsperioden har andelen examinerade 
med ”helsvensk” bakgrund trendmässigt minskat, totalt med drygt fem 
procentenheter från det första till det sista läsåret i tidsserien. Omvänt 
har andelen ”första generationens invandrare” ökat under perioden 
med totalt närmare fyra procentenheter. 
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Också andelen födda i Sverige med den ena eller båda föräldrarna 

födda utomlands har ökat något – med drygt en och en halv procent-
enhet mellan läsåren 1990/1991 och 2004/2005. 

I den utsträckning som det förhåller sig så att personer med utländsk 
bakgrund har jämförelsevis större svårigheter att ta sig in på arbets-
marknaden, skulle de data vi här redovisat kunna innebära att det – allt 
annat lika – över tid kan finnas ett ökande antal examinerade som mö-
ter problem i etableringsprocessen. Därmed finns också anledning att i 
studier av de högskoleutbildades etablering på arbetsmarknaden upp-
märksamma den etniska aspekten. 
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Olika vägar mot etablering – vad vet vi?  

Föreliggande studie ingår som en fortsättning på det arbete som ge-
nomförts inom Datakällan vid Mälardalens högskola, inom det av 
Vinnova finansierade projektet Rörlighet på en lokal och regional ar-
betsmarknad – möjligheter och hinder (MOBIL-projektet). Frågan om hög-
skoleutbildades etablering på arbetsmarknaden studerades där i första 
hand med kvalitativ metodik baserad på personliga intervjuer med hög-
skoleexaminerade några år efter examen. En redovisning av studien 
finns i forskningsrapporten Från högskola till arbete.14  

Vi tror att en redovisning av några av de resultat som framkom i in-
tervjustudien kan vara en bra utgångspunkt för vår framställning då de 
ger en viss konkretion åt problematiken kring de högskoleutbildades 
väg ut på arbetsmarknaden och en bild av komplexiteten i den etable-
ringsprocess som är föremål för vårt intresse. 

I studien framkom tydligt att det förkommer betydande problem i 
de högskoleutbildades etableringsprocess, även om kategorin högskole-
utbildade i sig inte på något sätt kan sägas utgöra en problemgrupp i 
jämförelse med exempelvis vissa ungdomskategorier.  

I intervjustudien var det individernas upplevelse av etableringspro-
cessen som stod i centrum. Deras möte med arbetsmarknaden framstår 
på flera olika sätt som en kritisk period. De 72 högskoleexaminerade 
som intervjuades hade vid intervjutillfället hunnit olika långt i sin eta-
bleringsprocess på arbetsmarknaden. I figuren nedan (se nästa sida) 
identifieras sju olika situationer som olika intervjupersoner befann sig i 
när intervjuerna genomfördes. Figuren ger en lägesbeskrivning av situ-

                                         
14. Törnqvist (2008). 
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ationen vid intervjutillfället. Det är utifrån dessa situationer som indi-
vidernas berättelser startar och tar form. 

 
Figur 1. Lägesbeskrivning i etableringsprocessen 18 till 24 månader efter examen.

15
 

 Etableringsprocess 
under 18–24  

månader 

  

Examen  Lägesbeskrivning vid intervjutillfället  

    
    
  Hittat rätt (Grupp 1) 

     Den spikraka vägen (28 fall) 

     Den tröga vägen (10 fall) 

  På rätt väg (Grupp 2) 

     Tillfälligt anställda på rätt kvalifikationsnivå (10 fall) 

   Fast anställda och överkvalificerade (3 fall) 

   Tillfälligt anställda och överkvalificerade (6 fall) 

  På villovägar (Grupp 3) 

     Provisorisk lösning (9 fall)  

     Utan jobb (4 fall) 

 

Trots att undersökningen endast omfattar en kort period efter exa-
men (18 till 24 månader), så är det tydligt att etableringen på arbets-
marknaden för många redan har varit en process i flera steg. När vi lite 
mer noggrant försöker att förstå hur intervjupersonerna upplever de 
olika stegen i en tidig etableringsperiod, så är det inget facit vi håller i 
handen, utan en form av ”färdmeddelande”. Det som ser ut att vara en 
lyckad etablering kanske längre fram visar sig inte hålla och det som 
ser ut att gå fel väg visar sig öppna för goda framtidsutsikter. Det finns 
dock anledning att anta att etableringen efter en avslutad utbildning 
kan spela en viktig roll för framtiden, och fungera som en inträdesbil-
jett inför nästa vägval.16  

                                         
15. Törnqvist (2008, sid. 50). I beskrivningen i figuren ingår inte de två intervju-

personerna som drev egna företag.  
16. A.a. sid. 50. 
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För gruppen som ”hittat rätt” (grupp 1) uppstår en mycket förmånlig 
situation där man kan kombinera trygg försörjning och utveckling av 
sitt yrkeskunnande. Här uppkommer också en god spiral genom att ju 
mer erfarenheter och meriter som personen skaffar sig, desto större 
förutsättningar finns att trygga och utveckla försörjningen i form av 
högre lön och bättre arbetsförhållanden. Det är också intressant att in-
tervjuerna visar att den säkrade trygghet som man handlar utifrån inte 
sällan omsätts i minskad pendling, prioriterad fritid och tid för sociala 
åtaganden.  

De som är ”på rätt väg” (grupp 2) kan ha tämligen olika situationer, 
men gemensamt är att man försöker behålla en fot inne på sitt yrkes-
område. Det betyder också att man, trots en stor omedelbart upplevd 
otrygghet, ser en början på en framtida trygghet genom att man skaffar 
erfarenheter och kontakter inom det område man vill gå vidare inom. 
När man ser på försörjningssituation så framkommer däremot vanligen 
större osäkerhet och större variation. Man kan bland annat se en tydlig 
skillnad mellan de som fått fasta anställningar men okvalificerade jobb 
och de som hade otrygga anställningar men mer kvalificerade jobb. I 
den första gruppen är man mer benägen att bevara sin anställning trots 
en lägre lön och hoppas på att komma vidare inom sitt företag. I den 
senare gruppen försöker man använda sina meriter till att söka sig bort 
från de otrygga anställningarna till fastare anställningar. I den senare 
gruppen verkar man därför bli mer aktiv i sitt jobbsökande än i den 
förra. I båda fallen leds man av sin strävan att uppnå trygghet genom 
att antingen betona det man redan uppnått eller de möjligheter som 
finns att uppnå en ökad trygghet i framtiden.  

De som har ”provisoriska lösningar” (en delgrupp av grupp 3) och ar-
betsuppgifter utanför sitt utbildningsområde har en stor del av sin 
trygghet förankrad i sin försörjningssituation. Här handlar det ändå 
delvis om en återvändsgränd när det gäller att ta vara på kunskaperna 
från utbildningen. För att komma vidare i det sociala livet, med familj, 
ett bra boende och fritid, tenderar en från början tillfällig försörjnings-
situation att bli mer långvarig och permanentas. Följden blir att stor 
osäkerhet uppstår om hur en återkomst till jobb inom det egna utbild-
ningsområdet ska kunna bli möjlig. 

De som står ”utan jobb” (en delgrupp av grupp 3) saknar till stora de-
lar en trygghet att bygga vidare på. De saknar en långsiktig försörjning 
och jobb som kan fylla på meritlistan med yrkeserfarenheter och refe-
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renser. Här hittar vi också situationer där tiden skaver allra mest på 
förhoppningar och självförtroende, varför vägen ut på arbetsmarkna-
den kan försvåras. 

I etableringsprocessen ligger alltid ett större eller mindre mått av 
osäkerhet som måste hanteras men skillnaderna kan, som visats här, 
vara stora mellan olika situationer och personer. Anmärkningsvärd är 
den påtagliga differentiering inom högskolegruppen som hunnit ut-
vecklas redan två år efter examen, där mycket skilda erfarenheter av 
trygghet och framtidsmöjligheter framkommer. Det leder också till 
många viktiga konsekvenser för vardagslivet, med mycket olika möjlig-
heter att långsiktigt planera det sociala livet. Det innebär också skillna-
der i förutsättningar och motivation för att agera på arbetsmarknaden. 
Det finns därför anledning att fundera vidare över hur olika trösklar 
och villkor under etableringsprocessen ser ut och uppfattas av dem 
som står mitt uppe i händelserna. I den fortsatta analysen görs ett för-
sök att fördjupa förståelsen av detta.17 

Av studien framgår att etableringsprocessen kan vara komplicerad 
och att det handlar om en period i livet som kännetecknas av stor osä-
kerhet, vilket kan sammanfattas i följande fyra förhållanden: 

Vid utträdet på arbetsmarknaden placeras den nyexaminerade i 
en akut otrygg försörjningssituation, där hon från en dag till en 
annan måste finna sin utkomst. Vanligen står hon utanför de 
stora försörjningssystemen i samhället, eftersom de i huvudsak är 
kopplade till anställning och arbetsinkomst.  
Kontaktnäten är vanligen svaga där visserligen ”innerkurvor” 
kan finnas, men där upptäckten av spelregler och svårigheten att 
öppna dörrar in på arbetsmarknaden är något varje individ själv 
måste lära sig att hantera. Behovet av förmedlande mellanhänder 
är viktigt, men verkar endast bistå tillfälligt och delvis slump-
mässigt.  
Den nyexaminerade står inför uppgiften att sälja sig på en ar-
betsmarknad som alltmer efterfrågar hög kompetens, men en 
kompetens som är dokumenterad genom erfarenheter och refe-
renser från ett arbetsliv som ännu inte öppnat sina dörrar. Den 
nyexaminerade står alltså inför något av en moment 22-situation. 

                                         
17. Törnqvist (2008, sid. 70–72).  
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Slutligen sker mötet med arbetsmarknaden relativt sent i livet, 
vilket inte sällan sammanfaller med en familje- och livssituation 
som ställer krav på ett visst mått av trygghet och planerbarhet. 

Men hur uppfattade och resonerade intervjupersonerna omkring 
denna utsatthet? Två år efter examen har, som vi ser i figur 1 (sid. 22), 
en majoritet kommit långt i sin etablering och fått en fast anställning 
inom sitt utbildningsområde. När man frågar dem vad det är som har 
gjort att de har fått ett jobb verkar de flesta ha svårt att sätta fingret på 
någon enskild faktor (eller några enskilda faktorer) som bidragit till 
deras framgång, istället talar de om slump och tillfälligheter. Utträdet 
på arbetsmarknaden tycks således vara svårt att förstå i termer av den 
enskilda individens rationella val. I de intervjuades berättelser möter vi 
både personer som sökt hundratals jobb utan att komma till intervju 
och personer som efter första kontakten med en arbetsgivare erbjudits 
en fast anställning. Av berättelserna framgår tydligt skillnaden mellan 
dem som befinner sig i en etableringsprocess och dem som hunnit bli 
etablerade. En fast anställning ger en helt ny uppsättning av valmöjlig-
heter. För en del står karriären för dörren, men för flertalet handlar 
det inte främst om högre lön och positioner, utan om att hitta en social 
balans mellan arbete, fritid och familj. Många med fast anställning an-
vänder, om de kan, sin starkare position på arbetsmarknaden till att 
välja bort pendling och besvärliga arbetstider.  

Vägen in på arbetsmarknaden handlar för flertalet om att ”visa upp 
sig” i olika tillfälliga anställningar. Ibland verkar dessa aldrig ta slut. I 
några fall möter vi personer som verkar ha tappat sugen, och som nu 
istället kämpar för att åtminstone få en försörjning så att de kan plane-
ra sitt liv på ett drägligt sätt. För dessa har tidens gång blivit ett hot. De 
har alltmer fått övergå till att kämpa för en utkomst samtidigt som de-
ras utbildning riskerar att åldras och förlora i värde. Det senare är det 
hot som upplevs som den definitiva återvändsgränden. Många som inte 
fått ett jobb inom sitt kompetensområde ser det också, redan två år 
efter examen, som att loppet börjar bli kört.  

Oavsett hur man lyckats under de två år som redovisas i studien, så 
tycker de flesta att valet av utbildning var rätt, även om det inte alltid 
var ett förstahandsval. Några tycker dock att man kom in helt fel i sina 
studier eftersom det som såg ut som en bra satsning vid starten fram-
stod som en katastrof vid examen, när konjunkturnedgången kom. Det 
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var särskilt påtagligt för dem som gick datautbildningar, men märktes 
även bland byggingenjörer, ekonomer och yrken inom offentliga sek-
torn. Lite tillspetsat kan man säga att problemet således inte är att välja 
rätt utbildning, utan att välja rätt konjunktur. Något som inte ens de 
smartaste ekonomer lyckas speciellt bra med att prognostisera.  

Att studera etableringsprocessen ger vissa fingervisningar om vad 
som är hinder och möjligheter på arbetsmarknaden, men det är självfal-
let en helt felaktig slutsats att de som inte lyckats etablera sig på arbets-
marknaden efter två år inte kommer att lyckas senare. Det finns dock 
anledning att följa de högskoleutbildade längre fram i deras karriär. Vi 
vet att ännu fem år efter examen är det ca 20 procent som saknar en 
anständig lön. Och en fråga som kvarstår att utforska är därmed vad 
det är som gör att formellt välutbildade personer inte kommer in på 
arbetsmarknaden efter så pass lång tid.18 

Behovet av en ökad kunskap om de högskoleutbildades väg ut på ar-
betsmarknaden motiveras inte av att de i sig utgör en särskilt utsatt 
grupp i jämförelse med andra ungdomsgrupper. Snarare skulle man 
kunna säga att deras etableringsprocess är intressant att utforska då de 
utgör en av nyckelgrupperna i det som ibland beskrivs som ett globalt 
kunskapssamhälle. Den nyexaminerade akademikern av idag kan be-
traktas som en viktig person i kunskapssamhället som dock har kraven 
på sig att lära sig att hantera arbetsmarknadens nya villkor med tillfäl-
liga anställningar eller projektanställningar och som en person som 
dessutom ständigt under sin yrkeskarriär tvingas visa upp sina yrkes-
mässiga och personliga kvaliteter i konkurrens om positioner. Det in-
nebär att situationen präglas av både ovisshet och risk, samtidigt som 
personen själv hela tiden måste se till att vara anställningsbar, vilket 
sammantaget ger projektet att etablera sig på arbetsmarknaden en indi-
viduell karaktär. Det är inom bl.a. denna föreställningsram (eller dis-
kurs), som de högutbildades nya arbetsvillkor kan förstås och tolkas.19  

Det är således i termer som dessa som problematiken kring den hög-
skoleutbildades väg ut på arbetsmarknaden kan förstås och diskuteras 
utifrån ett individperspektiv, vilket relativt utförligt behandlades i den 
refererade kvalitativa studien. Uppgiften i denna rapport är att analyse-
ra och diskutera de metodologiska förutsättningarna för att med statis-

                                         
18. Törnqvist (2008, sid. 96–98). 
19. Allvin m.fl. (2006). 



Högskoleutbildades inträde på arbetsmarknaden  Olika vägar mot etablering… 

27 

tiska mått studera mer generella mönster i etableringsprocessen för 
högskoleutbildade. Avsikten är inte att i första hand genomföra egna 
självständiga resultatanalyser, utan mer att försöka belysa hur högsko-
leutbildades etableringsprocess kan beskrivas och mätas. Den kvalita-
tiva studiens resultat understryker att de högskoleutbildades etable-
ringsproblematik är komplex och att det finns behov att vidareutveck-
la olika metodansatser för att på ett bättre sätt kunna förstå och följa 
upp hur vägen mellan högskolan och arbetslivet ser ut. 
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Motiv för mätning av etablering

Behovet av att få ökad kunskap om de högskoleutbildades etablering 
på arbetsmarknaden finns hos flera olika intressenter, som sinsemellan 
kan ha skilda motiv och bevekelsegrunder för sina intressen på områ-
det. I detta kapitel presenteras en genomgång av olika sådana motiv 
och hur dessa varierande motiv och intressen också innebär olika krav 
på vilken typ av mätningar som behöver genomföras och olika för-
väntningar på den information som mätningarna av etableringsförlop-
pet skall ge. 

Att det kan finnas olika intressenter till att det tas fram utvärdering-
ar och uppföljningar av de högskoleutbildades etableringsprocess på 
arbetsmarknaden, är en aspekt som inte alltid är explicitgjord. Det är 
dock inte svårt att peka på att det finns olika intressenter, eller att före-
ställa sig att kraven på utvärderingarnas inriktning och innehåll kan 
variera en del mellan dem:20 

Högskolor som konkurrerar om studenter.  
Studenter som behöver vägledning att göra bra val. 
Utbildningsplanerare som bedömer volym och inriktning för 
hela högskolefältet och för enskilda högskolor utifrån arbets-
marknadens behov och förmåga att anställa högskoleutbildade. 
Program- och kursutvecklare som behöver se hur kursinnehållet 
kan tillämpas i olika yrkespositioner i arbetslivet. 

                                         
20. Vi kan belysa detta med ett exempel som gäller den information om olika 

utbildningars ”anställningsbarhet” som högskolorna går ut med i sina kurskatalo-
ger. Det har påtalats att det förekommer att man i sådan information överbetonar 
”anställningsbarheten” eller undlåter att problematisera den, vilket kan öka utbild-
ningarnas ”marknadsvärde” men kan göra att studenten blir missledd i sitt studie-
val.   
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Kontaktpersoner mellan högskolan och arbetsmarknad/arbetsli-
vet som behöver underlag för att stödja studenter i deras kontakt 
med arbetsmarknaden. 

Uttryckt på ett annat sätt kan vi urskilja åtminstone tre huvudtyper 
av motiv till att göra uppföljningsstudier av hur arbetsmarknadssitua-
tionen ser ut för dem som lämnat högskolan: 

Behov av underlag för rankning av utbildningar och högskolor.21 
Behov av kunskapsunderlag för högskolans utvecklingsarbete. 
Behov av kunskapsunderlag om högutbildades arbetsmarknad. 

Vi skall i det följande diskutera innebörden av dessa tre olika motiv i 
tur och ordning som de här är nämnda. 

Rankningsmotiv 
Undersökningar av högskoleutbildades etablering på arbetsmarknaden 
som ett moment i rankning av olika utbildningar och lärosäten kan 
rymma flera olika delmotiv och beröra olika målgrupper. 

Vägledning för studenterna 
Ett motiv för etableringsstudier kan vara att ge studenter ett mer eller 
mindre vägledande faktaunderlag vid val av lärosäte och av enskilda ut-
bildningar. 

På uppdrag av regeringen fick Högskoleverket år 2008 i uppgift att 
”kartlägga och analysera system för rankning av universitet och hög-
skolor”. I högskoleverkets avrapportering pekar man på behovet av att 
ge utbildningssökande studenter ett bra underlag för val av både läro-
säten och enskilda utbildningar. Slutsatserna om befintliga ranknings-
system, både internationellt och nationellt, är dock skarpt kritiska: 

                                         
21. En till rankning näraliggande aktivitet för att få underlag för att stärka kon-

kurrensförmågan är ”benchmarking analyser”, där jämförelser mellan olika hög-
skolors styrkor och svagheter läggs till grund för utvecklingsarbete på de enskilda 
lärosätena. I första hand handlar det om en lärandeprocess där organisationen lär 
av andras erfarenheter och reflektion över egna resurser och brister. Vanligen an-
vänds någon form av utvärdering baserad på s.k. SWOT-analyser, där organisatio-
nens Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats nagelfars på ett strukture-
rat sätt. Se t.ex. Hallqvist (2005) om kvalitetssäkring som läroprocess i organisatio-
ner och Nilsson & Swahn (2001), samt Nilsson m.fl. (2007).  
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Utifrån vår kartläggning av rankning i allmänhet och ett par rank-
ningssystem i synnerhet är bedömningen att de flesta rankningar inte 
erbjuder vare sig allsidig, relevant eller tillförlitlig information om kva-
litet i högre utbildning.22 

Särskilt påpekas dilemmat som ligger i att sammanväga indikatorer 
med olika precision och informationsinnehåll på en endimensionell 
rankningslista. Det finns också mycket skilda definitioner av kvalitet 
vilket gör att också jämförelser mellan olika rankningssystem kan vara 
svåra att tolka. Man menar också att det finns en motsättning mellan 
enkelhet och informationsrikedom, där rankning står för en allt för 
långtgående strävan efter enkelhet på informationsinnehållets bekost-
nad. Det blir särskilt påtagligt vid internationella jämförelser, som ofta 
får stor uppmärksamhet men vanligen är metodologiskt osäkra. Man 
menar också att eftersom ”rankning är ett marknadsbaserat perspektiv” 
så finns kommersiella intressen i bakgrunden – flertalet rankningar 
genomförs av privata aktörer såsom dagstidningar, arbetsgivarorganisa-
tioner, fackföreningar – som gör resultaten svårbedömda.23 Samman-
fattningsvis så intar Högskoleverket en mycket skeptisk hållning till 
kvaliteten på och nyttan av rankning i nuvarande former.  

Andra kritiska invändningar har riktats mot rankning inom univer-
sitets- och högskoleområdet. Flertalet rankningssystem avser att identi-
fiera egenskaper hos elituniversitet och syftar alltså inte till en bredare 
bedömning av högskolans funktion i samhället. I Sverige liksom i 
andra länder finns också exempel på ambitioner att använda ranknings-
modeller som styrmedel för anslagstilldelning till forskning. Det har 
bl.a. uttryckts i försök att hitta gemensamma indikatorer där olika ty-
per av bibliometriska mått ingått, såsom publicering i vetenskapliga 
tidskrifter och citeringsindex. Kritiken har främst påtalat svårigheten 
att jämföra olika ämnesområden, då utgångspunkten för dessa modeller 
helt utgår från situationen inom medicinsk och naturvetenskaplig 
forskning.24  

                                         
22. HSV (2008e, sid. 6).  
23. HSV (2008e, sid.135). 
24. Regeringen har gett Vetenskapsråddet i uppdrag att arbeta fram en modell 

för denna typ av rankning. Rådet har dock valt att i sitt förslag inte ta med huma-
niora och samhällsvetenskap, eftersom forskningsproduktionen där skiljer sig så 
markant från andra forskningsområden. Universitetsläraren (2009a). 
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I en alternativ rankning som genomförts i Sverige påvisas också att 
om bedömningen i huvudsak fokuserar på social tillgänglighet och jäm-
ställdhetskriterier, så skapas en helt annan rankning av svenska univer-
sitet och högskolor än om endast utbildnings- och forskningskriterier 
används. Således påtalas risken med att konstruera för snäva och endi-
mensionella mått, vilket bortser från väsentliga skillnader mellan olika 
ämnesområden och betydelsen av högskolor som fungerande studieso-
ciala miljöer.25  

I genomgången av olika indikatorer som används vid rankning åter-
knyter Högskoleverket till vår huvuduppgift i denna rapport, nämli-
gen att utveckla informativa mått på etableringsgrad på arbetsmarkna-
den. Att det är en relevant uppgift, att i rankningssystem väga in nyt-
tan av en slutförd utbildning, tycks uppenbar men frågan är i vilken 
mån detta också kan antas återspegla skillnader i kvalitet hos olika ut-
bildningar. I denna diskussion är Högskoleverket i sin granskning 
starkt ifrågasättande: 

Indikatorer som handlar om etablering på arbetsmarknaden är säkert 
av stort studentintresse, men det är indikatorer som är metodologiskt 
utmanande att mäta. Såväl etablering på arbetsmarknaden, som graden 
av kvalifikationer i arbetet och inkomst beror på väldigt många olika 
faktorer, där en kan vara kvaliteten på den högre utbildningen, men 
det är inte en självklar koppling. Det är således en stor mängd variabler 
som skulle behöva kontrolleras för innan något samband mellan ut-
bildningskvalitet och etablering kan konstateras. Trender på arbets-
marknaden, geografiskt läge på lärosätet och konjunkturer är exempel 
på samhälleliga faktorer som spelar en stor roll, och som i många fall 
varierar starkt över tid. Utöver det finns förstås en hel rad individ-
faktorer som kan antas spela roll – sannolikt betydligt större roll än 
vid vilket lärosäte eller vilken utbildning individen läst.26 

Utbildningen som anställningsbarhetsindikator 
Ett annat motiv att mäta högskoleutbildades etablering på arbetsmark-
naden är för att få fram mått som kan ge arbetsgivare information om 
vilken ”anställningsbarhet” som olika utbildningar har.27 

                                         
25. Se bl.a. Forneng m.fl. (2008); Kälvemark (1999, 2007, 2008); Nybom m.fl. (2008). 
26. HSV (2008e, sid. 118).  
27. Frågan aktualiseras i en kritisk rapport från Riksrevisionen, där man pekar 

på behovet av ökade insatser från högskolornas sida för att i olika utbildningen öka 
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Det är alltså fråga om arbetsgivarnas behov av att värdera olika ut-
bildningar vid personalrekrytering. I princip möter vi samma behov 
och problem som när avnämargruppen är studenter. Om arbetsgivare 
skulle utgå från rankningslistor som utgör sammanvägningar av många 
och olikartade indikatorer skulle det i stor utsträckning bli olika struk-
turella förhållanden, snarare än enskilda arbetssökandes meritvärde, 
som kom i förgrunden, vilket innebär att strukturella villkor skulle få 
ett genomslag som inte motiveras av användningsområdet. Oavsett hur 
olika utbildningar rankas så finns sannolikt bland arbetsgivare också 
mer eller mindre förutfattade meningar om olika utbildningar som kan 
hänga samman med en allmän bild i samhället eller med personliga er-
farenheter. 

Sannolikt spelar dock rankningsinformation på basis av etablerings-
studier bara en underordnad roll som underlag för arbetsgivares värde-
ring av examinerade från högskolan som söker arbete. I första hand 
söker arbetsgivare efter den sökandes tidigare erfarenheter från arbets-
livet och i övrigt finns vid anställningsintervjutillfället goda förutsätt-
ningar att mer detaljerat gå igenom vilka kompetenser som utbildning-
en antas ge. 

En rankning som bekostas av och har arbetsgivare som målgrupp är 
den som regelbundet genomförs av Sydsvenska Industri- och handels-
kammaren.28 Här är utgångspunkten att lista universitet och högskolor 
efter företagens behov av att rekrytera kvalificerad personal. De med 
stark yrkesinriktning och hög forskningsanknytning placeras högt, så-
som KI, SLU, Handelshögskolan, KTH och Chalmers. Däremot ingår 
inget etableringsmått, vilket man kanske kunde vänta sig då sådana 
mått bör ha en viss relevans för att se hur högskolorna svarar emot ar-
betsmarknadens behov.  

Marknadsföringsargument för högskolor 
Ranking utifrån mätningar av högskoleutbildades etablering på arbets-
marknaden kan också användas i högskolornas marknadsföring i kon-
kurrensen om studenter. 

                                                                                                                   
dess arbetsmarknadsrelevans och arbetslivsanknytning som ett led i att främja stu-
denters anställningsbarhet. Riksrevisionen (2009).   

28. Sydsvenska Industri- och handelskammaren (2008). 
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En viktig och i högsta grad ”drabbad” avnämargrupp av rankning är 
universiteten och högskolorna. Det finns hos dem ett starkt intresse av 
att försöka uppnå goda positioner på olika rankningslistor. Från reger-
ingen och högskoleministerns sida har också uttryckts behovet av öka-
de incitament för konkurrens mellan olika lärosäten och utbildningar. 
Att rankningen är viktig hänger således inte bara samman med kon-
kurrens om studenter utan också med konkurrens om centrala och re-
gionala medel, stöd för expansion, forskningsanslag etc. 

På universitet och högskolor har också under senare år arbetet med 
att ta fram varumärkesstrategier blivit vanligare, som ett sätt att hävda 
sig i konkurrensen. Genom olika initiativ i det utåtriktade arbetet kan 
den enskilda högskolans egna prioriteringar lyftas fram. I varumärkes-
strategier ingår att utveckla lärosätets attraktivitet mot olika avnämare 
och beslutsfattare. I många fall framhålls vikten av en nära samverkan 
med näringslivet och särskilt i den regionala omgivningen. En samver-
kan som också bedöms utifrån rekryterings- och etableringsgrad inom 
högskoleregionen. Anpassning mellan utbildningsutbud och behov 
inom den regionala arbetsmarknaden utgör ett viktigt mått på en lyck-
ad varumärkesstrategi.  

Ett exempel på denna koppling mellan rankning, konkurrens och 
varumärkestänkande finner vi vid Mälardalens högskola. 

Utbildningen vid Mälardalens högskola ska enligt högskolans nya va-
rumärkesstrategi leda till jobb. Högskolan utformar därför sina utbild-
ningar, både på grundläggande och avancerad nivå, i samverkan med 
arbetslivet i regionen och nationellt. Syftet är att skapa program med 
yrkesrelevans och kurser med innehåll som gör studenternas attraktiva 
på arbetsmarknaden ... Inom grundutbildningen sker samverkan bland 
annat i form av examensarbeten, studiebesök vid arbetsplatser, fadder- 
och partnerföretag och branschråd.29  

I strategin ligger således en ambition att stärka högskolans anseen-
de – och därmed få ökad konkurrensförmåga vid studentrekrytering –
genom att ge de egna studenterna goda förutsättningar till etablering på 
arbetsmarknaden. Man kan här tala om ett aktivt agerande för att på-
verka omvärldens syn på högskolan, där kontakten med arbetsmark-

                                         
29. Mälardalens högskola Årsredovisning 2007, sid. 12–13. 
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naden, vid sidan av andra åtgärder, har fått hög prioritet.30 I detta per-
spektiv blir det också av vikt att kunna påvisa utfallet av ansträngning-
arna genom utvärdering av hur väl etableringen på arbetsmarknaden 
lyckas.  

Kunskapsunderlag för högskolans utvecklingsarbete 
Ett annat viktigt syfte med studier som följer upp arbetsmarknadssitua-
tionen för dem som examineras från högskolan är att ta reda på hur 
utbildningars innehåll och form motsvarar krav som finns inom ar-
betsmarknaden. Här finns en uppsjö av mer pedagogiskt motiverade 
frågebatterier, där man pejlar de erfarenheter som tidigare studenter 
har om hur utbildningen motsvarat de krav som ställs på arbetsplatsen 
(jämför diskussionen om brister i lärarutbildningen).  

Detta kan nog sägas vara huvudspåret i de etableringsundersökning-
ar som initieras från enskilda högskolor. I huvudsak genomförs de med 
riktade enkäter till begränsade grupper av studenter, som genomgått 
vissa utbildningsprogram eller kurser. Mer sällan kopplat till vissa ex-
amina eller riktade till samtliga studenter som lämnat högskolan. I de 
först nämnda fallen så är ofta frågebatterierna mycket omfångsrika och 
detaljerade, medan de i de senare är mer allmänt hållna på låg detaljni-
vå.31 

                                         
30. En annan viktig aspekt av varumärkestänkandet är att skapa en starkare inre 

sammanhållning genom att framhålla en gemensam bild av en stark och homogen 
organisation. 

31. Detta tydliggörs i ett omfattande material, där ett stort antal större enkäter 
som genomförts i olika västländer mellan 1970-talets mitt till början på 2000-talet, 
redovisas. Materialet har tillhandhållits av professor Manfred Weiss, utbildnings-
ekonomisk forskare i Tyskland vid DIPF i Frankfurt am Main, och består av en-
kätunderlag från 305 olika uppföljningsstudier av etablering efter högskoleutbild-
ning. Bland annat ett antal tvärnationella studier inom EU, såsom forskningspro-
jektet CHEERS – Careers after Higher Education: a European Research Study – 
studie ”Higher Education and Graduate Work in Europe” vars svenska del finns 
analyserad av Gunilla Bornmalm-Jardelöw (1988). I de olika undersökningarna har 
särskilt försök gjorts att belysa utbildningsinnehåll och krav på kompetens inom 
olika yrken och arbetsuppgifter, bedömt av högskoleutbildade några år efter exa-
men.  
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Kunskapsunderlag om högutbildades arbetsmarknad 
Motiv att studera de högskoleutbildades etablering på arbetsmarknaden 
kan också knytas till behovet att få kunskap om hur arbetsmarknaden 
för högutbildade ser ut och utvecklas i olika avseenden. 

Exempel på studier med sådan inriktning utgör dels SACO:s årliga 
”studentbarometrar” liksom Högskoleverkets arbetsmarknadsanalyser 
i vilka man försöker värdera framtidsutsikterna för studenter inom 
olika utbildningsområden.32 Dels olika analyser av hur arbetsmarkna-
den fungerar inom de segment som berör högutbildade. Det är bl.a. 
just sådana analyser som det tidigare nämnda Mobilprojektet varit in-
riktat på och de utgör också en central aspekt i den kvalitativa studie 
från Mobilprojektet som vi tidigare diskuterat.33 Huvudargumentet för 
att genomföra sådana analyser är att en allt större del av det samman-
tagna inflödet till arbetsmarknaden gäller detta arbetsmarknadsseg-
ment. Samtidigt är det denna del av arbetsmarknaden som mest tydligt 
speglar den omvandling som innebär att tjänste-, kompetens- och servi-
ceområdena får ökad betydelse och att etableringsprocessen känne-
tecknas av allt större inslag av individualisering, risktagande, tillfälliga 
arbeten och krav på omställning och rörlighet.34 

I denna typ av utvärderingar genomförs även olika intervjustudier 
med arbetsgivare och fallstudier av enskilda företag och offentliga verk-
samheter för att utröna hur kompetensbehoven ser ut och hur man 
uppfattar att utbildningssektorn förmår att svara emot dessa krav. 

 
 

                                         
32. SACO (2005, 2008); HSV (2002, 2004a, 2008b).  
33. Jämför Stockholms läns landsting (2009).  
34. Törnqvist (2008). 
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Metodval vid etableringsstudier  

Ett problem som framhålls i Högskoleverkets och Riksrevisionens ana-
lys av universitets och högskolors samverkan med det omgivande sam-
hälle är de betydande kunskapsbrister som finns när det gäller frågan 
om hur utbildningar matchar arbetslivets behov och att rutiner för så-
dan uppföljning i stor uträckning saknas.  

En viktig källa för att förstå behoven och kraven från arbetslivet är 
olika former av uppföljning. Högskoleverket har också i en av sina 
rapporter/HSV 2002, vår anm./ berört hur högskolan tillägnar sig kun-
skaper om hur kraven i yrkeslivet relateras till de utbildningar som 
genomförs. I rapporten framkom att lärosätena sällan använder sig av 
studentuppföljningar som del i detta arbete. Uppföljningarnas syfte är 
att ta reda på utbildningens relevans för studentens position på arbets-
marknaden… Trots att regeringen och Högskoleverket tycks vara 
överens om vikten av att följa upp tidigare studenter har myndigheten 
inte fått det uppdrag man efterfrågat… Högskoleverket menar /HSV 
2004a vår anm./ att den vikt som högskoleledningen tillmäter student-
uppföljningar som kvalitetssäkringsinstrument får betydelse för hur 
väl utvecklade metoder lärosätet har för detta. I rapporten konstateras 
att ”även om det är en tydlig trend att lärosätena följer upp studenter-
na i allt högre grad, är det fortfarande få som arbetar systematiskt med 
detta”. Våra intervjuer stöder den bild som Högskoleverkets rapport 
ger. De flesta lärosäten kan inte ange om deras före detta studenters 
utbildning matchar arbetsmarknadens behov eftersom man saknar ru-
tiner för uppföljning. En del av lärosätena menar dock att en utvecklad 
alumniverksamhet kan bidra till att uppföljningen av tidigare studen-
ter blir bättre.35 

                                         
35. Riksrevisionen (2005, sid. 39–40). 
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Det är ur detta perspektiv som frågan om att utveckla metodalterna-
tiv i detta arbete bör ses. Vi skall här, innan vi går in särskilt på regis-
terdataanalysen och dess möjligheter, kort ta upp de mer betydelsefulla 
metodalternativ som står till buds. Här presenteras några för- och 
nackdelar med olika metoder samt exempel på hur man använt dessa i 
olika sammanhang.36  

Intervjustudier  
Här avgränsar vi oss till att tala om informella intervjuer där teman 
och frågor utvecklas under intervjuns gång och där ett viktigt syfte är 
att få intervjupersonen att med egna ord utveckla sin beskrivning och 
tolkning av individuella erfarenheter. Intervjun förbereds genom att 
utarbeta en frågeguide som riktar in samtalet men inte begränsas av 
fasta svarsalternativ. En viktig fördel är att man kan nå en fördjupad 
analys av individers upplevelser av händelser, liksom deras förvänt-
ningar och strategier. 

I vissa fall kan metoden användas som en förstudie till mer generella 
ansatser, i form av enkät- eller registerstudier. I andra fall användas me-
toden när respondenten är av särskild vikt i undersökningen såsom 
personer i beslutande funktioner i en verksamhet. I huvudsak används 
dock informella intervjuer som en självständig och tillräcklig metod 
för att ge underlag för analyser av mer komplicerade händelsekedjor, 
tankemönster och sociala mekanismers verkningssätt i samhället.  

Intervjumetoden är särskilt viktig vid uppföljningsstudier där den 
individuella etableringsprocessen innehåller både en mångfald av olika 
händelsekedjor och sociala sammanhang. En nackdel är att metoden 
drar stor kostnad i pengar och arbetstid och att endast mindre grupper 
kan ingå i undersökningen varför förutsättningar att dra statistiskt re-
presentativa slutsatser saknas. Ett exempel där intervjumetoden an-
vänts för att studera etableringsprocessen är Törnqvist (2008). 

Enkätstudier
Här avses strukturerade intervjuer med mer eller mindre fasta svarsal-
ternativ som genomförs postalt, via telefon, Internet eller vid personli-

                                         
36. Jämför Geschwind & Larsson (2008). 
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ga möten. Fördelarna är att man kan ställa samma frågor till alla i urva-
let, vilket förenklar sambandsberäkningar och – om urvalet är repre-
sentativt – gör resultaten generaliserbara. Som ett led i kvalitetssäkring 
av högskolans verksamhet används ofta olika former av enkätstudier 
för att bl.a. utvärdera olika utbildningar, studera hur väl de är anpassa-
de till arbetslivets krav och hur studenterna på dessa utbildningar upp-
levelser sina kontakter med arbetsmarknaden (etableringsprocessen).  

Några frågeområden som vanligen återkommer är: (1) tid från exa-
men till första anställning; (2) steg och kontakter i etableringsproces-
sen; (3) arbetets art och arbetsvillkor; (4) utbildningens relevans för ar-
betet; (5) arbetstillfredsställelse.  

En nackdel med flertalet enkätstudier är att bortfallet kan bli besvä-
rande stort, vilket blir extra problematiskt vid etableringsstudier efter-
som bortfallet kan förväntas vara snedfördelat. Av denna anledning är 
det vanligt att enkätbaserade studier visar en högre andel etablerade än 
registerbaserade studier. Även om det kan bero på skilda mätmetoder, 
så är det troligt att personer med etableringssvårigheter är mindre be-
nägna att svara eller av olika skäl svårare att nå, vilket bidrar till den 
påtalade resultatskillnaden mellan enkät- och registerstudier. Några 
exempel är SCB (2006) och Schomburg (2003). 

Registerdataanalyser 
Metoden förutsätter att det på internationell, nationell eller regional 
nivå finns en systematisk och flerårig (kontinuerlig) insamling av data. 
Det kan vara data för individer, företag, organisationer och nationer. 
Här framstår Sverige som ett särskilt väl fungerande land, med ett om-
fattande och systematiskt uppbyggt datainsamlingssystem av hög kvali-
tet. 

Metoden ger goda förutsättningar för uppföljningsstudier där t.ex. 
olika kategorier av individer kan följas före, under och efter sin utbild-
ning ut till, i de flesta fall, arbetsmarknaden. Analysmöjligheterna un-
derlättas av totalräknade och rikstäckande longitudinella data med lik-
artat variabelinnehåll – samma typ av data – för varje år. Bortfallspro-
blematiken i traditionell mening försvinner, samtidigt som data mer 
eller mindre kan ”köpas över disk” – det går snabbare och är billigare 
än att själv samla in data. Dessutom är det forskningsmässigt mycket 
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mer intressant att arbeta med longitudinella data än att bara arbeta med 
tvärtsnittsdata. 

En påtaglig nackdel är att mätvariablerna är bestämda på förhand, 
ofta utifrån administrativa kriterier, vilket försvårar en anpassning av 
analysen efter de problemformuleringar som aktualiseras i enskilda 
studier. Dessutom finns vanligen en fördröjning i tid innan data blir 
tillgängliga för analys, vilket delvis minskar möjligheten till ”aktuali-
tet” i slutsatserna. Något som blir särskilt problematiskt vid kraftiga 
konjunkturskiftningar eller vid större förändringar av regelverk där 
man eftersöker svar om mer omedelbara effekter. Högskoleverkat 
genomför regelbundet registerdataanalyser av etableringsprocessen – se 
t.ex. HSV (2003, 2004b, 2005, 2006, 2008d, 2009c).  

Nämnda tre metoder syftar till systematisk uppföljning och kart-
läggning av etableringsprocessen och kan också, beroende på innehåll, 
ligga till grund för mer fördjupade analyser av sammanhang och ut-
vecklingstrender. En fjärde metodansats, med helt andra motiv, be-
nämner vi nätverksbygge. 

Nätverksbygge  
Här sker uppföljning genom individuella eller gruppbaserade kontak-
ter mellan tidigare studenter och högskolan. Flera försök har gjorts vid 
enskilda högskolor att utveckla sådana kontaktytor genom bl.a. 
Alumniverksamhet, fokusgrupper, återvändardagar etc. Möjligheter till 
mer systematisk datainsamling begränsas ofta i dessa uppföljningsme-
toder och insatser av denna typ kan vara mer tillfälliga och spontant 
organiserade. Vid många svenska högskolor har också dessa kontakt-
ytor etablerats i olika omfattning. Ett bra exempel på syftet med alum-
niverksamheten framkommer i Mälardalens högskola beskrivning på 
deras webbsida: 

Mälardalens högskola vill behålla kontakten med våra tidigare studen-
ter, som vi ser som våra främsta ambassadörer. Vi vill veta vad du som 
alumn jobbar med så att vi lättare kan följa upp våra utbildningar. Ge-
nom erfarenheter ni alumner har från era yrken kan vi dessutom skapa 
utbildningar med hög anställningsbarhet och bra koppling till arbetsli-
vet under studietiden. 
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I utredningar inom Högskoleverket har också behovet av en utveck-
ling av denna typ av nätverk påtalats, samtidigt som man ser att sådan 
verksamhet vid de olika högskolorna vanligen ännu är av liten omfatt-
ning och under uppbyggnad.37 

Sammanfattning av motiv- och metodval  
I detta och föregående kapitel har vi försökt identifiera olika motiv och 
intressen för att utveckla etableringsmått och delvis diskuterat hur bra 
olika metoder passar för olika motiv. Vi sammanfattar vad vi kommit 
fram till i följande figur: 
Figur 2.  Motiv- och metodval vid uppföljning av studenter efter avslutade studier. 

 

Motiv 
Rankning av  

högskolor och utbild-
ningar 

Kvalitetssäkring av 
utbildningars arbets-

livsanpassning.  

Analys av hur arbets-
marknaden för högut-

bildade ser ut och 
utvecklas 

M
et

od
 

Intervju-
teknik 

Ger onödigt detaljerad 
kunskap om etablering. 
Sällan använd. 

Tillämpbar metod men 
resurskrävande. 

Tillämpbar metod, 
särskilt för att få en 
detaljerad och sam-
mansatt bild av indivi-
ders erfarenheter, för-
väntningar och strate-
gier. Exempel: Törn-
qvist (2008). 

Enkät-
teknik 

Tillämpbar metod. 
Används också i viss 
utsträckning. 

Tillämpbar metod. 
Används i stor utsträck-
ning 

Tillämbar metod för att 
söka mer generella 
slutsatser om värde-
ringar och erfarenheter 
i större grupper. Ex-
empel: SCB:s treårsupp-
följning. 

Register-
studier 

Bra indikator på etable-
ringsgrad, men svår att 
koppla till enskilda 
högskolors och enskilda 
utbildningars kvalitet. 

Lämpliga data saknas. 
Endast möjligt att indi-
rekt mäta samband 
mellan utbildning och 
kompetenskrav i arbets-
livet. 

Registerdata är särskilt 
vanliga i arbetsmark-
nadsstudier och bör 
också utvecklas för mer 
avancerade uppfölj-
ningsstudier.  

Nätverks-
bygge 

Alltför unika och tillfäl-
liga omdömen som 
underlag för rankning. 

Goda möjligheter att 
återföra erfarenheter 
från arbetslivet till ut-
bildningen. 

Alltför unika och tillfäl-
liga erfarenheter för att 
ingå i en mer systema-
tisk analys. 

 

                                         
37. Jämför Riksrevisionen (2005, sid. 35–40), Riksrevisionen (2009), HSV (2004a; 

2007a; 2007b).  
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Förutom en genomgång av svenska material har vi försökt att scanna 
av vad som görs inom de nordiska länderna samt inom Tyskland och 
Storbritannien. Syftet med genomgången har inte varit att ta fram ut-
förliga lägesrapporter eller att utföra komparativa analyser, utan att få 
uppslag och referenser till våra försök att utveckla registerbaserade ut-
värderingsmått och få grepp om deras möjligheter och begränsningar. 

En slutsats av den granskning vi gjort är att det är vanligt att utvär-
deringar av etableringsprocessen i huvudsak baseras på enkätundersök-
ningar en viss tid efter examen, snarare än på analyser av registerdata. 
Det förklaras delvis av bristen på tillgängliga och lämpliga registerdata. 
I flera länder är det också så att arbetet med utvärderingar av etable-
ringsgrad etc. sker på de enskilda lärosätena, och inte inom ramen för 
en centralt samordnad statistikproduktion. När man söker efter in-
formation hänvisas man därför till enskilda lärosäten, vilket gör att en 
översikt är svår att ta fram. Parallellt med denna decentraliserade ut-
värderingsverksamhet finns också ett intresse att utveckla ranknings-
metoder för likartade utbildningar vid olika lärosäten för att i första 
hand förbättra studenternas möjligheter att göra genomtänkta utbild-
ningsval, men också för att öka konkurrensen mellan lärosätena.  

Ett intressant exempel är Storbritannien där lärosätena gått samman 
för att utveckla en form av rankning där man med data från olika da-
tabaser bl.a. försöker visa hur läget avseende sysselsättning/försörjning 
ser ut ett halvt år efter examen. Liknande ansatser finns även i andra 
länder. Så ock i Sverige, där t.ex. Högskoleverket på uppdrag av reger-
ingen år 2008 gjorde en rankningskartläggning av universitet och hög-
skolor.38 Utifrån kartläggningen och analysen skulle verket bedöma 
”förutsättningarna och för- och nackdelarna med ett system för rank-
ning av svenska universitet och högskolor samt utbildningar.”39  

I Storbritannien kompletterar man nämnda ansats med fortlöpande 
mätningar vid olika tillfällen en längre tid efter examen. Man frågar om 
aktuell sysselsättningssituation, om hur vägen fram till jobb har sett ut, 
samt om utbildningens relevans för de arbetsuppgifter man har. Detta 
sker via enkätundersökningar, som har karaktär av totalundersökning-
ar av alla som tagit ut examen under den aktuella tidsperioden, dvs. 
drygt 400 000 examinerade per läsår. De genomförs av den nationella 

                                         
38. HSV (2008e; engelsk version 2009d). 
39. HSV (2008f).  
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statistikmyndigheten HESA (Higher Education Statistics Agency). 
Också i Sverige genomförs – vid sidan av de registerbaserade undersök-
ningar som Högskoleverket ansvarar för – enkätundersökningar av lik-
nande slag. Ansvarig för genomförandet är SCB som, vartannat år se-
dan 1996, gör undersökningar riktade till dem som tre år före mättillfäl-
let tagit examen vid yrkesinriktade gymnasieutbildningar respektive 
högskolans grundutbildning och forskarutbildning. 

I Tyskland sker ett omfattande utvärderingsarbete genom enkäter 
både nationellt och vid de enskilda universitet av studenter som avslu-
tat sina studier och har eller söker etablering på arbetsmarknaden. Sär-
skilt bör nämnas det arbete som genomförs vid Internationalen Zen-
trum für Hochschulforschung Kassel (INCHER) vid Universitet i Kas-
sel, under ledning av Harald Schomburg40. De bedriver ett omfattande 
metodologiskt utvecklingsarbete och har publicerat ett stort antal rap-
porter inom området.41 

 
 

                                         
40. Se bl.a. Schomburg (2003). 
41. Se www.incher.uni-kassel.de. 
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Etableringsmått utifrån registerdata  

Fortsättningsvis skall vi huvudsakligen behandla den metod vid etable-
ringsstudier som innebär analyser av registerdata. Vi börjar vår fram-
ställning med att presentera det sätt att mäta etablering på arbetsmark-
naden som utredare på SCB utvecklat på uppdrag av Högskoleverket 
och där metodansatsen är helt inriktad på registerdataanalyser. Vi 
kommer därefter att redovisa resultat från egna bearbetningar av regis-
terdata i Datakällan – där vi utgår från samma typ av mått – för att be-
lysa hur de högskoleutbildades etablering på arbetsmarknaden kan be-
skrivas med denna metodansats. I nästa kapitel kommer vi sedan in på 
en diskussion om för- och nackdelar med etableringsstudier av denna 
typ, för att försöka visa på både de begränsningar och utvecklingsmöj-
ligheter som registerdataanalysen har som undersökningsmetod när det 
gäller etableringsproblematiken. 

HSV:s uppföljning av högskoleexaminerades etablering 
Sedan ett antal år tillbaka publicerar Högskoleverket årligen en rap-
port om högskoleexaminerades etablering på arbetsmarknaden, på ba-
sis av registerdataanalyser som genomförs av Prognosinstitutet vid SCB 
på Högskoleverkets uppdrag.42 

Högskoleverkets etableringsmått 
I rapporterna redovisas hur väl de som under ett läsår examinerats från 
högskola/universitet lyckats etablera sig på arbetsmarknaden ett till ett 

                                         
42. HSV (2003, 2004b, 2005, 2006, 2007d, 2008d, 2009c). Utvecklingsarbetet bakom, 

och framtagandet av, rapporterna har skett i samverkan mellan Avdelningen för 
statistik och analys vid Högskoleverket och Prognosinstitutet vid Statistiska cen-
tralbyrån där Stefan Vikenmark varit ansvarig för SCB:s del i arbetet. 
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och ett halvt år efter examen. Man använder sig därvid av ett mått på 
etableringsgrad som baseras på registeruppgifter om individernas in-
komstförhållanden, arbetslöshetserfarenheter mm. under det kalender-
år (mätåret) som följer på examinationsläsåret. Dvs. för dem som exem-
pelvis examinerades läsåret 2005/2006 (höstterminen 2005 eller vårter-
minen 2006), utgör 2007 det mätår som etableringsmåttet avser och som 
de registerdata som måttet baseras på hänför sig till. Det etablerings-
mått man konstruerat delar in personerna i följande kategorier beroen-
de på hur deras situation under mätåret ser ut enligt registerdata:43 

1. Studerande. Till denna kategori hänförs den som mätåret varit regi-
strerad i högskolans forskarutbildning och den som varit registrerad 
i högskolans grundutbildning samtidigt som studiestöd erhållits, 
samt den som ej varit registrerad i högskoleutbildning men erhållit 
minst 2 000 kronor i studiemedel under året. 

2. Etablerad på arbetsmarknaden. Som etablerad räknas den vars arbets-
inkomst överstiger 181 100 kronor under mätåret och var sysselsatt 
enligt sysselsättningsregistrets definition i november månad och för 
vilken inga registeruppgifter indikerar arbetslöshet eller arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder och som inte var studerande enligt punkt 144 
eller utanför populationen enligt punkt 6.  

                                         
43. De kriterier som anges här är de som tillämpades mätåret 2007, dvs. för dem 

som examinerades läsåret 2005/2006. HSV (2009a, sid. 75f).  
44.  När det gäller den inkomstvariabel – här benämnd arbetsinkomst – som an-

vänds vid konstruktionen av etableringsmåttet kan här påpekas att den förutom 
kontant bruttolön och inkomst av aktiv näringsverksamhet även inkluderar of-
fentliga försörjningsinkomster som är relaterade till aktivitet på arbetsmarknaden, 
som sjukpenning, havandeskapspenning, smittbärarpenning, sjuklönegaranti, skat-
tepliktig arbetsskadeersättning, rehabiliteringsersättning, föräldrapenning vid barns 
födelse och adoption, tillfällig föräldrapenning vid vård av barn samt närstående-
penning. De arbetsmarknadspolitiska åtgärder som används som kriterier i defini-
tionen av måttet för år 2007 är: arbetspraktik, datortek, ungdomsgaranti för ung-
domar 20–24 år, jobb och utvecklingsgaranti, arbetslivsinriktad rehabilitering, ar-
betsmarknadsutbildning, projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning, förbere-
dande utbildning, prova på-plats, internpraktik, lärlingsplats, fördjupad kartlägg-
ning av vägledning samt aktiviteter inom vägledning och platsförmedling. För mer 
information om de variabler som används och en exakt definition av de olika kate-
gorierna, se a.a., sid. 75f. 
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3. Osäker ställning på arbetsmarknaden. Till denna kategori hänförs 
den som inte var studerande enligt punkt 1 och vars arbetsinkomst 
under mätåret låg mellan 153 200 kronor och 181 100 kronor, samt 
icke studerande vars arbetsinkomst översteg 181 100 kronor men för 
vilken det samtidigt finns registeruppgifter som indikerar förekomst 
av arbetslöshet eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller som en-
ligt sysselsättningsregistrets inte klassificerats som sysselsatt i no-
vember månad, samt icke studerande med en lägre arbetsinkomst än 
153 200 kronor som kan betraktas som företagare då de har inkomst 
från aktiv näringsverksamhet. 

4. Svag ställning på arbetsmarknaden. Till denna kategori klassificeras 
den som inte var studerande enligt punkt 1 och som hade en arbets-
inkomst under mätåret som inte översteg 153 200 kronor, samt icke 
studerande vars arbetsinkomst översteg 153 200 kronor samtidigt 
som registeruppgifter visar förekomst av heltidsarbetslöshet eller 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder under mer än 270 dagar. 

5. Utanför arbetsmarknaden. Som stående utanför arbetsmarknaden 
betraktas den som inte definierats som studerande och som inte hade 
någon arbetsinkomst under mätåret och som inte definierats som 
utanför populationen (se nästa punkt). 

6. Ej i populationen. Till denna kategori kategoriseras den som mätåret 
inte var folkbokförd i Sverige den 31 december, samt den som defi-
nierats som ej etablerad under mätåret och vid slutet av påföljande år 
inte var folkbokförd i Sverige, samt den som hade 0 kr i disponibel 
inkomst under mätåret, dvs. den för vilken registeruppgifterna inte 
indikerar någon som helst ekonomisk aktivitet under året. 

Redovisningar baserade på denna typ av mått har publicerats för 
högskoleexaminerade från och med läsåret 1994/1995. Den senaste rap-
porten avser examinerade läsåret 2005/2006, från vilka ovan presentera-
de inkomstkriterier mm. är hämtade. För de olika redovisade årgång-
arna skiljer sig inte bara inkomstgränserna, som räknats om efter vissa 
principer.45 Också vissa avgränsningar och underliggande definitioner 

                                         
45. De inkomstgränser som används räknades till en början upp med en scha-

blon om tre procent per år, men från och med 2006 års rapport om de examinerade 
2002/2003 används istället den genomsnittliga årliga löneökningstakten på arbets-
marknaden som uppräkningsfaktor.  
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har efter hand modifierats något i syfte att förfina och förbättra etable-
ringsmåttet. 

Dataunderlagen för Högskoleverkets och våra etableringsanalyser 
Högskoleverkets redovisningar baseras på analyser av Statistiska Cen-
tralbyråns longitudinella databas LISA, som innehåller en mängd upp-
gifter om utbildning, inkomst och sysselsättning, som samkörts med 
data från yrkesregistret och med högskoleregistrets uppgifter om exa-
mina från högskolan. Motsvarande data från LISA och yrkesregistret 
ingår också i databasen Datakällan som vi använt som underlag för de 
av oss utförda registerdataanalyser som presenteras i denna rapport.46  

Etableringsmåttet i vår registerdataanalys 
I syfte att göra olika analyser med den typ av mått som högskoleverket 
använder i sina årliga redovisningar, har vi utifrån vårt dataunderlag 
skapat ett etableringsmått som i allt väsentligt utgår ifrån den defini-
tion som redovisats ovan. Det är framför allt på två punkter som den 
definition vi använt avviker något. 

Det gäller dels inkomstgränserna som är något annorlunda i vårt 
mått. Vi har utgått från de inkomstgränser som man använde i Hög-
skoleverkets första årsredovisning för examinerade läsåret 1994/1995 
för vilka man undersökte etableringsgraden kalenderåret 1996. I Hög-
skoleverkets definition laborerar man – som framgått av redovisningen 
ovan av kriterierna för de olika kategorierna 2 till 4 – med två in-
komstgränser, en högre och en lägre.47 Vi har beräknat vilken andel av 

                                         
46. Se not 7 på sid. 11 för mer information om Datakällan. 
47. De inkomstnivåer man valt som högre och lägre inkomstgräns i kriterierna 

för de olika etableringskategorierna är naturligtvis inte i någon mening objektivt 
givna eller självklara, utan resultat av lämplighetsbedömningar som gjordes när 
måttet togs fram. Ambitionen var att försöka bestämma inkomstgränserna så att de 
”… inte systematiskt exkluderar vissa grupper av examinerade från möjligheten att 
klassificeras som etablerade, eller omvänt systematiskt inkluderar i grupperna indi-
vider med osäker eller svag ställning.” (HSV 2003, sid. 53). Enligt Stefan Viken-
mark, den utredare vid Prognosinstitutet på SCB som skapat måttet, bedömde man 
exempelvis att det var lämpligt att låta den övre inkomstgränsen – under vilken 
ingen som betraktas som etablerad skulle hamna – ligga på en nivå som motsvarar 
omkring 80 procent av medellönen bland de lägst betalda akademikerna. Därmed 
skulle inkomstgränsen ligga på en nivå som inte innebar att relativt lågbetalda, men 
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genomsnittsårslönen i Sverige som dessa gränser utgjorde 1996 – 63,7 
procent för den övre inkomstgränsen respektive 53,9 procent för den 
lägre – och sedan för varje år som vi definierar ett etableringsmått an-
vänt dessa andelar av det aktuella årets genomsnittsårslön som gräns-
värden.  

Dels gäller det en avvikelse beträffande de personer som ingår i po-
pulationen examinerade ett visst läsår. I Högskoleverkets analyser ut-
går man ifrån samtliga examinerade personer, även de som inte är folk-
bokförda i Sverige examensläsåret eller som har tillfälliga personnum-
mer. Dessa (utländska studenter) finns inte med i vår databas som en-
dast innehåller i Sverige folkbokförda den sista december respektive år. 
Merparten av dessa kommer i Högskoleverkets redovisning att mätåret 
hamna i kategorin ”Ej i populationen”, som därför omfattar fler indi-
vider än den gör i vår klassificering. 

Nämnda avvikelser innebär att de siffror vi kommer att redovisa om 
hur de examinerade fördelar sig över etableringsmåttets olika kategori-
er avviker något från dem som finns i Högskoleverkets rapporter, 
framför allt när det gäller fördelningar beräknade på bastal bestående 
av samtliga examinerade. När bastalet för fördelningen är samtliga exa-
minerade exklusive studerande och exklusive dem som ej tillhör popu-
lationen under mätåret – vilket är fallet i flertalet av Högskoleverkets 
tabeller – så är det mycket små skillnader vad gäller deras och vår be-
räkning av andelen etablerade, vilket framgår av följande diagram (se 
nästa sida). 

När vi fortsättningsvis redovisar analyser där etableringsmåttet an-
vänds så är det genomgående fråga om det etableringsmått vi konstrue-
rat med utgångspunkt i Högskoleverkets mått, så som vi beskrivit 
ovan.  

 

                                                                                                                   
dock heltidsarbetande personer med fast anknytning till arbetsmarknaden, riskera-
de att klassificeras som icke etablerade. 
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Etableringsmåttets utfall 1992–2006
I det följande skall vi först ge en översiktlig sammanfattande resultatre-
dovisning med utgångspunkt från det etableringsmått vi själva kon-
struerat med utgångspunkt i Högskoleverkets mått. Därefter skall vi 
diskutera några olika aspekter på denna typ av registerbaserade mått, 
framför allt vilka förutsättningar och begränsningar de har. 

I Högskoleverkets rapporter finns idag etableringsmåttet redovisat 
för åren 1996 till 2007, dvs. för examinerade från och med läsåret 
1994/1995 till och med läsåret 2005/2006. I vårt dataunderlag saknar vi 
för närvarande möjlighet att studera sistnämnda examinationsårskull. 
Å andra sidan har vi haft möjlighet att undersöka hur det såg ut ett an-
tal år i början på 1990-talet, som inte täcks in av Högskoleverkets rap-
porter. I diagrammet på nästa sida visar vi således hur utvecklingen ter 
sig under tidsperioden 1992–2006. 

Diagrammet visar för varje kalenderår under tidsperioden (mätåren), 
hur samtliga examinerade närmast föregående läsår, fördelar sig över 
etableringsmåttets sex kategorier under mätåret. Den svarta ytan längst 
ner representerar alltså de som, enligt de kriterier vi redovisat, ett till 
ett och ett halvt år efter högskoleexamen kan betraktas som etablerade 
på arbetsmarknaden, uttryckt som andel av samtliga examinerade ak-
tuellt läsår. Det mörkgrå fältet ovanför visar andelen med osäker ställ-
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ning på arbetsmarknaden och nästa ljusgråa fält andelen med svag 
ställning. Andelen som befinner sig utanför arbetsmarknaden represen-
teras av det ofärgade fältet ovanför det ljusgråa. Den gråmelerade ytan 
näst högst upp visar andelen som var studerande under mätåret, och 
fältet högst upp andelen som under mätåret inte längre finns kvar i po-
pulationen, dvs. de som avlidit, de som enligt våra registeruppgifter 
flyttat utomlands, och de som helt saknar ekonomisk aktivitet under 
mätåret enligt våra registeruppgifter, vilket sannolikt i många fall be-
tyder att de inte heller finns kvar i Sverige. 
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Som framgår av diagrammet finns tydliga variationer över tid när 
det gäller hur de examinerade fördelar sig över etableringsmåttets sex 
kategorier. En granskning av hur stor variationen är visar följande. Det 
sista mätåret, som alltså avser etableringsläget år 2006 för dem som av-
lade högskoleexamen hösten 2004 eller våren 2005, klassificeras 65 pro-
cent som etablerade. Motsvarande andel var drygt åtta procentenheter 
högre för dem som examinerades vid millennieskiftet och tio procent-
enheter lägre för dem som examinerades under de ekonomiska krisåren 
1993/1994. 

Omvänt var andelen med osäker eller svag ställning på arbetsmark-
naden, som mätåret 2006 uppgick till 22 procent, lägst (14 procent) för 
examinerade vid millennieskiftet och allra högst (28 procent) för exa-
minerade under nämnda kris år på 1990-talet. Det ofärgade fältet i dia-
grammet som visar andelen som är utanför arbetsmarknaden är vidast 
längst till höger, mätåren 2005 och 2006, då 3,7 procent klassificerades 
till denna kategori, vilket kan jämföras med det år då denna andel var 
som lägst, mätåret 1992, då den uppgick till 2,1 procent. 

Återstår så de två kategorierna som representeras av de två övre fäl-
ten i diagrammet, de som klassificerats som studerande under mätåret 
och de som mätåret inte längre finns kvar i populationen – ett mindre 
antal avlidna samt personer som tillfälligt eller permanent flyttat utom-
lands. Den förstnämnda kategorin utgjorde drygt 7 procent av samtliga 
mätåret 2006 . Detta var också det år som andelen som fortsatte att stu-
dera var som lägst under den studerade tidsperioden, medan den var 
som högst – nära dubbelt så hög eller drygt 13 procent – mätåret 1997. 
Kategorin med personer som ej längre fanns kvar i populationen under 
mätåret utgjorde 1,7 procent av dem som examinerades läsåret 2004/ 
2005, vilket var något lägre än motsvarande högsta andel under den stu-
derade perioden, som uppgick till 1,9 procent mätåren 1998 och 1999. 
Denna kategori var relativt sett minst, 0,8 procent, mätåret 1992.  

De examinerade som klassificeras som studerande eller ej längre till-
hörande populationen under mätåret, redovisas initialt i Högskolever-
kets rapporter men exkluderas sedan i den fortsatta analysen, på så sätt 
att de inte ingår i basen för beräkningar av andelen som ingår i de övri-
ga etableringskategorierna. 

Att de personer exkluderas, vars förhållanden inte kan belysas ut-
ifrån registerdata – då de lämnat Sverige och därmed också sina avtryck 
i de olika svenska dataregistren – kan te sig ofrånkomligt. När det gäll-
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er denna kategori finns dock också en mätproblematik som hänger 
samman med att alla utlandsflytningar inte registreras i folkbokföring-
en. Det är skälet till att definitionen av kategorin som lämnat popula-
tionen inte bara inkluderar personer som enligt folkbokföringen läm-
nat Sverige, utan också personer som antas ha gjort så med ledning av 
att de enligt tillgängliga registeruppgifter helt saknar varje form av in-
komst.48 Om dessa sistnämnda personer inte klassificerats som varande 
utanför populationen skulle de framstå som icke etablerade på den 
svenska arbetsmarknaden samtidigt som de kanske är helt etablerade 
på en arbetsmarknad i ett annat land, vilket i första hand skulle kunna 
antas gälla personer med utländsk bakgrund som lämnar Sverige efter 
examen utan att detta registreras.49 

När det gäller kategorin som klassificeras som (fortsatt) studerande 
finns en annan och mer svårbemästrad typ av problematik. Att de som 
definieras som studerande under mätåret inte får ingå i Högskolever-
kets beräkningar av etableringstalen, kan innebära att de etablerings-
problem som vissa examinerade har underskattas. För en del personer 
kan det ju vara så att man forsätter att studera därför att man har svårt 
att finna ett arbete, trots att det egentligen är vad man helst skulle vilja, 
dvs. att statusen som studerande döljer det faktum att ens arbetsmark-
nadssituation är problematisk.50 Vi kommer längre fram att återkomma 
till denna fråga, liksom till andra problematiseringar av etableringsmåt-
tet. Först skall vi ge en redovisning av hur etableringsgraden utvecklats 
över tid, där vi också belyser eventuella skillnader mellan olika köns- 
och åldersgrupper och mellan grupper med olika etnisk bakgrund. 

                                         
48. Se definitionen av kategori 6 på sid. 47.  
49. HSV (2008d, sid. 7f). Avsaknad av disponibel inkomst som ett kriterium för 

att klassificeras till etableringsmåttets kategori ”Ej i populationen” började tillämpas 
i samband med Högskoleverkets rapport om etableringen på arbetsmarknaden för 
examinerade läsåret 2004/2005. I och med detta menar man sig ha begränsat, om än 
inte helt eliminerat, problemet med personer som lämnar Sverige utan att detta 
registreras i folkbokföringen. A.a. sid. 8. 

50. Redan i sin första rapport om etableringen på arbetsmarknaden pekade man 
själv på detta förhållande, dock utan att tränga djupare in i problematiken. 
HSV (2003, sid. 12).  
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Etableringsgraden 1992–2006 i olika köns- och åldersgrupper 
I diagrammet på sidan 51 visades fördelningen över etableringsmåttets 
alla sex kategorier. I Högskoleverkets redovisningar av etableringsgra-
den låter man, som ovan sagts, beräkningarna baseras på ett underlag 
där kategorin studerande och kategorin som inte längre finns i popula-
tionen ej tas med. Dvs. andelen som redovisas som etablerad på arbets-
marknaden, liksom andelarna som redovisas ha en osäker eller svag 
ställning på arbetsmarknaden eller befinner sig utanför densamma, är 
beräknade utifrån en bas bestående av summan av enbart dessa fyra 
kategorier. 

Utgående från detta sätt att beräkna etableringsgraden har vi under-
sökt hur utvecklingen ser ut för de årskullar som examinerats läsåren 
1990/1991 till 2004/2005. Året då etableringsgraden mäts är alltså kalen-
deråret efter det läsår då examen togs ut. I följande diagram visas etable-
ringsgraden för alla examinerade (de mörkgrå heldragna linjen utan 
brytpunkter), samt för de examinerade fördelade efter den åldersgrupp 
de tillhörde det år som examensterminen inföll.  
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Av diagrammet ovan framgår att enligt detta sätt att mäta så har 
merparten av de examinerade lyckas väl med att etablera sig på arbets-
marknaden inom ett till ett och ett halvt år efter examenstillfället. Sam-
tidigt framgår att etableringsframgången fluktuerat kraftigt under den 
femtonårsperiod som vi studerar: Från ett relativt högt utgångsläge 
mätåret 1992 (76 procent etablerade) ned till ett lägsta värde mätåret 
1994 (64 procent) varefter en uppgång sker till ett högsta värde mätåret 
2001 (ca 82 procent), och en ny nedgång fram till mätåret 2005 (70 pro-
cent), följd av en liten uppgång det sista mätåret till knappt 72 procent. 
En förklaring till etableringsandelens utveckling kan vara variationer i 
den allmänna ekonomiska konjunkturen. På längre sikt kanske också 
strukturförändringar i ekonomin spelar in liksom det växande antalet 
studerande och examinerade vid högskolan som kan tänkas komma att 
medföra en ökad konkurrens på akademikerarbetsmarknadens utbuds-
sida och bidra till att fler upplever problem under etableringsprocessen. 

Diagrammet visar också att utvecklingen varit något olika för olika 
examinerade åldersgrupper. Minskningen i etableringsgrad i början på 
1990-talet varade flera år längre bland de examinerade som var 31 år el-
ler äldre vid examenstillfället jämfört med dem som var yngre. För de 
äldre vänder kurvan inte uppåt förrän vid mätåret 1997, medan den 
vände uppåt redan 1994 för de båda yngre åldersgrupperna. Som vi, på 
nästföljande två sidor, kan visa i ett könsuppdelat diagram var det de 
äldre nyexaminerade kvinnorna som hade fortsatta etableringssvårighe-
ter under dessa år, troligen som en konsekvens av de betydande ned-
skärningarna inom den av kvinnlig arbetskraft dominerade offentliga 
sektorn. 

Det kan också noteras att de examinerade som tillhörde den yngsta 
åldergruppen vid examinationstillfället och hade de lägsta etableringsta-
len under 1990-talets första hälft, kom att tvärt om ha de högsta under 
en följd av år från och med mätåret 1998. Under de tre sista mätåren 
som redovisas i diagrammet, åren 2004–2006, var dock etableringsgra-
den, precis som vid tidsseriens början, åter högst bland dem som till-
hörde den äldsta åldersgruppen när de tog ut sin examen.   

I följande tre diagram finns en könsuppdelad redovisning av etable-
ringsgraden i de tre åldersgrupperna för de årskullar som examinerats 
läsåren 1990/1991 till 2004/2005.  
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Av diagrammen kan vi utläsa att en könsmässig variation i andelen 

etablerade på arbetsmarknaden framför allt finns i de båda yngre ål-
dersgrupperna och att detta gäller mätåren under 1990-talets senare 
hälft och början av 2000-talet. Det sista studerade mätåret 2006, som 
alltså avser dem som examinerats läsåret 2004/2005, var skillnaderna i 
etableringstal mellan könen relativt små i den äldsta och yngsta ålders-
gruppen – ca tre procentenheter till männens fördel bland de yngre och 
ca två procentenheter till kvinnornas fördel bland de äldre. I mellanål-
dersgruppen, bland dem som var 26–30 år vid examenstillfället, var 
skillnaden i etableringsandel mer påtaglig innebärande att drygt sju 
procentenheter fler av männen var etablerade under mätåret jämfört 
med kvinnorna. 

Etableringsgraden 1992–2006 i grupper med olika etnisk bakgrund 
Som vi visade i ett tidigare kapitel (se sid. 18) finns ett över tid ökande 
inslag av personer med någon form av utländsk bakgrund bland dem 
som avlägger högskoleexamen. I följande diagram redovisas en analys 
av etableringsgraden varje mätår 1992–1996 för de fyra kategorier som 
de examinerade indelats i med hänsyn till den etniska bakgrund de har. 
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Av diagrammet ovan framgår att andelen etablerade varje mätår var 

högst bland dem med ”helsvensk” bakgrund, och allra lägst bland dem 
som är födda utomlands, de som brukar benämnas ”första generatio-
nens invandrare”. Sista mätåret i tidsserien skiljer det mer än femton 
procentenheter mellan dessa två kategorier när det gäller andelen som 
lyckats etablera sig på arbetsmarknaden ett till ett och ett halvt år efter 
examenstillfället. 

Värt att notera är att alltså även de personer som ibland benämns 
”andra generationens invandrare”, dvs. de som är födda i Sverige men 
vars föräldrar är födda utomlands, varje mätår har en lägre etablerings-
grad än de examinerade med ”helsvensk” bakgrund, och att detsamma 
gäller för personer födda i Sverige med en förälder av svensk och en av 
utländsk börd. 
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Även om en mer grundlig analys, där man kontrollerar för vilka ut-
bildningar som de olika kategorierna examinerats inom, skulle krävas 
för att säkert belägga att utländsk härkomst är en faktor som försvårar 
etableringen efter högskoleexamen, pekar de här redovisade resultaten 
onekligen i den riktningen.51 

Självklart finns det många andra intressanta jämförelser som kan gö-
ras beträffande etableringsgraden än de vi redovisat i detta kapitel. Gi-
vetvis gäller detta inte minst jämförelser mellan grupper med olika ut-
bildningar. Det förekommer, som man kan förvänta, en betydande 
spridning i etableringsmönstren mellan olika examensområden, vilket 
utförligt redovisas i Högskoleverkets rapporter. Bland dem som exem-
pelvis examinerats som läkare, specialpedagoger, psykoterapeuter och 
logopeder 2004/2005 var 90 procent eller mer etablerade 2006, medan 
bara 30 procent bland dem som hade konstnärlig examen eller examen 
som tandtekniker var etablerade vid samma tidpunkt.52 Man kan, för 
att ta ytterligare ett exempel, även jämföra etableringsgraden för exa-
minerade vid olika lärosäten. Då Högskoleverkets etableringsrapporter 
innehåller omfattande redovisningar av sådana jämförelser har vi valt 
att lämna dem utanför vår framställning här. 

 
 

                                         
51. Vissa analyser av den här typen har gjorts i Högskoleverkets etableringsrap-

porter. Se t.ex. HSV (2005, sid. 23f) där man jämför hur personer med samma exa-
menskod men med olika etnisk bakgrund lyckats etablera sig och konkluderar att: 
”Sammantaget tyder skillnader i etableringen – eller i icke-etableringen – mellan 
examinerade med svensk respektive utländsk bakgrund på att de senare har svårare 
att etablera sig på arbetsmarknaden. Eftersom det handlar om personer som har 
genomgått samma utbildning, och härigenom är lika i det avseende som är mest 
relevant i förhållande till arbetsmarknaden, är det svårt att förklara skillnaderna på 
annat sätt än att det förekommer diskriminering på den svenska arbetsmarkna-
den.” Se även Sidebäck, Sundbom och Vikenmark (2000). 

52. HSV (2008d, sid. 15). 
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Möjligheter och begränsningar med
registerdataanalys 

Som den tidigare genomgången visat utgör registerdataanalysen endast 
en av flera metoder vid studium av högskoleutbildades etablering på 
arbetsmarknaden. Den utgör en metod som kan vara användbar för att 
belysa vissa aspekter av etableringsproblematiken medan den är mindre 
lämpad att belysa andra. I detta kapitel skall vi diskutera de begräns-
ningar och möjligheter som generellt är förbundna med studier basera-
de på registerdata, liksom mer specifikt olika aspekter på den typ av 
etableringsmätningar som vi redovisade i föregående kapitel. 

Generella för- och nackdelar  
Den typ av registerdata som finns i centrala svenska register utgör en 
unik resurs för samhällsvetenskaplig och medicinsk forsknings- och 
utredningsverksamhet. Detta framhölls t.ex. av Vetenskapsrådet i en 
utlysning för ett par år sedan där man i utlysningstexten uttryckte sig 
på följande sätt:  

Under de senaste åren har en rad utredningar inom och utanför Veten-
skapsrådet påpekat att dagens svenska register, som omfattar hela be-
folkningen, är en underutnyttjad guldgruva för forskning. I en alltmer 
internationaliserad data- och forskningsmiljö kan de svenska registren 
komma att öka sin betydelse som värdefulla källor för ny kunskap 
även långt utanför Sveriges gränser. Ur svensk synpunkt är det angelä-
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get att tillvarata möjligheten till bättre nationellt och internationellt 
utnyttjande av svenska registerdata. 

53
 

En första uppenbar fördel med registerdata är att de redan finns. I 
stället för att enskilda forskare eller utredare börjar sina studier med att 
sätta igång kostsamma och tidskrävande datainsamlingar med olika me-
toder, kan de i många fall vända sig till olika centrala dataregister som 
erbjuder tillgång till färdiginsamlade datamängder inom det aktuella 
undersökningsområdet. Det är alltså ett kostnadseffektivt sätt att få ett 
dataunderlag för den studie man vill genomföra – förutsatt givetvis att 
det finns relevanta registerdata inom det område man är intresserad av. 

En annan fördel är att man i stor utsträckning slipper problem med 
bortfall av uppgifter som ofta kan vara mycket besvärande när man 
använder sig av olika datainsamlingstekniker riktade till urvalspopula-
tioner. 

I stor utsträckning innehåller registerdatamängderna totalräknad sta-
tistik, dvs. uppgifter om samtliga de objekt som statistiken avser, så-
som individer, arbetsställen och företag. Denna egenskap hos registren 
möjliggör långtgående nedbrytningar av materialet på olika delredo-
visningskategorier, och möjliggör därmed analyser som knappast kan 
göras med undersökningspopulationer av den storlek som är vanliga 
vid urvalsbaserade datainsamlingsmetoder. 

Ytterligare en viktig egenskap hos de svenska centrala dataregistren 
är att de ingående objekten, t.ex. individer eller företag, har en och 
samma identitet (t.ex. personnummer, organisationsnummer) i en rad 
olika register med olika innehåll. Identiteten bibehålls också oftast över 
tid. Det gör det möjligt att samköra olika register och genomföra lon-
gitudinella analyser. 

Naturligtvis finns det begränsningar och nackdelar med registerdata. 
Det finns ju inte registerdata om allting och i huvudsak gäller att stati-
stiken är insamlad och kategoriserad efter administrativa informations-
behov, vilket kan begränsa användningen för andra kunskapssyften. 
En annan begränsning gäller uppgifternas aktualitet. Det tar sin tid in-
nan uppgifterna från de statistikförande myndigheterna har kunnat 
sammanställas och göras tillgängliga för analys. När det exempelvis 
gäller inkomstuppgifter som härrör ur skattemyndigheternas register 

                                         
53. Vetenskapsrådets utlysning hösten 2008: ”Rambidrag inom SIMSAM – Swe-

dish initiative for research on microdata in the social and medical sciences.” 
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måste hela taxeringscykeln genomlöpas och avslutas innan uppgifterna 
kan läggas in i den typ av databaser som LISA – den databas som ligger 
till grund för Högskoleverkets etableringsanalyser – utgör. I allmänhet 
får man räkna med att de registerdata som är tillgängliga för analys 
hänför sig till förhållanden några år bakåt i tiden. Således kommer ana-
lysernas aktualitetsvärde att vara begränsat, vilket gör att de inte kan 
fungera som underlag för nulägesbeskrivningar, rådgivning kring aktu-
ella spörsmål etc. Istället kan registerdata utgöra bra underlag för olika 
typer av sambandsanalyser och studier av olika utvecklingsförlopp. 

Registerdata som underlag  
När det mer specifikt gäller det område som vi här avhandlar, möjlig-
heter att mäta och beskriva etableringen på arbetsmarknaden, finns 
förutom de ovan nämnda generella för- och nackdelarna med register-
dataanalysen ytterligare några saker att peka på. 

I huvudsak lämpar sig registerdataanalyser väl för att utläsa mer 
långsiktiga och generella utvecklingsförlopp på makronivå. Men även 
vid studiet av små avgränsade studentgrupper kan informationstillskot-
tet bli av stort värde. Särskilt gäller det vid longitudinella studier, där 
även små välavgränsade grupper kan följas över tid.  

Registerdataanalyser har en fördel inte minst när det gäller det syfte 
med etableringsstudier som vi i ett tidigare kapitel benämnde Kunskaps-
underlag om högutbildades arbetsmarknad (sid. 36), dvs. för att få kun-
skap om hur arbetsmarknaden för högutbildade ser ut och utvecklas i 
olika avseenden, då de kan baseras på longitudinella data om samtliga 
individer och deras positionering på arbetsmarknaden. 

Det är också viktigt att vara medveten om registerdataanalysens 
räckvidd och djup när det gäller att förstå etableringsprocessen. I Hög-
skoleverkets etableringsrapporter redovisas hur andelen etablerade va-
rierar mellan olika högskolor och universitet liksom möjliga tolkning-
ar av sådana jämförelser.54 I likhet med vad som sades i Högskolever-
kets utvärdering av rankning så framhålls också i etableringsrapporter-
na att tydliga slutsatser är svåra att dra:  

                                         
54. I HSV:s rapporter redovisas etableringsutfallet efter examen, lärosäte och 

kön, samt – för dem som kategoriseras som etablerade – också efter yrke och yr-
kets kompetenskrav. 
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Sannolikt bör man vara försiktig med att tillgripa den mest spektaku-
lära förklaringen – att skillnader i etableringsgrad beror på skillnader i 
hur arbetsmarknaden eller arbetsgivarna värderar examina vid olika lä-
rosäten. I allmänhet torde utbildningsvolymen på orten i relation till 
storleken på den lokala arbetsmarknaden vara av större betydelse för 
hur snabbt etableringen går. Det gäller särskilt kort tid efter examen. 
Olika delarbetsmarknader kan också befinna sig i olika faser i kon-
junkturcykeln. Det gäller exempelvis arbetsmarknaden inom vård- och 
omsorgsområdet som haft en sämre utveckling än arbetsmarknaden 
inom IT-området det senaste året. Studenter som befinner sig nära en 
relativt stor och stark arbetsmarknad, och därmed inte behöver flytta 
ifrån studieorten, tenderar att etablera sig snabbare än andra. … Mest 
avgörande för hur etableringsbilden ser ut för examinerade från olika 
lärosäten är dock utbildningsmixen vid lärosätet.55 

Vi vill gärna instämma i denna reservation. Eftersom en registerdata-
analysbaserad indikator på etableringsgrad är svår eller omöjlig att 
knyta på ett tydligt sätt till kvaliteten på enskilda högskolor och en-
skilda utbildningar finns anledning att här ifrågasätta ambitionen att 
utveckla registerdataanalysen i just detta syfte.56 

Möjligheter och begränsningar i HSV:s studier  
Högskoleverkets redovisningar utgör ett bra exempel på de möjligheter 
som registerbaserade analyser erbjuder när det gäller att få kunskap om 
högskoleutbildades etablering på arbetsmarknaden. Det mål man satte 
upp när arbetet inleddes var att ”… försöka hitta någon eller några in-
dikatorer som speglar hur snabbt övergången till arbetsmarknaden sker 
för studenter med olika utbildning, vilka problem de möter på vägen 
ut i arbetslivet – och vilka förändringar som sker från en period till en 
annan”.57 Med en väl genomtänkt och systematiskt utprövad ansats har 
man lyckats utnyttja befintliga svenska dataregister på ett innovativt 
sätt för att ta fram en ny typ av statistisk redovisning på ett område 
som tidigare varit svagt representerat i den löpande statistiken. 

Men det dataregisterunderlag man utgår ifrån och den metod man 
valt att använda sig av rymmer också vissa brister och begränsningar. 

                                         
55. HSV (2008d, sid. 31). 
56. Jämför Högskoleverkets rapport HSV (2008e). 
57. HSV (2003, sid. 7). 
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En hel del av dessa har man också själv pekat på, särskilt i publikations-
seriens inledande rapport.58 

En begränsning i materialet är att variablerna i allmänhet refererar 
till kalenderåret som mätperiod, vilket bl.a. gäller för inkomst- och ar-
betslöshetsuppgifter. Det är dock den typen av data som både Högsko-
leverket och vi är hänvisade till att använda för att försöka skapa en 
bild av etableringsprocessen. Det finns inte heller några data som di-
rekt anger när en anställning börjar och slutar. Även med den variabel 
som anger personens yrke – som i sammanhanget är intressant då den 
kan ge en bild av om etableringen korresponderar emot personens ut-
bildning – finns problem. Den yrkesuppgift som finns härrör ur det 
yrkesregister som sedan 2001 är under uppbyggnad vid SCB och där 
grunddata hämtas från lönestatistik och enkäter. Ingen fullständig upp-
datering av uppgifterna sker varje år, varför det blir ett bortfall som är 
särskilt stort för individer som är nytillkomna på arbetsmarknaden. 
För de högskoleexaminerades del gäller därför att yrkesuppgift saknas 
för en relativt stor andel av dem som klassats som etablerade under 
mätåret. 

En annan typ av problem gäller själva examinationstidpunkten. Det 
behöver t.ex. inte vara så att examinationen sker vid den tidpunkt då 
själva studierna faktiskt avslutas. En del väntar med att ta ut examen 
tills långt efter det att de redan är etablerade på arbetsmarknaden.59 Vi 
kommer i nästa kapitel att redovisa en av oss utförd registerdataanalys 
som visar hur vanligt det är att man är etablerad redan under examina-
tionsläsåret och ibland till och med ett eller flera år innan dess, liksom 
hur etableringsgraden kalenderåret efter examinationsläsåret skiljer sig 
mellan dessa ”före-etablerade” personer och de som ej redan är etablera-
de vid examenstillfället. 

Det kan också förekomma att vissa fortsätter att studera efter avlagd 
examen på grund av att arbetsmarknadsläget är sådant att det är svårt 
att få arbete. De kommer då att hamna i etableringsmåttets studeran-
dekategori, tillsammans med dem som fortsätter att studera i enlighet 
med sina studieplaner, utan att förmärkas som personer med etable-

                                         
58. HSV (2003). 
59. Att en stor andel av de högskolestuderande avslutar sina studier utan en for-

mell examen har bl.a. påvisats och diskuterats i en doktorsavhandling som lades 
fram förra året, Holzer (2009).  



Möjligheter och begränsningar… Högskoleutbildades inträde på arbetsmarknaden 

66 

ringsproblem. Som vi tidigare kunna visa beträffande etableringsmåt-
tets utfall åren 1992–2006 varierar andelen som klassificeras som stude-
rande en hel del mellan åren och är nästan dubbelt så hög det år den är 
som högst jämfört med det år den är som lägst. 

Ytterligare en aspekt på examinationstidpunkten är att man i hög-
skoleverkets redovisning utgår från alla examinerade under ett läsår, 
dvs. examinerade både under t.ex. höstterminen 2004 och vårterminen 
2005. Det kan därmed skilja åtminstone ett halvår mellan examenstid-
punkt (hösten 2004 eller våren 2005) och det kalenderår (2006), då eta-
bleringen på arbetsmarknaden mäts. Andelen höst- och vårterminsex-
aminerade varierar en hel del mellan olika högskolor och utbildningar 
och studenterna från sådana med hög andel vårterminsexaminationer 
har således haft en kortare tid på sig att bli etablerade jämfört med dem 
med hög andel höstterminsexaminationer. 

Ytterligare ett förhållande som kan vara värt att uppmärksamma när 
det gäller högskoleverkets redovisningar, är att de helt utelämnar frå-
gan om hur etableringen på arbetsmarknaden ser ut för dem som stu-
derar vid högskola men aldrig tar ut någon examen. I nästa kapitel 
kommer vi att redovisa en analys som visar hur många personer det 
finns som bedrivit högskolestudier många terminer utan att nå fram 
till en examen (se sid. 70ff). 

Etablering innan eller utan examen 
När man skall försöka mäta etableringen med utgångspunkt i examina-
tionstillfället finns alltså bl.a. nedanstående tre möjliga förhållanden att 
beakta, vid sidan av det som tänks vara etableringsmätningens ”nor-
malförhållande” – att man studerar hur examinerade icke-etablerade 
personer som söker sig ut på arbetsmarknaden lyckas med detta:  

Etableringen sker innan examen tas ut, t.ex. därför att man efter en 
fullföljd utbildning kan etablera sig på arbetsmarknaden utan att 
visa upp en examen. Somliga hämtar aldrig ut sitt examensbevis 
medan andra avvaktar med detta tills dess ett läge uppstår där man 
tycker sig ha skäl att göra det. 
Högskolestudierna avslutas utan examen i enlighet med de egna 
studieplanerna eller därför att man misslyckas med att nå fram till 
en examen.  
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En viss etablering sker i form av en mer eller mindre omfattande 
förvärvssituation under utbildningstiden (undersökningar pekar på 
att dagens studenter i allt högre utsträckning väljer att komplettera 
sina inkomster under studietiden och under längre ledigheter med 
olika sysselsättning). 

I dessa tre fall är etableringen på arbetsmarknaden inte direkt relate-
rad till ett visst examenstillfälle, och de situationer de representerar 
skulle kunna bli bättre belysta än de idag blir i exempelvis Högskole-
verkets redovisningar. Det första fallet kan belysas med den typ av re-
gisterbaserade etableringsmått som vi presenterat ovan genom att mäta 
etableringssituationen också vid examinationstidpunkten och/eller 
åren innan denna tidpunkt. I det andra fallet är det svårare att avgränsa 
populationen, då många olika möjliga fall kan föreligga: allt ifrån hög-
skolestuderande utan avsikt att ta högskoleexamen eller personer som 
med en oavslutad utbildning ändå får arbete inom sitt utbildningsval 
till rena studiemisslyckanden. Utifrån registerdata om registrering och 
erhållna poäng vid högskolan finns dock möjlighet att ge kategorin en 
viss belysning, så som vi kommer att visa i nästa kapitel. Det tredje fal-
let bör gå att åtminstone delvis belysa med den typ av dataunderlag 
som etableringsmåttet nyttjar sig av, medan en mer fullständig analys 
kanske kräver andra typer av dataunderlag. 

Etablering på längre sikt 
Det finns också möjlighet att utveckla ”efter-examen-analysen”, där det 
i första hand handlar om att se etableringsprocessen som en process i 
flera led. I en allmän mening kan man tala om att det finns moment av 
etablering och re-etablering på arbetsmarknaden under individens hela 
yrkesverksamma liv. Det finns dock anledning att anta att etablerings-
mönster även i ett mer begränsat avseende kräver uppföljning över 
längre tid. Genom att följa upp etableringsprocessen under längre tid så 
kan också långtidseffekter tillföras utvärderingen. En tes som kan vara 
värd att testa är i vilken utsträckning som goda och dåliga spiraler i eta-
bleringen kan uppstå, dvs. kan en tidigt lyckad etablering ge karriär-
fördelar och omvänt kan tidiga problem i etableringsprocessen även-
tyra den framtida karriären på arbetsmarknaden. Ett sätt att illustrera 
en första analysansats i den riktningen framgår av följande figur:  
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Figur 3:  Några etableringstyper i ett longitudinellt perspektiv. 

       Tidpunkt 2 
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 1
 Etablerad Ej etablerad 

Etablerad Lyckad etablering Problemetablering 

Ej etablerad Fördröjd etablering Misslyckad etablering 

 
I registerdataunderlaget finns goda möjligheter att analysera etable-

ringsförloppet över längre tid. T.ex. att analysera hur långvarig etable-
ringsprocessen är för dem som inte lyckats etablera sig kalenderåret 
efter examensläsåret eller i vilken utsträckning de som definieras som 
etablerade också fortsätter att vara etablerade under flera efterföljande 
år. Genom att i högre grad än hittills utnyttja de longitudinella analys-
möjligheter som befintliga registerdata erbjuder kan sådana frågor be-
lysas. I nästa kapitel redovisar vi en analys där vi för olika årskullar 
undersökt hur etableringsförhållandena utvecklas över tid, i termer av 
om etableringen är lyckad, fördröjd, problematisk eller helt misslyckad 
på fem års sikt, dvs. vi har fyllt fyrfältstabellen ovan med faktiska ana-
lysresultat (sid. 84ff).  
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Några resultat från registerdataanalyser 

I detta kapitel skall vi redovisa resultat från ett antal registerdataanaly-
ser som belyser olika begränsningar och utvecklingsmöjligheter med 
den typ av etableringsmått som vi diskuterade i föregående kapitel. Av-
sikten med redovisningen är att presentera ett antal exempel på analy-
ser som kan bidra till att komplettera, fördjupa och vidareutveckla de 
registerdatabaserade mätningar av etableringsprocessen som hittills ge-
nomförts.  

Vi inleder med att redovisa några analyser som anknyter till några av 
de problematiska aspekter på etableringsmåttet som vi diskuterade i 
föregående kapitel och som har att göra med examination och exa-
mensläsår som utgångspunkt för mätningarna av etablering kalender-
året efter examensläsåret. Därefter försöker vi belysa om det finns 
samband mellan etableringsproblem och återupptagande av högskole-
studier efter examen. I efterföljande avsnitt redovisar vi hur etable-
ringsförhållandena ter sig på fem års sikt på basis av longitudinella ana-
lyser av förhållandena för olika årskullar examinerade. I det avslutande 
avsnittet presenteras några analyser som handlar om geografisk rörlig-
het i samband med etableringen på arbetsmarknaden. 

Etablering i relation till examen och examensår  
Under denna rubrik kommer vi att ta upp tre olika aspekter på den 
typ av uppföljning av högskoleutbildades etablering på arbetsmarkna-
den som utgår från dem som examineras ett visst läsår. Dels det förhål-
landet att man definitionsmässigt inte kommer att få någon belysning 
av de personer som bedrivit högskolestudier utan att denna avslutas 
med en examen. Hur många personer är det fråga om och hur kan de-
ras etablering på arbetsmarknaden beskrivas? Dels skall vi för det andra 
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se vad det innebär att den population vars etablering man mäter består 
av examinerade ett helt läsår, dvs. examinerade både under hösttermi-
nen och under den efterföljande vårterminen. Skiljer sig etablerings-
graden, mätt kalenderåret efter examensläsåret, mellan höst- och vår-
terminsexaminerade? Dels och slutligen skall vi redovisa en analys där 
vi undersöker hur etableringsgraden ser ut redan under examinations-
läsåret och åren dessförinnan. Hur vanligt är det att man redan är eta-
blerad vid examenstillfället och hur är etableringsgraden under mätåret 
för den grupp som inte redan är etablerad när de tar ut sin examen, 
dvs. de som verkligen är nytillträdande på arbetsmarknaden? 

Högskolestuderande som ej avlägger högskoleexamen 
Högskolestudier mynnar inte alltid ut i en examen. Somliga bedriver 
högskolestudier utan att alls ha som mål att nå fram till en examen. 
Andra har svårt att klara av studierna och misslyckas med att erövra 
den examen som de planerat att studierna skulle resultera i. Vissa 
genomför sina studier på ett lyckat sätt fram till examen men låter av 
olika skäl bli att ta ut sin examen – de kanske får ett arbete som de vill 
ha, utan att behöva visa upp ett examensbevis och skjuter uttagandet av 
examen på framtiden. 

Utifrån de uppgifter vi har i vår databas om registrering och exami-
nation vid högskola från och med vårterminen 1990 till och med höst-
terminen 2006, har vi möjlighet att ge en belysning av hur många per-
soner det rör sig om som studerat vid högskola utan att examineras. Vi 
kan däremot inte utifrån de data som vi har tillgängliga säga något om 
vilken typ av icke-examinerade det är fråga om i termer av de exempel-
fall som nämnts ovan, dvs. om det är fråga om kortare inhopp på en-
staka kurser, studiemisslyckanden, eller studier som lett så långt att 
man faktiskt skulle kunna ta ut en examen.60 

När vi fokuserar på de personer som studerat vid högskola men ej 
tagit någon examen, genom att analysera registeruppgifter om registre-
ring och examinering, vill vi ha en tidsmarginal mellan uppgiften om 
sista terminen vid högskolan och en tänkbar examinationstidpunkt, så 

                                         
60. I vår databas har vi inga uppgifter om vilka kurser och program som man va-

rit registrerad vid eller hur många poäng man tagit, men sådana uppgifter finns i 
princip tillgängliga i centrala dataregister, varför det vore möjligt att utföra mer 
fördjupade analyser av de icke-examinerade än vi här kan göra. 
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att vi inte får med personer som är mitt uppe i sina studier men ännu 
inte hunnit så långt att det blivit examensdags. Därför väljer vi att här 
definiera de icke examinerade personerna med högskolestudier bakom 
sig, som de som studerat minst en termin vid högskola under perioden 
1990–2001, och som ännu år 2006 inte tagit ut någon examen och som 
inte heller varit registrerade som forskarstuderande någon termin.   

I följande diagram visas hur många personer det är som uppfyller 
detta villkor och hur många terminers högskoleregistrering det varit 
fråga om.  

 
Som diagrammet visar har drygt en halv miljon personer som varit 

registrerad minst en termin vid högskola mellan vårterminen 1990 och 
höstterminen 2001 utan att de fram till höstterminen 2006 tagit ut nå-
gon examen. Det är fråga om fler kvinnor än män, drygt 285 000 jäm-
fört med drygt 220 000. Männen är dock fler än kvinnorna när det gäll-
er många terminers högskoleregistrering utan examen: av dem med 
minst sex terminer vid högskola är drygt 63 000 män och drygt 60 000 
kvinnor. Om vi ser till alla med högskoleerfarenhet som ej lett fram 
till examen gäller att det för ca 61 procent har varit fråga om högst tre 
terminer vid högskola, för knappt 40 procent fyra terminer eller mer, 
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för nästan en fjärdedel sex terminer eller mer och för knappt 14 pro-
cent minst åtta terminer. 

Den fjärdedel som har minst 6 terminer vid högskola – en tid vid 
högskola som med normalstudietakt skulle kunna ge 12061 poäng, dvs. 
det poängtal som tidigare krävdes för exempelvis en kandidatexamen – 
representerar nästan 124 000 personer. Hur det har gått för dem att eta-
blera sig på arbetsmarknaden efter högskolestudierna kan vi försöka 
belysa genom att använda det etableringsmått som vi tidigare redovisat 
och undersöka situationen som den såg ut kalenderåret efter det läsår 
man var registrerad för sista gången under den period vi studerar. 

Vår analys visar att av dem vars sista termin vid högskolan inföll un-
der läsåret 2000/2001 var ca 66 procent etablerade på arbetsmarknaden 
mätåret 2002.62 Bland dem som dessutom tog examen samma läsår var 
andelen betydligt högre, eller 83 procent mätåret 2002. 

Hur utvecklingen av etableringsförhållandena ser ut över tid, för 
dem som har minst sex högskoleterminer men ingen examen visas i 
följande två diagram (se nästa sida), där också en jämförelse görs med 
dem som tagit högskoleexamen. Det övre diagrammet visar utveck-
lingen för män, det nedre motsvarande för kvinnor. 

En jämförelse mellan dem utan examen i de båda diagrammen visar 
att männen lyckats bättre med sin etablering än kvinnorna samtliga 
mätår, även om skillnaden mellan könen är liten det sista mätåret. Det 
år skillnaden var som störst – mätåret 1999 – var etableringsgraden för 
de ej examinerade nio procentenheter högre bland männen. Jämförel-
sen mellan icke examinerade och examinerade visar i sin tur att skillna-
den i etableringsgrad dem emellan under många år är betydande både 
bland män och bland kvinnor. Som mest skiljer det nästan 19 procent-
enheter bland männen och 16–17 procentenheter bland kvinnorna.  

                                         
61. Tidigare gav en termins fullgjorda heltidsstudier 20 poäng och tre års full-

gjorda heltidsstudier 120 poäng. Idag ger motsvarande studieinsats 30 poäng respek-
tive 180 poäng. 

62. Se tabell B10 i tabellbilagan. Andelen etablerade är beräknad som andel av 
samtliga som tillhörde någon av etableringsmåttets kategorier exklusive kategori 1 
och kategori 6 (se sid. 46–47 där kategorierna definieras). 
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Den här redovisade analysen skall i första hand ses som ett exempel 
på att det går att beskriva etableringsförhållandena också för de perso-
ner som studerar vid högskola utan att studierna resulterar i en hög-
skoleexamen, med motsvarande mätmetod som används för dem som 
examineras ett visst läsår. Analyserna kan fördjupas om de också kan 
baseras på uppgifter – som i princip är tillgängliga, men dock inte finns 
i vår underliggande databas – om de ej examinerade högskolestuderan-
des utbildningsinriktning, genomgångna kurser och kurspoäng etc. Det 
skulle också vara av intresse försöka belysa varför så pass många hög-
skolestuderande med åtskilliga terminer vid högskola inte tar ut en exa-
men – alternativt inte når fram till vad som krävs för att ta ut en exa-
men – men för detta krävs andra metodansatser än dataregisteranaly-
sen. 

Etableringsgrad för hösttermins- och vårterminsexaminerade 
Som vi tidigare påpekat utgår man i högskoleverkets mätning av eta-
bleringsgraden ifrån alla examinerade under ett läsår, dvs. examinerade 
under både höstterminen och vårterminen. Det kan därmed mellan 
olika personer skilja åtminstone ett halvår mellan examenstidpunkt 
och det kalenderår efter examensläsåret då etableringen på arbetsmark-
naden mäts. Vårterminsexaminerade har således haft en kortare tid på 
sig att bli etablerade jämfört med höstterminsexaminerade. 

För att belysa i vilken mån detta kan påverka mätresultaten har vi 
undersökt hur förhållandena såg ut för den sista årskullen examinerade 
som vi har i vårt dataunderlag, de som examinerades läsåret 2004/2005. 
Vi begränsar oss till de trettio största – vad gäller antalet examinerade 
personer – högskolorna i vår analys. 

I diagrammet på nästa sida visas hur andelen med höstterminsexa-
men respektive vårterminsexamen ser ut i de undersökta högskolorna, 
rangordnade efter andelen med examen på hösttermin. I genomsnitt 
uppgår andelen examinerade under läsårets hösttermin till ca 39 pro-
cent. Andelen varierar dock kraftigt mellan högskolorna. Lägst var an-
delen på Mitthögskolan där ca 27 procent av läsårets examinerade tog 
ut sitt examensbevis på höstterminen, medan den var högst på Chal-
mers där en dubbelt så hög andel, 55 procent var examinerade på höst-
terminen. 
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Skiljer sig då etableringsgraden när höst- och vårterminsexaminerade 
jämförs? I diagrammet på nästa sida visas hur stor andel i respektive 
kategori, som enligt det mått vi använder (se sid. 48ff), var etablerade 
på arbetsmarknaden under det mätår som infaller kalenderåret efter 
examensläsåret. Högskolorna är i diagrammet rangordnade efter diffe-
rensen i andelen etablerad bland höst- respektive vårterminsexaminera-
de. För flertalet högskolor gäller att differensen var positiv, dvs. ande-
len etablerade var högre bland dem som tagit ut sin examen på hösten. 
Detta gäller ungefär sju av tio högskolor, även om skillnaden var rela-
tivt liten i några fall. Störst är differensen i etableringsandel mellan 
höst- och vårterminsexaminerade bland dem som lämnade högskolan i 
Gävle, där det skiljer tio procentenheter till de höstexaminerades för-
del. Andra högskolor med relativt stor differens i etableringsgrad – fem 
procentenheter eller mer – är högskolorna i Jönköping, Skövde, Karl-
stad, Luleå och Kalmar. En differens i samma storleksordning i motsatt 
riktning, dvs. innebärande att etableringsandelen är högre bland vår- än 
bland höstterminsexaminerade, återfinns endast när det gäller högsko-
lan i Kristianstad. 

I genomsnitt gäller för de trettio undersökta högskolorna att andelen 
som var etablerade på arbetsmarknaden kalenderåret efter examensläs-
året uppgick till knappt 74 procent bland dem som tog ut examen på 
höstterminen och drygt 71 procent bland dem som tog ut den på vår-
terminen det aktuella läsåret.  

Så ser alltså variationerna i etableringsgrad under mätåret ut när vi 
som här jämför de sammantagna grupperna examinerade på hösttermi-
nen respektive vårterminen ett läsår. En fördjupad analys där också 
hänsyn tas till examenstyp, och där höst- respektive vårterminsexami-
nerade med samma utbildning jämförs, kan ge en mer fullständig bild 
av om huruvida etableringsmåttet, såsom det hittills tillämpats i hög-
skoleverkets redovisningar, skulle vinna på att också ta hänsyn till den 
information som finns om vilken av läsårets två terminer som är exa-
minationstermin. 
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Etablerade redan vid examen 
Att mätning av etableringen på arbetsmarknaden inriktas på hur för-
hållandena är under det kalenderår – mätåret – som följer efter det läsår 
då examensbeviset tagits ut leder gärna in tankarna på att det är fråga 
om ett inträde på arbetsmarknaden för personer som fram till dess va-
rit utanför den. 

Men så behöver inte alls vara fallet. För det första är det inte själv-
klart att examinationen sker vid den tidpunkt då studierna faktiskt av-
slutas. En del väntar med att ta ut examen tills långt efter det att de re-
dan är etablerade på arbetsmarknaden, och hämtar kanske inte ut sitt 
examensbevis förrän ett läge uppstår då de upplever sig ha nytta av att 
kunna visa upp en formell examen. För andra personer gäller att man 
under hela, eller under delar av, studietiden haft en fast förankring på 
arbetsmarknaden och att relationen till arbetsmarknaden inte föränd-
ras på något dramatiskt sätt i och med att studierna avslutas. 

Med andra ord kan det i själva verket vara så att en del av de perso-
ner vars etableringsförhållanden mäts kalenderåret efter det läsår som 
examen tagits ut, redan varit etablerade på arbetsmarknaden under lång 
tid och att mätningen därmed varken speglar ett återinträde eller ett 
nytillträde till arbetsmarknaden. 

Vi skall i detta avsnitt försöka belysa detta förhållande genom att re-
dovisa en analys av hur vanligt det är att man är etablerad på arbets-
marknaden redan när man examineras. Vi skall också visa hur mätårets 
etableringstal ser ut för de examinerade som verkligen är ny- eller åter-
inträdande på arbetsmarknaden, dvs. för dem som inte redan är etable-
rade när examen tas ut. 

Diagrammet på nästa sida baseras på en beräkning av om man är eta-
blerad eller ej under tre mätår – det år som innefattar examinationsläs-
årets hösttermin och de två närmast föregående. Det som visas är om 
man inte varit etablerad något av dessa år, eller om man varit det ett, 
två eller alla tre år. För examinerade läsåret 2004/2005, visas alltså eta-
bleringsförhållandena under mätåren 2002–2004 etc. Och för examine-
rade nämnda läsår gäller att tio procent hade varit etablerade på ar-
betsmarknaden alla tre åren 2002–2004, drygt fyra procent hade varit 
det under två av dessa år, drygt åtta procent under ett av åren medan 
återstoden, ca 77 procent inte hade varit etablerad något av åren. 
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Det var alltså mellan var fjärde och var femte av de som tog ut sin 

högskoleexamen 2004/2005, som med det etableringsmått vi använder 
kan sägas redan ha varit etablerade på arbetsmarknaden under ett eller 
flera av de år som föregick examensläsåret. Av diagrammet framgår 
också att andelen ”före-examen-etablerade” personer ökat över tid och 
att det är andelen personer med en fast förankring på arbetsmarknaden 
som ökat mest, dvs. kategorin som varit etablerade samtliga tre år som 
föregår examensläsåret. En förklaring till denna utveckling kan vara att 
allt fler väljer att vänta en längre tid efter avslutade studier med att ta 
ut sitt examensbevis. En annan förklaring kan vara att det har blivit 
vanligare att förvärvsarbeta parallellt med studierna. 

Att en, som det ser ut, ökande andel personer redan har en förank-
ring på arbetsmarknaden när de examineras, kan vara värt att beakta 
när man studerar etableringsmåttets utfall kalenderåret efter examens-
läsåret, så som det redovisas i högskoleverkets uppföljningar. Om man 
särskiljer ”före-examen-etablerade” från dem som ej var etablerade re-
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dan under examensläsåret vid mätningen av etableringsgraden efter exa-
men, fås kanske en mer realistisk bild av etableringsförhållandena för 
dem som faktiskt är nytillträdande på arbetsmarknaden. Det är också 
vad vi gjort i en analys vars resultat presenteras i följande diagram. Dia-
grammet visar alltså etableringsgraden kalenderåret efter examinations-
läsåret – dvs. motsvarande högskoleverkets redovisningar – men med 
särredovisning av kategorier med olika grad av arbetslivsförankring vid 
examinationstillfället enligt den definition som vi gav ovan. 

 
Den lite grövre kurvan utan brytpunktssymboler visar etablerings-

graden för olika år, så som vi redovisat den i tidigare avsnitt och så som 
den redovisas i Högskoleverkets årliga uppföljningar av hur etablering-
en ser ut för en årskull examinerade. Som framgår av diagrammet lig-
ger den hela tiden en bit ovanför den nedersta kurvan som beskriver 
utvecklingen för dem som inte redan var etablerade under ett eller flera 
av de år som närmast föregick examensläsåret. De två sista mätåren 
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skiljer det fem procentenheter eller mer i etableringstal, och övriga 
mätår uppgår skillnaden till mellan drygt två och drygt fyra procent-
enheter. Dessa resultat pekar alltså på att etableringsgraden för de exa-
minerade som faktiskt är nytillträdande på arbetsmarknaden är lägre 
än vad som kan utläsas av de etableringstal som redovisas i de årliga 
uppföljningsrapporterna från Högskoleverket  

De tre övre kurvorna i diagrammet, som visar etableringstalen för 
dem som ett eller två eller tre av åren före examen varit fast förankrade 
på arbetsmarknaden, ligger som man kan förvänta en bra bit ovanför 
genomsnittskurvan. För dem med tre års ”före-examen-etablering” va-
rierar etableringsgraden kalenderåret efter examensläsåret mellan 92 
procent och drygt 95 procent. 

Det ter sig således motiverat att uppmärksamma de förhållanden vi 
här har påvisat för att på ett mer nyanserat sätt kunna tolka den upp-
mätta etableringsgraden för de examinerade. Än mer gäller detta om 
den trend som vi visat på fortsätter – att antalet ”före-examen-etablera-
de” utgör en allt större kategori av dem som etableringsmätningarna 
omfattar.  

Etableringsproblem och återupptagna studier 
Som vi nämnt i föregående kapitel är ett problem med etableringstalen, 
som de redovisas i Högskoleverkets uppföljningar, att de beräknas på 
en bas där de som under mätåret klassificeras som studerande är exklu-
derade. Problemet ligger i att en del av de examinerade personer vars 
etableringsförhållanden man vill undersöka kanske fortsätter att stude-
ra efter avlagd examen just på grund av att arbetsmarknadsläget är så-
dant att det är svårt att få arbete. Man riskerar därmed att underskatta 
andelen examinerade med etableringssvårigheter när de studerande så 
att säga hamnar utanför analysen. De kommer då att hamna i etable-
ringsmåttets studerandekategori, tillsammans med dem som fortsätter 
att studera i enlighet med sina studieplaner, utan att förmärkas som 
personer med etableringsproblem. 

I de underliggande registerdata som både vi och Högskoleverkets 
analysansvariga utgår ifrån finns inga uppgifter som direkt kan säga 
något om varför de personer som fortsätter att studera efter avlagd 
högskoleexamen väljer att göra det. Indirekt kan dock problematiken 
ges en viss belysning. Vi har tidigare, när vi redogjorde för etable-
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ringsmåttets utfall åren 1992–2006, visat att andelen som klassificeras 
som studerande varierar en hel del mellan åren och att den är nästan 
dubbelt så hög det år den är som högst jämfört med det år den är som 
lägst. Att det är så pass stora variationer över tid indikerar att stude-
randekategorin också rymmer personer med etableringssvårigheter, 
och att detta således utgör ett problem för etableringsmätningarna. Ett 
annat sätt att belysa i vilken utsträckning så är fallet, skall vi redovisa i 
detta avsnitt, där vi undersöker hur vanligt det är att personer med 
etableringssvårigheter efter sin högskoleexamen väljer att bli studeran-
de igen. 

Vi har därvid jämfört hur man enligt etableringsmåttet klassificerat 
två olika mätår och beräknat hur stor andel som var studerande det 
senare mätåret, av dem som under det första mätåret inte lyckats med 
sin etablering. Motsvarande beräkning har också gjorts för dem som 
var etablerade under det första mätåret. I den analys vi gjort har vi jäm-
fört förhållandena på fem års sikt, t.ex. har situationen mätåret 2002 
jämförts med situationen mätåret 2006. 

Resultatet av analysen presenteras i de två diagrammen på nästa sida, 
där det övre avser män och det nedre kvinnor. Diagrammen visar att 
det i samtliga studerade tidsintervall finns en skillnad mellan dem som 
har en lyckad etablering mätåret efter examen och de som inte har det. 
Bland de senare är det vanligare att man återgått till studier på fem års 
sikt. Tendensen är mer påtaglig bland männen än bland kvinnorna. 
Bland de förra var, i flera studerade tidsintervall, andelen som valt att 
återgå till studier dubbelt så hög eller mer för dem som initialt hade 
etableringsproblem jämfört med dem som inte hade det. I diagrammen 
visas alla icke etablerade sammantagna. Av diagrammens underlagsta-
bell framgår att andelen som återgått till studier ofta var allra högst 
bland dem som initialt hade mer påtagliga etableringssvårigheter, dvs. 
de som kategoriserats som att de hade en svag ställning på arbetsmark-
naden eller befann sig utan för den.63 

                                         
63. Se tabell B14 i tabellbilagan. 
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Vår analys motsäger alltså inte hypotesen att fortsatt studerande 
ibland kan fungera som ett slags ”reträttmöjlighet” för personer som 
har problem att få jobb efter sin examen. Mer fördjupade analyser som 
också inbegriper typ av examen och situationen på den examinerades 
lokala arbetsmarknad skulle kunna tillföra ytterligare kunskap om den 
problematik som här tagits upp. 

Etablering på längre sikt 
I Högskoleverkets årliga uppföljningar av de examinerades etablering 
på arbetsmarknaden fokuserar man på hur situationen ser ut något år 
efter examen. Befintliga registerdata erbjuder goda möjligheter att ock-
så studera hur etableringsprocessen utvecklar sig över en längre tidspe-
riod. Med longitudinella analyser kan vi exempelvis, som föreslogs i 
föregående kapitel (se sid. 67f), jämföra etableringssituationen vid två 
tidpunkter vilket vi illustrerade med följande figur (figur 3, sid. 68) där 
vi tänker oss att det gått en längre tid mellan etableringsmätningarna: 

       Tidpunkt 2 

Ti
dp

un
kt

 1
 Etablerad Ej etablerad 

Etablerad Lyckad etablering Problemetablering 

Ej etablerad Fördröjd etablering Misslyckad etablering 

 
I fyrfältstabellens rutor har vi benämnt etableringsutfallen över tid 

på följande sätt: 

Lyckad etablering: personen är etablerad vid båda mättillfällena. 
Fördröjd etablering: personen är etablerad vid det senare men ej vid 
det första mättillfället. 
Problemetablering: personen är etablerad vid det första men ej vid 
det senare mättillfället. 
Misslyckad etablering: personen är varken etablerad vid det första 
eller vid det senare mättillfället. 
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Vi har gjort en analys där vi använder det tidigare beskrivna etable-
ringsmåttet för att se hur dessa etableringsutfall ser ut när vi låter fem 
år passera från det första mättillfället till det andra. För mätåren 2002–
2006, där vi alltså följer dem som examinerades läsåret 2000/2001 framåt 
i tiden, erhålls det resultat som visas i följande diagram.   

 
Det tomma utrymmer ovanför staplarna upp till 100-procentlinjen, 

motsvarar de personer som var studerande vid den senare mättidpunk-
ten, dvs. den kategori som diskuterades i det föregående avsnittet. Av 
samtliga hade lite minde än 70 procent en lyckad etablering, dvs. de var 
etablerade mätåret efter examen och de var fortfarande etablerade fem 
år senare. Drygt tio procent hade en fördröjd etablering, med vilket vi 
menar att de initialt hade etableringsproblem som dock löst sig på fem 
års sikt. Ytterligare drygt tio procent hade vad vi benämnt en pro-
blemetablering, innebärande att man efter fem år inte längre hade kvar 
den status som etablerad som man initialt hade. Och knappt åtta pro-
cent, slutligen hade en misslyckad etablering – de var varken etablerade 
det första eller det sista mätåret. 

Situationen hade utvecklat sig lite olika för män och kvinnor. Bland 
de förra var andelen med lyckad etablering större och andelen med 
problemetablering eller misslyckad etablering mindre. Den största 
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skillnaden fanns vad gäller andelen med problemetablering som upp-
gick till ca fem procent bland männen och nära 14 procent bland kvin-
norna. Möjligen kan detta delvis vara en återspegling av att kvinnor för 
en kortare eller längre tid lämnar sin etablerade position på arbets-
marknaden i samband att de får barn. 

Det vi här redovisat gäller alltså femårsperioden 2002–2006. Vi har 
också undersökt hur motsvarande etableringsutveckling ser ut för 
andra femårsintervaller under den tidsperiod som vi har möjlighet att 
analysera med vårt tillgängliga dataunderlag. Resultatet presenteras i 
följande två diagram (se nästa sida), som visar hur andelen i de ovan 
nämnda etableringskategorierna utvecklas över tid för män och kvin-
nor.64 

Av diagrammen framgår att andelen med lyckad etablering sjönk 
mellan de två första studerade tidsperioderna för männen varefter den 
ökade för att vara som högst under de tre sista mätintervallen då den 
uppgick till 75 procent eller mer. För kvinnorna, som hela tiden hade 
en lägre andel med lyckad etablering, uppgick andelen som högst till 
knappt 64 procent, vilket gäller för de två sista tidsperioderna. Allra 
störst var könsskillnaden i andel med lyckad etablering perioden 1996–
2000, då den uppgick till mer än 20 procentenheter. 

Andelen med fördröjd etablering var för männens del högst under 
mätintervallen 1993–1997 och 1994–1998, då den uppgick till mer än 22 
procent, medan den var betydligt lägre under exempelvis mätperioden 
2001–2005, då det bara var drygt sju procent som hade fördröjd etable-
ring. Bland kvinnorna var det en mindre andel än bland männen som 
hade en fördröjd etablering under de fyra tidigaste mätintervallen, me-
dan förhållandet var det omvända under de senare. 

Andelen med problemetablering översteg för männens del inte nå-
gon period sju procent. Bland kvinnorna var motsvarande andel som 
högst ca 15 procent och inte någon period lägre än nio procent. 

 

                                         
64. Även i dessa diagram gäller att de som var studerande vid den senare tid-

punkten i mätperioderna inte finns representerade, varför de fyra kategorier som 
representeras i diagrammen inte summerar till 100 procent. 
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Misslyckad etablering gäller för ca sex procent av männen under fler-
talet tidsperioder men andelen var några procentenheter högre än så 
under de tidigaste perioderna. För kvinnorna var denna andel genom-
gående högre än för männen, som mest åtta procentenheter högre och 
som minst två procentenheter högre under motsvarande tidsperioder. 

En analys av etableringssituationen på lite längre sikt visar alltså på 
att det, särskilt bland kvinnorna, finns en relativt stor andel som inte 
får en snabb och varaktig etablering på arbetsmarknaden efter sin hög-
skoleexamen.  

När det gäller ”snabbheten” har vi också analyserat hur lång tid det 
tar för dem med etableringsproblem att bli etablerade. Vi har gjort det-
ta genom att utgå ifrån etableringsmåttets tre kategorier av icke-etable-
rade personer under mätåret efter examensläsåret och beräknat hur 
många år inom en femårsperiod, som förflyter innan man lyckas bli 
etablerad. Resultatet framgår av följande diagram (se nästa sida) som 
för män respektive kvinnor visar hur många år det i genomsnitt tog för 
dem som initialt kategoriserats till någon av kategorierna osäker ställ-
ning eller svag ställning eller utanför arbetsmarknaden, att bli etablerade 
under en studerad femårsperiod. 

Diagrammen visar att tiden det tar att bli etablerad är längre ju säm-
re förankring på arbetsmarknaden man har från början, dvs. året efter 
examen: I genomsnitt tog det längst tid för dem som initialt tillhörde 
kategorin utanför arbetsmarknaden att lämna sitt utanförskap och bli 
etablerade. Näst längst tid tog det för dem som initialt hade en svag 
ställning på arbetsmarknaden och snabbast gick det för dem som enligt 
etableringsmåttets kriterier hade en osäker ställning på arbetsmarkna-
den, året efter examen. 

Det finns också skillnader mellan könen. För kvinnorna som initialt 
hade en svag eller osäker ställning tog det i genomsnitt längre tid än för 
männen i motsvarande kategorier att bli etablerade. För flertalet av de 
studerade tidsintervallen var skillnaden mellan könen minst när det 
gäller kategorin som från början befann sig utanför arbetsmarknaden. 
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För att belysa omfattningen av mer svårartade etableringsproblem, 

så har vi också beräknat hur stor andel som förblev icke-etablerade un-
der alla fem år i de studerade tidsintervallen. Resultatet visas i följande 
två diagram (se nästa sida), avseende män respektive kvinnor. 
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Som framgår av diagrammen på föregående sida är det betydande 
andelar av dem med initiala etableringsproblem som kommer att ha 
långvariga sådana. Svårigheterna blir större ju längre från arbetsmark-
naden man befann sig året efter examen. Sannolikt upplever många av 
dem som ser fem år passera utan en lyckosam etablering på arbets-
marknaden en besvikelse över att den högskoleexamen man erövrat 
inte lett fram till den position på arbetsmarknaden som man förvänta-
de sig den gången man beslutade sig för att satsa på högre utbildning. 

Högskolestudier och geografisk rörlighet 
I forskningen om geografisk rörlighet har talats om att ett postindust-
riellt flyttmönster har ersatt det som tidigare rådde. Industrisamhällets 
flyttmönster kännetecknades fram till och med 1960-talet av ett tydligt 
samband mellan arbetsmarknadsomvandlingen och den geografiska 
rörligheten, där arbetskraften under trycket av den omfattande struk-
turomvandlingen flyttade från de arbetsmarknadsområden som var på 
nedgång eller dog ut till dem som växte. Därefter har sambandet mel-
lan geografisk rörlighet och arbetsmarknadsläge blivit allt mindre tyd-
ligt och istället har andra faktorer vuxit i betydelse som orsaker till att 
människor flyttar eller låter bli att flytta.65 Det nya postindustriella 
flyttmönstret sägs bl.a. innebära att människornas preferenser vad gäll-
er boende och livskvalitet väger mycket tyngre än tidigare vid deras 
flyttöverväganden, som en följd av de värderingsförskjutningar som 
skett i samhället.66 Jämfört med tidigare har också de lokala arbets-
marknaderna vuxit och boendets lokalisering har i ökad utsträckning 
kunnat vara en annan än arbetsplatsens. I stället för att flytta till arbets-
platskommunen kan man välja att pendla dit. 

Ett annat förhållande som motverkar flyttning är att personer som 
slås ut från arbetsmarknaden i samband med företagsnedläggningar el-
ler av andra skäl kan ha svårt att se att en flyttning verkligen skulle re-
sultera i en god möjlighet att få ett nytt jobb. Idag går ekonomisk till-
växt inte längre hand i hand med sysselsättningstillväxt och dagens ar-
betsmarknad är tuff och krävande. Under 1960-talet var den starka 
ekonomiska tillväxten parad med arbetskraftsbrist och goda utsikter 

                                         
65. Johansson m.fl. (2004, sid. 9).  
66. A.a. sid. 10. 
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att få nytt arbete om man valde att flytta. Samtidigt var det mindre 
vanligt att kalkylera med offentliga försörjningssystem som ett alterna-
tiv till arbetsinkomster. Mot denna bakgrund kanske det idag ligger 
närmare till hands att ta det säkra (t.ex. vad gäller boende och sociala 
nätverk) före det osäkra och försöka överleva så gott det går på den ort 
man befinner sig med hjälp av offentliga försörjningssystem eller på 
annat sätt. 

I stora drag anses ett resultat av de förändringar som skett vara en 
tendens till minskad geografisk rörlighet vad gäller flyttningar.67 Att 
man kunnat observera att flyttningarna åter ökade i Sverige under 
1990-talet förändrar inte bilden av att ett nytt postindustriellt flytt-
mönster vuxit fram. De ökade flyttningarna under 1990-talet förklaras 
inte av att den arbetsmarknadsrelaterade geografiska rörligheten ökade, 
utan beror på att ungdomarna flyttat i växande omfattning, inte minst 
på grund av ett starkt växande antal som påbörjar högskolestudier och 
flyttar i samband med dessa.68  

I detta kapitel skall vi belysa hur väl den bild av det nya postindust-
riella flyttmönster, som här kort skisserats, avspeglas i vårt registerma-
terial, med fokus på den geografiska rörligheten som är sammankopp-
lad med högskolestudier. Vi inleder med att översiktligt belysa hur 
vanligt det är i hela befolkningen att man byter bostadsort.  

Byten av bostadsort i befolkningen under en sjuttonårsperiod 
Vårt dataunderlag omfattar alla personer 16 år och äldre som är folk-
bokförda i Sverige minst ett av åren 1990–2006. Ett sätt att ge en bild av 
den geografiska rörlighetens omfattning är att se hur många som flyttat 
över en kommungräns av dem som finns i vårt dataunderlag både det 
första och sista året. Av befolkningen 16 år eller äldre 1990 finns ca 77 
procent kvar 17 år senare (då således i åldrarna 32 år och uppåt). Reste-
rande ca 23 procent har under perioden antingen avlidit eller flyttat 
utomlands. 

Av denna i Sverige kvarlevande befolkning bor ungefär 77 procent i 
samma kommun69 vid periodens start och slut. Resterande 23 procent 

                                         
67. A.a. sid. 10. 
68. A.a. sid. 11. 
69. När vi här talar om byte av bostadskommun avses reella geografiska för-

flyttningar, vilket innebär att vi beaktat förändringar i kommunindelningen mel-
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bor således ej i samma kommun år 2006 som de bodde i år 1990 och har 
alltså flyttat över kommungräns minst en gång under sjuttonårsperio-
den. Men också bland dem som bodde i samma kommun vid periodens 
slut som vid dess början finns personer som flyttat över kommun-
gräns, dvs. de har gjort interkommunala flyttningar men så småningom 
återvänt till startkommunen. Sammantaget är det ca 30 procent av den 
i Sverige kvarlevande befolkningen från 1990 som bytt bostadskom-
mun en eller flera gånger under en sjuttonårsperiod. 

Bland dem som flyttat är det vanligt att så skett flera gånger. Detta 
innebär att av det totala antalet flyttningar som skett är flertalet utför-
da av en mindre del av populationen: Av den från 1990 kvarlevande 
befolkningen svarar två procent för mer än en fjärdedel och fyra pro-
cent för mer än en tredjedel av alla de flyttningar över kommungräns 
som ägt rum under perioden, medan åtta procent svarar för mer än 
hälften. 

Om vi ser till hur flyttningsbenägenheten ser ut i olika åldersgrup-
per finner vi, som förväntat, att rörligheten är betydligt större bland 
ungdomar än bland äldre. Av diagrammet på nästa sida framgår att an-
delen som flyttat minst en gång under den studerade perioden avtar 
kraftigt med stigande ålder. Också när vi undersöker fördelningen av 
totala antalet flyttningar, dvs. beaktar att vissa personer flyttar flera 
gånger, finner vi ett tydligt åldersmönster. Av det totala antalet flytt-
ningar över kommungräns som gjordes under sjuttonårsperioden sva-
rar den yngsta åldersgruppen för drygt 29 procent och den näst yngsta 
för knappt 22 procent. De som år 1990 var i åldrarna 16–25 år kom allt-
så att stå för drygt hälften av alla flyttningar. 

 

                                                                                                                   
lan de två jämförelseåren. Personer som vid två olika tidpunkter bor i en kommun 
vars officiella kommunkod/länstillhörighet förändrats mellan tidpunkterna anses 
ej ha bytt kommun. Inte heller anses den person ha bytt kommun som vid en se-
nare tidpunkt bor i en nybildad kommun som avsöndrats från en större kommun 
personen tidigare bodde i.  
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Ungdomars flyttning i samband med studier 
Att flyttningsbenägenheten är så – som vi tidigare visat, både absolut 
och jämförelsevis – hög i de yngre åldersgrupperna brukar förklaras 
bl.a. med att de flyttar i samband med att de börjar en högre utbildning 
vid någon högskola eller universitet som är beläget på en annan ort än 
deras hemort. I och med den snabba utbyggnaden av högskoleutbild-
ningen under senaste decennierna har allt fler ungdomar kommit att 
påbörja högre studier, vilket således bör avspeglas i att allt fler av dem 
också flyttar. Hur stor roll för flyttbeteendet bland ungdomarna spelar 
då den växande högskolesektorn? Hur många av ungdomsflyttningarna 
kan sättas i samband med att högskolestudier påbörjas eller avslutas? 
Frågorna är intressanta just därför att flyttningarna framför allt sker i 
yngre åldrar. Det val av bostadsort som man gör när man är som mest 
rörlig och benägen att pröva nya miljöer kan få en stor betydelse bl.a. 
därför att det kommer att definiera den arbetsmarknad man har att 
verka inom. 

En bild av hur flyttningsrörelserna faktiskt ser ut bland dem som ger 
sig in på en högskoleutbildning kan vi få genom att analysera hur 



Högskoleutbildades inträde på arbetsmarknaden Några resultat … 

95 

många som byter kommun samma år som de första gången är registre-
rade vid en högskola. I följande diagram visas för män och kvinnor hur 
stor andel som bytt bostadskommun samma år som de för första gång-
en blev registrerade som högskolestuderande. 

 
Andelen som flyttar samma år som de börjar vid en högskola för 

första gången var alla år lite högre bland män än bland kvinnor. Det 
sista året i tidsserien var det mer än var fjärde person som flyttat i sam-
band med att de började studera vid högskola. Det var också detta år 
som andelen var högst för kvinnornas del, medan den var allra högst 
för männen, ca 30 procent, år 1998. I början på 1990-talet var det en läg-
re andel av högskolenybörjarna som flyttade, ca 16 procent av kvin-
norna och knappt 20 procent av männen.70. 

En motsvarande analys kan göras om förhållandena vid slutet av 
högskoletiden. När man avslutar sin högskoleutbildning och skall söka 
sig ut på arbetsmarknaden uppstår ett andra läge då flyttning kan aktu-
aliseras.  

                                         
70. Vi har här inte tagit med de första åren på 1990-talet i analysen då vårt data-

underlag inte innehåller några uppgifter om registrering vid högskolan före 1990. 
Personer som registrerat sig vid högskolan före detta år skulle om de tagits med 
uppenbara sig som förstagångsregistrerade 1990 och göra andelen flyttare lägre då 
de redan tidigare, innan vi kan se det i vårt underlag, gjort sin ”högskoleflytt”. 
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För att belysa hur vanligt det är att man byter bostadsort när studi-
erna avslutas har vi undersökt hur många som flyttade det år som man 
tog ut sin högskolexamen. Resultatet visas i följande diagram. 

 
Flyttningsbenägenheten i samband med högskoleexamen är högre 

hos män än hos kvinnor. Rörligheten var för båda könen störst bland 
de som avslutade sina högskolestudier med examen under senare delen 
av 1990-talet. Som högst var andelen under dessa år 28 procent för de 
examinerade männen och 24 procent för de examinerade kvinnorna. 
Vid slutet av den studerade tidsperioden är det mindre än var fjärde 
man och knappt var femte kvinna som väljer att byta bostadsort det år 
de examineras från högskolan. 

Att man flyttat över en kommungräns, som det flyttmått vi redovi-
sat avser, behöver inte betyda att man flyttat särskilt långt geografiskt 
sett, i synnerhet inte om man bor i storstadsområden, eller i andra de-
lar av landet där det är tätt mellan kommunerna. Vi har därför under-
sökt i vilken utsträckning som en flytt innebär att man också lämnat 
den lokala arbetsmarknad som utflyttningskommunen ingår i.71 Vi har 

                                         
71. Lokala arbetsmarknader (LA) är s.k. funktionella regioner som definieras ut-

ifrån den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) över arbetspendlingen 
mellan kommuner. En LA består av en eller flera kommuner. Eftersom pendlings-
strömmarna mellan kommunerna förändras över tid sker också förändringar i LA-
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gjort detta för dem som examinerades läsåret 2003/2004 och bytt bo-
stadskommun mellan 2004 och 2005, samt motsvarande för dem som 
examinerades läsåret 2004/2005 och bytt bostadskommun mellan 2005 
och 2006.  

Analysen visar att ca 60 procent av de examinerade det förstnämnda 
läsåret som bytte bostadskommun gjorde en flyttning som också inne-
bar att de bytte lokal arbetsmarknad. För examinerade läsåret 2004/ 
2005 som flyttade var motsvarande andel lika hög. I båda fallen gällen 
att andelen av flyttarna som bytt lokal arbetsmarknad var några pro-
centenheter högre bland män än bland kvinnor. Det är alltså en relativt 
stor andel av dem som flyttar som rör sig så pass långt geografiskt att 
de hamnar i en ny lokal arbetsmarknad. 

Finns det något samband mellan flyttbenägenhet och etableringssi-
tuation? Lyckas man med etableringen därför att man är beredd att 
flytta, eller leder omvänt obenägenhet att flytta till problem med eta-
bleringen på arbetsmarknaden? Detta är också frågor som är möjliga 
att ge en belysning med analys av registerdata. Vi har utfört några ana-
lyser som närmar sig dessa frågor, där vi undersökt de examinerade 
samma läsår som i föregående analysexempel. 

I de två diagrammen på nästa sida visas i vilken utsträckning perso-
ner med olika etableringsstatus mätåret efter examinationen flyttade 
till en annan kommun eller till en annan lokal arbetsmarknad. 

Det skiljer inte så många procentenheter mellan de olika kategorier-
nas benägenhet att flytta, men tendensen tycks vara att de med sämre 
etableringsutfall flyttar i större utsträckning. Det kan kanske tolkas 
som att en del personer, som utan framgång försökt få en förankring 
på sin lokala arbetsmarknad så småningom beslutar sig för att pröva 
lyckan på annat håll.  

                                                                                                                   
indelningen. (Se SCB 2005 sid 24ff.). Sett över en längre tidsperiod, t.ex. mellan 1988 
och 2008, har antalet LA minskat från 187 till 75, som en följd av att vissa LA kom-
mit att innefatta allt fler kommuner, en process som också brukar benämnas som 
att det sker en regionförstoring. I vår analys har vi utgått från den LA-indelning som 
gällde år 2005, då Sveriges 290 kommuner klassificerades till någon av totalt 82 loka-
la arbetsmarknader.  
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Kanske mer fördjupade analyser där utbildningsinriktning och loka-

la arbetsmarknadsförhållanden beaktas på ett bättre sätt än vi kunnat 
göra här kan påvisa större skillnader mellan väl etablerade och perso-
ner med etableringsproblem vad gäller deras benägenhet att byta bo-
stadsort i samband med att de söker en förankring på arbetsmarkna-
den. 
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Flöden till och från en högskoleregions arbetsmarknad 
Registerdataanalysen erbjuder möjligheter att studera den geografiska 
rörligheten i relation till den arbetsmarknad som regionen kring hög-
skolan utgör. Det går att belysa såväl de inflöden som sker till högsko-
leregionen i och med att personer söker sig dit för att påbörja sina hög-
skolestudier som de flöden som äger rum när studierna avslutas. Vilka 
är det som söker sig till högskolan, hur många kommer från områden 
utanför högskoleregionen, hur många och vilka blir kvar inom hög-
skoleregionens arbetsmarknad efter sin examen och hur många och 
vilka flyttar till andra regioner? Det är några exempel på frågor som 
kan undersökas med ett longitudinellt ordnat registerdatamaterial av 
den typ som vi har som underlag för vår studie. 

Vi skall här redovisa några resultat från analyser som vi utfört med 
fokus på examinerade vid Mälardalens högskola (Mdh). Vi har utgått 
från dem som examinerades från Mdh läsåret 2004/2005, och definierat 
Mdh:s region som det område som konstitueras av Eskilstuna och Väs-
terås lokala arbetsmarknader (LA) enligt den indelning som gällde år 
2005.72 I Eskilstuna LA ingår, förutom Eskilstuna, kommunerna Flen, 
Katrineholm och Vingåker. I Västerås LA ingår, förutom Västerås, 
kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Sala och Su-
rahammar. 

I analysen har vi laborerat med tre tidpunkter – det år man för första 
gången registrerade sig vid Mdh, året innan detta år, samt kalenderåret 
efter det läsår då man examinerades, som alltså är 2006 när det gäller de 
personer vi här studerar.73 Vid var och en av de tre tidpunkterna har vi 
med ledning av registeruppgifter om var man är folkbokförd kategori-
serat personerna efter det område man bor i relativt Mdh:s region på 
följande sätt: som boende i Mdh-regionen, som boende utanför Mdh-
regionen, som boende utomlands. 

Med dessa förutsättningar kan följande resultat presenteras om flö-
dena till och från högskoleregionen. I tabell 1 (på nästa sida), visas hur 
rekryteringen till Mdh ser ut vad gäller de som examinerades 2004/ 
2005, i termer av var de var bosatta när de för första gången registrerade 

                                         
72. Se not 71 på sid. 96 om indelningen i lokala arbetsmarknader. 
73. Första året vid högskolan – och året som föregår det – är alltså inte samma 

för alla personer utan varierar beroende på vilket år som första registrering vid 
Mdh ägde rum. 
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sig vid Mdh och var de var bosatta året innan dess. De som var bosatta 
i Mdh-regionen båda åren benämner vi här som regionalt rekryterade 
till högskolan. De utgjorde majoriteten av de examinerade eller ca 53 
procent, av vilka några få personer inte bodde kvar i Mdh-området 
startåret för studierna. De som bodde i en annan region i Sverige, vilka 
vi benämner vi som nationellt rekryterade, utgjorde ca 45 procent av 
alla examinerade. Av dessa var merparten, 56 procent (356 av 640), per-
soner som flyttade in till Mdh-regionen det år de registrerade sig vid 
högskolan, medan resterande 44 procent fortsatte att bo kvar i en an-
nan region även det år de började högskolestudierna. Slutligen finns ett 
mindre antal personer, knappt två procent av alla examinerade, som 
bodde utomlands året innan de registrerade sig vid Mdh, personer som 
vi här kallar internationellt rekryterade.74  

Tabell 1. Examinerade från grundutbildning vid Mälardalens högskola (Mdh) läs-
året 2004/2005 fördelade efter boenderegion första året de var registre-
rade vid Mdh samt året innan dess. Antal och procent. 

 

Boenderegion 
året då första 
registreringen 

ägde rum 

Alla  
examinerade 

Kategori 

Boende året innan 
första registreringsår 

Mdh-
regionen 

Annan 
region Antal procent 

Mdh-regionen 757 5 762 53,4 Regionalt rekryterade 

Annan region 356 284 640 44,9 Nationellt rekryterade 

Utomlands  14 10 24 1,7 Internationellt rekryterade 

ALLA EXAMINERADE 1 127 299 1 426 100,0 ALLA EXAMINERADE�

En mer elaborerad analys utifrån befintliga registerdata skulle också 
kunna beskriva de olika kategorierna i termer av en rad sociodemogra-
fiska variabler liksom i relation till olika studieinriktningar. 
  

                                         
74. Det bör påpekas att de som här kallas internationellt rekryterade består av 

dem som året innan första registreringen vid Mdh befann sig utomlands. Definitio-
nen baseras på om man var folkbokförd i Sverige den 31/12 aktuellt år. Kategorin 
kan innefatta både svenska och utländska medborgare beroende på hur de varit 
folkbokförda året innan registreringsåret vid högskolan. Kategorin motsvarar inte 
heller alla examinerade med utländsk bakgrund som är första generationens in-
vandrare, då ju sådana kan ha varit folkbokförda i Sverige i flera år innan högsko-
lestudierna påbörjas. En mer förfinad analys skulle kunna ge mer detaljerade upp-
gifter om dessa förhållanden. 
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När de olika kombinationerna av boende startåret och året före 
startåret relateras till boendet året efter examensläsåret, dvs. det år för 
vilket vi i tidigare analyser redovisat etableringsmåttets utfall erhålls de 
resultat som visas i tabell 2 (se nästa sida). De kategorier som utgör ra-
der i tabellen representerar den geografiska hemvisten när studierna 
påbörjades medan kolumnkategorierna representerar hemvisten år ef-
ter examensläsåret. 

Av tabellens radprocent kan utläsas att drygt 90 procent av de som 
när studierna påbörjades bodde i högskoleregionen och som inte var 
nyinflyttade, även bodde i regionen år 2006, dvs. ett till ett och halvt år 
efter examen. Men också bland de som var nyinflyttade till regionen 
när studierna började fanns många, drygt 40 procent, som var kvarbo-
ende året efter examensläsåret. Av dem som bodde utanför regionen 
vid studiestarten valde ca 15 procent att hålla sig kvar i Mdh-området 
efter examen. 

Sammantaget var fler av de examinerade (668+152=840 personer) 
bosatta i högskoleregionen året efter examensläsåret än året före de på-
började sina studier (757 personer). Mdh-regionen kan därmed sägas ha 
fått ett nettotillskott av invånare med högskolekompetens när det gäller 
den årgång examinerade vi här studerar. 

Att man var bosatt i Mdh-regionen året efter examensläsåret behöver 
inte betyda att man hade sin arbetsplats där. För att undersöka hur van-
ligt det var med pendling till andra lokala arbetsmarknader har vi jäm-
fört arbetsställets belägenhet med bostadsortens i termer av vilka lokala 
arbetsmarknader de ingår i. När det gäller arbetsställe, så avser den un-
derliggande registeruppgiften den anställning man hade i november 
aktuellt år, dvs. i det fall vi analyserar, år 2006. Vi jämför alltså boen-
dets lokalisering enligt folkbokföringsuppgift avseende slutet av 2006 
med lokaliseringen av det arbetsställe som man hade i november sam-
ma år. 

Resultatet av denna analys är att 86 procent av de examinerade 
2004/2005 som bor i Mdh-regionen år 2006 också hade ett arbetsställe (i 
sin novemberanställning) beläget inom någon av de kommuner som 
utgör regionens två lokala arbetsmarknader, medan 14 procent pendla-
de till ett arbetsställe i en kommun utanför Mdh-regionen. Av de exa-
minerade som inte var bosatta i regionen år 2006 hade sex procent ett 
arbetsställe inom Mdh-regionens arbetsmarknad, dvs. de pendlade in 
till den region där de tagit sin examen. 
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Tabell 2. Examinerade från grundutbildning vid Mälardalens högskola (Mdh) läs-
året 2004/2005 fördelade efter boenderegion första året de var registre-
rade vid Mdh samt året efter examinationsläsåret. Antal och procent. 

Boenderegion året då första  

registrering vid Mdh ägde rum
75
 

Boenderegion 2006,  
året efter examinationsläsåret 

2004/2005�
ALLA  

EXAMINERADE Boende  
i  

Mdh-
regionen 

Boende 
utanför 
Mdh-

regionen 

Boende 
utomlands 

Antal: 

Boende i Mdh-regionen, ej inflyttade 688 64 5 757 

Boende i Mdh-regionen, inflyttade 152 218 3 373 

Boende utanför Mdh-regionen 43 249 4 296 

ALLA EXAMINERADE 883 531 12 1 426 

Kolumnprocent:     

Boende i Mdh-regionen, ej inflyttade 77,9 12,1 41,7 53,1 

Boende i Mdh-regionen, inflyttade 17,2 41,1 25,0 26,2 

Boende utanför Mdh-regionen 4,9 46,9 33,3 20,8 

SUMMA 100,0 100,0 100,0 100,0 

Radprocent:    SUMMA 

Boende i Mdh-regionen, ej inflyttade 90,9 8,5 0,7 100,0 

Boende i Mdh-regionen, inflyttade 40,8 58,4 0,8 100,0 

Boende utanför Mdh-regionen 14,5 84,1 1,4 100,0 

ALLA EXAMINERADE 61,9 37,2 0,8 100,0 

 Vi har slutligen också undersökt etableringssituationen i relation till 
flyttmönstret för dem som examinerades vid Mdh läsåret 2004/2005. 
Det har vi gjort genom att analysera vilket utfallet blir med det etable-
ringsmått som vi tidigare använt, när vi för mätåret 2006 jämför några 
av de kategorier vi presenterat i detta avsnitt. Dvs. vi har jämfört hur 

                                         
75. En granskning av hemvisten för de boende i Mdh-regionen som ej var inflyt-

tade visar att 39 procent var bosatta i de kommuner i regionen som tillhör Eskils-
tuna LA, medan 61 procent var bosatta i de kommuner som tillhör Västerås LA när 
de påbörjade sina studier. De inflyttade till Mdh-regionen kom från många olika 
håll. De fem kommuner som svarade för flest inflyttade personer är Stockholm (ca 
sju procent), Norrköping (drygt fem procent), Uppsala och Örebro knappt fyra 
procent samt Enköping (tre procent). Av de som inte flyttat till regionen och som 
alltså bodde på annat håll när studierna påbörjades, kom elva procent från Enkö-
ping, tio procent från Stockholm, knappt tio procent från Strängnäs, fem procent 
från Nyköping och strax under fem procent från Fagersta, för att nämna de kom-
muner som härbärgerade flest i denna kategori. 
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etableringsgraden ser ut för Mdh-examinerade läsåret 2004/2005 som 
hela tiden bott i regionen, med hur den ser ut för de som flyttat in eller 
ut från regionen eller som aldrig bott i regionen. Resultatet visas i föl-
jande tabell. 

Tabell 3. Etablering på arbetsmarknaden år 2006 för examinerade vid Mälardalens 
högskola läsåret 2004/2005. Fördelning i procent för kategorier med va-
rierande bostadsort vid studiestart och året efter examensläsåret. 

Boende vid  
studiestart: 

I regionen,  
ej inflyttade 

I regionen,  
inflyttade Utanför regionen 

Boende efter  
examen: 

I 
regionen 

Utanför 
regionen 

I 
regionen 

Utanför 
regionen 

I 
regionen 

Utanför 
regionen 

Studerande 3,2 14,1 8,6 10,6 7,0 4,8 

Etablerade 68,5 60,9 65,1 62,8 62,8 69,1 

Osäker ställning 14,4 15,6 9,9 13,3 7,0 12,4 

Svag ställning 11,3 9,4 11,2 10,6 18,6 10,8 

Utanför 2,6 0,0 5,3 2,8 4,7 2,8 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 688 64 152 218 43 249 

Tabellen visar att det finns vissa variationer i etableringsgrad mellan 
de jämförda kategorierna. Etableringsgraden är högst för de kategorier 
examinerade som var bosatta antingen utanför högskoleregionen eller 
inom den såväl vid studiestart som efter examen. För dessa båda grup-
per är etableringsgraden ca 69 procent. För de inflyttade som bor kvar i 
regionen efter examen är motsvarande andel 65 procent, medan den är 
några procentenheter lägre för de som vid studiestart flyttade in till 
regionen och sedan hade flyttat därifrån igen året efter examensläsåret. 
Allra lägst, knappt 61 procent, är andelen etablerade bland dem bodde i 
Mdh-området när de började studera och året dessförinnan, men som 
inte längre bodde kvar i området året efter examen. För den kategorin 
liksom för kategorin som bodde utanför regionen vid studiestart men 
bodde inom den året efter examen, gäller dock att det är fråga om rela-
tivt få individer och att bastalen för procentandelarna därmed är små. 

De analyser vi redovisat i detta avsnitt är avsedda att utgöra exempel 
på hur registerdataanalysen kan belysa olika typer av aspekter på de 
högskoleutbildades väg ut på arbetsmarknaden. Vår förhoppning är att 
de exempel vi presenterat skall inspirera till fortsatt och fördjupad an-
vändning av det omfattande och innehållsrika registermaterial som 
finns tillgängligt för forsknings- och utredningsarbete inom området.  
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Avslutande kommentar 

Allt fler ungdomar studerar vid högskola innan de går ut i arbetslivet. 
För många sker utträdet på arbetsmarknaden utan större problem men 
detta gäller inte alla.  

I denna rapport betonas vikten av kunskap om villkoren och förut-
sättningarna för dem som går ut på arbetsmarknaden efter högskole-
studier. En utförlig diskussion förs om de begränsningar och möjlighe-
ter som finns att med registerdataanalysen som metod få fram sådan 
kunskap. I jämförelse med andra länder har Sverige mycket goda förut-
sättningar att utnyttja registerdata för forsknings- och utredningsarbe-
te. Och när det gäller etableringen på arbetsmarknaden kan dessutom 
befintliga registerdata användas för att belysa både strukturella och in-
dividbaserade aspekter.  

Metodutveckling och fördjupade studier på detta område kan även 
leda fram till mer nyanserade sätt att mäta och beskriva etableringspro-
cessen. Och ytterst kanske, till en säkrare kunskap om hur det går för 
de studenter som lämnat högskolan, vilket bör vara av värde för många 
intressenter alltifrån presumtiva och aktiva högskolestuderande till ut-
bildningsanordnare inom högskolesektorn och olika myndigheter, or-
ganisationer och företag.  

Frågan om etableringsprocess och etableringsgrad bör dock ses som 
en av många aspekter på det som diskuteras som kvalitetsarbete inom 
högskolan. En het diskussion pågår där två ståndpunkter förfäktas.  

Å ena sidan pekar man på att kvalitetsarbete i första hand handlar 
om att utvärdera styrkor och svagheter i det arbetssätt, den process, 
som bedrivs på högskolorna. Det är också det som hittills fokuserats 
vid HSV:s stora egna utvärdering av kvalitet. Man har utvärderat i för-
sta hand processen fram till kvalitet och inte bara kvalitet som resultat.  
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Å andra sidan har detta kritiserats från högskolerektorer i landet 
som menar att processutvärderingen blir för oprecis varför man efter-
lyser tydligare resultatstyrda system. Den senare ståndpunkten har 
också anammats av universitetskansler Anders Flodström i motsätt-
ning till den enhet som utfört verkets utvärderingar, med påföljd att 
dess chef valt att avgå. Flodström har också hävdat att rankningssystem 
är viktiga för att skapa konkurrens mellan högskolor och premiera de 
större universiteten med omfattande forskning. Han har också drivit 
tesen att minska antalet regionala högskolor och koncentrera satsning-
arna på de stora.76 

Varför ska man göra etableringsstudier? Vår syn på saken är att eta-
bleringsprocessen är en komplex process där utbildningen vid högsko-
lorna och kompetensstrukturen på arbetsmarknaden interagerar och 
förändras till följd av en rad olika ekonomiska, politiska och kulturella 
faktorer. Den kan inte sammanfattas i ett enkelt resultatmått som 
fångar in utbildningseffektiviteten och kvalitén på våra högskolor. 
Etableringsmått utgör i bästa fall en indikator på viktiga problem och 
”flödesstörningar”, som måste bearbetas i ett kvalitetsarbete både inom 
högskolan och inom arbetslivet. Etableringsprocessen kan i varierande 
omfattning påverkas i en samordnad och medveten samverkan mellan 
flera aktörer, med högskolan som en viktig samverkande part. 

För att tydliggöra problemet kan vi referera till professorn i idéhi-
storia Sven-Eric Liedman som i en DN-artikel den 26/2 –09, med titeln 
”En inskränkt lek med siffror”, gör en distinktion mellan ”äkta kvanti-
teter” (t.ex. mätbara fysiska egenskaper) och ”pseudokvantiteter” (t.ex. 
betyg och andra omdömesbaserade mått). Denna distinktion torde vara 
lika giltig när man söker etableringsmått. Det handlar inte om att söka 
efter ”äkta kvantiteter”, dvs. ett värde med uttalat stor objektivitet, 
utan om en ”pseudokvantitet” som kan ge god vägledning men inte 
kan ses som ett mått fristående från tolkning och omdömen. Detta 
som ett argument för att vår analys inte ger sig ut för att vara en enkel 
effektutvärdering utan är en del i en processinriktad ansats som ger 
underlag för att identifiera och problematisera frågan om vägen från 
högskola till arbetsliv. 

                                         
76. Det nya synsättet uttrycks bl.a. i HSV (2008e; 2009b) och Universitetsläraren 

(2009b; 2009c). 
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Tabellbilaga 

Tabell B1. Andel män av dem som examinerades från högskolans grundutbildning 
läsåren 1990/1991–2004/2005. Procent och antal. 

Examina-
tionsläsår 

Män  
–25 år 

N*  
Män  

26–30 år 
N* 

Män  
31– år 

N* Alla män N* 

1990/1991 32,6 10 246 48,5 8 662 28,0 9 824 35,8 28 732 

1991/1992 32,7 10 924 49,3 9 491 26,0 10 774 35,4 31 189 

1992/1993 33,1 11 317 49,4 10 252 28,5 10 979 36,7 32 548 

1993/1994 31,1 11 656 49,0 10 511 30,4 10 307 36,7 32 474 

1994/1995 34,0 12 242 53,4 11 102 35,3 9 209 40,9 32 553 

1995/1996 37,1 11 116 52,0 10 342 35,2 8 826 41,7 30 284 

1996/1997 34,5 12 133 50,2 11 260 34,0 9 349 39,8 32 742 

1997/1998 34,2 11 675 49,0 11 446 33,9 9 665 39,3 32 786 

1998/1999 35,9 11 419 47,6 12 172 34,2 10 575 39,5 34 166 

1999/2000 36,3 11 204 46,5 12 728 34,9 12 345 39,4 36 277 

2000/2001 36,2 10 737 45,7 13 095 34,1 12 372 38,9 36 204 

2001/2002 35,5 11 021 45,5 14 329 30,7 13 767 37,5 39 117 

2002/2003 36,2 11 251 43,7 15 444 28,6 15 744 36,1 42 439 

2003/2004 37,2 11 731 43,4 16 573 29,3 17 480 36,5 45 784 

2004/2005 35,2 12 276 42,4 17 619 26,2 19 499 34,2 49 394 

*N=Antalet examinerade män och kvinnor respektive läsår, Ålder avser ålder vid den 
termin man examinerades. 



Tabellbilaga Högskoleutbildades inträde på arbetsmarknaden 

108 

Tabell B2. Medel- och medianålder vid examenstermin för män, kvinnor och samtliga 
examinerade från högskolans grundutbildning läsåren 1990/1991–2004/2005 

Män Kvinnor Samtliga 

Examina-
tionsläsår 

Medel-
ålder 

Median- 
ålder 

N Medel- 
ålder 

Median- 
ålder 

N Medel- 
ålder 

Median- 
ålder 

N 

1990/1991 28,8 27,0 10 293 30,5 27,0 18 439 29,9 27,0 28 732 

1991/1992 28,7 27,0 11 048 30,8 28,0 20 141 30,1 27,0 31 189 

1992/1993 28,8 27,0 11 939 30,6 27,0 20 609 29,9 27,0 32 548 

1993/1994 28,8 27,0 11 912 30,0 27,0 20 562 29,6 27,0 32 474 

1994/1995 28,7 27,0 13 329 29,5 26,0 19 224 29,2 27,0 32 553 

1995/1996 28,7 27,0 12 615 29,9 27,0 17 669 29,4 27,0 30 284 

1996/1997 28,7 27,0 13 021 29,6 27,0 19 721 29,3 27,0 32 742 

1997/1998 28,9 27,0 12 878 29,8 27,0 19 908 29,5 27,0 32 786 

1998/1999 29,0 27,0 13 508 30,1 27,0 20 658 29,7 27,0 34 166 

1999/2000 29,5 27,0 14 296 30,7 28,0 21 981 30,2 27,0 36 277 

2000/2001 29,6 27,0 14 092 30,8 28,0 22 112 30,3 28,0 36 204 

2001/2002 29,5 27,0 14 666 31,2 28,0 24 451 30,5 28,0 39 117 

2002/2003 29,5 27,0 15 329 31,6 29,0 27 110 30,9 28,0 42 439 

2003/2004 29,8 27,0 16 689 31,8 29,0 29 095 31,1 28,0 45 784 

2004/2005 29,8 28,0 16 909 32,2 29,0 32 485 31,3 28,0 49 394 
 

Tabell B3. Familjesituation vid examenstermin för män, kvinnor och samtliga examinerade 
från högskolans grundutbildning läsåren 1990/1991–2004/2005. Radprocent. 

Examina-
tionsläsår 

Gifta
utan 
barn 

Gifta eller 
sammanbo-
ende med 

barn 

Ensam-
stående 

med barn 

Ensam-
stående utan 
barn, bor ej 

hos föräldrar 

Ensam-
stående utan 

barn, bor 
hos föräldrar 

Summa N

Män: 

1990/1991 5,9 20,3 ,5 51,1 22,3 100,0 10 293 

1991/1992 6,4 18,4 ,6 51,1 23,5 100,0 11 048 

1992/1993 6,0 19,2 ,6 51,9 22,2 100,0 11 939 

1993/1994 5,8 18,6 ,6 54,0 21,0 100,0 11 912 

1994/1995 5,4 16,9 ,6 58,7 18,3 100,0 13 329 

1995/1996 5,5 16,5 ,6 59,5 17,9 100,0 12 614 

1996/1997 5,5 15,7 ,5 61,7 16,5 100,0 13 019 

1997/1998 5,4 15,0 ,5 63,7 15,4 100,0 12 873 

1998/1999 5,3 15,6 ,6 64,4 14,1 100,0 13 505 

1999/2000 5,0 16,6 ,7 64,2 13,6 100,0 14 290 

2000/2001 4,8 17,0 ,7 64,4 13,2 100,0 14 083 

2001/2002 4,8 16,0 ,7 63,4 15,0 100,0 14 656 

2002/2003 4,6 16,4 ,8 62,8 15,4 100,0 15 324 

2003/2004 4,4 16,9 ,7 62,1 15,8 100,0 16 681 

2004/2005 4,4 16,5 ,7 62,7 15,8 100,0 16 895 
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Tabell B3. (forts.) Familjesituation vid examenstermin för män, kvinnor och samtliga exa-
minerade från högskolans grundutbildning läsåren 1990/1991–2004/2005. 
Radprocent. 

Examina-
tionsläsår 

Gifta
utan 
barn 

Gifta eller 
sammanbo-
ende med 

barn 

Ensam-
stående 

med barn 

Ensam-
stående utan 
barn, bor ej 

hos föräldrar 

Ensam-
stående utan 

barn, bor 
hos föräldrar 

Summa N

Kvinnor: 

1990/1991 8,1 27,8 6,2 44,6 13,4 100,0 18 439 

1991/1992 9,6 26,6 6,4 44,2 13,1 100,0 20 141 

1992/1993 9,3 25,7 6,5 44,5 14,1 100,0 20 609 

1993/1994 8,7 24,0 6,0 47,9 13,5 100,0 20 562 

1994/1995 8,0 21,5 5,0 51,9 13,6 100,0 19 224 

1995/1996 8,2 21,3 5,2 53,6 11,6 100,0 17 668 

1996/1997 7,8 20,6 5,3 55,3 11,1 100,0 19 720 

1997/1998 7,5 20,7 5,3 55,8 10,6 100,0 19 904 

1998/1999 7,4 21,8 5,4 55,6 9,7 100,0 20 655 

1999/2000 7,1 23,4 6,0 55,0 8,4 100,0 21 978 

2000/2001 6,8 23,3 6,0 55,6 8,2 100,0 22 105 

2001/2002 6,7 24,9 6,1 54,1 8,2 100,0 24 443 

2002/2003 6,4 27,7 6,4 51,5 8,0 100,0 27 100 

2003/2004 6,1 27,9 6,6 51,4 8,0 100,0 29 082 

2004/2005 5,9 30,4 6,9 48,9 7,8 100,0 32 467 

Samtliga: 

1990/1991 7,3 25,1 4,1 46,9 16,6 100,0 28 732 

1991/1992 8,5 23,7 4,3 46,7 16,8 100,0 31 189 

1992/1993 8,1 23,3 4,3 47,2 17,1 100,0 32 548 

1993/1994 7,6 22,0 4,0 50,1 16,3 100,0 32 474 

1994/1995 7,0 19,7 3,2 54,7 15,5 100,0 32 553 

1995/1996 7,1 19,3 3,3 56,1 14,2 100,0 30 282 

1996/1997 6,9 18,6 3,4 57,9 13,3 100,0 32 739 

1997/1998 6,7 18,5 3,4 58,9 12,5 100,0 32 777 

1998/1999 6,6 19,4 3,5 59,1 11,4 100,0 34 160 

1999/2000 6,3 20,7 3,9 58,6 10,5 100,0 36 268 

2000/2001 6,0 20,9 3,9 59,0 10,1 100,0 36 188 

2001/2002 6,0 21,6 4,1 57,6 10,7 100,0 39 099 

2002/2003 5,7 23,6 4,4 55,6 10,7 100,0 42 424 

2003/2004 5,4 23,9 4,5 55,3 10,9 100,0 45 763 

2004/2005 5,4 25,7 4,8 53,7 10,5 100,0 49 362 
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Tabell B4. Etnisk bakgrund för män, kvinnor och samtliga examinerade från högsko-
lans grundutbildning läsåren 1990/1991–2004/2005. Radprocent. 

Examina-
tionsläsår 

Född i Sverige, 
far och mor 

födda i Sverige 

Född i Sverige, 
far eller mor 
född i Sverige 

Född i Sverige, 
far och mor 
födda utrikes 

Född  
utomlands 

Summa N 

Män: 

1990/1991 82,1 7,9 2,4 7,6 100,0 10 293 

1991/1992 81,6 8,1 2,5 7,8 100,0 11 048 

1992/1993 81,5 8,4 2,4 7,7 100,0 11 939 

1993/1994 81,7 8,2 2,2 7,9 100,0 11 912 

1994/1995 80,9 8,8 2,7 7,6 100,0 13 329 

1995/1996 81,4 8,6 2,4 7,6 100,0 12 615 

1996/1997 81,7 8,2 2,6 7,5 100,0 13 021 

1997/1998 81,5 8,2 2,8 7,4 100,0 12 878 

1998/1999 81,2 8,2 2,7 7,9 100,0 13 508 

1999/2000 81,2 8,3 2,7 7,8 100,0 14 296 

2000/2001 80,8 8,2 2,9 8,1 100,0 14 092 

2001/2002 80,2 7,7 2,8 9,3 100,0 14 666 

2002/2003 79,9 7,9 3,0 9,3 100,0 15 329 

2003/2004 78,9 8,0 3,2 10,0 100,0 16 689 

2004/2005 76,9 8,5 3,3 11,2 100,0 16 909 

Kvinnor: 

1990/1991 83,9 7,0 2,2 6,9 100,0 18 439 

1991/1992 84,1 6,9 2,2 6,7 100,0 20 141 

1992/1993 83,1 7,3 2,1 7,5 100,0 20 609 

1993/1994 82,8 7,4 2,2 7,6 100,0 20 562 

1994/1995 83,1 7,7 2,4 6,8 100,0 19 224 

1995/1996 82,5 8,0 2,3 7,2 100,0 17 669 

1996/1997 82,7 7,6 2,6 7,1 100,0 19 721 

1997/1998 83,1 7,0 2,6 7,2 100,0 19 908 

1998/1999 81,8 7,7 2,8 7,7 100,0 20 658 

1999/2000 81,6 7,7 2,7 8,0 100,0 21 981 

2000/2001 81,1 7,5 2,7 8,6 100,0 22 112 

2001/2002 80,9 7,6 2,6 8,8 100,0 24 451 

2002/2003 80,6 7,6 2,9 8,9 100,0 27 110 

2003/2004 79,7 7,8 3,0 9,6 100,0 29 095 

2004/2005 78,6 7,7 3,1 10,5 100,0 32 485 
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Tabell B4. (forts.) Etnisk bakgrund för män, kvinnor och samtliga examinerade från 
högskolans grundutbildning läsåren 1990/1991–2004/2005. Radprocent. 

Examina-
tionsläsår 

Född i Sverige, 
far och mor 

födda i Sverige 

Född i Sverige, 
far eller mor 
född i Sverige 

Född i Sverige, 
far och mor 
födda utrikes 

Född  
utomlands 

Summa N 

Samtliga: 

1990/1991 83,3 7,3 2,3 7,1 100,0 28 732 

1991/1992 83,2 7,4 2,3 7,1 100,0 31 189 

1992/1993 82,5 7,7 2,2 7,6 100,0 32 548 

1993/1994 82,4 7,7 2,2 7,7 100,0 32 474 

1994/1995 82,2 8,1 2,5 7,1 100,0 32 553 

1995/1996 82,0 8,3 2,3 7,3 100,0 30 284 

1996/1997 82,3 7,8 2,6 7,3 100,0 32 742 

1997/1998 82,5 7,5 2,7 7,3 100,0 32 786 

1998/1999 81,6 7,9 2,8 7,8 100,0 34 166 

1999/2000 81,4 7,9 2,7 7,9 100,0 36 277 

2000/2001 81,0 7,8 2,8 8,4 100,0 36 204 

2001/2002 80,7 7,6 2,7 9,0 100,0 39 117 

2002/2003 80,3 7,7 2,9 9,0 100,0 42 439 

2003/2004 79,4 7,8 3,1 9,7 100,0 45 784 

2004/2005 78,0 8,0 3,2 10,8 100,0 49 394 

 
Tabell B5. Etablering på arbetsmarknaden mätåren 1996–2006 (mätår=kalenderår 

efter examinationsläsår). Andel etablerade under mätåret enligt vårt och 
högskoleverkets etableringsmått, beräknat som procent av samtliga exa-
minerade ett visst läsår exklusive dem som mätåret klassificerats som 
studerande och exklusive dem som mätåret utgått ur populationen. 

Mätår Vårt mått Högskoleverkets mått N* 

1996 68,5 66,7 26 737 

1997 69,7 67,9 24 645 

1998 72,4 70,9 27 084 

1999 77,8 76,5 27 356 

2000 80,2 79,8 28 817 

2001 81,8 81,8 31 249 

2002 80,5 80,8 30 782 

2003 77,9 78,2 33 010 

2004 73,3 73,9 35 435 

2005 70,0 70,4 38 776 

2006 71,7 72,8 43 012 

*De angivna bastalen avser bastalen för de av oss beräknade etableringsandelarna. 
Bastalen för högskoleverkets etableringsandelar avviker något från dessa. Se kommentar 
om detta på sid. 49. 
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Tabell B6. Etablering på arbetsmarknaden mätåren 1992–2006 (mätår=kalenderår 
efter examinationsläsår). Fördelning efter etableringsmåttets sex katego-
rier i procent av samtliga examinerade ett visst läsår. 

Mätår Etablerad Osäker 
ställning 

Svag 
ställning 

Utanför  Studerande Ej kvar i 
populationen 

Summa N 

1992 68,6 11,5 8,2 2,1 8,7 0,8 100,0 27 909 

1993 58,8 15,1 11,3 2,8 11,0 1,0 100,0 30 240 

1994 55,3 16,7 11,8 2,8 12,1 1,3 100,0 31 173 

1995 58,4 16,9 10,0 2,5 10,9 1,3 100,0 30 949 

1996 59,2 14,1 10,6 2,5 12,4 1,3 100,0 30 954 

1997 59,5 12,9 10,2 2,7 13,1 1,7 100,0 28 904 

1998 62,6 12,7 8,5 2,7 11,6 1,9 100,0 31 313 

1999 68,0 9,7 7,2 2,5 10,6 1,9 100,0 31 273 

2000 70,8 8,7 6,3 2,4 10,2 1,6 100,0 32 651 

2001 73,5 7,9 6,0 2,5 8,8 1,3 100,0 34 741 

2002 71,9 8,2 6,6 2,7 9,4 1,2 100,0 34 456 

2003 69,3 8,9 7,8 2,9 9,9 1,2 100,0 37 106 

2004 65,3 10,5 9,9 3,3 9,8 1,1 100,0 39 758 

2005 63,1 12,4 11,0 3,7 8,6 1,3 100,0 43 027 

2006 65,3 12,1 10,0 3,7 7,2 1,7 100,0 47 223 
 
Tabell B7. Andel etablerade på arbetsmarknaden av män, kvinnor och samtliga i olika 

åldersgrupper mätåren 1992–2006 (mätår=kalenderår efter examinations-
läsår). Andel i procent av samtliga examinerade från högskolans grundut-
bildning exkl. dem som mätåret var studerande eller ej kvar i populationen. 

Mätår 
–25 år 26–30 år 31– år Alla åldrar 

Procent  N Procent N Procent N Procent N 

Män: 

1992 72,4 2 403 77,9 3 533 74,1 2 465 75,2 8 401 

1993 58,9 2 217 67,8 3 770 65,7 2 499 64,9 8 486 

1994 59,3 2 219 69,2 3 975 64,4 2 739 65,3 8 933 

1995 67,7 2 269 73,9 4 179 63,6 2 748 69,3 9 196 

1996 79,7 2 783 81,0 4 800 67,2 2 798 76,9 10 381 

1997 81,6 2 778 80,7 4 331 67,6 2 654 77,4 9 763 

1998 82,7 3 022 80,2 4 622 69,6 2 705 78,2 10 349 

1999 87,3 2 938 83,9 4 580 74,6 2 799 82,4 10 317 

2000 88,9 3 059 85,9 4 807 77,4 3 104 84,3 10 970 

2001 88,6 3 188 85,8 4 992 81,1 3 812 85,1 11 992 

2002 84,8 2 993 83,0 5 014 79,0 3 714 82,2 11 721 

2003 80,1 2 762 77,4 5 385 75,7 3 681 77,5 11 828 

2004 74,3 2 726 72,9 5 472 72,0 3 897 72,9 12 095 

2005 71,6 3 126 71,4 5 975 68,7 4 523 70,5 13 624 

2006 73,1 3 329 74,1 6 381 71,9 4 569 73,2 14 279 
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Tabell B7. (forts.) Andel etablerade på arbetsmarknaden av män, kvinnor och samtliga 
i olika åldersgrupper mätåren 1992–2006 (mätår=kalenderår efter exami-
nationsläsår). Andel i procent av samtliga examinerade från högskolans 
grundutbildning exkl. dem som mätåret var studerande eller ej kvar i popu-
lationen. 

Mätår 
–25 år 26–30 år 31– år Alla åldrar 

Procent  N Procent N Procent N Procent N 

Kvinnor: 

1992 73,1 6 068 72,2 4 026 81,5 6 746 76,2 16 840 

1993 59,5 6 349 62,9 4 256 77,5 7 519 67,7 18 124 

1994 54,1 6 207 59,5 4 536 73,1 7 309 63,2 18 052 

1995 60,2 6 655 62,4 4 700 71,9 6 619 65,1 17 974 

1996 60,4 6 548 63,6 4 425 66,4 5 383 63,2 16 356 

1997 64,1 5 619 63,4 4 198 66,5 5 065 64,7 14 882 

1998 69,0 6 503 66,0 4 779 70,8 5 453 68,7 16 735 

1999 77,1 6 393 71,6 4 956 75,7 5 690 75,0 17 039 

2000 79,4 6 123 74,9 5 498 78,3 6 226 77,6 17 847 

2001 82,0 6 060 76,9 5 957 80,0 7 240 79,7 19 257 

2002 82,3 5 671 75,6 6 120 80,2 7 270 79,4 19 061 

2003 80,0 5 819 73,8 6 787 80,2 8 576 78,1 21 182 

2004 73,8 5 690 68,9 7 518 76,8 10 132 73,5 23 340 

2005 68,4 5 908 66,3 8 120 73,0 11 124 69,7 25 152 

2006 70,3 6 561 66,9 8 985 74,0 13 187 70,9 28 733 

Samtliga: 

1992 72,9 8 471 74,8 7 559 79,5 9 211 75,9 25 241 

1993 59,3 8 566 65,2 8 026 74,5 10 018 66,8 26 610 

1994 55,5 8 426 64,0 8 511 70,7 10 048 63,9 26 985 

1995 62,1 8 924 67,8 8 879 69,4 9 367 66,5 27 170 

1996 66,2 9 331 72,6 9 225 66,6 8 181 68,5 26 737 

1997 69,9 8 397 72,2 8 529 66,9 7 719 69,7 24 645 

1998 73,4 9 525 73,0 9 401 70,4 8 158 72,4 27 084 

1999 80,3 9 331 77,5 9 536 75,4 8 489 77,8 27 356 

2000 82,6 9 182 80,0 10 305 78,0 9 330 80,2 28 817 

2001 84,3 9 248 81,0 10 949 80,4 11 052 81,8 31 249 

2002 83,2 8 664 78,9 11 134 79,8 10 984 80,5 30 782 

2003 80,1 8 581 75,4 12 172 78,9 12 257 77,9 33 010 

2004 74,0 8 416 70,6 12 990 75,5 14 029 73,3 35 435 

2005 69,5 9 034 68,4 14 095 71,7 15 647 70,0 38 776 

2006 71,2 9 890 69,9 15 366 73,5 17 756 71,7 43 012 
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Tabell B8. Andel etablerade på arbetsmarknaden i kategorier med olika etnisk bak-
grund mätåren 1992–2006 (mätår=kalenderår efter examinationsläsår). 
Procent av samtliga examinerade från högskolans grundutbildning exklu-
sive dem som mätåret var studerande eller ej kvar i populationen. 

Mätår 

Född i Sverige,  
far och mor  

födda i Sverige�

Född i Sverige,  
far eller mor  
född i Sverige�

Född i Sverige,  
far och mor  
födda utrikes�

Född utomlands�

Procent N Procent N Procent N Procent N 

1992 76,8 21 145 75,1 1 772 73,5 558 66,0 1 766 

1993 68,0 22 295 65,3 1 886 61,3 579 56,5 1 850 

1994 65,0 22 395 63,3 2 051 57,0 595 53,8 1 944 

1995 67,8 22 573 65,8 2 028 59,4 579 54,6 1 990 

1996 69,8 22 118 67,2 2 123 65,4 654 56,2 1 842 

1997 71,1 20 312 68,7 2 035 70,4 561 55,2 1 737 

1998 73,9 22 497 71,3 2 057 68,3 687 56,6 1 843 

1999 79,1 22 752 76,5 2 029 72,3 714 65,8 1 861 

2000 81,6 23 726 77,7 2 210 79,6 780 67,3 2 101 

2001 82,9 25 620 79,1 2 422 80,3 837 72,8 2 370 

2002 81,5 25 170 78,4 2 320 78,4 850 72,8 2 442 

2003 79,1 26 851 73,7 2 486 77,0 890 70,1 2 783 

2004 74,8 28 780 72,5 2 650 67,5 996 61,6 3 009 

2005 71,9 31 088 68,5 2 998 68,0 1 138 55,9 3 552 

2006 73,7 33 975 69,3 3 396 69,3 1 359 58,2 4 282 

 
Tabell B9. Personer som varit registrerade vid högskola minst en termin åren 1990–

2001 och ej examinerats någon gång åren 1990–2006. Fördelning i an-
tal och procent efter antal terminer med högskolregistrering för män, 
kvinnor och samtliga. 

Antal terminer vid 
högskola�

Män Kvinnor Samtliga 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

1–3 125 350 56,7 183 411 64,2 308 761 60,9 

4–5 32 574 14,7 41 742 14,6 74 316 14,7 

6–7 27 003 12,2 27 869 9,8 54 872 10,8 

8– 36 271 16,4 32 500 11,4 68 771 13,6 

Summa 221 198 100,0 285 522 100,0 506 720 100,0 
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Tabell B10. Etablering på arbetsmarknaden för personer som varit registrerade vid 
högskola minst sex terminer åren 1990–2001 och ej examinerats någon 
gång åren 1990–2006. Andel etablerade, under kalenderåret efter det 
läsår man senast var registrerad vid högskola, i procent av samtliga per-
soner under mätåret som ej var studerande eller lämnat populationen. 
Redovisning för olika köns och åldersgrupper. 

År�
�

– 25 år 26–30 år 31– år 

Män Kvinnor Alla Män Kvinnor Alla Män Kvinnor Alla 

1994 
Procent 46,1 45,6 45,9 57,0 48,8 54,5 57,6 54,7 56,4 

N 295 252 547 756 328 1 084 561 406 967 

1995 
Procent 59,8 49,0 55,3 60,0 52,8 57,7 56,9 60,7 58,8 

N 490 355 845 896 441 1 337 511 511 1 022 

1996 
Procent 64,6 57,7 62,0 65,4 50,9 60,6 57,9 58,5 58,2 

N 765 466 1 231 1 083 525 1 608 617 726 1 343 

1997 
Procent 65,6 54,8 61,5 65,5 53,7 61,3 56,3 61,0 58,7 

N 1 028 620 1 648 1 168 644 1 812 842 912 1 754 

1998 
Procent 72,0 59,0 67,0 69,9 55,6 64,9 55,8 61,4 59,0 

N 1 367 863 2 230 1 533 838 2 371 933 1 232 2 165 

1999 
Procent 74,1 64,5 70,3 71,1 56,0 65,5 62,9 62,4 62,6 

N 1 584 1 036 2 620 1 801 1 046 2 847 1 228 1 390 2 618 

2000 
Procent 74,5 67,3 71,7 72,3 66,8 70,2 62,8 66,6 64,9 

N 1 744 1 137 2 881 1 999 1 240 3 239 1 461 1 812 3 273 

2001 
Procent 75,5 70,7 73,5 74,5 64,0 70,1 69,3 69,4 69,3 

N 1 643 1 138 2 781 2 176 1 549 3 725 1 655 2 171 3 826 

2002 
Procent 67,5 66,0 66,8 65,6 59,4 62,9 66,0 68,7 67,6 

N 1 398 1 126 2 524 2 029 1 543 3 572 1 804 2 585 4 389 

 
Tabell B10. (forts.) 

År 
�

Alla åldrar 

�

År �
Alla åldrar 

Män Kvinnor Alla Män Kvinnor Alla 

1994 
Procent 55,2 50,4 53,4 

1998 
Procent 67,2 59,1 63,7 

N 1 612 986 2 598 N 3 833 2 933 6 766 

1995 
Procent 59,1 54,9 57,4 

1999 
Procent 70,0 61,1 66,1 

N 1 897 1 307 3 204 N 4 613 3 472 8 085 

1996 
Procent 63,2 56,0 60,3 

2000 
Procent 70,0 61,1 66,1 

N 2 465 1 717 4 182 N 4 613 3 472 8 085 

1997 
Procent 63,0 57,1 60,5 

2001 
Procent 73,3 67,9 70,8 

N 3 038 2 176 5 214 N 5 474 4 858 10 332 

 2002 
Procent 66,2 65,4 65,8 

Tabellen fortsätter till höger N 5 231 5 254 10 485 
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Tabell B11. Höst- och vårterminsexaminerade läsåret 2004/2005 vid de 30 högskolor 
med flest examinerade totalt. Antal med höst- resp. vårexamen, antal 
examinerade höst resp. vår exklusive dem som mätåret 2006 var stude-
rande eller lämnat populationen, samt antal av examinerade höst resp. 
vår som mätåret var etablerade på arbetsmarknaden.  

Högskola/universitet�

Antal  
examinerade 

Antal examinerade  
exklusive personer som 
mätåret studerade eller 
lämnat populationen 

Antal etablerade  
på arbetsmarknaden 

under mätåret  

Höst- 
examen 

Vår- 
examen 

Höst- 
examen 

Vår- 
examen 

Höst- 
examen 

Vår- 
examen 

Göteborgs universitet 1 653 2 545 1 497 2 270 1 084 1 589 

Lunds universitet 1 321 2 367 1 118 2 062 791 1 447 

Uppsala universitet 1 193 1 886 1 049 1 648 775 1 244 

Linköpings universitet 1 236 1 742 1 101 1 565 838 1 127 

Umeå universitet 830 2 113 721 1 931 487 1 278 

Stockholms universitet 1 226 1 507 1 049 1 300 763 915 

Malmö högskola 669 1 445 626 1 364 454 926 

Lärarhögskolan i Stockholm 780 1 023 757 1 002 633 830 

Kungl. Tekniska högskolan 804 911 645 683 523 534 

Karolinska institutet 407 1 120 367 1 060 301 884 

Örebro universitet 473 1 034 446 969 326 720 

Karlstads universitet  560 855 527 815 380 539 

Högskolan i Jönköping 601 810 566 765 440 529 

Mälardalens högskola 691 662 638 629 455 460 

Luleå tekniska universitet 404 844 381 759 261 479 

Mitthögskolan 324 893 294 839 222 611 

Högskolan i Borås 487 691 458 649 339 462 

Växjö universitet 488 684 449 640 333 450 

Chalmers tekniska högskola 636 518 520 449 420 355 

Högskolan i Kalmar 360 591 324 565 214 343 

Högskolan Dalarna 353 558 330 518 230 373 

Högskolan i Gävle 319 568 294 535 210 329 

Högskolan i Halmstad 302 564 277 510 210 365 

Högskolan Kristianstad 298 568 284 536 185 378 

Högskolan i Trollhät-
tan/Uddevalla 345 442 336 421 257 307 

Högskolan i Skövde 318 333 281 299 211 205 

Sveriges lantbruksuniversitet 254 347 214 319 143 221 

Södertörns högskola 267 307 233 266 167 179 

Blekinge tekniska högskola 192 297 165 245 117 177 

Handelshögskolan i Stockholm 65 173 52 158 42 132 

Alla 30 högskolor 17 856 28 398 15 999 25 771 11 811 18 388 
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Tabell B12. Etablering på arbetsmarknaden åren före examinationen. Andel etable-
rade inget, eller ett eller flera mätår, där mätåren är året som innefattar 
examinationsläsårets hösttermin och de två närmast föregående. Procent 
och antal. 

Examensläsår 
Inte något  
av åren 

1 av åren 2 av åren 3 av åren Summa N 

1994/95 83,4 9,0 3,4 4,2 100,0 30 954 

1995/96 83,7 8,3 3,2 4,8 100,0 28 904 

1996/97 84,5 8,0 3,3 4,3 100,0 31 313 

1997/98 83,7 7,9 3,5 4,8 100,0 31 273 

1998/99 81,7 8,9 3,5 5,9 100,0 32 651 

1999/00 78,1 10,0 4,3 7,5 100,0 34 741 

2000/01 77,8 10,1 4,7 7,4 100,0 34 456 

2001/02 77,3 10,2 5,2 7,3 100,0 37 106 

2002/03 76,8 9,6 5,2 8,4 100,0 39 758 

2003/04 76,1 9,7 4,9 9,3 100,0 43 027 

2004/05 77,4 8,3 4,3 10,0 100,0 47 223 
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Tabell B13. Etablering på arbetsmarknaden kalenderåret efter examensläsåret. Andel 
etablerade av dem som inte var etablerade något av tre mätår som inne-
fattar examensläsårets hösttermin och de två närmast föregående åren, 
jämfört med andelen av dem som var etablerade ett eller flera av dessa 
år, samt med andelen av alla examinerade. Procent och antal. 

Kalenderår efter 
examensläsår  

Inte något 
av åren 

1 av åren 2 av åren 3 av åren Alla 

1996 
Procent 65,4 78,3 82,1 93,0 68,5 

N 21 973 2 558 979 1 227 26 737 

1997 
Procent 66,2 83,3 83,7 92,0 69,7 

N 20 268 2 214 833 1 330 24 645 

1998 
Procent 69,2 85,9 85,6 93,6 72,4 

N 22 565 2 319 949 1 251 27 084 

1999 
Procent 75,4 86,0 89,0 95,2 77,8 

N 22 617 2 291 1 023 1 425 27 356 

2000 
Procent 77,7 88,8 87,3 94,7 80,2 

N 23 276 2 671 1 025 1 845 28 817 

2001 
Procent 79,2 88,0 87,0 95,2 81,8 

N 24 097 3 246 1 398 2 508 31 249 

2002 
Procent 77,8 85,6 89,4 93,9 80,5 

N 23 607 3 228 1 504 2 443 30 782 

2003 
Procent 75,0 84,3 84,0 93,3 77,9 

N 25 080 3 510 1 824 2 596 33 010 

2004 
Procent 69,1 82,3 83,5 92,0 73,3 

N 26 681 3 587 1 933 3 234 35 435 

2005 
Procent 64,7 80,5 82,2 93,5 70,0 

N 29 036 3 929 1 943 3 868 38 776 

2006 
Procent 66,7 81,0 85,5 94,2 71,7 

N 32 825 3 694 1 916 4 577 43 012 
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Tabell B14. Andel av högskoleexaminerade män och kvinnor, etablerade respektive ej 
etablerade kalenderåret efter examensläsåret, som var studerande fem år 
senare. Procent. 

 

Etablerade  
t1, stud. t2 

Osäker ställning 
t1, stud. t2 

Svag ställning  
t1, stud. t2 

Utanför  
arbetsmarknaden  

t1, stud. t2 

Alla  
ej etablerade  
t1, stud. t2 

Procent N Procent N Procent N Procent N Procent N 

Män: 

1992–96 3,4 6 120 6,0 952 7,4 854 7,3 206 6,7 2 012 

1993–97 3,5 5 328 5,3 1 332 6,2 1 183 6,9 333 5,8 2 848 

1994–98 3,2 5 633 3,7 1 475 6,5 1 208 4,3 303 4,9 2 986 

1995–99 3,1 6 147 4,0 1 466 6,7 954 5,5 255 5,1 2 675 

1996–00 3,1 7 688 4,4 1 098 5,7 908 7,4 270 5,3 2 276 

1997–01 2,4 7 315 4,7 1 021 6,6 807 5,3 285 5,5 2 113 

1998–02 2,7 7 859 4,1 1 055 4,1 797 4,6 280 4,2 2 132 

1999–03 3,2 8 295 4,8 816 7,1 647 3,5 254 5,5 1 717 

2000–04 2,9 9 042 2,9 759 7,1 595 4,9 245 4,8 1 599 

2001–05 2,4 10 014 4,4 765 7,6 603 3,6 302 5,4 1 670 

2002–06 2,0 9 433 2,5 910 6,3 695 4,4 339 4,2 1 944 

Kvinnor: 

1992–96 4,4 12 643 6,3 2 196 6,3 1 353 5,5 310 6,2 3 859 

1993–97 4,4 12 087 5,4 3 111 6,6 2 124 5,9 406 5,9 5 641 

1994–98 4,3 11 200 5,4 3 612 6,6 2 347 6,8 482 5,9 6 441 

1995–99 4,7 11 474 4,9 3 654 7,2 2 022 5,9 389 5,7 6 065 

1996–00 4,3 10 171 4,8 3 185 6,1 2 262 5,2 385 5,3 5 832 

1997–01 3,7 9 440 5,4 2 648 6,8 2 064 6,5 372 6,0 5 084 

1998–02 4,2 11 340 5,2 2 861 6,6 1 771 6,8 411 5,8 5 043 

1999–03 3,8 12 620 5,3 2 172 6,3 1 516 8,6 374 6,0 4 062 

2000–04 4,0 13 695 5,5 2 042 5,7 1 404 4,6 391 5,5 3 837 

2001–05 3,3 15 163 4,8 1 924 7,0 1 414 5,6 394 5,7 3 732 

2002–06 3,4 14 933 4,4 1 872 5,3 1 481 6,1 394 4,9 3 747 
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Tabell B15.  Etablering på 5 års sikt för personer examinerade läsåren 1990/1991–2000/2001. 
Procent och antal. 

 
Säker 

etablering 
Fördröjd 

etablering 
Osäker 

etablering 
Misslyckad 
etablering 

Studerande 
vid t2 

Summa N 

Män: 

1992–1996 67,7 14,7 5,0 8,3 4,2 100,0 8 132 

1993–1997 58,8 22,7 4,0 10,1 4,3 100,0 8 176 

1994–1998 59,9 23,7 3,4 9,3 3,8 100,0 8 619 

1995–1999 64,0 20,6 3,5 8,2 3,7 100,0 8 822 

1996–2000 71,1 15,4 3,7 6,3 3,6 100,0 9 964 

1997–2001 71,7 15,1 4,0 6,1 3,1 100,0 9 428 

1998–2002 71,5 14,0 5,0 6,4 3,0 100,0 9 991 

1999–2003 74,2 10,2 6,1 6,0 3,6 100,0 10 012 

2000–2004 75,9 8,4 6,6 5,9 3,2 100,0 10 641 

2001–2005 77,2 7,5 6,5 6,0 2,8 100,0 11 684 

2002–2006 76,3 10,2 4,9 6,1 2,4 100,0 11 377 

Kvinnor: 

1992–1996 58,3 11,2 14,9 10,7 4,8 100,0 16 502 

1993–1997 52,6 15,7 12,6 14,3 4,9 100,0 17 728 

1994–1998 49,8 18,9 11,0 15,5 4,9 100,0 17 641 

1995–1999 51,7 18,8 10,6 13,8 5,0 100,0 17 539 

1996–2000 50,2 20,4 10,6 14,1 4,7 100,0 16 003 

1997–2001 53,2 20,9 9,4 12,0 4,5 100,0 14 524 

1998–2002 55,3 18,0 11,0 10,9 4,7 100,0 16 383 

1999–2003 60,2 13,8 12,5 9,1 4,4 100,0 16 682 

2000–2004 61,5 11,5 13,5 9,1 4,3 100,0 17 532 

2001–2005 63,6 9,7 14,0 8,9 3,8 100,0 18 895 

2002–2006 63,6 10,4 13,6 8,6 3,7 100,0 18 680 

Samtliga: 

1992–1996 61,4 12,4 11,7 9,9 4,6 100,0 24 634 

1993–1997 54,6 17,9 9,9 13,0 4,7 100,0 25 904 

1994–1998 53,1 20,4 8,5 13,4 4,5 100,0 26 260 

1995–1999 55,8 19,4 8,3 11,9 4,6 100,0 26 361 

1996–2000 58,2 18,5 8,0 11,1 4,3 100,0 25 967 

1997–2001 60,5 18,6 7,3 9,7 4,0 100,0 23 952 

1998–2002 61,4 16,5 8,7 9,2 4,1 100,0 26 374 

1999–2003 65,4 12,5 10,1 7,9 4,1 100,0 26 694 

2000–2004 67,0 10,4 10,9 7,9 3,9 100,0 28 173 

2001–2005 68,8 8,9 11,1 7,8 3,4 100,0 30 579 

2002–2006 68,4 10,4 10,3 7,7 3,2 100,0 30 057 
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Tabell B16. Etableringssituationen på fem års sikt för personer examinerade läsåren 

1990/1991–2000/2001 i olika kategorier icke-etablerade kalenderåret ef-
ter examensläsåret (första mätåret). Medelantal år som ej etablerad samt 
procent av kategorin icke-etablerade första mätåret som ej var etablerad 
något av de fem åren.  

 

Män Kvinnor Samtliga 

Medelantal 
år som ej 
etablerad 

Procent 
ej etable-
rad nå-
got år 

N 
Medelantal 
år som ej 
etablerad 

Procent 
ej etable-
rad nå-
got år 

N 
Medelantal 
år som ej 
etablerad 

Procent 
ej etable-
rad nå-
got år 

N 

Osäker 
ställning: � � � � � �
1992–1996 2,4 14,3 969 2,7 17,1 2 241 2,6 16,3 3 210 

1993–1997 2,1 9,0 1 371 2,7 16,8 3 187 2,5 14,5 4 558 

1994–1998 1,9 7,3 1 511 2,5 13,5 3 680 2,3 11,7 5 191 

1995–1999 1,9 7,2 1 515 2,6 14,9 3 722 2,4 12,7 5 237 

1996–2000 1,9 6,7 1 127 2,5 12,2 3 235 2,3 10,8 4 362 

1997–2001 1,8 5,8 1 040 2,2 7,7 2 687 2,1 7,2 3 727 

1998–2002 1,9 6,0 1 072 2,2 8,5 2 903 2,1 7,8 3 975 

1999–2003 1,9 4,3 834 2,2 6,6 2 205 2,1 6,0 3 039 

2000–2004 2,0 9,3 776 2,4 11,7 2 072 2,3 11,1 2 848 

2001–2005 2,2 10,3 783 2,5 14,1 1 954 2,4 13,0 2 737 

2002–2006 2,2 9,9 929 2,5 13,4 1 896 2,4 12,3 2 825 

Svag 
ställning:       

1992–1996 3,1 26,0 876 3,6 37,6 1 403 3,4 33,2 2 279 

1993–1997 2,8 23,6 1 232 3,3 32,4 2 195 3,1 29,2 3 427 

1994–1998 2,8 22,1 1 248 3,3 31,8 2 430 3,1 28,5 3 678 

1995–1999 2,9 24,6 1 002 3,4 33,0 2 095 3,2 30,3 3 097 

1996–2000 2,9 22,5 955 3,3 30,7 2 322 3,2 28,3 3 277 

1997–2001 2,7 21,4 835 3,0 23,7 2 120 3,0 23,0 2 955 

1998–2002 2,7 22,4 830 3,0 24,4 1 823 2,9 23,7 2 653 

1999–2003 2,5 13,8 667 2,8 15,9 1 576 2,7 15,3 2 243 

2000–2004 3,0 28,5 625 3,2 29,0 1 446 3,1 28,9 2 071 

2001–2005 3,2 31,9 630 3,3 29,4 1 454 3,2 30,2 2 084 

2002–2006 3,1 29,0 734 3,3 30,7 1 533 3,3 30,2 2 267 
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Tabell B16. (forts.) Etableringssituationen på fem års sikt för personer examinerade 
läsåren 1990/1991–2000/2001 i olika kategorier icke-etablerade kalen-
deråret efter examensläsåret (första mätåret). Medelantal år som ej eta-
blerad samt procent av kategorin icke-etablerade första mätåret som ej 
var etablerad något av de fem åren.  

 

Män Kvinnor� Samtliga�

Medelantal 
år som ej 
etablerad 

Procent 
ej etable-
rad nå-
got år 

N 
Medelantal 
år som ej 
etablerad 

Procent 
ej etable-
rad nå-
got år 

N 
Medelantal 
år som ej 
etablerad 

Procent 
ej etable-
rad nå-
got år 

N 

Utanför 
arbets- 
marknaden:       

1992–1996 3,5 36,4 239 3,8 46,1 360 3,7 42,2 599 

1993–1997 3,5 37,9 377 3,6 39,3 466 3,6 38,7 843 

1994–1998 3,5 39,2 344 3,7 42,5 541 3,6 41,2 885 

1995–1999 3,4 39,9 306 3,6 41,2 464 3,5 40,6 770 

1996–2000 3,7 46,2 314 3,7 41,4 457 3,7 43,3 771 

1997–2001 3,5 40,7 332 3,5 40,5 444 3,5 40,6 776 

1998–2002 3,6 42,0 355 3,5 39,7 504 3,5 40,6 859 

1999–2003 0,8 0,0 319 0,9 0,0 475 0,9 0,0 794 

2000–2004 3,7 51,6 318 3,6 44,9 477 3,6 47,5 795 

2001–2005 3,7 48,3 379 3,7 46,6 502 3,7 47,3 881 

2002–2006 3,6 43,1 425 3,6 41,0 500 3,6 41,9 925 
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Tabell B17 Andel som flyttat över kommungräns samma år som de för första gång-
en (efter 1980-talet) blev registrerad vid en högskola. Procent för män, 
kvinnor och samtliga för åren 1993–2006. 

År�
Män Kvinnor Alla 

Procent N Procent N Procent N 

1993 19,5 31 971 16,1 45 770 17,5 77 741 

1994 22,0 31 016 17,8 45 372 19,5 76 388 

1995 23,1 31 474 18,6 46 014 20,5 77 488 

1996 24,7 30 036 19,9 44 620 21,8 74 656 

1997 27,5 27 833 21,6 41 853 23,9 69 686 

1998 29,8 28 413 23,6 41 859 26,1 70 272 

1999 28,8 28 183 22,9 42 800 25,2 70 983 

2000 28,4 28 421 23,5 44 224 25,4 72 645 

2001 26,4 29 197 23,1 45 863 24,4 75 060 

2002 25,1 31 988 21,6 49 423 23,0 81 411 

2003 25,1 31 687 21,7 47 890 23,1 79 577 

2004 26,8 29 959 23,9 44 045 25,1 74 004 

2005 28,3 30 937 25,6 42 536 26,7 73 473 

2006 27,5 29 057 25,6 41 837 26,4 70 894 
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Tabell B18 Andel som flyttat över kommungräns samma år som de examineras från 
högskolan.* Procent för män, kvinnor och samtliga för åren 1990–2006. 

Män Kvinnor Alla 

Procent N Procent N Procent N 

1990 21,4 9 064 16,4 15 873 18,2 24 937 

1991 21,6 9 558 15,8 17 122 17,9 26 680 

1992 19,2 9 768 14,2 18 163 16,0 27 931 

1993 20,7 9 883 14,9 17 594 17,0 27 477 

1994 23,2 11 139 18,3 18 037 20,2 29 176 

1995 25,0 11 553 20,6 15 988 22,4 27 541 

1996 26,6 11 103 21,2 16 141 23,4 27 244 

1997 28,1 11 823 23,5 17 773 25,3 29 596 

1998 28,1 11 653 23,9 17 489 25,6 29 142 

1999 26,4 12 780 22,7 18 857 24,2 31 637 

2000 25,2 13 181 21,6 20 170 23,0 33 351 

2001 24,7 12 852 21,2 20 796 22,6 33 648 

2002 23,6 13 680 19,5 23 772 21,0 37 452 

2003 22,4 14 358 18,2 25 539 19,7 39 897 

2004 23,1 15 497 17,8 28 286 19,7 43 783 

2005 23,3 16 375 17,8 31 883 19,7 48 258 

2006 23,7 16 687 17,7 33 527 19,7 50 214 

*För personer som examinerats flera gånger – under olika år – gäller att det är det 
senaste examinationsåret som utgör underlag för beräkningarna av flyttningsandelen. 
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Tabell B19. Flytt till annan kommun och till annat lokalt arbetsmarknadsområde för 
examinerade läsåren 2003/04 respektive 2004/05. Procent som flyttat av 
personer med olika etableringsstatus mätåret efter examinationsläsåret. 

 
Etablerad Osäker  

ställning 
Svag  

ställning 

Examinerade 2003/2004 

Män: 

Bytt kommun 12,7 19,9 15,5 

Bytt Lokalt arbetsmarknadsområde 7,1 14,4 11,6 

N 9 967 1 847 1 772 

Kvinnor: 

Bytt kommun 9,3 14,3 12,2 

Bytt Lokalt arbetsmarknadsområde 4,6 9,9 8,0 

N 18 189 3 802 3 340 

Alla: 

Bytt kommun 10,5 16,1 13,4 

Bytt Lokalt arbetsmarknadsområde 5,5 11,3 9,2 

N 28 156 5 649 5 112 

Examinerade 2004/2005 

Män: 

Bytt kommun 13,8 20,2 15,6 

Bytt Lokalt arbetsmarknadsområde 7,7 14,8 10,6 

N 10 824 1 664 1 587 

Kvinnor: 

Bytt kommun 9,8 13,3 11,3 

Bytt Lokalt arbetsmarknadsområde 5,1 9,2 6,8 

N 21 034 4 350 3 392 

Alla: 

Bytt kommun 11,1 15,2 12,7 

Bytt Lokalt arbetsmarknadsområde 6,0 10,7 8,0 

N 31 858 6 014 4 979 
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