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Sammanfattning 
År 2001 reformerades det svenska studiemedelssystemet på flera punkter: stu-
diebidraget ökade, studenterna kunde arbeta mer utan att rätten till studiemedel 
påverkades, och återbetalningsreglerna för studielånet skärptes. I den här rap-
porten studerar vi om studietakten (mätt som antal tagna poäng per termin) för 
högskolestudenter har påverkats som en följd av reformen. Vi inkluderar i vår 
analys alla studenter som började läsa på ett program på högskolan under peri-
oden 1995–2001 och skattar en linjär regressionsmodell där vi bland annat tar 
hänsyn till alla individspecifika egenskaper som är konstanta över tid, såsom 
motivation och medfödd förmåga. Vi finner att studietakten har ökat för indivi-
der från akademiska hem, medan studietakten är oförändrad för studenter med 
en svag akademisk bakgrund. Med andra ord, den relativa studietakten har 
minskat för individer med en svag akademisk bakgrund. De skilda resultaten 
för studenter från dessa olika bakgrundskategorier verkar vara relaterade till en 
förändrad allokering av studenternas tid mellan studier och arbete efter infö-
randet av de nya studiemedelsreglerna.  

 
 

_____________________________________ 
*Denna rapport är en sammanfattning av Avdic och Gartell (2011). Vi är tacksamma för finansi-
ering och data från IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering). 
a Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Box 513, 751 20 Uppsala,  
daniel.avdic@ifau.uu.se. 
b Arbetsförmedlingen och Institutet för Framtidsstudier, Box 591, 101 31 Stockholm,  
marie.gartell@framtidsstudier.se. 
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1 Inledning 
År 2001 reformerades det svenska studiemedelssystemet. Tre huvudsakliga 
förändringar genomfördes: i) bidragets andel av studiemedlet höjdes, ii) studen-
terna kunde ha en betydligt högre inkomst utan att rätten till studiemedel på-
verkades, och iii) återbetalningsreglerna skärptes betydligt. Syftet med refor-
men var att systemet i högre utsträckning skulle vara självfinansierat, det vill 
säga, att studenterna i högre utsträckning skulle betala tillbaka sina lån. Inten-
tionen var även att minska den individuella kostnaden för högre studier genom 
att minska studielånen.  

Syftet med den här rapporten är att utvärdera effekten av reformen på indi-
vidernas studietakt – antal poäng som studenterna tar per termin. Antal avkla-
rade poäng per termin är nära relaterat till den totala studietiden, det vill säga, 
tiden till examen.1 Tiden till examen är förknippat med den individuella kost-
naden för högre studier. Långa studietider innebär t.ex. att karriären efter exa-
men blir kortare och att individens livsinkomst därmed blir lägre. Detta medför 
i sin tur även mindre inkomster för staten i form av skatter m.m. 

Den förväntade effekten av reformen på tiden till examen är teoretiskt 
oklar.2 En ökning av studiebidraget tenderar att minska den monetära kostna-
den av att studera i relation till att arbeta, d.v.s. tiden till examen ökar eftersom 
kostnaden att studera ytterligare en termin är lägre då skillnaden mellan den 
potentiella arbetsinkomsten och studiemedlet är lägre. Å andra sidan kan en 
ökning av studiebidraget minska tiden till examen genom att studenterna i stör-
re utsträckning kan koncentrera sig på sina studier i stället för att arbeta vid 
sidan om studierna, d.v.s. de kan byta ut (substituera) tid i arbete för tid i studi-
er och samtidigt behålla sin totala inkomstnivå. De striktare återbetalningsreg-
lerna borde teoretiskt medföra att studenterna vill minimera sitt studielån, d.v.s. 
minska tiden till examen genom att intensifiera studietakten. Men de kan även 
medföra att studietiden ökar om studenterna väljer att utöka sitt arbetsutbud på 
bekostnad av studietakten för att minska sina framtida låneskulder. På motsva-
rande sätt kan de ökade möjligheterna till att arbeta parallellt med studierna 

                                                 
1 Brunello m.fl. (2004) studerar den förväntade tiden till examen i tio Europeiska länder och 
finner att andelen studenter som tar sin examen ett år senare än vad som avses varierar mellan 30 
procent i Italien och Sverige till nära noll i England och Irland.  Brodaty m.fl. (2006) studerar 
franska studenter och visar att individer med längre tid till examen än genomsnittet har signifi-
kant lägre inkomster och sysselsättningsmöjligheter i början av deras karriär. Vidare visar Holm-
lund m.fl. (2008) att arbetslivserfarenhet efter högskoleexamen är mer värdefull än arbetslivser-
farenhet innan examen, och Häkkinen (2006) hittar inga signifikanta effekter av att arbeta under 
studietiden på framtida inkomster och sysselsättningsmöjligheter. 
2 Becker (1993), Cameron och Taber (2000), Card (1999), Bettinger (2004), Eckstein och Wop-
lin (1999), Ehrenberg och Sherman (1987). 

IFAU – Studietakten för högskolestudenter 3 



medföra ökade studietider om studenterna väljer att allokera mer tid till att 
arbeta och därmed mindre tid till att studera.  

Det finns, vad vi känner till, endast två tidigare studier som empiriskt under-
söker effekten av studiemedel på individernas studietakt/studietid. Häkkinen 
och Uusitalo (2003) utvärderar effekten av en finsk studiemedelsreform där 
studiemedelssystemet gick från att vara lånebaserat till att bli bidragsbaserat. 
Nielsen Ardent (2008) utvärderar effekten av en dansk reform som innebar en 
höjning av studiebidraget. Ingen av dessa studier hittar någon betydande effekt 
på studietiderna. En relaterad, och relativt omfattande, litteratur behandlar ef-
fekten av terminsavgifter (tuition fees) och studiemedel på individens beslut att 
påbörja högre studier.3 

För att utvärdera effekten av 2001 års reform använder vi oss av studenter-
nas totala antal avklarade högskolepoäng varje termin från och med när de 
påbörjar sina studier fram till att de uppnår minst 120 högskolepoäng (vilket 
motsvarar en filosofie kandidatexamen). Vi studerar alla studenter som påbör-
jade ett program under perioden 1995–2001, d.v.s. före det att reformen intro-
ducerades. Vi skattar en linjär regressionsmodell där vi bland annat inkluderar 
så kallade individfixa effekter. Detta innebär att vi tar hänsyn till alla faktorer 
som är individspecifika och konstanta över tiden, så som exempelvis individens 
motivation och förmåga.   

 Resultaten visar att studietakten i genomsnitt är något högre efter reformen 
jämfört med innan. Delar vi upp studenterna beroende på föräldrarnas utbild-
ningsbakgrund finner vi dock att studietakten enbart har ökat för studenter med 
en stark akademisk bakgrund. Alltså verkar den relativa studietakten ha mins-
kat för studenter med en svag akademisk bakgrund som en konsekvens av re-
formen. Denna slutsats bygger på antagandet att vi har lyckats kontrollera för 
alla tidstrender som är specifika för studenter med en svag respektive stark 
akademisk bakgrund.  

De olika resultaten för studenter med en svag respektive stark akademisk 
bakgrund verkar vara relaterade till hur studenterna fördelar sin tid mellan stu-
dier och arbete. Studenter med en stark akademisk bakgrund har betydligt lägre 
arbetsinkomster efter reformen jämfört med före, medan studenter med en svag 
akademisk bakgrund har något högre arbetsinkomster efter reformen. En möjlig 
tolkning av resultaten är att studenterna vill minimera sitt studielån till följd av 
de striktare återbetalningsreglerna, och därmed omfördelar tid från arbete till 
                                                 
3 Se t.ex. Manski och Wise (1983), McPherson och Schapio (1991 a,b), Kane (1994), Rouse 
(1994), Hoenack (1971), Ehrenberg och Sherman (1984), Moore m. fl. (1991), Skyt Nielsen m. 
fl. (2008), Baumgartner och Steiner (2006), Reuterberg och Svensson (1994), Fredriksson 
(1997), Hammarström (1996), Shrøter Joensen (2009), Linsenmeier m.fl. (2006), Dynarski 
(2002, 2003), Van der Klaauw (2002).   
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studier för att uppnå en examen snabbare. Studenter med en svag akademisk 
bakgrund är troligen mer beroende av att finansiera sina studier genom att arbe-
ta, och har kanske därmed inte samma möjlighet att omfördela tid från arbete 
till studier.   

Rapporten är disponerad på följande vis: i kapitel 2 går vi igenom de vikti-
gaste delarna av reformen, och i kapitel 3 presenteras data och den empiriska 
strategin. Kapitel 4 redovisar resultaten från analysen, och kapitel 5 samman-
fattar.   

2 Reformen 2001 
Det svenska studiemedelssystemet introducerades 1965. Det övergripandet 
syftet med systemet är att främja ett högt deltagande i studier och att minska 
den sociala snedrekryteringen (prop.1999/2000:10). Systemet har sedan intro-
duktionen reformerats flera gånger, men reformen 2001 anses vara den mest 
omfattande.4 Reformen innebar att i) andelen bidrag ökade till 34,5 procent 
från 27,8 procent innan reformen, ii) studenterna kan tjäna 91 000 kronor per år 
(och ändå få fullt studiestöd), vilket är en ökning med 67 procent jämfört med i 
det tidigare systemet, och iii) återbetalningsreglerna blev mindre fördelaktiga. I 
det tidigare systemet betalade studenterna 4 procent av sin årsinkomst till dess 
att de fyllde 65 år, då lånet avskrevs. I det nya systemet ska lånet i princip åter-
betalas på 25 år, och kan avskrivas först vid 67 års ålder. Reformen 2001 inne-
bar även några ytterligare mindre förändringar. Antalet terminer som studenten 
kan erhålla studiemedel är som innan reformen 12 terminer, men möjligheten 
till förlängning är betydligt mindre. Åldersgränsen för studiemedel har höjts 
från 45 år till 50 år, och studenter med barn kan få ett tilläggslån. 

Det nya systemet gäller alla studenter som började studera höstterminen 
2001och därefter, samt de som redan studerade vid tidpunkten för reformen.  

3 Data och metod5 
De data vi använder oss av i analysen omfattar hela den svenska befolkningen 
(16–74 år) och innehåller information bl.a. om när individerna påbörjar sina 
högre studier, utbildningslängd, utbildningsinriktning, sociala och demografis-
ka faktorer, sysselsättning och inkomster.  

                                                 
4 CSN (2007) 
5 För detaljer och beskrivande statistik se Avdic och Gartell (2011). 

IFAU – Studietakten för högskolestudenter 5 



Vi inkluderar enbart individer som i) är registrerade på ett program med en 
teoretisk längd om minst 120 poäng (motsvarande en filosofie kandidatexa-
men), ii) påbörjade sina studier innan reformen och iii) inte har uppnått 120 
poäng före reformen. Vi följer studenterna från den termin som de har sina 
första registrerade högskolepoäng till dess de uppnår 120 poäng eller i max 12 
terminer. Generellt är 12 terminer det antal terminer som studenterna maximalt 
kan få studiemedel. Anledningen till att vi gör dessa restriktioner är att vi en-
bart vill inkludera studenter som är i pågående studier vid tidpunkten för re-
formen. Totalt ingår omkring 122 000 individer i vår analys.  

Vi skattar följande ekvation: 
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    där ln HP är antal tagna högskolepoäng (logaritmerade) termin s för indi-
vid i, r är en dummyvariabel som tar värdet 1 efter reformen och 0 annars, β1 är 
den skattade reformeffekten, γi är en individspecifik komponent som är kon-
stant över tiden (t.ex. individens förmåga och motivation) och εis är en individ-
specifik komponent som varierar över tiden.  

Eftersom reformen implementerades vid en specifik tidpunkt (höstterminen 
2001) så kommer studenterna i genomsnitt befinna sig längre fram i sina studi-
er efter reformen jämfört med före. Var i sina studier studenterna befinner sig 
kan potentiellt samvariera med antal tagna poäng per termin (exempelvis om 
erfarenhet från högskolestudier ökar studieeffektiviteten). För att ta hänsyn till 
exempelvis studieerfarenhet inkluderar vi dummyvariabler för varje termin (s) 
tillsammans med en variabel som indikerar höst- respektive vårtermin (Höst) 
då studenter i genomsnitt tar mer poäng på vårterminen. Studenter som befin-
ner sig samma antal terminer från första registreringen på högskolan kan fortfa-
rande ha kommit olika långt i sina studier avseende antal tagna poäng på grund 
av exempelvis studieuppehåll. Av denna anledning inkluderar vi även en varia-
bel som fångar totalt antal tagna poäng (cum_p) vid varje tidpunkt (s). Vi in-
kluderar även en kvadratisk term (cum_p2) för totalt antal tagna poäng för att ta 
hänsyn till att sambandet mellan totalt antal tagna poäng och tagna poäng en 
given termin inte nödvändigtvis är linjärt. 
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Vi inkluderar även några observerbara faktorer som varierar över tiden (Xis): 
lokala arbetslöshetssiffror för ungdomar (16–24 år), utbildningsinriktning, hu-
ruvida studenten har barn och studieavbrott. För att ta hänsyn till icke-
observerbara individspecifika faktorer (tidskonstanta) inkluderar vi även s.k. 
individfixa effekter. 

Slutligen, för att fördjupa analysen ytterligare och för att introducera ytterli-
gare variation, inkluderar vi interaktionsvariabler mellan reformen och föräld-
rarnas utbildningsnivå (r*Föräldrar). Vi använder oss av tre kategorier av för-
äldrabakgrund: i) ingen förälder med eftergymnasial utbildning (Ingen), ii) en 
förälder med eftergymnasial utbildning (En), och iii) två föräldrar med efter-
gymnasial utbildning (Båda). Med andra ord, vi vill se hur reformen har påver-
kat individer med olika akademisk bakgrund. Hypotesen är att studenter från en 
svag akademisk bakgrund är mer känsliga för förändringar i studiemedelssy-
stemet då de är mer beroende av systemet för att finansiera sina studier.6  

4 Resultat 
I detta avsnitt redovisar vi resultaten från vår skattade modell. Först presenterar 
vi huvudresultaten för hela urvalet där vi skattar relativa reformeffekter för 
studenter med olika akademisk bakgrund. Därefter skattar vi modellen separat 
för individer med olika nivåer på inkomsterna från studiemedel och arbete in-
nan reformen infördes.  

4.1 Huvudresultat7 
I Tabell 1 nedan presenterar vi våra huvudresultat. Vi kontrollerar för så kalla-
de individfixa effekter – det vill säga vi kontrollerar för alla individspecifika 
faktorer som är konstanta över tiden. Vi kontrollerar dessutom för höst-
/vårtermin, den kumulativa poängproduktionen, utbildningsinriktning, om stu-
denten har barn och ungdomsarbetslösheten på studieorten. Vi finner att den 
genomsnittliga studietakten har ökat efter reformen jämfört med före, det vill 
säga, studenterna tar i genomsnitt fler poäng per termin jämfört med före  
reformen.  
 

                                                 
6 Se Hammarström (1996), CSN (2007). 
7 För en presentation av resultaten där olika variabler inkluderas successivt se Avdic och Gartell 
(2011). 
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Tabell 1: Den skattade reformeffekten på antal tagna högskolepoäng per termin  

 (1) (2) (3) 
Reform 0,032*** -0,013** -0,058*** 
 (0,005) (0,006) (0,004) 
Interaktionsvariabler föräldrarbak-
grund 
 

   

En*reform  0,044*** 0,008 
  (0,008) (0,005) 
Båda*reform  0,126*** 0,027*** 
  (0,008) (0,005) 
    
Dummy variabler för terminerna (t1-
t12)  Ja Ja Ja 
    
Hösttermin -0,414*** -0,414*** -0,440*** 
 (0,002) (0,002) (0,002) 
Kumulativa  
Poäng 

   

cum_p 0,056*** 0,056*** 0,032*** 
 (0,000) (0,000) (0,000) 
cum_p2 -0,000*** -0,000*** -0,000*** 
 (0,000) (0,000) (0,000) 
Primär Utbildnings- 
Inriktning 
 

   

Pedagogik 0,036*** 0,038*** 0,055*** 
 (0,011) (0,011) (0,007) 
Humaniora -0,079*** -0,079*** -0,047*** 
 (0,008) (0,008) (0,005) 
Naturv. -0,115*** -0,114*** -0,031*** 
 (0,007) (0,007) (0,004) 
Teknik -0,105*** -0,105*** -0,063*** 
 (0,008) (0,008) (0,005) 
Vård 0,109*** 0,109*** 0,051*** 
 (0,012) (0,012) (0,007) 
Annan -0,019 -0,018 -0,001 
 (0,012) (0,012) (0,008) 
Övriga 
Kontrollvariabler 
 

   

Har barn -0,259*** -0,253*** -0,071*** 
 (0,011) (0,011) (0,007) 
Reg. arb.lösh. 0,034*** 0,034*** 0,007*** 
 (0,001) (0,001) (0,001) 
    
Individ-FE Ja Ja Ja 
    
Stud.uppeh.   -1,720*** 
   (0,004) 
Intercept 1,631*** 1,631*** 2,170*** 
 (0,010) (0,010) (0,007) 
    
Obs. 1.135.649 1.135.649 1.135.649 
R2 0,299 0,299 0,542 
LogL -1,474e+6 -1,474e+6 -1,233e+6 
Ant. Individer 122.372 122.372 122.372 
Not: Robusta standardfel inom parantes. *p<0,1, **p<0,05 ***p<0.  
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I kolumn 2 skattar vi de relativa reformeffekterna för individer med olika 

akademisk bakgrund genom att inkludera interaktionsvariabler mellan reform-
indikatorn och dummyvariabler för föräldrarnas utbildningsnivå. Från tabellen 
kan vi se att det verkar finnas en substantiell skillnad i hur reformen påverkat 
studietakten för studenter med olika akademisk bakgrund. Studenter från famil-
jer utan högskoleutbildade föräldrar verkar i genomsnitt ha minskat sin studie-
takt något (med omkring en procent) medan studenter från familjer där båda 
föräldrarna har en högskoleutbildning i genomsnitt har ökat sin studietakt (med 
omkring tio procent). En möjlig tolkning av resultaten som följer av ekonomisk 
teori är att de striktare återbetalningsreglerna i det nya studiemedelssystemet 
gör att en del studenter har för avsikt att minska sina studielån genom att ta 
examen snabbare, och därför omfördelar sin tid från arbete till studier. Studen-
ter med en svagare akademisk bakgrund är troligen mer beroende av att finan-
siera sina studier genom arbetsinkomster, och har kanske därmed inte samma 
möjlighet att omfördela tid från att arbeta till studier som studenter med en 
starkare akademisk bakgrund. En alternativ förklaring kan vara att vår reform-
variabel fångar upp trender över tid i studietakten som vi inte har lyckats kon-
trollera för, och att studenter med olika stark akademisk bakgrund har olika 
sådana trender. Vi kommer att diskutera och testa dessa hypoteser i de följande 
avsnitten.  

Slutligen, i kolumn 3, inkluderar vi en dummyvariabel för huruvida studen-
ten hade ett uppehåll i eller avbrutit sina studier, definierat som noll registrera-
de högskolepoäng under en given termin. Den skattade reformeffekten kan nu 
istället tolkas som den procentuella förändringen i antal tagna högskolepoäng 
per termin för aktiva studenter, dvs. för studenter som registrerar sig för åtmin-
stone någon poäng samtliga terminer. När vi tar hänsyn till studieuppehåll och 
avbrott är den skattade reformeffekten något mer negativ för studenter med en 
svag akademisk bakgrund medan den skattade effekten för studenter med en 
stark akademisk bakgrund byter tecken och är negativ. Således verkar det som 
att den positiva reformeffekten för studenter med en stark akademisk bakgrund 
helt och hållet drivs av att de i mindre utsträckning avbryter sina studier eller 
tar studieuppehåll efter reformens införande jämfört med före. Detta mönster 
kan motiveras från hypotesen att studenterna omfördelat sin tid från arbete till 
studier som en konsekvens av reformen.  

Eftersom uppehåll i studierna är en del av den individuella studietakten, som 
är det utfall vi undersöker, kommer vi fortsättningsvis att redovisa resultaten 
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utan att ta hänsyn till uppehåll i studierna.8 Vi kommer fortsättningsvis att fo-
kusera på specifikation 2 i Tabell 1. 

4.2 Studenter med olika storlek på studiemedelsinkomsterna9  
I detta avsnitt delar vi upp studenterna med avseende på storleken på deras 
genomsnittliga studiemedel under de två första åren av sin studietid. Den ena 
gruppen består av studenter som har studiemedel motsvarande fullt lån och 
bidrag och den andra gruppen består av studenter med studiemedel motsvaran-
de endast bidragsdelen. Vi antar här att studenter med endast bidrag inte direkt 
påverkas av de hårdare återbetalningskraven som infördes i och med reformen, 
utan istället primärt påverkas av höjningarna av bidragsdelen i studiemedlet 
och fribeloppet (den högsta inkomst studenten får ha utan att studiemedlen 
minskas). Genom att skatta vår modell separat för dessa grupper kan vi således 
få mer detaljerad information om hur de olika förändringarna i studiemedelssy-
stemet påverkade studenternas studietakt. 

I Tabell 2 ser vi att reformeffekten i genomsnitt är positiv för studenter som 
enbart har bidrag oavsett akademisk bakgrund, men betydligt mer positiv för 
studenter med en starkare akademisk bakgrund. För studenter med både lån och 
bidrag är det endast studenter med två högskoleutbildade föräldrar som har 
ökat sin studietakt efter reformens införande. Studenter från en svagare akade-
misk bakgrund har tvärtom minskat sin studietakt. Dessa resultat stämmer väl 
överens med hypotesen att studenterna omfördelar sin tid från arbete till studier 
som en konsekvens av reformen. Teoretiskt kan det ökade bidraget på margina-
len minska behovet av att arbeta under studietiden medan de striktare återbetal-
ningsreglerna tvärtom kan tvinga/uppmuntra studenterna att arbeta mer för att 
undvika att ta dyra lån i fortsättningen. Att studenter med olika akademisk bak-
grund påverkas olika kan bero på att studenter från en svag akademisk bak-
grund har mindre möjlighet att omfördela sin tid från arbete till studier, då de 
troligen är mer beroende av arbetsinkomster för att finansiera sina studier. 

 

                                                 
8 Se Avdic och Gartell (2011) för resultat då vi tar hänsyn till studieuppehåll. 
9 Se Avdic och Gartell (2011) för detaljer och fullständiga tabeller.  
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Tabell 2. Den skattade reformeffekten på antal tagna högskolepoäng per ter-
min för studenter med endast studiebidrag och med maximala studiebidrag och 
lån  
 Enbart bidrag Bidrag och max. lån 
   
Reform 0,063*** -0,112*** 
 
Interaktionsvariabler föräldrabakgrund 
 

(0,019) (0,008) 

En*reform 0,064*** 0,070*** 
 (0,024) (0,009) 
Båda*reform 0,164*** 0,152*** 
 (0,025) (0,010) 
   
Intercept 1,448*** 1,819*** 
 (0,036) (0,016) 
   
Kontroller Ja Ja 
   
Individ-FE Ja Ja 
   
Observationer 105.162 418.018 
R2 0,317 0,449 
Antal individer 11.521 49.484 
Log Likelihood -134241 -476610 
Not: Kontrollerna består av studietaktskontroller, utbildningsinriktning, om studenten har barn 
och lokala arbetslöshetsnivåer. Robusta standardfel inom parentes. *p<0,1, **p<0,05 ***p<0,01. 
 
För att testa vår hypotes att reformen påverkade studenternas tidsallokering 
skattar vi motsvarande modell som tidigare men använder arbetsinkomster som 
utfallsvariabel (mätt som antal basbelopp, där ett basbelopp är omkring 37 000 
kronor i 2001 års priser). Från Tabell 3 nedan ser vi att studenter med enbart 
bidrag har minskat sin arbetsinkomst efter reformen jämfört med före, och stu-
denter med en starkare akademisk bakgrund har minskat sin arbetsinkomst mer 
än studenter från en svagare akademisk bakgrund. Teoretiskt är detta att för-
vänta om vi antar att det höjda bidraget innebär att studenterna kan fokusera 
mer på studierna istället för att arbeta.  

För studenter som har både bidrag och tar fullt studielån har arbetsinkoms-
ten inte minskat i samma utsträckning, och för individer med en svag akade-
misk bakgrund har arbetsinkomsten till och med ökat. I enlighet med vår hypo-
tes om förändrad allokering av tid mellan studier och arbete tyder detta resultat 
på att studenter från en svag akademisk bakgrund till viss del verkar ersätta de 
dyrare lånen efter reformen med ett ökat arbetsutbud. Möjligen beror skillna-
den mellan grupperna med stark och svag akademisk bakgrund på att flexibili-
teten i tidsallokeringen till arbete är större för studenter med en starkare aka-
demisk bakgrund då de antagligen är mindre beroende av inkomster från arbete 
för att slutföra sina studier.  

IFAU – Studietakten för högskolestudenter 11 



Tabell 3. Den skattade reformeffekten på årliga arbetsinkomster för studenter 
med endast studiebidrag och med maximala studiebidrag och lån innan refor-
men  
 Enbart bidrag Bidrag och max. lån 
   
Reform -0,101*** 0,102*** 
 (0,035) (0,015) 

 
Interaktionsvariabler föräldrabakgrund  
 
En*reform 

 
 
-0,151*** 

 
 
-0,177*** 

 (0,045) (0,019) 
Båda*reform -0,423*** -0,401*** 
 (0,046) (0,019) 
   
Intercept 2,564*** 2,166*** 
 (0,058) (0,026) 
   
Kontroller Ja Ja 
   
Individ-FE Ja Ja 
   
Observationer 57.885 236.400 
R2 0,400 0,425 
Antal individer 11.521 49.484 
Log Likelihood -92390 -355496 

Not: Kontrollerna består av studietaktskontroller, utbildningsinriktning, om studenten har barn 
och lokala arbetslöshetsnivåer. Robusta standardfel inom parentes. *p<0,1, **p<0,05 ***p<0,01. 
Arbetsinkomster mäts i antal basbelopp där 1 BA är omkring 37 000 SEK i 2001 års priser. 
 

4.3 Studenter med olika storlek på arbetsinkomsterna10 
I detta avsnitt undersöker vi effekten av reformen för studenter med olika ar-
betsinkomster. På samma sätt som i förra avsnittet grupperar vi studenterna 
utifrån deras genomsnittliga inkomster under de två första åren av studierna. 
Det huvudsakliga syftet med denna analys är att se om det finns någon skillnad 
i reformens påverkan på studietakt och arbetsinkomster för studenter som tjä-
nade under respektive över fribeloppet innan reformen. Teoretiskt sett borde 
studenter med en inkomst över fribeloppet innan reformen inte påverkas lika 
mycket som studenter som ligger strax under, då de som ligger under i större 
utsträckning är begränsade av fribeloppsreglerna. 

I Tabell 4 och Tabell 5 nedan visas motsvarande skattningar som i avsnitt 
4.2, dock istället uppdelat på fem grupper av genomsnittliga arbetsinkomster 
innan reformens införande enligt följande: 0 kr, mellan 0 och 37 000 kr där 
37 000 kr motsvarar omkring ett basbelopp i 2001 års priser, mellan 37 000 och 
55 000 kr där 55 000 motsvarar 1,5 basbelopp och var fribeloppsgränsen innan 
reformen infördes, mellan 55 000 och 92 000 kr där 92 000 kr är 2,5 basbelopp 
                                                 
10 Se Avdic och Gartell (2011) för mer detaljer och fullständiga tabeller.  
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och är fribeloppsgränsen efter reformens införande och slutligen över 92 000 
kr. Tabell 4 visar reformens inverkan på studietakten och Tabell 5 reformens 
inverkan på den genomsnittliga arbetsinkomsten. 
 
Tabell 4. Den skattade reformeffekten på antal tagna högskolepoäng per ter-
min för studenter med olika arbetsinkomster (E) innan reformen (i basbelopp)  
 E=0 0<E<37’ 37’<E<55’ 55’<E<92’ E>92’ 
      
Reform -0,009 -0,049*** -0,038*** 0,029* 0,026 
 (0,030) (0,008) (0,013) (0,015) (0,019) 
Interaktionsvariabler föräld-
rabakgrund 
 
En*reform 

 
 
 
0,071* 

 
 
 
0,071*** 

 
 
 
0,052*** 

 
 
 
0,039* 

 
 
 
0,039 

 (0,040) (0,010) (0,017) (0,020) (0,028) 
Båda*reform 0,180*** 0,161*** 0,173*** 0,133*** 0,167*** 
 (0,041) (0,010) (0,018) (0,023) (0,035) 
      
Intercept 1,628*** 1,687*** 1,714*** 1,695*** 1,453*** 
 (0,056) (0,014) (0,024) (0,028) (0,039) 
      
Kontroller Ja Ja Ja Ja Ja 
      
Individ-FE Ja Ja Ja Ja Ja 
      
Observationer 39.547 603.467 204.092 161.069 88.768 
R2 0,291 0,313 0,333 0,310 0,319 
Antal individer 4.032 66.323 22.443 16.766 8.126 
Log Likelihood -51381 -773975 -261776 -211841 -114028 
Not: Kontrollerna består av studietaktskontroller, utbildningsinriktning, om studenten har barn 
och lokala arbetslöshetsnivåer. Robusta standardfel inom parentes. *p<0,1, **p<0,05 ***p<0,01. 
Gränsvärdena är baserade på basbelopp (1, 1,5 och 2,5). 
 
Resultaten i Tabell 4 och Tabell 5 motsvarar i stort de resultat som vi förväntat 
oss från teorin. För studenter med en svag akademisk bakgrund har studietakten 
minskat i inkomstintervallen strax under fribeloppsgränsen innan reformen och 
är nära noll för övriga grupper. Motsvarande mönster ser vi hos studenter med 
en stark akademisk bakgrund där studietakten har ökat aningen mindre bland 
inkomstgrupperna strax under fribeloppsgränsen. I Tabell 5 ser vi motsvarande 
mönster, när vi byter ut vår utfallsvariabel till arbetsinkomster; för studenter 
med en svag akademisk bakgrund har arbetsinkomsterna ökat något för in-
komstgrupperna strax under fribeloppsgränsen medan studenter med en stark 
akademisk bakgrund har minskat inkomsterna något mer i samma inkomst-
grupper.   

Sammanlagt stödjer resultaten i detta avsnitt hypotesen att studenter har al-
lokerat om sin tid som en konsekvens av reformen, vilket också har påverkat 
deras genomsnittliga studietakt.  
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Tabell 5. Den skattade reformeffekten på årliga arbetsinkomster för studenter 
med olika arbetsinkomster (E) innan reformen (i basbelopp)  
 E=0 0<E<37’ 37’<E<55’ 55’<E<92’ E>92’ 
      
Reform -0,079 0,046*** 0,087*** -0,066** 0,043 
 (0,051) (0,014) (0,024) (0,029) (0,046) 
Interaktionsvariabler föräld-
rabakgrund 
 
En*reform 

 
 
 
-0,061 

 
 
 
-0,195*** 

 
 
 
-0,226*** 

 
 
 
-0,126*** 

 
 
 
0,067 

 (0,066) (0,018) (0,031) (0,039) (0,067) 
Båda*reform -0,372*** -0,440*** -0,497*** -0,289*** -0,229*** 
 (0,058) (0,017) (0,033) (0,043) (0,084) 
      
Intercept 1,137*** 1,721*** 2,798*** 3,563*** 4,679*** 
 (0,091) (0,021) (0,040) (0,049) (0,086) 
      
Kontroller Ja Ja Ja Ja Ja 
      
Individ-FE Ja Ja Ja Ja Ja 
      
Observationer 21.296 333.650 112.714 87.450 46.038 
R2 0,358 0,406 0,369 0,306 0,240 
Antal individer 4.032 66.323 22.443 16.766 8.126 
Log Likelihood -31038 -501468 -184793 -155197 -93881 
Not: Kontrollerna består av studietaktskontroller, utbildningsinriktning, om studenten har barn 
och lokala arbetslöshetsnivåer. Robusta standardfel inom parentes. *p<0,1, **p<0,05 ***p<0,01. 
Gränsvärdena är baserade på basbelopp (1, 1,5 och 2,5). 

5 Slutsatser 
Den här rapporten utvärderar effekten av studiemedelsreformen 2001 på den 
individuella studietakten bland högskolestudenter i Sverige. Reformen ändrade 
inte det totala studiemedelsbeloppet men innehöll trots detta ändå tre stora för-
ändringar: i) bidragsdelen av studiemedlet ökade på bekostnad av lånedelen, ii) 
fribeloppet (den högsta inkomst studenten får ha utan att studiemedlen mins-
kas) höjdes kraftigt och, iii) återbetalningsreglerna för studielånet blev betyd-
ligt mindre generösa. Reformen innebar även några mindre förändringar: anta-
let terminer som studenten kan erhålla studiemedel är som innan reformen 12 
terminer, men möjligheten till förlängning är betydligt mindre. Åldersgränsen 
för studiemedel har höjts från 45 år till 50 år, och studenter med barn kan få ett 
tilläggslån. 

Vi finner att reformen marginellt har ökat studietakten bland studenterna i 
genomsnitt, men att studenter med olika akademisk bakgrund har påverkats på 
olika sätt. Studenter från hem utan högskoleutbildade föräldrar har minskat sin 
studietakt något, medan studenter från hem där båda föräldrarna har eftergym-
nasial utbildning har ökat sin studietakt med omkring tio procent. Den relativa 
tiden till examen för studenter med en svagare akademisk bakgrund verkar 
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således ha ökat jämfört med för studenter med en starkare akademisk bakgrund. 
Tiden till examen är av ekonomisk betydelse både för individen och för sam-
hället. Dessutom har studiemedelssystemet som uttryckligt mål att reducera 
kostnaderna för studenter från en studieovan miljö. 

För att förklara ovanstående resultat ställer vi upp två tänkbara hypoteser. 
För det första, då villkoren för studielånet blev mindre generösa är det möjligt 
att vissa studenter försökte minska sina lån genom att omfördela tid från arbete 
till studier för att uppnå en examen snabbare. Om studenter med bakgrund i en 
svagare studiemiljö generellt är mer beroende av arbetsinkomster för sin studie-
finansiering har de inte samma möjlighet att omfördela sin tid. Detta innebär 
följaktligen att den relativa studietakten för studenter med stark respektive svag 
akademisk bakgrund påverkas. 

En alternativ förklaring till våra resultat är att det finns skillnader i tidstren-
den i studietakten mellan studenter med en stark respektive svag akademisk 
bakgrund som vi inte har lyckats kontrollera för och som därmed fångas upp av 
vår skattade reformeffekt.  

För att utreda vilken av hypoteserna som är mest relevant skattar vi vår  
modell för olika grupper av studenter. Vi delar upp studenterna i grupper base-
rat dels på deras genomsnittliga studiemedelsinkomst och dels på deras genom-
snittliga arbetsinkomst innan reformens införande. Givet att vi kontrollerar för 
individfixa effekter såsom preferenser för lån och liknande så finns det ingen 
uppenbar anledning till varför de potentiella tidstrenderna bör skilja sig mellan 
dessa inkomstgrupper av studenter (givet studenternas föräldrabakgrund). Då 
de skattade skillnaderna mellan inkomstgrupperna är påtagliga, även inom  
kategorierna av föräldrabakgrund, stärker det vår hypotes om att reformen hade 
en kausal effekt på studietakten bland studenter. 

Mer specifikt finner vi i vår inkomststratifierade analys att studietakten öka-
de för studenter från en svag studiemiljö med endast studiebidrag eller med 
arbetsinkomster över fribeloppet innan reformen, medan den minskade för 
motsvarande bakgrundskategori av studenter med maximalt studiemedel (fullt 
studiebidrag och lån) eller med arbetsinkomster under fribeloppet. Motsvaran-
de mönster håller för studenter med en starkare akademisk bakgrund, där dock 
samtliga inkomstgrupper ökade sin studietakt efter reformen men med bety-
dande skillnader mellan grupperna. 

För att undersöka om orsaken till hur reformen påverkat de olika inkomst-
grupperna är kopplad till hypotesen om förändrad tidsallokering mellan studier 
och arbete, skattar vi hur reformen påverkat de genomsnittliga arbetsinkoms-
terna för de olika grupperna. Teoretiskt sett kan ett högre bidrag tänkas minska 
behovet av arbetsinkomster, medan ett dyrare lån kan tvinga studenter som inte 
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kan finansiera sig på annat sätt att arbeta mer vid sidan om studierna. Vi finner 
stöd för denna teori: för studenter med en svag (stark) akademisk bakgrund har 
arbetsinkomsterna ökat (minskat relativt lite) för studenter med både lån och 
bidrag medan de minskat (minskat relativt mycket) för studenter med enbart 
bidrag. 

Sammanfattningsvis visar våra resultat på att reformen verkar ha påverkat 
studietakten bland studenter. Denna effekt varierar dock med avseende på både 
vilken studiemiljö studenten kommer ifrån och vilken typ av finansiering stu-
denten hade innan reformen. Om studenterna reagerade på reformen genom att 
arbeta mindre, för att kunna uppnå en examen snabbare och därmed minska det 
totala studielånet, kan den förmodade lägre flexibiliteten i studiefinansieringen 
för studenter från en svagare akademisk bakgrund ha skapat den relativt lägre 
studietakten för dessa studenter. På samma sätt verkar de andra delarna av re-
formen, fribeloppet och den höjda bidragsdelen, ha påverkat studietakten bland 
studenterna åtminstone delvis genom ett förändrat arbetsutbud.    
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