kapitel 5

Överutbildningen i Sverige –
utveckling och konsekvenser
Michael Tåhlin

Överutbildningen har ökat i snabb takt i Sverige under senare
decennier. År 2000 hade cirka en tredjedel av alla anställda en
utbildning som var minst två år för lång i relation till jobbets krav.
Såväl arbetskraftens utbildningsnivå som jobbens kvalifikationskrav har stigit påtagligt under perioden, men i olika takt: den
genomsnittliga utbildningsnivån har stigit betydligt snabbare än
arbetslivets krav. Samstämmiga forskningsresultat från många länder, däribland Sverige, visar att utbildningens ekonomiska avkastning för den enskilde löntagaren är relativt låg om arbetets kvalifikationskrav understiger individens uppnådda utbildning. Av dessa
resultat att döma leder överutbildning till en förlust i produktivitet
som sannolikt utgör en betydande samhällsekonomisk kostnad.
Överutbildning – lägre produktivitet
I det här kapitlet analyserar jag först kvalifikationstrenderna inom
arbetslivet från mitten av 1970-talet till år 2000. Resultaten visar
att andelen överutbildade löntagare har fördubblats under perioden (le Grand, Szulkin och Tåhlin 2001, 2004; se även Åberg
2002). Anpassningen mellan individer och jobb med avseende på
utbildningens inriktning har däremot inte förändrats märkbart.
Den försämrade anpassningen gäller alltså utbildningens nivå snarare än dess inriktning. Under de närmaste åren kommer andelen
överutbildade av alla anställda i Sverige sannolikt att fortsätta öka,
men i en avtagande takt eftersom andelen löntagare med enbart
obligatorisk skolgång närmar sig en mycket låg nivå. För att överut70
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bildningen skall minska på längre sikt, givet befolkningens höga
och stigande utbildningsnivå, krävs framför allt en höjning av kvalifikationskraven bland de kvalificerade jobben. Andelen okvalificerade arbeten kommer troligen att ligga kvar på en hög nivå under
överskådlig tid.
I vilken utsträckning är den stora ökningen av andelen felmatchade personer ett problem för de berörda löntagarna och för samhället? Ett stort antal undersökningar från många länder visar att
överutbildade personer har påtagligt lägre löner och lägre arbetstillfredsställelse än likvärdigt utbildade personer med en bättre
jobbmatchning (se t.ex. Büchel m.fl., 2003). Men överutbildade
löntagare tenderar också att vara jämförelsevis unga (se t.ex. Sicherman, 1991). Detta tyder på att många av dem kommer att förbättra
sin matchningssituation över tiden i arbetslivet, så att de problem
som förknippas med överutbildning kan vara övergående. I själva
verket indikerar senare års policydiskussioner av fenomen som
»livslångt lärande«, »anställningsbarhet« (employability) och
»flexibilitet« (se t.ex. OECD, 2004a) att överutbildning kan ses
som en resurs av växande betydelse i anpassningen till förändrade
villkor på arbetsmarknaden.
För att belysa dessa frågor analyserar jag i kapitlets andra del
överutbildningens ekonomiska konsekvenser. Jag utgår därvid från
överutbildningens ekonomiska effekter på mikronivå, vilka i hög
grad är relevanta för att bedöma samhällsekonomiska effekter. (Se
Björkund och Lindahl, 2005, för en översikt av svensk och internationell forskning om utbildningens effekter på makronivå.) Den
huvudsakliga länken mellan mikro- och makronivån består av
kopplingen mellan lön och produktivitet. Tanken är att en individs
lön till stor del (om än långtifrån enbart) avspeglar hennes produktivitet, eller åtminstone arbetsgivarens uppfattning om individens
produktivitet. Det är sedan tidigare känt att utbildningens positiva
effekt på lönen är mindre i situationer där jobbets kvalifikationskrav understiger individens uppnådda utbildning. Detta bör rimligen tolkas som att arbetsgivaren bedömer att individens utbildning
utnyttjas sämre i sådana jobb än i situationer med en bättre anpassning mellan individens kompetens och jobbets krav. Det är denna
förlust i produktivitet som jag ser som en väsentlig del av den sam71
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hällsekonomiska kostnaden för mismatch mellan utbudet och
efterfrågan på kvalifikationer. Jag kommer att visa några tydliga
exempel på detta. Samtliga analyser i kapitlet bygger på data från de
svenska levnadsnivåundersökningarna (LNU; för en närmare
beskrivning, se t.ex. Gähler, 2004).
Policyimplikationerna är dock i hög grad oklara. Även om överutbildningens ekonomiska avkastning är väsentligt lägre än avkastningen på rätt matchad utbildning, så är löneeffekterna ändå signifikant positiva. Till detta skall läggas effekter av utbildning som ligger vid sidan av arbetslivet – i politiken, civilsamhället eller privatsfären, effekter som förmodligen till övervägande del är positiva.
De totala effekterna av utbildning, satta i relation till direkta utgifter för utbildning, är naturligtvis svåra eller omöjliga att beräkna.
Vad som dock står klart är att utbildningens effekter inom arbetslivet
är betydligt mindre positiva än vad de skulle kunna vara om jobbstrukturen hade uppgraderats under senare decennier i samma stora omfattning som individernas utbildningsnivå.
Matchningens förändring
Den genomsnittliga utbildningslängden hos befolkningen har ökat
påtagligt i alla avancerade industriländer under senare decennier
(Barro och Lee, 2001; Bassanini och Scarpetta, 2001). Parallellt
med denna förändring har kvalifikationskraven i arbetslivet stigit,
med bl.a teknologisk utveckling (Acemoglu; 2002a), arbetsorganisatoriska förändringar (Lindbeck och Snower, 2000) och globalisering (Wood, 1994; Feenstra och Hanson, 2003) som tänkbara orsaker. En viktig fråga är vilken av dessa två trender – utbildningsexpansionen och de stigande kraven i arbetslivet – som är starkast.
Enligt ett perspektiv – som nog kan sägas dominera dagens debatt
om arbetslivets utveckling – ökar arbetsgivarnas efterfrågan på kvalificerad arbetskraft snabbare än tillgången på utbildade personer,
med ökande löneskillnader efter utbildning som konsekvens (Acemoglu, 2003; OECD, 2004b). I Sverige har t.ex. Oscarsson och
Grannas (2002) hävdat att bristen på kvalificerad arbetskraft har
ökat genom arbetslivets ökade krav. Men utbildningsexpansionen
kan i stället ha lett till ett överskott på utbudet av kvalifikationer.
Denna föreställning går tillbaka åtminstone till 1940-talet (Harris
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1949), och blev allmänt spridd i samband med den snabba tillväxten av antalet universitetsstudenter under 1960- och 1970-talen,
särskilt i USA (Berg, 1970; Freeman, 1976; Collins, 1979). Ganska
stora andelar av västvärldens löntagare, mellan 20 och 50 procent
beroende på vilka avgränsningar som görs, tycks vara överutbildade
(se t.ex. Büchel m.fl., 2003). Tillgången på data över trender är
mycket knapp, men åtminstone i Europa verkar överutbildningen
ha ökat i flera länder (Büchel m.fl., 2003) medan den möjligen har
minskat i USA (se t.ex. Gottschalk och Hansen, 2003).
De svenska levnadsnivåundersökningarna (LNU) ger en unikt
lång tidsserie över förhållandet mellan individers utbildning och
arbetslivets krav. I figur 5.1 kan vi jämföra trenderna i utbildning
och kvalifikationskrav, där både individernas skolgång och jobbens
krav mäts i antal år av utbildning efter grundskolan (enligt intervjuuppgifter från de anställda själva vid respektive tidpunkt). Av
figuren framgår att de anställdas utbildningsnivå har stigit klart
snabbare än jobbens kvalifikationskrav mellan 1974 och 2000. En
utbredd uppfattning i debatten om arbetslivets utveckling – att
individerna inte hinner med den snabba uppgraderingen av jobbens kompetenskrav – tycks alltså vara felaktig. I stället tycks
utvecklingen vara den omvända – att det är arbetslivet som halkar
efter individerna.

ANTAL ÅR

figur 5.1. Individers genomsnittliga utbildningslängd och jobbens genomsnittliga krav
på utbildningslängd bland anställda (19–64 år) 1974–2000 (antal år utöver grundskola).
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figur 5.2. Andel underutbildade, rätt matchade och överutbildade bland anställda
(19–64 år) 1974–2000 (procent).
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För att närmare undersöka anpassningen mellan utbildning och
jobbkrav kan vi gruppera alla anställda i tre kategorier beroende på
förhållandet mellan deras egen utbildning, å ena sidan, och de
utbildningskrav som ställs i deras jobb, å andra sidan. Löntagare
vars utbildningslängd underskrider jobbets krav med åtminstone
två år definieras som underkvalificerade. På motsvarande vis definieras de personer vars utbildningslängd överskrider jobbets krav
med minst två år som överkvalificerade. Alla andra individer definieras som rätt matchade med sina jobb i fråga om utbildningslängd.
Figur 5.2 visar hur fördelningen av alla anställda mellan dessa tre
kategorier har utvecklats från 1974 till år 2000. Den bild som framträder är tydlig: matchningen på arbetsmarknaden tycks ha försämrats kontinuerligt under senare decennier. Andelen anställda som är
väl matchade med sitt jobb vad gäller utbildningslängd har fallit
undan för undan, från omkring två av tre löntagare (68 procent)
1974 till knappt hälften (49 procent) år 2000. I motsats till utbredda föreställningar har dock inte minskningen av andelen matchade
personer åtföljts av en ökad andel löntagare som halkar efter arbetets krav, utan tvärtom av en markant uppgång i andelen överutbildade personer. År 2000 har så många som 36 procent av alla
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anställda en utbildning som är klart längre än vad deras jobb kräver.
Andelen underutbildade individer är mindre än hälften så stor, och
har inte förändrats nämnvärt under det senaste kvartsseklet.
Vad beror den ökande överutbildningen på? För att svara på den
frågan är det fruktbart att göra ytterligare en gruppering. Vi skiljer
då dels mellan personer med respektive utan utbildning utöver
grundskolan, dels mellan jobb som kräver respektive inte kräver
sådan utbildning. På det sättet urskiljer vi fyra grupper av anställda,
vars inbördes storleksordning är central för att förstå hur anpassningen mellan individers utbildning och jobbens krav förändras
över tiden.
I tabell 5.1 ser vi hur dessa grupper har förändrats i storlek under
den period vi undersöker. Det finns flera intressanta mönster i dessa trender. För det första kan vi se en tydlig övergång från gårdagens
arbetsmarknad dominerad av lågutbildade personer och lågkvalificerade jobb till dagens arbetsliv med många välutbildade individer
och kvalificerade uppgifter. Detta utgör ett viktigt skifte mellan olika samhällsformer, ibland kallat övergången till ett kunskapssamhälle. Det här skiftet framgår klart av hur grupperna A och D i
tabellen har förändrats under senare decennier vad gäller antalet
anställda. I mitten av 1970-talet var grupp D, alltså personer med
enbart folk- eller grundskoleutbildning i jobb som inte kräver längre skolgång än så, den dominerande kategorin i arbetslivet med nästan hälften av alla anställda. Ett kvartssekel senare, år 2000, hade
gruppen minskat dramatiskt i storlek, och omfattade bara en dryg
tiondel av arbetstagarna. Den omvända utvecklingen har skett för
tabell 5.1. Anpassning mellan egen utbildning och jobbets krav bland anställda
(19–64 år) 1974–2000 (procent).
1974

1981

1991

2000

(A) Utbildade i kvalificerade jobb
(B) Utbildade i enkla jobb

28
13

38
16

45
17

58
21

(C) Lågutbildade i kvalificerade jobb

12

11

14

10

(D) Lågutbildade i enkla jobb

48

36

24

11

100

100

100

100

Summa
Källa: Levnadsnivåundersökningarna (LNU).
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grupp A, dvs. utbildade personer i kvalificerade jobb (individer med
minst 2 års utbildning efter grundskola i jobb som kräver sådan
utbildning eller högre). Denna grupp har fördubblats i storlek
sedan 1970-talet, och utgör nu en majoritet av alla anställda. Att
den lågkvalificerade gruppen D har minskat kraftigt i storlek har en
viktig konsekvens, nämligen att andelen matchade personer sjunker. Denna grupp är ju per definition rätt matchad – de har en kort
utbildning och arbetar i jobb med låga utbildningskrav – så när
gruppen minskar i storlek får det per automatik en negativ effekt på
andelen rätt matchade i arbetslivet som helhet. Detta är i själva verket den viktigaste förklaringen till den försämrade matchningen på
svensk arbetsmarknad under senare decennier.
Men den okvalificerade gruppens sjunkande andel av alla anställda motsvaras inte fullt ut av att den kvalificerade gruppens
andel stiger. Som vi ser i tabell 5.1 har grupp D minskat i storlek
med 37 procentenheter mellan 1974 och 2000, medan grupp A har
ökat mindre än så, närmare bestämt med 30 procentenheter. Denna
skillnad leder oss till det andra intressanta mönstret i de trender
som tabellen visar, nämligen att grupp B, alltså utbildade personer i
lågkvalificerade (»enkla«) jobb, ökar klart under perioden – från 13
till 21 procent av alla anställda. Personer i denna grupp är per definition överutbildade – de har en utbildning utöver grundskolan, men
deras jobb kräver ingen sådan utbildning. Detta är den viktigaste
innebörden i det glapp mellan utbildningens och utbildningskravens förändring som vi såg nyss – alltså att individernas utbildningsnivå har stigit snabbare än jobbens utbildningskrav. Den dominerande delen av detta glapp består i att andelen okvalificerade jobb
sjunker klart långsammare än andelen lågutbildade individer. Kunskapssamhällets baksidor kan i princip vara av två slag: för det första att vissa individer har för låg kompetens för att klara de alltmer
krävande jobben, och för det andra att vissa jobb har för låga kvalifikationskrav för att passa de allt bättre utbildade individerna. Av dessa två baksidor, dvs. kompetensbristen och överutbildningen, är det
uppenbarligen överutbildningen som är det klart största problemet.
Jag kommer strax tillbaka till denna fråga.
Innan dess är det av intresse att se närmare på kunskapssamhällets framsida – den växande grupp som består av utbildade personer
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tabell 5.2. Anpassning mellan egen utbildning och jobbets krav bland utbildade personer (19–64 år) i kvalificerade jobb 1974–2000 (procent).
1974

1981

1991

2000

Underutbildade

21

13

9

10

Rätt matchade
Överutbildade

61
18

61
26

62
29

64
28

100

100

100

100

Summa
Källa: Levnadsnivåundersökningarna (LNU).

i kvalificerade arbeten. Inom denna kategori ser matchningens
utveckling ut såhär (tabell 5.2). Vi kan se att andelen rätt matchade
med avseende på utbildningens längd har varit stabil, strax över 60
procent under hela perioden från 1970-talet fram till år 2000.
Andelen överutbildade har inte heller förändrats under de senaste
två decennierna, efter 1981. Problemen med försämrad matchning
och ökande överutbildning gäller alltså inte denna kvalificerade
grupp, kunskapssamhällets majoritet.
Därmed kan vi konstatera att den försämrade anpassningen
mellan individers utbildning och jobbens kvalifikationskrav – som
alltså tagit sig uttryck i en tilltagande överutbildning – beror på två
skeenden: för det första att både utbildningen och utbildningskraven har stigit, och för det andra att utbildningen har stigit snabbare
än utbildningskraven. Den första av dessa tendenser har lett till att
andelen anställda i grupp A – den kvalificerade gruppen – har ökat,
medan andelen anställda i grupp D – den lågkvalificerade gruppen –
har minskat. Allt annat lika betyder denna förskjutning att andelen
rätt matchade personer går ner, medan andelen överutbildade går
upp. Den andra tendensen har lett till att andelen anställda i grupp
B – utbildade personer i enkla jobb, vilka per definition är överutbildade – har ökat. Den tilltagande överutbildningen beror i ungefär lika hög grad på dessa två tendenser.
Innan vi närmare penetrerar den långsamma minskningen av
antalet okvalificerade jobb bör en annan viktig aspekt på anpassningen mellan utbildning och arbetskrav kommenteras, nämligen
utbildningens inriktning. Det är naturligtvis inte bara utbildningens
längd som har betydelse för matchningens kvalitet, utan även
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utbildningens typ. Frågan är hur vanligt det är med bristfälliga
matchningar i detta avseende, och om de har ökat eller minskat
under senare år. Kanske den växande överutbildningen som vi nyss
såg så tydligt bara är skenbar, i meningen att den inriktning på
utbildningen som individerna har inte passar för jobbens karaktär.
I så fall skulle den försämrade anpassningen mer bestå av en ökad
felutbildning snarare än en ökad överutbildning.
Av figur 5.3 framgår dock att andelen anställda som är rätt matchade med sina jobb vad gäller utbildningens inriktning har varit i
stort sett stabil under de senaste 20 åren. I genomsnitt har cirka tre
fjärdedelar av arbetstagarna en utbildning vars inriktning passar
med jobbets krav. Matchningen är bäst inom tekniska arbeten och i
vården och lite sämre i jobb med samhällsvetenskaplig inriktning,
men förändringarna över tiden är genomgående små. Inte heller
om man tittar särskilt på gruppen överutbildade finns någon nämnvärd tendens till försämrad anpassning. (Detta framgår ej av figuren.) Någon tilltagande brist på kompetens går alltså inte att spåra i
detta avseende heller. Slutsatsen blir att den ökande överutbildningen är reell snarare än skenbar.
Låt oss så se närmare på de okvalificerade jobben. Vi har alltså

PROCENT

figur 5.3. Andelar rätt matchade på utbildningsinriktning (anställda 19–64 år) efter
jobbsektor 1981–2000 (procent). Anställda med minst två års efterobligatorisk utbildning
i arbeten med krav på minst två års efterobligatorisk utbildning.
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haft en utveckling under senare decennier där de enkla jobben har
minskat i antal, men i klart långsammare takt än nedgången i antalet lågutbildade personer. I mitten av 1970-talet var skillnaden
mycket stor mellan kvalificerade och enkla jobb vad gäller andelen
av innehavarna som hade en utbildning utöver den obligatoriska
skolan, 72 mot 21 procent, alltså en skillnad på drygt 50 procentenheter. Därefter minskar denna skillnad kraftigt, för att år 2000 ha
krympt till bara knappt 20 procentenheter (85 mot 66). En stor
majoritet av de personer som i dag har lågkvalificerade arbeten har
alltså en utbildning som klart överstiger kraven i dessa jobb. Denna
majoritet kommer att bli ännu större framöver, i takt med att
arbetstagare med enbart folk- eller grundskola pensioneras och
lämnar plats för nya årskullar där nästan samtliga personer har
åtminstone någon gymnasieutbildning. Vi närmar oss en punkt där
i stort sett alla individer har en utbildning utöver den obligatoriska
skolan men där en betydande minoritet ställs utanför de kvalificerade jobben.
Men kommer inte de okvalificerade jobben att försvinna inom
en ganska snar framtid? Sannolikt inte. I tabell 5.3 kan vi se hur
antalet jobb utan utbildningskrav har förändrats sedan 1970-talet.
Jag vill särskilt framhålla tre slutsatser av de trender vi ser här. För
det första ser vi hur andelen okvalificerade jobb i det närmaste haltabell 5.3. Antal okvalificerade jobb (bland anställda 19–64 år) efter bransch 1974–
2000 (1000-tal personer samt andelar i procent).
1974

1981

1991

2000

1 666

1 468

1 251

971

666
270
730

442
359
667

395
243
613

193
145
633

(1) som andel av alla jobb
(2) som andel av alla jobb
(3) som andel av alla jobb

20
8
22

13
10
19

10
6
16

5
4
18

Total andel okvalificerade jobb

50

42

33

27

Antal, alla branscher
varav
(1) Tillverkning
(2) Vård, omsorg
(3) Övriga tjänster

Källa: Levnadsnivåundersökningarna (LNU).
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verades mellan 1974 och 2000. Det är i och för sig en dramatisk
utveckling, men den bör ses i ljuset av två andra slutsatser. Den ena
är att andelen enkla jobb fortfarande är hög, cirka en fjärdedel av
alla arbeten bland anställda. Det är en andel som är betydligt högre
än andelen löntagare med enbart obligatorisk utbildning. Den
andra slutsatsen är att andelen okvalificerade jobb sannolikt kommer att ligga kvar på en hög nivå under de närmaste åren, kanske
under en ganska lång tid framöver. Denna slutsats kan vi dra genom
att titta på hur nedgången under perioden i andelen enkla jobb har
varierat mellan branscher.
Nedgången har varit snabb inom tillverkningsindustrin under
hela perioden. Där ligger antalet nu på en så låg nivå att en ytterligare minskning under kommande år inte alls får lika stora effekter
på den totala mängden okvalificerade jobb. Även inom vård- och
omsorgssektorn har antalet okvalificerade arbeten minskat påtagligt sedan 1980-talet, och även där är antalet nu ganska litet. I kontrast till dessa påtagliga nedgångar kan vi se att antalet okvalificerade jobb inom tjänstesektorn vid sidan av vård och omsorg är påfallande stabilt. Under 1990-talet har rentav en liten ökning inträffat.
Det är här som två tredjedelar av alla enkla jobb nu återfinns, t.ex.
inom handel, hotell, restauranger och transporter. Givet denna
utveckling förefaller det osannolikt att antalet enkla jobb i dessa
verksamheter skulle minska påtagligt under de närmaste åren. Den
totala andelen okvalificerade arbeten kommer därmed knappast att
falla under 20 procent av alla jobb under överskådlig tid.
Slutsatsen av analysen är dock knappast att utbildningsexpansionen bör hejdas. Utbildning har självfallet många värden och bör
inte enbart ses i relation till arbetslivets nuvarande kompetenskrav.
En fortsatt höjd utbildningsnivå kan t.ex. bidra till att upprätthålla
en jämnare lönestruktur än den som annars skulle råda. Troligen
hjälper också en hög utbildningsnivå till att utveckla jobbens kvalifikationsinnehåll, t.ex. genom höjda anspråk bland löntagarna, men
också genom att tillhandahålla den kompetens som kan vara en förutsättning för en positiv utveckling av arbetets innehåll. Utbildning kan alltså vara en drivkraft till, och inte bara en effekt av, ökade jobbkrav (se t.ex. Lindbeck och Snower, 2000; Acemoglu,
2002b).
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Men samtidigt är det viktigt att se överutbildningens problem.
En betydande minoritet av alla arbeten kommer under en troligen
lång period framöver att kräva klart mindre kompetens än den som
löntagarna har. Vilka personer skall utföra dessa jobb? En möjlighet är att omsättningen av individer i de arbeten det handlar om är
hög, så att varje enskild person bara är kvar i jobbet under en kort
tid för att sedan gå vidare till mer krävande uppgifter. Därför är det
viktigt att undersöka rörlighetens omfattning i relation till överutbildning, där vi än så länge inte har så många resultat från forskningen. Vi återkommer till denna fråga senare i kapitlet.
Sambanden mellan överutbildning och lönenivå
Som jag inledningsvis framhöll är en av de viktigaste tänkbara konsekvenserna av överutbildning dess effekter på individers lönenivå
och löneutveckling. Standardmodellen för att estimera lönens samband med jobb–person-matchning har utvecklats av Duncan och
Hoffman (1981). Modellen (kallad ORU: Over-Required-Under)
bygger på att uppnådd utbildning delas in i tre komponenter, enligt:
AE = RE + OE – UE
där AE står för uppnådd utbildning (attained education) i antal år,
RE står för utbildningskraven (required education, antal år) i individens jobb, OE står för överutbildning (dvs. överskottet AE–RE)
och UE står för underutbildning (dvs. underskottet AE–RE).
Sedan beräknar man avkastningen i lön av dessa tre olika komponenter (genom att ersätta utbildningstermen i en vanlig humankapitalekvation med de tre komponenterna RE, OE och UE).
Empiriska skattningar ger då alltid (i samtliga hittills publicerade
studier, från många tidpunkter och länder; se Rubb 2003 för en
översikt) följande resultat:
1. Löneeffekterna av OE < RE > UE samt
2. OE och UE är skilda från noll.
Att de empiriska resultaten från många länder och tidpunkter är så
konsistenta tyder på att det finns mycket påtagliga skillnader i
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utbildningskrav mellan olika jobb, som framstår som tydliga och
viktiga för både arbetstagare och arbetsgivare.
Humankapitalets avkastning är alltså beroende av matchningens
karaktär: det är inte bara vissa personer som är mer produktiva än
andra. Även positioner skiljer sig åt med avseende på produktivitet.
Resultaten av ORU-modellen visar att både humankapitalmodellen
och en mer strukturell modell behövs för att förklara löneskillnader
efter utbildning. Trots att det sällan görs behöver man alltså ta hänsyn till båda dimensionerna – individens egen utbildning och jobbets krav – för att rätt bedöma olika utbildningsgruppers situation
på arbetsmarknaden. Och det har självfallet inte bara med lönenivån
att göra, utan med den totala arbetssituationen (inklusive stimulans,
utvecklingsmöjligheter och framtida ekonomisk avkastning).
I de svenska levnadsnivåundersökningarna (LNU) ser resultaten av ORU-modeller ut som följer (se vidare Korpi och Tåhlin
2006). Talen i tabell 5.4 uttrycker lönepremien i procent per år av
utbildning efter grundskola för olika matchkategorier. År 2000 var
t.ex. den genomsnittliga avkastningen per år av rätt matchad (=
överensstämmande med jobbets krav) utbildning 6,1 procent. Från
dessa 6,1 procent dras sedan 4,3 procent av (»pos ner« i tabellen)
för de år av utbildningskrav som ligger under individens utbildning. På motsvarande sätt läggs 3,1 procent till (»pos upp« i tabellen) för de år av utbildningskrav som ligger över individens utbildning. Det framgår av dessa resultat att huvuddelen av utbildningens
löneavkastning förutsätter en god matchning mellan individ och
jobb: vid samtliga tidpunkter uteblir cirka 70 procent av avkastningen för den del av utbildningen som överstiger jobbets kvalifikationsnivå (t.ex. 4,3 av 6,1 procent år 2000).
tabell 5.4. Utbildningens avkastning på lön (procent per utbildningsår), efter matchning gentemot arbetets utbildningskrav, 1974–2000 (anställda, 19–64 år).

Pos upp
Match
Pos ner
Källa: Levnadsnivåundersökningarna (LNU).
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1974

1981

1991

2000

3,9
7,4
–5,3

4,2
5,8
–4,0

4,1
5,7
–3,9

3,1
6,1
–4,3
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Låt mig övergå till en närmare granskning av akademikernas
situation, som förstås är en intressant grupp i sammanhanget. Som
redan framhållits började debatten om överutbildning i USA just
apropå det snabbt växande antalet collegestudenter. Här i Sverige
är ju det politiska målet (se Utbildningsdepartementet 2001) att
»minst hälften av varje årskull skall påbörja högskolestudier före 25
års ålder« välkänt och omdiskuterat (och kanske snart uppnått
dessutom).
Vi kan börja med att titta på hur andelen överutbildade har förändrats bland akademikerna (definierade som personer med minst
6 års utbildning efter grundskolan). Akademikerjobb definieras på
motsvarande sätt (minst 6 års utbildningskrav). Det visar dig då:
1. att antalet akademiker (personer med akademisk utbildning)
har ökat mycket snabbare än antalet akademikerjobb, från ett
underskott på akademiker 1974 på cirka 30 000 till ett stort överskott år 2000 på närmare 200 000.
2. att andelen av alla (anställda) akademiker som har ett akademikerjobb, trots den påtagligt ogynnsamma utvecklingen av efterfrågan i relation till utbudet, har varit ganska stabil under flera
decennier: mellan 50 och 60 procent under hela perioden mellan 1974 och 2000.
3. att förklaringen till att dessa två till synes motstridiga utvecklingsförlopp har ägt rum samtidigt är att andelen akademikerjobb som innehas av akademiker har stigit trendmässigt under
perioden: från cirka 55 procent 1974 till 75 procent år 2000.
Akademikerjobben har alltså blivit en allt större bristvara, i relation till antalet akademiker, men samtidigt har akademikerna
lyckats besätta en allt större andel av de tillgängliga jobben.
Resultatet är därmed att överutbildningen bland akademiker, relativt sett (andelsmässigt av alla i gruppen), har varit tämligen konstant (40–50 procent) under lång tid. Men absolut sett, dvs. vad gäller antalet berörda personer, har överutbildningen bland akademiker ökat kraftigt: från ca 100 000 personer 1974 till ca 350 000 personer år 2000. I årstakt innebär detta ett tillskott av överutbildade
akademiker med ca 10 000 per år. Så har det alltså sett ut åtminsto83
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ne sedan mitten av 1970-talet, och denna ökningstakt verkar ligga
på en stabil nivå hela vägen till de senast tillgängliga siffrorna.
Tendensen är helt likartad även för andra utbildningsgrupper.
Bland personer med gymnasium som högsta utbildning är andelen
överutbildade klart lägre i gruppen med yrkesinriktning än i gruppen med studieförberedande orientering (cirka 30 procent jämfört
med cirka 60 procent år 2000), men skillnaden mellan praktiska
och teoretiska inriktningar har inte förändrats nämnvärt sedan början av 1980-talet. Den generella bilden är alltså att andelen överutbildade personer har stigit kraftigt bland alla anställda sammantagna, men varit i stort sett stabil inom olika utbildningsgrupper. Att
individers utbildningsnivå har höjts snabbare än jobbens utbildningskrav innebär en strukturell förändring i riktning mot en ökad
överutbildningsrisk. Men denna strukturella försämring har motverkats av att kopplingen mellan utbildning och jobbkrav har förstärkts, så att en krympande andel av alla jobb innehas av personer
med en på papperet för kort utbildning. Detta gäller för såväl högskole- som gymnasieutbildade. Sammantaget kan vi alltså säga att
medan den totala omfattningen av överutbildning har ökat kraftigt
under senare decennier, så har risken givet en viss utbildningsnivå
varit i stort sett konstant.
I enlighet med resultaten av de löneanalyser som visades tidigare är avkastningen på akademikernas utbildning starkt avhängig
hur god matchningen är mellan individ och arbete. Talen i tabell 4.5
anger skillnaden i lön mellan akademiker och gymnasieutbildade
personer, uttryckt i procent. (Med gymnasieutbildning menas då
2–3 års utbildning efter grundskola eller motsvarande.) Två grupper av akademiker urskiljs: den ena gruppen har akademikerjobb
medan den andra gruppen har jobb med lägre utbildningskrav. Vi
tabell 5.5. Procentuell skillnad i lön (per timme) mellan akademiker och gymnasieutbildade, efter matchning gentemot arbetets utbildningskrav (anställda, 19–64 år).
1974

1981

1991

2000

Akademiker i akademiskt arbete

44

31

31

33

Akademiker i övriga arbeten

19

15

15

15

Källa: Levnadsnivåundersökningarna (LNU).
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ser att avkastningen på en akademisk utbildning skiljer sig kraftigt
åt mellan dessa två grupper. Vid samtliga tidpunkter uteblir drygt
hälften av lönepremien om jobbets utbildningskrav understiger en
akademisk nivå.
Skillnader i löneutveckling
En rimlig invändning mot slutsatsen att överutbildning har negativa
ekonomiska konsekvenser är att de överutbildade hämtar in det de
tappar lönemässigt i början av karriären, genom att ha en relativt
snabb lönetillväxt. Detta kan ske antingen genom att byta jobb uppåt eller att ha en relativt god löneutveckling inom ett och samma
jobb. Av alla överutbildade personer (minst 2 år längre utbildning än
vad jobbet kräver) vid en tidpunkt är det drygt hälften (knappt 60
procent) som fortfarande är överutbildade efter cirka 10 år. Ungefär
fyra av tio personer lyckas alltså ta sig ur överutbildningssituationen
inom loppet av ett decennium. Denna utflödesfrekvens har varit i
stort sett konstant sedan 1970-talet. Dessa två gruppers löneutveckling skiljer sig tydligt åt. De som har lyckats avancera i jobbstrukturen
har hämtat in större delen av lönegapet gentemot de rätt matchade,
men inte allt, medan de som fortfarande är överutbildade knappast
har hämtat in något av lönegapet. Sammantaget har skillnaden i
avkastning på utbildning mellan dem som 1991 var överutbildade
respektive rätt matchade minskat med cirka en sjättedel fram till år
2000. Vi kan se de skilda tendenserna för olika grupper i tabell 5.6.
En förutsättning för de överutbildade att hämta in gapet i
utbildningens löneavkastning tycks alltså vara att byta jobb. Detta
resultat strider delvis mot en vanlig tolkning av överutbildning,
tabell 5.6. Relativ löneavkastning per år av utbildning efter grundskola 1991 och
2000, efter matchning gentemot arbetets utbildningskrav 1991 och 2000 (anställda, 19–
64 år).

Rätt matchad 1991, alla
Överutbildad 1991, alla
Överutbildad 1991, ej överutbildad 2000
Överutbildad både 1991 och 2000

1991

2000

100
32
34
29

100
43
77
31

Källa: Levnadsnivåundersökningarna (LNU).
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tabell 5.7. Utvecklingsmöjligheter i arbetet, efter matchning mellan individens utbildning och arbetets utbildningskrav (ostandardiserade regressionskoefficienter). Anställda,
19–64 år.
Internutbildning
(dagar/år)

Informell
träning
(månader)

Lär nya saker
i arbetet
(skala 0–4)

Avancemangsmöjligheter
(skala 0–2)

Underutbildning

–0,15

–0,33

0,01

0,00

Utbildningskrav*

0,73

2,06

0,14

0,05

Överutbildning

0,01

0,25

–0,01

0,01

Källa: Levnadsnivåundersökningarna (LNU).
Anm.: * = signifikant effekt på 0,001 procent nivå.

nämligen att de jobb som ser ut att ligga under arbetstagarens kvalifikationsnivå i själva verket är positioner med ett stort träningsinnehåll, med åtföljande möjligheter till god löneutveckling. Denna
idé kan vi också testa på ett mer direkt sätt, genom att jämföra innehållet i de jobb som innehas av olika matchkategorier. I tabell 5.7
visas resultaten av sådana jämförelser avseende ett antal vanliga
indikatorer på lärande och träning i arbetet.
Vi ser här att det i samtliga fall är jobbets kvalifikationsnivå som
avgör hur stort träningsinnehållet i arbetet är, med stora skillnader
mellan olika jobbnivåer. Individens utbildning vid sidan av arbetets
utbildningskrav tycks däremot sakna betydelse för utvecklingsmöjligheterna inom ramen för det befintliga jobbet. Detta mönster ligger i linje med den bild av lönernas utveckling som just gavs: de
överutbildades möjligheter till en god utveckling i arbetslivet ligger
främst (eller rentav enbart) i att byta jobb. Tillståndet i överutbildning ser därmed ut att i huvudsak (dvs. för flertalet personer) vara
en mismatch-situation snarare än ett led i en rationellt planerad
karriärutveckling.
Avslutande diskussion
Debatten om arbetslivets förändringar skulle vinna på att de
utbredda föreställningarna om en tilltagande brist på kompetens
omgärdas med rimliga reservationer. Diskussionen behöver ett tillskott av nya resonemang. Att vi kan vänta oss en generell arbetskraftsbrist i takt med att 40-talisterna lämnar arbetslivet är knap86
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past kontroversiellt. Men att bristen framför allt skulle gälla välutbildade personer är betydligt mer osäkert. Som vi har sett finns det
minst lika goda skäl att diskutera hur överutbildningens problem
skall mötas.
Till sist: varför har löneskillnaderna efter utbildning ökat trots
att efterfrågan på utbildad arbetskraft inte stigit snabbare än tillgången? Svaret är att ingen vet säkert. Troligen har flera orsaksfaktorer varit verksamma, med lite olika tyngdpunkt i olika länder. Det
är dock viktigt att understryka att förändringar i tillgång och efterfrågan på utbildning med stor sannolikhet påverkar lönespridningen på det sätt som ekonomiska marknadsmodeller förutsätter. Att
löneskillnaderna har ökat i Sverige trots att utbudet av utbildad
arbetskraft har ökat mer än arbetsgivarnas efterfrågan innebär troligen att ojämlikheten annars skulle ha ökat ännu mer. En sådan slutsats
har också fått visst empiriskt stöd av jämförelser mellan olika länder:
löneskillnaderna under senare decennier har vuxit mest i de länder
där efterfrågan på utbildning tycks ha ökat snabbast i relation till
utbudet, framför allt i Storbritannien och USA (se Tåhlin, 2004).
För Sveriges del hänger den ökade lönespridningen – som än så
länge varit relativt måttlig (se le Grand m.fl., 2001) – antagligen
ihop med bland annat förändringar i löneförhandlingssystemet,
t.ex. med ett ökat utrymme för individuell lönesättning. Flera andra
förklaringar är också möjliga. Expansionen av tjänstesektorn kan
vara en viktig faktor. Det är en vanlig iakttagelse att ojämlikheten i
löner och andra arbetsvillkor är större i servicesektorn än i industrisektorn. När servicesektorns andel av arbetsmarknaden växer
kan detta då medföra att den samlade ojämlikheten ökar. Kanske är
de skillnader mellan kunskapssamhällets framsida och baksida som
vi nyss beskrivit, där antalet kvalificerade jobb inte räcker till det
ökande antalet utbildade individer, en viktig drivkraft till en allmänt ökande ojämlikhet i arbetslivet. Denna utveckling kan också
ha lett till ökade svårigheter för relativt lågutbildade personer att få
arbete: de minst kvalificerade jobben är upptagna av överutbildade
personer som därmed tränger ut arbetssökande med lägre utbildning (se t.ex. Åberg, 2003). Detta kan vara en källa till en större
ökning av ojämlikheten i inkomster bland alla vuxna i befolkningen
än ojämlikheten i löner bland anställda.
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