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Abstrakt  
 

Var fjärde elev som påbörjar studier i den svenska gymnasieskolan avslutar inte studierna med 

fullständiga betyg inom fyra år. Forskning visar att elever som hoppar av sina studier lider större 

risk att hamna utanför arbetsmarknaden, vilket bortsett från det personliga lidandet leder till 

samhällsekonomiska kostnader. Många ekonomer har beskrivit värdet på det humankapital som 

ackumuleras under studietiden samt den signaleringseffekt det innebär på arbetsmarknaden att 

klarat av en gymnasieutbildning. Syftet med denna studie är att få ökad förståelse kring de 

potentiella effekterna av det ESF-finansierade projektet Plug In som pågick i 47 kommuner 

mellan 2012–2015 och är det i särklass största nationella projektet för att motverka 

studieavhoppen i de svenska gymnasieskolorna. Den sammanlaga kostnaden för projektet var 

närmare 200 miljoner kronor och idag finns det en uppföljare till projektet, kallat Plug In 2.0. 

En kvantitativ effektutvärdering av Plug In utfördes av Ramböll 2015, en utvärdering som inte 

kunde påvisa några signifikanta effekter som kunde bindas till insatsen i antalet avbrott för de 

kommuner med åtminstone en skola som deltog i projektet. Nysläppt data från Skolverket över 

andel elever som på skolenhetsnivå avslutat sina studier med fullständiga gymnasiebetyg har 

gett möjligheterna till denna mer pregnanta utvärdering där effekterna på längre sikt för första 

gången undersöks. Skolor i Göteborgsregionens Kommunförbund som deltog i projektet har 

matchats med skolor av liknande karaktär i jämförbara kommuner och med hjälp av en 

Difference-in-Difference modell mäts projektets sannolika påverkan av deltagare i projektet.   
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1 Introduktion 

 

1.1 Bakgrund  

Valet av utbildning är för många individer livets viktigaste ekonomiska beslut. I Sverige väljer 

nästan alla elever som slutför grundskolan att påbörja en gymnasieutbildning, men långt ifrån 

alla väljer/lyckas att avklara utbildningen. För dessa individer som har grundskola som högsta 

utbildning är det svårare att få varaktiga jobb (Stenberg, 2016). Som ungdom är 

signaleringseffekten av att ha en utbildning än viktigare då individen sällan hunnit samla några 

arbetsmässiga erfarenheter som signalerar att individen har förmåga att prestera (Lovén 2015). 

Mellan åren 2011–2013, då Plug In projektet startades upp, nästintill fördubblades antalet 

registrerade arbetssökande hos Arbetsförmedlingen med enbart grundskoleutbildning, bland 

annat på grund av ungdomar som inte klarar av kraven för fullständiga betyg på gymnasieskolan 

(Arbetsförmedlingen, 2014). Det personliga lidandet kan vara stort för individer som hamnar 

utanför samhälle och arbetsmarknad, nyligen presenterade SCB även statistik som visar att 

högutbildade individer förväntas ha en längre medellivslängd än lågutbildade individer (SCB, 

2016). Valet att utbilda sig är även centralt ur ett samhällsperspektiv då det bidrar till att avgöra 

arbetskraftens kompetens i framtiden. Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft har ökat inom 

flera sektorer och merparten av de jobb som inte kräver minst gymnasiekompetens har till stor 

del rationaliserats bort. Detta samtidigt som samhällets huvudsakliga instrument för att styra 

denna kompetensförsörjning, nämligen landets grund- och gymnasieskola, har problem (SKL, 

2012a). 

 

Det självklara målet är att de elever som påbörjar en utbildning ska fullfölja den inom angiven 

tid. En gymnasieskola har därför omfattande skyldigheter när det gäller att utforma och 

genomföra utbildningen så att varje elev har möjlighet att nå målen. Trots detta får i genomsnitt 

får årligen 15 000 svenska elever inte fullständiga betyg inom fyra år och ytterligare 10 000 

hoppar av sin gymnasieutbildning i förtid av de cirka 100 000 elever som varje år påbörjar en 

gymnasieutbildning i Sverige så.  Detta har beräknats bidra till en samhällskostnad på cirka 250 

miljarder kronor per årskull (Temagruppen unga i arbetslivet, 2015). Hur gymnasieavhoppen 

påverkar Sveriges arbetsmarknad är givetvis svårt att ådagalägga. Ungdomsarbetslösheten är 

idag den lägsta på tretton år i Sverige, och ur ett internationellt perspektiv genomsnittlig i 

jämförelse med de övriga EU-länderna (Regeringskansliet, 2016). Problemen på 

arbetsmarknaden har dock belysts exempelvis av Arbetsförmedlingen som under 2013 

presenterade statistik på att sammanlagt 77 000 personer i Sverige mellan 16 – 29 år varken 
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jobbade eller studerade mellan åren 2008–2010, motsvarande 4,5 procent av landets befolkning 

(Arbetsförmedlingen, 2013). En LO-rapport med nationell statistik redovisade att sammanlagt 

117 000 unga i åldern 16–25 år varken arbetade, studerade eller hade praktik under 2012 (LO, 

2015). Statistik från SCB som tagits fram på uppdrag av Temagruppen Unga visade att cirka 

10 000 svenska ungdomar var utan sysselsättning samtliga år mellan 2000 och 2010. Bland 

dessa ungar var gruppen som inte avslutat sina gymnasiestudier tydligt överrepresenterade. 

Dessa ungdomar hade högre risk att hamna i arbetslöshet, kriminalitet samt ha en försämrad 

fysisk och psykisk hälsa (Temagruppen Unga, 2014). Nationalekonomen Ingvar Nilsson 

beräknande 2012 samhällets kostnader av skolavhopp från Sveriges gymnasieskolor. Han 

hävdar att ett skolavhopp innebär en kostnad för samhället på runt 15 miljoner kronor per 

individ under personens livstid i form av förlorade skatteintäkter, ökade sociala kostnader m.m. 

För en individ som fastnar i kriminalitet eller missbruk kan kostnaden uppgå till närmare 50 

miljoner kronor under en livstid (SKL, 2012a).  

  

Plug In är Sveriges i särklass största samverkansprojekt för att motverka den svenska 

gymnasieskolans (o)förmåga att få eleverna att fullfölja sina utbildningar. Sammanlagt deltog 

7 700 ungdomar som riskerade att avbryta sina studier eller som redan avbrutit sina studier från 

gymnasieskolan och fick hjälp med sammanlagt 500 000 arbetstimmar (SKL 2012b). Som 

tidigare nämnts tydde Ramböll:s effektutvärdering inte på att projektet haft signifikant påverkan 

på antalet avhopp i de kommuner som deltog i projektet. Ramböll:s utvärderings förmåga att 

fånga projektets effekter föranleddes däremot av somliga svårigheter. Ett problem vid 

genomförandet av Ramböll:s effektutvärdering var att över hälften av alla avbrott i 

gymnasieskolan sker i tredje året på gymnasiet. Detta samtidigt som majoriteten av alla insatser 

i Plug In tilldelats för elever i första klass. Eftersom Ramböll endast hade tillgång till två års 

data lämnades därför en stor del av projektets potentiella effekter utanför utvärderingen. 

Ramböll utryckte därför i sin rapport vikten av att om 2–3 år utföra en ny utvärdering för att se 

de längre effekterna. (Ramböll, 2015). Det datamaterial som idag finns tillgängligt ger 

möjligheten att i denna magisteruppsats utföra en sådan studie. 

 

I denna studie utreds Plug In i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), som upptog drygt 

hälften av de totala kostnaderna inom Plug In och drygt två tredjedelar av antalet deltagare i 

projektet (Ramböll, 2015). Att rikta in sig på endast en av de fem NUTS-regionerna som deltog 

i projektet ger möjligheten att utföra en mer detaljerad och lärande utvärdering. I övriga 

regioner kom projekten igång senare vilket givetvis gav mindre data för analys. De metoder 
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som användes för att stävja avhopp var heterogena över regiongränserna vilket försvårar 

tolkningen av effekterna vid en klusterutvärdering. GR var dessutom ansvarig för den statistiska 

insamlingen under projektets gång, vilket bidragit till material för denna studie (SKL, 2015b). 

 

1.2 Problemdiskussion  

 

Ett klassiskt missförstånd är att det kinesiska tecknet för problem är detsamma som tecknet för 

möjlighet, vilket inte stämmer. Däremot är det sant att dessa ord ibland har en viss koppling till 

varandra. Denna problemdiskussion kommer utgå ifrån de problem som Ramböll hade i sin 

utvärdering av Plug In. Dessa problem har analyserats och ställts mot det utökade datamaterial 

som idag finns tillgängligt. Detta för att problemen med Ramböll:s utvärdering ska ligga till 

grund till vart denna utvärdering tar vid, genom tillgången till det nya datamaterialet ges 

möjligheten till en mer detaljerad och lärande utvärdering. 

 

Studieavbrott är en prioriterad fråga bland Sveriges kommuner och vikten av att arbeta med 

studieavhopp beskrivs i EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt, Europa 2020 (Europeiska 

Kommissionen, 2010). Plug In-projektet är därför i god linje med både Sveriges och EU:s mål 

att stävja avhoppsproblematiken. Däremot råder idag bristande kunskap om projektets effekt. 

Att ett projekt i denna storlek utvärderas på ett lärande vis är av betydelse både internt för 

utvecklingen av Plug In, men även för externt lärande för andra intressenter som arbetar med 

gymnasieskolan. I Plug In lades stort ansvar och frihet på de deltagande skolorna vilket ledde 

till att skolorna använde en mängd olika metoder. Exempel på metoder var att befintlig 

verksamhet förstärktes med läxhjälp, Studie- och Yrkesvägledare utvecklades, extra rastvakt 

togs in för att stärka tryggheten etc. Att flera olika metoder används gör det svårt att isolera 

effekten av en speciell metod, däremot kan de facto att åtgärden satts in utvärderas i jämförelse 

med hjälp av kontrollskolor som ej deltagit i projektet. Att genomföra en utvärdering där man 

lyckas isolera vilken metod som fungerat som hjälpmedel för att eleverna ska klara av sin 

skolgång är mer komplext att utföra. Detta ställer krav på att genomföra en långt mer 

djupgående utvärdering, antagligen i form av en kvalitativ utvärdering. Att utvärdera samtliga 

fem regioner som använt spritt olika metoder och påbörjat sitt arbete under olika tider innebär 

även det många svårigheter. Genom att välja en av regionerna för denna utvärdering har 

möjligheten ökat för att genomföra en mer detaljerad och avgränsad studie. 
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Att använda data på aggregerad nivå från en hel kommun är problematiskt i de fall det finns 

fler än en gymnasieskola i kommunen, varav endast någon av dessa deltagit i Plug In. För att 

minska betydelsen av detta problem uteslöt Ramböll somliga kommuner från sin 

effektutvärdering av Plug In. De kommuner där antalet elever som deltog i projektet var för lågt 

för att anses kunna påverka hela kommunens statistik blev exkluderade från utvärderingen.  

 

En av fördelarna med att avgränsa studien endast till Plug In i GR är att samtliga skolor 

påbörjade projekten ungefär samtidigt och tidigt i jämförelse med övriga regioner. GR var den 

enda regionen där samtliga kommuner kom igång innan slutet av 2012. I Göteborgs kommun 

startade tre av skolorna sitt arbete under 2011, ett år innan ESF klev in som huvudfinansiär för 

Plug In, detta beskrivs vidare i avsnittet ”Tidigare forskning”. De andra två Plug In-skolorna i 

Göteborgs kommun gick med i projektet under 2012. Samtliga skolor i de övriga kommunerna 

i GR, de så kallade kranskommunerna till Göteborgs kommun, påbörjade arbetet under 2012. 

Alla dessa kommuner faller inom gruppen ”Storstäder och storstadsnära kommuner” med 

undergruppen ”Pendlingskommun nära storstad” i SKL:s kommungruppindelning. Därför har 

dessa skolor matchats med skolor i kommuner med liknande kategorisering för att identifiera 

så lika kontrollskolor som möjligt till Difference-in-Difference analysen. Utöver detta 

kontrolleras även för socioekonomiska karaktärer på skol- och kommunnivå. 

 

Som tidigare nämnts är en svårighet med utvärdering av Plug In-projektet att man inom 

projektet arbetat med olika metoder och olika målgrupper. Målgrupperna delas in i två större 

grupper: Målgrupp 1 är elever som fortfarande är kvar på skolorna men riskerar att hoppa av. 

Målgrupp 2 består av elever som redan gjort avbrott i sina studier och följaktligen inte länge är 

inskriven på någon gymnasieskola. Den data som Ramböll hade tillgänglig vid genomförandet 

av sin utvärdering var över antalet avbrott från gymnasieskolorna. Det finns ingen data 

tillgänglig över ifall dessa elever kommit tillbaka till studierna vilket gör att de skolor som 

arbetat med Målgrupp 2 således inte kunnat utvärderas. 

 

Om Plug In-projektet haft någon effekt på längre sikt är fram tills denna studie okänd. 

Tillgången av ny data gör det möjligt att följa elever som fått hjälp i första klass, mot vilka 

majoriteten av insatserna användes för, och studera andelen av dem som erhållit 

gymnasieexamen. Effektvariabeln för studien, andel elever som erhållit gymnasieexamen, 

infångar effekten både för skolorna som arbetat med att stävja studieavhopp (Målgrupp 1) och 

de som arbetat med att få tillbaka eleverna som redan gjort studieavhopp (Målgrupp 2). Därför 
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kan även en kommun som Mölndals kommun, som blev exkluderad från Ramböll:s utvärdering 

då de endast arbetat mot Målgrupp 2, inkluderas i denna studie. Inom Mölndal vad projektets 

övergripande mål, liksom i de andra kommunerna, att höja andelen med slutbetyg. Ett annat 

problem med att som Ramböll (2015) använda data över antal avbrott på gymnasieskolorna är 

att de avbrotten som sker tidigt under studierna oftast är mindre problematiska, och då Ramböll 

endast hade två års data är de avbrotten som tagits just av denna karaktär. Tidiga avbrott sker 

ofta med avledning av att elever beslutar sig för att byta till ett annat program, beslutat sig om 

att ta ett sabbatsår eller till tvingas till paus på grund av hälsoproblem. Detta till skillnad från 

de senare avbrotten under gymnasiestudierna vilka oftast beror på att eleven inte har tillräckliga 

betyg, vilket är avbrott som sällan innebär att eleven kommer tillbaka till skolan för att avsluta 

sina studier. 

 

Vikten av uppföljning och utvärderingar av projekten är givetvis stor i en myndighet som ESF 

med en budget på omkring 12 miljarder kronor endast i Sverige under den föregående 

programperioden, spritt över tusentals projekt runt om landet. Satsningarna som genomförs 

måste utvärderas för att säkerställa att de varit effektiva både när det gäller genomförande och 

mål. Detta för att försäkra att skattemedel används effektivt och ändamålsenligt. Vidare är 

utvärderingen även ett delmoment i en lärandeprocess. En utvärdering som inte har möjlighet 

att säkerhetsställa vilka effekter ett projektets haft kan ge mer frågetecken än kunskap. Trots att 

Ramböll hade flera svårigheter i sitt genomförande kan deras resultat vara en fingervisning på 

att Plug In inte lyckats stävja skolavhoppen. Hur lärande Ramböll:s utvärdering var när SKL 

och ESF lade upp planerna för Plug In 2.0 är oklart. Faktum är däremot att insikt över vilka 

effekter Plug In haft på längre sikt saknades när uppföljningen startade. Information som 

möjligtvis skulle förändra upplägget på det nya projektet, Plug In 2.0.  

 

I inledningen av boken Lärande Utvärdering genom följeforskning (2009) diskuteras vikten av 

utvärdering som en lärande process. De hävdar att den är nödvändig för att personer ska göra 

saker på ett bättre sätt och för att förhindra/minimera misstag. För att utvärderingen ska vara 

lärande är det nödvändigt att de som ska ta emot resultaten kan lita på dem. 
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Citatet nedan är från den norske forskaren och professorn John Øvretveit på Karolinska 

Sjukhuset där han sätter ord på vad en utvärdering är.  

”Utvärdering är att bedöma värdet av en företeelse, genom att samla in relevant information 

om den på ett systematiskt sätt och göra jämförelser. Syftet med utvärderingen kan vara att 

hjälpa användaren att fatta bättre underlagsbyggda beslut, för att kunna sätta in de lämpligaste 

åtgärderna eller bidra till vetenskaplig kunskap” 

 

Metoder för utvärdering av hälso- och sjukvård (1998), John Øvretveit. 

 

Ramböll:s effektutvärdering av Plug In samt andra studier av projekt som arbetar med att stävja 

skolavhopp presenteras i avsnitt två Tidigare Forskning. Dessförinnan följer under rubrik 1.3 

ett klarläggande över uppsatsens frågeställning. I avsnitt tre förklaras Humankapitalteorin samt 

Signaleringsteorin. Avsnittet 3.1 avhandlar hur man med hjälp av den ekonomiska teorin kan 

beskriva betydelsen av projekt likt Plug In. I den fjärde delen förklaras de variabler som tagits 

med i skattningen. Efter följer metodavsnittet där valet av DID-metod beskrivs samt hur denna 

statistiska teknik för kvantitativ forskning fungerar. Det sjätte kapitlet innehåller resultaten från 

utvärderingen, som senare diskuteras vidare i avsnitt sju. I sista avsnittet ges en kort 

sammanfattning samt förslag för framtida studier. 

 

1.3 Frågeställning 

Med utgångspunkt i Ramböll:s utvärdering av Plug In från 2015 har denna uppsats tagit sitt 

avstamp. Problematiken med data för denna utvärderingen har analyserats och legat till grund 

för denna studies utformning. Att studien görs på skolenhetsnivå och med fokus på endast GR 

är exempel på åtgärder som tagits för att genomföra en mer avgränsad och lärande studie. Ny 

kunskap om vilken effekt det stora Plug In-projektet hade på längre sikt är möjliga att ge då 

data finns tillgängligt över den andel som de facto tagit examen på skolenhetsnivå. Att kunna 

reflektera över Plug In:s effekter är givetvis viktigt för att motivera och strukturera framtida 

satsningar på att motverka studieavhopp. Därför ägnas även en tanke på hur liknande projekt 

bör utvärderas för att genomföra en så lärande utvärdering som möjligt.  

 

• Vad finns det för möjliga åtgärder som kan vidtas för att kunna genomföra en mer 

lärande utvärdering än den som genomfördes av Ramböll? 

• Har Plug In projektet stävjat den utbredda problematiken med studieavhopp på de 

deltagande skolorna i GR? 

•  Går det att de facto se skillnad i andel elever som tar examen på de skolor som deltog i 

projektet i jämförelse med skolor som ej deltog i projektet? 



 

 Kvantitativ studie av Plug In 2011–2015 

   

10 

2 Tidigare forskning 

SKL presenterade 2015 en kvantitativ utvärdering där flertalet positiva effekter med Plug In 

belystes. Exempelvis nämns en skola i Oskarshamn där studieavbrotten under ett år gick från 

8,4 procent till 1,3 procent, och elevernas närvaro ökade från 76,8 procent till 85,2 procent 

(SKL 2015). Effekter som tidigare nämnts inte Ramböll fann i sin kvalitativa utvärdering från 

2015. 
 

Ramböll (2015) använde en så kallad Difference-in-Difference (DID)-metod där kommuner 

som hade minst en skola i Plug In-projektet matchades med kommuner som inte hade någon 

skola i projektet. Kontrolkommuner valdes ut på kriterier från SKL:s kommuntypsindelning 

och historisk avbrottsstatistik. På grund av att den kvantitativa effektutvärderingen släpptes 

direkt efter det att sista projektet slutfördes så kunde Ramböll ej följa upp projektets 

övergripande effektmål, nämligen att halvera andelen elever som hoppar av sina 

gymnasiestudier inom fyra år i de deltagande regionerna. Istället fokuserade utvärderarna som 

tidigare nämnts på antalet avbrott vilket inte nödvändigtvis behöver instämma med andelen som 

avslutar sina gymnasieutbildningar. Som tidigare nämnts fann man inga signifikanta effekter 

över antalet avbrott i de kommuner som haft minst en skola i projektet i jämförelse med 

kommuner som inte haft någon skola i projektet. Därför kunde det konstateras att Plug In på 

kort sikt inte påverkat avbrottsfrekvensen på kommunalnivå. Ramböll framhåller att en 

svårighet i utvärderingen av Plug In var den höga grad av heterogenitet bland de metoder som 

användes för att stävja skolavhopp. Skolorna hade stor frihet att själva utforma sina projekt, 

somliga skolor arbetade med Studie- och Yrkesvägledare, andra satsade på att ordna 

praktikplatser eller tog in flera rastvakter för att motverka mobbing etc. Mängden metoder 

försvårade uppmätningen av projektets effekter och tolkningen av dessa. De elever som deltog 

i projektet skiljer sig åt mellan regionerna om en jämförelse sker över exempelvis meritvärde 

från grundskolan eller i mot vilken årskurs insatserna riktats. Ramböll:s största problem var att 

endast två års data fanns tillgängligt då utvärderingen genomförandet. Flertalet skolor, 

exempelvis i Göteborgsregionen, fokuserade på elever i första klass, samtidigt som majoriteten 

av skolavhoppen från gymnasieskolan sker under det tredje studieåret. En grupp vars effekter 

Ramböll alltså inte hade data tillgängligt för att studera. Ramböll noterar att de tidiga avhoppen 

kan vara av ett mer strategiskt slag då elever kan vilja söka sig till en annan utbildning. Avbrott 

senare under studietiden orsakas oftare av att eleven inser att hen inte kommer kunna erhålla 

fullständiga betyg, vilket är mer problematiskt avhopp och även den sortens avhopp som 

SKL/ESF har som syfte att stävja (Ramböll, 2015).  
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Data över karaktärer som betyg och närvaro av de elever som deltog i projektet rapporterades 

in från skolorna till SCB. Ramböll utryckte dock svårigheten att använda denna data för att 

genomföra en utvärdering på individnivå då det saknas liknande registerdata för en 

kontrollgrupp. Ramböll hävdar även att en utredning på individnivå vore mot ESF/SKL:s 

riktlinjer för Plug In då mycket fokus legat på det organisatoriska lärandet. Avsikten var att den 

metod som funnits på skolan för att stävja avhopp skulle spridas till samtliga elever på skolan. 

Ramböll undersökte detta organisatoriska lärande genom att undersöka i vilken utsträckning 

metoderna blivit implementerade i de berörda skolorna. Resultaten visar att Plug In-metoderna 

implementerats till en hög grad på de gymnasieskolor som deltagit i projekten, varför en 

undersökning på skolnivå är lämplig.  

 

Plug In:s otydliga riktlinjer gjorde att skolorna kände mindre ansvarar att leverera och följa upp 

resultaten. Därför förslog Ramböll att ESF/SKL bör förtydliga målsättningen med projekten de 

driver samt arbeta aktivt för att följa upp hur den övergripande målsättningen bryts ned på lokal 

nivå. I intervjuer med de olika skolorna som deltog i projektet fastslog Ramböll att skolorna 

haft svårt att kunna följa upp sina projekt lokalt vilket gjorde att det lokala lärandet förblev lågt. 

 

Den programutvärderingen som gjordes över de ESF-finansierade projekten under den senaste 

programperioden 2007–2013 tydde på att myndighetens projekt haft små eller inga effekter. 

Ramböll ansvarade även för denna utvärdering som genomfördes under en tid som endast 

gjorde det möjligt för dem att inkludera de projekt som genomfördes 2008–2010. Den 

potentiella effekten för en stor del av projekten förblev därför okänd, däribland Plug In. I 

slututvärderingen framkom vikten av att utvärderingarna bör konstrueras bättre för den tänkta 

användningen. Bland annat föreslog Ramböll att ESF ibland bör utvärdera sina projekt vid ett 

senare tillfälle då mer data finns tillgängligt.  

 

Temagruppen Unga i arbetslivet släppte 2014 en samlad analys av 61 utvärderingar av ESF-

finansierade projekt riktade mot ungdomar under programperioden 2007–2013. Målet med 

rapporten var att bidra med kunskap så att framtida utvärderingar av ESF-finansierade projekt 

ska komma till större användning. Genomgången visar tydligt att utvärderingarna har begränsat 

värde för den långsiktig kunskapsutveckling inom såväl arbetsmarknads-, utbildnings- och 

socialpolitiken. Kritik riktades mot oklarheten över vad i projektens arbete som leder till 

framgång, arbetsformer och metoder prövas och värderas sällan i detalj. I riktlinjerna för 

utvärdering inom ESF betonas vikten av vetenskaplighet och kontextuell analys, men i många 
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fall kan rapporternas vetenskaplighet ifrågasättas. Utvärderingen pekade även på problemet att 

det saknats systematiskt insamlad information om programmets resultat. Det saknas exempelvis 

gemensamma riktlinjer som säkrar jämförbarheten mellan de lärande utvärderingar som tagits 

fram om respektive projekt, och utvärderingarna har sällan sammanställts för att ge en mer 

heltäckande bild av ESF:s verksamhet (Temagruppen Unga i arbetslivet, 2014). 

 

I rapporten Slutrapport Plug In projektet i Göteborgs stad från 2015 presenterades Plug In:s 

resultat på de fem skolorna som deltog i projektet i Göteborgs kommun. Av de fem skolorna i 

kommunen påbörjade tre sina projekt redan under 2011, och året efter följde de andra två 

skolorna. Det arbete som skedde under 2011 var inte finansierat av ESF utan av Göteborgs 

Kommun, från 2012 tog ESF över finansieringen. En rektor från varje deltagande skola ingick 

i en samtalsgrupp med fokus på hur man på respektive skola skulle kunna arbeta med att stävja 

studieavhoppen. På kort sikt kunde inga effekter på antalet studieavhopp identifieras, däremot 

ville man inte utesluta att det berodde på att utvärderingen skedde för nära inpå avslutet av 

projektet för att kunna studera effekterna på längre sikt. Ett annat problem som lyfts fram är 

den gymnasiereform som genomfördes 2011. Reformen tog bort en del fokus från arbetet med 

Plug In och försvårade även utvärdering av dess effekter (Wallström, 2015). 

 

I den kvalitativa studien Jag hoppade av tåget, men jag hoppar på igen… från 2016 intervjuades 

sju ungdomar som hoppat av sina gymnasiestudier. Studien visade att stöd och hjälp från skolans 

personal och andra vuxna kan vara den avgörande faktorn för eleven ifall hen väljer att återta 

sina studier. Det positiva bemötandet från lärare som tagit sig tid att se och hjälpa eleverna har 

varit betydelsefullt och påverkat beslutet att återuppta sina studier och komplettera 

gymnasiebehörigheten (Ismaili, 2016). 

 

I sin studie Osäkra övergångar - ungdomar utan fullständig gymnasieutbildning konstaterar Lovén 

(2015) att de insatser som görs av skolan sällan är tillräcklig för att hjälpa eleverna. I studien gav 

ungdomarna förslag på vad de ansåg borde göras för att stävja avhoppsproblematiken. Eleverna 

önskar att de hade blivit sedda och att någon borde tagit tag i dem tidigare. Ungdomarna beskriver 

det som att ”ingen fångade upp dem”. Lovén utrycker att det är ”deprimerande” att se de ungdomar 

som inte har avslutat sin gymnasieutbildning då dessa unga vuxna ofta lever på minimala 

ekonomiska förhållanden, inte sällan försörjda av sina föräldrar. De är medvetna om att de kan gå 

en svår framtid tillmötes och anser att de har misslyckats i jämförelse med andra ungdomar som är 

i liknande ålder (Lovén, 2015).  
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I en studie med syftet att utveckla förebyggande insatser för att stävja studieavhopp fann man 

resultatet att många elever tidigt visat tecken som tydde på att de ej skulle klara av sina studier. 

Forskarna menade att eftersom eleverna uppvisar dessa varningstecken tidigt är det i högsta grad 

möjligt att fastställa riskprofiler och ingripa (Fall, Pyle, Wexler, 2015). En studie från 2011 med 

syfte att sammanfatta de tillgängliga bevisen på effekten av projekt för att stävja studieavhopp 

visade att de flesta skol- och samhällsbaserade program är effektiva och har möjlighet att minska 

avhopp från skolan (The Campbell Collaboration, 2011). 

 

3 Teori 

Ett av de mer omskrivna sambanden inom socialvetenskap är hur utbildning påverkar individers 

livsinkomst, där frågan som lyfts är vad exakt i vår investering av utbildning är det som påverkar 

vår framtida lön? Inom den neoklassiska teorin kan det utskiljas två huvudspår i denna fråga. 

Det ena spåret utgår från Becker:s (1962) humankapitalteori, där utbildningen ses som en 

lärande process som bygger upp individens humankapital. Det andra spåret är 

signaleringsteorin (Spence, 1973) där en investering i utbildning ger en signal om individens 

produktiva förmåga.  

 

Becker:s humankapitalsmodell beskriver hur en individ väljer sin utbildningsnivå, där 

utbildning ses som en investeringsprocess som ökar individens produktivitet. En produktivitet 

som väntas reflektera individens livstidsinkomst. På en perfekt arbetsmarknad kan individers 

utbildningsbeslut beskrivas enligt denna humankapitalteori och eftersom utbildning betraktas 

som en investering med långsiktig avkastning så genomförs den givetvis med fördel så tidigt 

som möjligt i livet. En individ fortsätter att utbilda sig till dess att kostnaderna av att studera 

vidare (ansträngning, högre alternativkostnader) överstiger den förväntade vinsten (högre 

livsinkomst). I teorin tar individer alltid det rationella beslut som maximerar nyttan, givet den 

information som finns tillgängligt. Individen tar hänsyn till inkomstskillnader i sitt 

utbildningsval, vilket gör att marknadskrafterna kan reglera kompetensförsörjningen på ett 

effektivt sätt (Becker, 1962). Utgångspunkten i teorin om den rationella människan ligger i dess 

förklaring av individers förmåga att göra rationella val. Individer gör sina val genom att väga 

möjliga alternativ mot varandra genom att beräkna deras preferenser och begränsningar för att 

välja det alternativ som maximerar individens lycka. En individ anses därmed ta beslut på 

rationella grunder genom att bedöma de olika för- och nackdelar som finns med att genomföra 

en viss handling (Dieter och Friedrichs, 2002). I praktiken fungerar förstås inte 

kompetensförsörjningen så enkelt. Individer väljer oftast inte en rationell nivå av utbildning, 
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valet av antalet studerade år tenderar till att vara för lågt sett ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Marknader är sällan/aldrig perfekta, vilket leder till att individer på grund av asymmetrisk 

information inte tar det beslut som är optimalt. Ett annat problem är att humankapitalmodellen 

förutsätter att individer klarar av att göra en avvägning mellan ansträngningar på kort sikt och 

belöningar på lång sikt. Individers beteenden är sällan varken rationella eller 

nyttomaximerande, många tenderar till att övervärdera kortsiktiga belöningar och underskattar 

värdet av långsiktiga utfall. Denna typ av information kompletterar teorin om en 

framåtblickande individ som alltid är nyttomaximerande i humankapitalteorin (Stenberg, 2016).  

 

Theodore Schultz beskrev 1961 vikten av utbildning i hans artikel ”Investment in Human 

Capital”. Schultz var tidig med att beskriva vikten av att se kunskap och skicklighet som en 

form av kapital. I artikeln skildrar Schultz västerländska länders tillväxt som ett resultat av 

investeringar i humankapital. Han gör också en direkt koppling mellan investeringar i 

humankapital och arbetarnas inkomster. Begreppet humankapital innebär en investering i 

människor och ger möjligheter som annars inte skulle vara tillgängliga för många individer. Att 

minska skillnaderna i utbildningsnivå är också ett steg mot ett jämnare samhälle enligt 

humankapitalteorin. Detta eftersom inkomsten mellan människor beror på skillnader i tillgång 

till utbildning och hälsa. Schultz argumenterar för att på kort sikt kan det finnas en kostnad (det 

vill säga kostnaden för anläggningen, lön till arbetstagare i skolan etc.), men på lång sikt 

kommer avkastningen från investeringen i humankapital långt att överväga kostnaden. Hamnar 

en individ i arbetslöshet går hen miste om humankapital. Schultz hävdar att det har förekommit 

för lite investeringar hos människor i allmänhet, i synnerhet har det inte investerats tillräckligt 

för de lägre ställda i samhället (Schultz, 1961).   

 

Maghir och Palme (2005) undersökte vilken effekt den skolreform som genomfördes i Sverige 

under 1950-talet hade på utbildningsnivå och inkomst. Den stora reformen innebar bland annat 

att de obligatoriska åren av utbildning ökade från sju eller åtta år till att samtliga elever hade en 

nioårig skolplikt. En fördel med undersökning är att skolreformen föregicks av ett socialt 

experiment där det nya skolsystemet implementerades gradvis över olika kommuner. Med hjälp 

av data över elevers förmågor (IQ och betyg) samt data över fädernas utbildningsnivå kunde 

man dela in eleverna i olika kohorter och se hur elever med olika förutsättningar påverkades. 

Resultaten tyder bland annat på att reformen ledde till en ökning av antalen skolår bortom den 

nya obligatoriska nivån för individer med högre förmåga vars fäder hade en lägre 
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utbildningsnivå. Detta tyder på att reformen bidrog till ökad jämställdhet mellan generationer, 

vad man inom nationalekonomi kallar intergenerational mobility. Maghir och Palme fann också 

att inkomsterna ökade avsevärt för individer vars fäder hade en låg utbildningsnivå. Det fanns 

dock indikationer på att intäkterna föll för individer vars fäder hade en lägre utbildningsnivå, 

vilket indikerar att avskaffandet av urvalet kan ha minskat kvaliteten på utbildningen för denna 

grupp. I sin helhet förbättrade reformen däremot för genomsnittsbefolkningen både i antalet 

studerade år och inkomst (Maghir och Palme, 2005). Statens framtvingande av längre studier 

ledde således till en ekonomisk förbättring för de flesta individer, vilken är ett tecken på att 

eleverna som slutade skolan innan reformen genomfördes inte valt en rationell nivå av studier. 

Även Comay (1973) beskriver svårigheten med att finna optimal nivå av investering i 

utbildning, detta eftersom utbildningsbeslutet tas under osäkerhet om framtiden. Comay hävdar 

att teoretiskt bör det antas att individer inte bara tar ett utbildningsbeslut i livet. En individ tar 

kontinuerligt nya beslut och uppdaterar sina förväntningar med tiden. Det gör att individen vid 

en tidpunkt kan välja att avstå från utbildning, men att beräkningen av det förväntade utfallet 

(avkastning och kostnader) omprövas kontinuerligt (Comay, 1973). Förändringar som varit 

svåra att förutsäga kan ha gjort att den förväntade kostnaden sjunker eller att den förväntade 

avkastningen ökar. Exempelvis då en konjunktursvängning orsakar arbetslöshet och den 

förväntade inkomsten och utsikterna att hitta nytt jobb försämras (Pissarides, 2011). 

 

Som tidigare nämnts är den andra teorin att utbildning inte nödvändigtvis behöver öka 

arbetarnas produktivitet, utan att det snarare beror på vad man kallar en signaleringseffekt. 

Signaleringsteorin presenterades 1974 av Spence och har vidare beskrivits av Hungerford och 

Solon (1987) samt Jaeger och Page (1996). Denna teori innebär att när en individ avklarat en 

ny nivå av utbildning, som exempelvis gymnasieexamen, så signalerar detta till presumtiva 

arbetsgivare att individen besitter en viss produktiv förmåga. Till skillnad från 

humankapitalteorin så har utbildningen i signaleringsteorin endast funktionen att den signalerar 

till arbetsgivare om individens produktiva förmåga. Produktivitetsskillnaderna mellan individer 

antas existera sedan födseln och har inget att göra med vilken nivå en viss individ avklarat. 

Utbildnings signaleringsroll existerar endast när det för potentiella arbetsgivare finns 

svårigheter att observera arbetares förmåga direkt. Om arbetsgivaren enkelt skulle kunna se om 

individen är kvalificerad för jobbet skulle företaget inte behöva förlita sig på certifikat från 

tredje part (Borjas, 2009).  
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Även om en viss individ vet om att hen har lätt för sig i skolan och är kvalificerad för ett 

högavlönat arbete så tar det några år innan personen har fått sina avskedsbetyg så arbetsgivaren 

också vet det. Man kan säga att det handlar om asymmetrisk information på arbetsmarknaden, 

där arbetstagaren alltid vet mer om sina kvalifikationer än arbetsgivaren. Om en arbetsgivare 

frågar arbetssökanden om hen är låg- eller högproduktiv, kommer den sökande (som vill ha en 

hög lön) alltid att svara att hen är högpresterande. När en arbetssökande dyker upp hos företaget 

är det därför stor osäkerhet om hen är en låg- eller högproduktiv arbetare, vilket leder till att 

exempelvis en signaleffekt från gymnasieskola kan avgöra ifall personen får jobbet eller inte 

(Borjas, 2009).  

 

Som tidigare nämnts är samhällets huvudsakliga instrument för att styra kompetensförsörjning 

utbildningsinnehållet i grund- och gymnasieskolan. Det är naturligtvis av yttersta vikt inom 

både humankapitalteorin och signaleringsteorin att eleven klarar av sin skolgång. Det uppstår 

därför problem när gymnasieskolans elever inte kan ta sig igenom skolan med fullständiga 

betyg. I Sverige finns idag välkända brister inom yrken som VVS-montörer, sjuksköterskor och 

byggnadsingenjörer. Dessa kompetensbrister som uppstår inom olika områden kan rent 

hypotetiskt motverkas genom att man reglerar tillgången till olika utbildningsinriktningar. 

Förslag på detta har givits som högre studiebidrag inom bristyrken, och nationalekonomen 

Anders Sandberg (2016) föreslog bland annat att vuxna utan avslutad gymnasieutbildning ska 

kunna få ersättning motsvarande a-kassa vid komvuxstudier. Denna typ av regleringar har dock 

inget stort politiskt intresse och istället låter man marknadskrafterna till stor del reglera 

kompetensförsörjningen. Om det på en perfekt marknad uppstår kompetensbrist i en bransch 

kommer företagen vara villiga att betala högre löner för den kompetensen. Fungerar inte 

utbildningen, då elever inte lyckas ta sig igenom sina utbildningar riskerar flera svenska 

yrkeskårer att få brist på arbetskraft (Stenberg, 2016). 
 

Även om antagandet om den rationella människan uppfylls, så skulle samhället ha motiv att 

stimulera individer för än mer studier. För samhället leder även en rationell individs 

utbildningsbeslut till för lite utbildning. Det beror på att individen bedömer investeringen i 

utbildning utifrån de egna förväntade kostnaderna och vinsterna, men bortser från externa 

effekter, de så kallade externaliteter av utbildningen. Externaliteter innebär att utbildningens 

effekter ”spiller över” på kollegor, kamrater, familjemedlemmar och i slutändan på samhället i 

stort. En individs högre produktivitet kan leda till att exempelvis arbetsinsatserna och 

kompetensen hos kollegor höjs, fler arbetstillfällen skapas och familjemedlemmars 
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utbildningsbeslut kan påverkas (Stenberg, 2016). Niehaus (2012) och Wang, Zhang och Ni 

(2015) har  funnit sådana ”spill över effekter”.  som innebär en externalitetet I ett samhälle kan 

samtliga personer delas in i flertalet olika Peer Groups, och teorin gäller att individer inom 

denna grupp påverkar varandra. Exempel på Peer Groups är medlemmar i en bokcirkel, 

individer boendes på Södermalm, elever i en klass eller individer som sitter på fängelse 

tillsammans. Forskning av bland annat Winston och Zimmerman (2004) och Booij, Leuven och 

Oosterbeek (2015) har påvisat att sådana Peer Groups-effekter existerar inom skolmiljön. Får 

en individ hjälp av en lärare vilket leder till att hen får högre betyg kan i somliga fall även 

klasskamrater till denna individ påverkas i utryck att även denne elev får bättre betyg.   

 

3.1 Anknytning mellan teori och Plug In-projektet 

Problemet med antalet gymnasieavhopp är märkbara. Med hjälp av den ekonomiska teorin 

kommer detta avsnitt beskriva betydelsen av projekt likt Plug In som arbetar för att stävja 

avhoppsproblematiken. Enligt humankapitalteorin (Becker, 1962 och Schultz, 1961) bör 

investeringen i utbildning komma så tidigt som möjligt i livet. I effektutvärderingen av Plug In 

(Ramböll, 2015) påpekas betydelsen av att Plug In relativt tidigt i individernas liv kan hjälpa 

dem att erhålla en gymnasieexamen för att minska risken för att de ska hamna i arbetslöshet 

och utanförskap. Att få in ungdomar i arbete är en viktig fråga för samtliga svenska kommuner. 

Den humankapitalsförlust som följer av att vara arbetslös kan leda till ett moment 22 där 

individen kommer än längre ifrån att lämna arbetslösheten. Andelen unga vuxna som under 

flera år befunnit sig utanför arbetsmarknaden är problematiskt även enligt Signaleringsteorin 

(Spence, 1973). Att med hjälp av gymnasieexamen kunna signalera att man är kvalificerad för 

arbete är än viktigare för unga vuxna. Har individen inte hunnit samla ihop arbetslivserfarenhet 

eller erhållit en gymnasieexamen är det svårt att signalera kvalifikation. Plug In:s arbete för att 

minska mängden ungdomar som inte klarar av sin gymnasieutbildning är därför viktig för att 

minska arbetslösheten bland unga vuxna. Då beslut om studier tas finns inte perfekt kunskap 

om framtiden vilket givetvis försvårar beslutet. Vad vi däremot vet är att en gymnasieexamen 

är viktig ifall eftergymnasiala studier kan komma att övervägs. Vidareutbildning på universitet 

är svåråtkomligt för individer som inte har godkända gymnasiebetyg, vilket avlägsnar chansen 

till jobb i många branscher. Eleverna som får hjälp av Plug In ges möjligheten att ta steget 

vidare till en än högre utbildning, liknande resultaten i Maghir och Palme:s (2005).  

 

Att samhället med tanke på utbildningens externiliteter ofta har en än högre nytta av utbildning 

en skolungdomarna betyder att projekt som Plug In är viktiga ur ett samhällsekonomiskt 
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perspektiv, givetvis förutsatt att projektet levererar positiva resultat. De kvalitativa 

undersökningarna som presenterades i teoriavsnittet beskrev ungdomar som hade viljan att 

studera, men som av olika anledningar inte nådde målen. Vidare hävdade ungdomarna att de 

med hjälp av små medel förmodligen inte hoppat av studierna. Om Plug In, som Sveriges i 

särklass största projekt för att stävja avhoppsproblematiken kan stävja antalet gymnasieavhopp 

skulle det enligt den ekonomiska teorin innebära en stor samhällsnytta. I nästa avsnitt beskrivs 

den data som används för att estimera om Plug In nått detta mål. 

 

4 Data 

På uppdrag av Skolverket samlar Statistiska Centralbyrån (SCB) in statistik över Sveriges 

gymnasieskolor. I februari 2017 släppte Skolverket sådan statistik över genomströmningen av 

elever som 2016 lämnade skolan med gymnasieexamen efter tre respektive fyra års studier. En 

viktig skillnad vid jämförelser i andel med gymnasieexamen är skillnaden som finns mellan 

begreppen slutbetyg och examensbevis. Den gymnasiereformen som genomfördes 2011 inbär 

att elever som började sina studier hösten 2011 eller senare erhåller ett så kallat examensbevis 

vid avklarad gymnasieexamen, istället för den tidigare benämningen slutbetyg. Införandet av 

gymnasiebevis höjde kraven något, den innebar att eleven måste erhålla 2400 poäng i 

jämförelse med de 2350 poäng som krävdes för ett slutbetyg.  

 

En ytterligare förändring är att det efter 2011 finns 18 nationella program, varav 12 är 

yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande. Förutom yrkesprogram och 

högskoleförberedande program finns individuella program (IV), där syftet är att förbereda 

elever för ett nationellt program eller underlätta för de som direkt vill etablera sig på 

arbetsmarknaden. Samtliga nationella program är treåriga och det övergripande målet är att 

eleven inom denna utsatta tid ska lämna med gymnasieexamen. De individuella programmen 

är som namnet tyder på individuella och målet är inte alltid att eleven ska spendera tre år på 

gymnasieskolan. Därför är data över andel med gymnasieexamen i denna magisteruppsats 

endast från de nationella programmen, data som blev tillgänglig i februari 2017. Utöver att 

avgränsningen stämmer överens med det speciella upplägget på IV-programmen så stämmer 

den även överens med Plug In-projektets fokus i GR1. 

                                                 
1 Nösnäsgymnasiet i Stenungsund hade vid införandet av Plug In redan befintlig extrahjälp för IV-programmet 

och de medel som Plug In bidrog med gick att stävja avhoppsproblematiken på de nationella programmen. Samt 

att de rektorer i Göteborgs kommun som fick utbildning finansiering av Plug In medel var rektorer på nationella 

program (Wallström, 2015) 
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Kontrollskolorna till den ekonometriska modellen är selektivt utvalda efter karaktär på 

kommun- och skolnivå. På kommunnivå användes SKL:s kommungruppindelning vilken 

används för att underlätta jämförelser och analyser i olika statistiska sammanhang. Skolorna i 

Göteborgs kommun har enkelt kunnat matchas med andra skolor i kommunen. I 

kranskommunerna till Göteborgs kommun finns betydligt färre skolor, varför skolorna i dessa 

kommuner behövts matchats med andra skolor i kommuner av liknande karaktär. Samtliga 

dessa kommuner faller under SKL:s kategorisering ”Storstäder och storstadsnära kommuner” 

med undergruppen ”Pendlingskommun nära storstad” vilket betyder att kommunen ligger nära 

angränsad till en stad med minst 200,000 invånare. Samt att minst 40 procent av 

nattbevakningen i dessa kommuner pendlar till denna storstad, eller till en för denna storstad 

angränsande storstadskommun (SKL, 2011). För att vidare kontrollera för socioekonomiska 

karaktärer användes även data från Arbetsförmedlingen över andel öppet arbetslösa samt 

genomsnittslön i kommunerna. Det finns ett tydligt sammanband mellan arbetslöshet och 

utbildningsnivå, vilket gör data över arbetslöshet till en relevant kontrollvariabel. Andelen 

arbetslösa är högst bland grupper som saknar gymnasial utbildning (Arbetsförmedlingen, 

2016). År 2016 låg arbetslösheten i denna grupp på 21 procent, bland grupper med 

eftergymnasial utbildning var i samma period arbetslösheten under 5 procent. Vid val av skolor 

för denna utvärdering har vikt lagts på att selektera skolor av liknande karaktär. Att använda 

kommunala kontrollvariabler är av vikt eftersom utbildningsnivån skiljer mycket mellan 

svenska kommuner. I exempelvis Mellerud kommun klarade under två femtedelar (59 procent) 

av grundskolans mål att erhålla godkänt betyg i samtliga ämnen av avgångselever 2011, medans 

motsvarande siffra i Vellinge kommun och Danderyd kommun var 95 procent (SCB, 2016).  

 

Skolverket har även bidragit med data över andel med utländsk bakgrund, andelen kvinnor samt 

andelen med högutbildade föräldrar på gymnasieskolorna. Dessa variabler kontrollerar för 

socioekonomiska villkor på skolorna vilket ofta är kopplat till elevernas prestation under 

studietiden. I Sverige, liksom många andra länder, finns det ett tydligt samband mellan föräldrar 

och deras barns utbildningsnivå. Barn till högutbildade föräldrar når oftare själva en högre 

utbildningsnivå. Av ungdomar som har två högutbildade föräldrar har 80 procent själva en 

eftergymnasial utbildning, jämfört med 25 procent om ingen förälder har gymnasial utbildning. 

Mobiliteten i utbildningsnivå har sjunkit sedan 1950, andelen som har högre utbildningsnivå än 

sina föräldrar minskar (Petterson, 2016). SCB presenterade vid tidpunkten då Plug In startade 

en rapport som visade att barn till föräldrar med endast förgymnasial utbildning får allt svårare 

att nå målen i skolan. Bland barn vars föräldrar har högst förgymnasial utbildning uppnådde 
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endast 44 procent grundskolans mål 2011. För barn till högutbildade föräldrar var motsvarande 

nivå 87 procent (SCB, 2012). Skolverkets data över föräldrarnas utbildningsnivå hämtas genom 

samkörningar mellan betygsregistret, det centrala folkbokföringsregistret och det nationella 

utbildningsregistret. Uppgifter om utbildning i utlandet hämtas in via enkäter och intervjuer 

(Skolverket, 2017a). 
 

Variabeln som kontrollerar för andelen kvinnor på gymnasieskolan fyller flera funktioner. Unga 

män och kvinnor väljer olika program, där största skillnaden är att unga män går i betydligt 

högre grad yrkesförberedande linjer. Framförallt är den manliga dominansen stor på 

yrkesförberedande linjer som inom el- och energiprogrammet samt VVS- och 

fastighetsprogrammet, där andelen unga män i första klass läsåret 2013/14 var över 95 procent. 

Unga kvinnor studerar till en högre grad på högskoleförberedande program (SCB, 2015a) 

Andelen som erhåller gymnasieexamen varierar mellan dessa gymnasieprogram. Bland 

förstaårselever 2010 erhöll 85 procent på det naturvetenskapliga programmet en 

gymnasieexamen efter tre års studier, motsvarande siffra på hotell- och restaurangprogrammet 

samt fordonsprogrammet var 69 procent. Att man inte fått slutbetyg efter tre år behöver inte 

innebära att man avbrutit sina studier. Mellan 7–8 procent av en nybörjarkull når slutbetyg först 

efter det fjärde året. Av nybörjarna i årskurs 1 hösten 2010 hade 71 procent erhållit slutbetyg 

efter tre års studier. Andelen var högre för de unga kvinnorna, 74 procent, än för de unga 

männen, 68 procent. Det är en större andel av kvinnorna än av männen som erhåller en 

gymnasieexamen inom samtliga program förutom naturbruksprogrammet och de 

yrkesförberedande pojkdominerade programmen. Kvinnor når i genomsnitt till en högre 

utbildning och har även bättre betyg både i grundskolan och i gymnasieskolan. Både andelen 

kvinnor och män som fullföljer gymnasiet inom fyra år har minskat sedan slutet av 90-talet. 

Störst är minskningen för elever med utländsk bakgrund. Andelen med gymnasieexamen var 

lägre för individer av utländsk bakgrund, varför även andelen med utländsk bakgrund i 

gymnasieskolorna fungerar som en viktig kontrollvariabel.  

 

Det finns samtidigt en stor variation över hur olika grupper av invandrare presterar på 

gymnasieskolan, vilket till största del beror på geografiskt ursprung samt hur gammal individen 

var vid ankomsten till Sverige. Individer som kommit till Sverige först i tonåren behöver 

normalt längre tid på sig för att slutföra studierna än elever med svensk bakgrund. Till gruppen 

med utländsk bakgrund räknas individer födda utomlands och individer födda i Sverige vars 

båda föräldrar är födda utomlands. Övriga elever hamnar i gruppen med svensk bakgrund, även 

om de har en utlandsfödd förälder (Skolverket, 2017b).  
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Skolverket tillhandahöll även med information över de olika gymnasieprogram som erbjöds på 

skolorna. Detta är en viktig kontroll då andel elever som lämnar skolan med gymnasieexamen 

skiljer mellan olika program. Därför har det kontrollerats att utbudet av program inte förnedrats 

över de åren som utredningen sträcker sig, vilket skulle kunna föranleda en förändring i andel 

som erhåller gymnasieexamen. Data från Skolverket användes också med historisk andel som 

erhållit gymnasieexamen från skolorna, för att kontrollera för tidigare trender.  

 

5 Metod  

Inom Plug In har urvalet av deltagare till insatserna inte skett efter förbestämda grundprinciper, 

vilket har lett till att individer från flera olika samhällsgrupper involverats i programmet. Därför 

har det inte varit möjligt att använda metoder som tittar på enskilda grupper. För att hantera 

selektionsproblematiken har studien utförts på aggregerad nivå, där deltagande skolor jämfört 

med skolor med liknande egenskaper som inte deltagit i Plug In. Ett antagande i studien är 

därför att projektet inte bara påverkar avbrottsbenägenheten för de individer som deltar i 

programmet. Antaget gäller också att man i projektet väljer ut deltagare som riskerar att göra 

hoppa av gymnasieskolan, som blir utsatta för effektiva metoder som även kan påverka 

avbrottsfrekvensen på hela skolan. Ramböll bedömde att det organisatoriska lärandet var högt 

inom Plug In, projektets metoder implementerats till en hög grad på de gymnasieskolor som 

deltog, vilket tyder på att effekter bör eftersökas på skolenhetsnivå. Även teorierna om så 

kallade ”spridningseffekter” och ”kompisgrupper” som nämndes i teoriavsnittet påverkade 

beslutet att genomföra studien på skolenhetsnivå. Att ta steget ner till skolenhetsnivå istället för 

att liksom Ramböll undersöka effekter på kommunnivå är ett steg för en mer detaljerad studie 

som gavs möjlighet med den data som Skolverket presenterade i februari 2017.  

 

Innan DID-modellen presenteras djupare följer härnäst en kort presentation av utvärderingens 

historiska utveckling med syfte att bidra bygga upp en teoretisk bas för vilka krav som ställs på 

en utvärdering idag. Metodiskt finns det flertalet intressanta frågor att ställa sig för att få en så 

lärande utvärdering som möjligt: När bör utvärderingen göras? Hur ska den utföras? För att 

besvara dessa frågor bör man först bestämma vad man vill lära av utvärderingen. Den korta 

beskrivningen av den historiska utvecklingen av utvärdering som presenteras här ger ett 

perspektiv på vad dagens utvärdering kräver, och används senare för att motivera val av metod 

för denna utvärdering.  
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Ur ett historiskt perspektiv på utvärdering kan man se olika mönster som har utvecklats. Guba 

och Lincon (1989) talar om fyra generationer av utvärdering genom historien: den första 

generationen karaktäriserades av mätning, den andra med beskrivning, den tredje med 

värdering och den fjärde, dagens dialogbaserade utvärdering. Den första generationen av 

utvärdering som karaktäriserades av mätning utvecklades under de första decennierna av 1900-

talet. Den kan beskrivas ha en oproblematiserad, teknisk, avgränsad och neutral syn på 

utvärdering. Syftet var att kartlägga ett visst fenomen, inte att finna möjliga förklaringar till det. 

Den andra generationen av utvärdering växte sig starkt under 1960-talet, den var mer 

beskrivande och perspektivet var framåtriktat till skillnad från den tidigare tillbakablickande. 

Den handlade om att beskriva exempelvis stora program och reformer som syftade till 

samhällsförbättring. Med kunskap och fakta skulle välden förbättras. Även i det här fallet var 

utvärderingen avgränsad, värderingsfri, och icke ifrågasättande. Förutsättningarna och målen 

med reformerna ifrågasattes inte, däremot ville man arbeta fram metoder för att genomföra 

kommande förändringar.  

 

I den tredje generationen hade utvärderingen en mer självständig och kritiskt granskande 

funktion. Det handlade om att värdera vad som var bra och dåligt i olika satsningar, att göra 

bedömningar även av målsättningar och syften. Utvärderaren blev nu mer en oberoende 

granskare, en domare. Forskningen ses som en garanti för oberoendet och blir viktig. Teorin 

blir viktig för att förstå sammanhang, analysera effekter samt för att kunna generalisera 

resultaten. 

 

Den fjärde generationen utvärdering, vilket Guba och Lincon (1989) kallar dagens utvärdering, 

är ifrågasättande av ensidigheten. I stället betonas komplexiteten och vikten av att uppfatta en 

situation ur olika perspektiv där skilda intressen finns representerade. Vikten av att identifiera 

olika intressenter och dialogen med dem betonas för att behjälpa deras lärande. Teoribaserad 

utvärdering förespråkas, liksom ett pluralistiskt förhållningsätt, där svaren blir mindre 

definitiva, sambanden mer komplexa och resultaten mer kontextbundna. En kombination av 

metoder används och kombineras på ett fritt sätt.  

 

I denna beskrivning av den historiska utvecklingen av utvärderingen av Guba och Lincon 

(1989) syns utvärderingens resa från att ha funktionen som ett oproblematiserat mätinstrument 

mot att ha en allt mer betydelsefull, genomgående och komplex roll som är lärande för 

intressenterna. För Plug In finns det många intressenter, samtliga skolor som deltagit i projektet 

vill veta hur deltagandet i projektet påverkat eleverna. Med de heterogena metoderna som finns 
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inom Plug In är det komplicerat att tolka en klusterutvärdering av samtliga skolors resultat. Om 

utvärderingen som genomfördes av Ramböll hade påvisat signifikanta effekter på antalet 

avbrott i de kommuner som haft skolor i Plug In-projektet, skulle nästkommande fråga vara: 

”Exakt vad är det som fungerat?”. I detta fall då inga signifikanta resultat påträffades blir 

följdfrågan istället: ”Vad var det som inte fungerade?”. Guba och Lincon (1989) beskrev att 

dagens utvärdering har fokus på en kombination av metoder, är detaljerad, har ett pluralistiskt 

förhållningsätt och har som utgångspunkt att man ”inte kan bedöma alla lika”, vilket inte 

stämmer helt in på Ramböll:s utvärdering. I denna studie har en avgränsning skett till att endast 

utvärdera Plug In-skolorna inom GR, vilket är ett steg för en mer detaljerad utvärdering. I en 

kommun kan det finnas olika metoder för att stävja studieavhopp på samtliga skolor. Därför är 

valet att genomföra utvärderingen på skolenhetsnivå ett metodiskt medvetet val för att komma 

närmre det som Guba och Lincon (1989) beskrev behövdes för att genomföra en lärande 

utvärdering i den ”fjärde generationens utvärdering”. Ett annat steg för en mer detaljerad 

utvärdering är att skolorna i kranskommunerna till Göteborgs kommun utvärderats enskilt från 

skolorna inom Göteborgs kommun. Delvis så finns det stora skillnader mellan Göteborgs 

Kommun och de mindre kringliggande kommunerna men framförallt existerar skillnader i 

kommunernas metoder för at stävja skolavhoppen.  

 

För att estimera den dubbla skillnaden; det vill säga skillnaden i att skolan deltog i Plug In-

projektet och skillnaden i tid före och efter projektet startade, har följande ekonometriska 

modell använts: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 ∗ 𝑈𝑅j𝑡 + 𝛽3 ∗AWj𝑡 + 𝛽4 ∗ CW𝑖𝑡 + 𝛽5 ∗ CI𝑖𝑡 + 𝛽6 ∗ CH𝑖𝑡 + 𝛽7 ∗ Plug In𝑖𝑡 + 𝛽8 ∗ 
Tid + 𝛽9 ∗ 𝐷𝑖𝐷 + 𝑢𝑖𝑗 
 

Yijt = Andel elever som erhållit gymnasieexamen på skolan i, under år t. 

 

URj𝑡 = Andel arbetslösa i kommun j, under år t. 

 

AWj𝑡 = Genomsnittslön i kommun j, under år t. 

 

CW = Andel kvinnor på skolan i, under år t. 

 

CI = Andel invandrare på skolan i, under år t. 

 

CH = Andel med högutbildade föräldrar på skolan i, under år t. 

 

Plug In = Dummyvariabel som tar värdet ett ifall skolan deltagit i Plug In och noll ifall skolan 

ej deltagit.  

 

Tid = Dummyvariabel som tar värdet ett från de året Plug In-projektet startade i skolan. 
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𝛽9 = DID-estimatet mäter den dubbla differensen mellan skolor och i tid. Ett positivt värde på 

skulle 𝛽9 tyda på att Plug In-skolorna har en högre andel elever som erhåller en 

gymnasieexamen efter att man gått med i projektet, i jämförelse med kontrollskolorna skolor.  

𝑢𝑖𝑗 = Statistisk felmarginal  
 

Att använda en DID-metod innebär som tidigare nämnts att en jämförelse sker över 

utvecklingen i tid för skolor som deltagit i projektet, den så kallade experimentgruppen, och 

den grupp som ej deltagit, kontrollgruppen. Dessa grupper ska i samtliga avseenden vara i 

princip likadana, vad man i fackspråk kallar ekvivalenta. Vikten av att använda en modell där 

kontrollenheter används syns tydligt i Diagram 1 med studiereformen GY 2011:s påverkan på 

andelen med gymnasieexamen. Utan kontrollskolor skulle projektet tolkas ha haft en negativ 

effekt på andelen med gymnasieexamen. En effekt som snarare mer skulle ha avspeglat 

påverkan av gymnasiereformen som genomfördes 2011. 

 

Fördelarna med DID-metoden ligger delvis i dess enkelhet och förmåga att undvika 

korrelationsproblem mellan parametrar och felmarginalen. Däremot har metoden också 

svagheter som gör att man bör vara försiktig vid användningen av metoden och tolkningen av 

resultaten. Ett viktigt antagande med DID-metoden är att försöks- och kontrollgruppen 

påverkas lika av externa chocker. Det vill säga att allt är lika mellan de skolorna som deltagit i 

projektet och de som ej deltagit i projektet, bortsätt från just den skillnaden att vissa skolor 

deltagit i projektet och andra skolor ej deltagit i projektet. Detta är en svårighet i de fall det 

existerar externa chocker som påverkar utfallet mellan försöks- och kontrollskolorna olika 

(Murray, 2006). Kontrollskolorna till studien är därför noga utvalda efter likheter i karaktär 

med försöksskolorna, och flertalet kontrollvariabler använts i den ekonometriska modellen. 

Skolor som liknar varandra påverkas i högre grad på ett liknande sätt av externa chocker. I 

jämförelse med hur Ramböll matchade kommuner för deras undersökning så har skolorna i 

denna studie matchats på ett mer noggrant och detaljerat sätt, vilket är gjort för att antagandet 

ska hålla. Dessa försiktighetsåtgärder till trots så ska tolkningen av studier som använt sig av 

DID-metoden alltid ske med viss försiktighet då riskerna för att en felaktig matchning skett 

aldrig helt kan uteslutas. För att vidare klargöra studiens resultat så har ett antal 

robusthetskontroller genomförts där skolor vars karaktär på något vis skiljt sig från resterande 

skolor exkluderas från regressionen. Robusthetskontroll har skett för exempelvis Hulebäck 

Gymnasium som skiljer sig från övriga skolor då man valt att samtliga elever på skolan skulle 

ingå i projektet, istället för att som övriga skolor identifiera och inkludera endast de elever man 

menade låg i riskzonen för studieavhopp.  
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En artikel som ofta blir citerad vid använder av DID-estimering är Card och Kruegers (1994) 

artikel om minimilöner på snabbmatsvaruhus i New Jersey och Pennsylvania. Artikeln staterar 

ett gott exempel över hur metoden avlägsnar systematiska fel i jämförelser mellan behandlings- 

och kontrollgrupper efter behandlingen. En svaghet som Card och Krueger påpekar finns med 

sin DID-estimeringen är att de hade svårigheter med att kontrollera för trender (Card och 

Krueger, 1994). Vid användning av DID-estimering förutsätts att skillnaden mellan behandling- 

och kontrollgruppen är konstant över tiden innan behandling. Att kunna kontrollera för trender 

är därför ett viktigt antagande för tilltron till en DID-estimering. Kontrolleras det inte för trender 

innan behandlingen sker kan resultatet som estimeringen ger snarare vara härledda av dessa 

trender som uppstår på grund av andra orsaker än behandlingen i sig. Problemet är att det då 

inte går inte att säkerställa DID-modellens interna validitet. Det inte finns något allmänt 

godtaget statistiskt test för att undersöka detta antagande. Däremot är visuell inspektion ofta 

användbar. För att kunna använda visuell inspektion behövs givetvis observationer över flera 

tidpunkter innan behandlingen sätts in (Dougherty, 2016). För att minska risken för att den här 

undersökningens resultat beror på en systematisk snedvriden uppskattning av orsakseffekten så 

har data använts från tre år innan Plug In-projektet startade. På så vis kunde kontrollskolor som 

inte haft en liknande trend innan behandlingen väljas bort. Visuellt kan likheterna i trender 

innan behandlingen för kontroll-och behandlingsskolorna betraktas i Diagram 1.   

 

För att ytterligare undersöka de eventuella skillnader i andel med gymnasieexamen för elever 

som spenderat sin gymnasietid på en skola där man erbjuds stöd finansierat av Plug In-medel 

så undersöks inverkan av att ha erbjudits denna hjälp under en kortare eller längre tid. Detta 

genom att studera skillnaden i andel med gymnasieexamen mellan de elever som var inskrivna 

på skolan då man gick med i Plug In-projektet. Beroende på vilken klass dessa elever studerat 

i vid intåget i projektet har eleverna fått möjlighet att erbjudas Plug In-finansierad hjälp under 

ett, två eller tre år. En fördel med att undersöka skillnaden i antal år man studerat på en skola 

som deltagit i Plug In-projektet är att det kan tyda på så kallade spridningseffekter inom 

projektet. En viktig del av Plug In har just varit det strukturella lärandet, att även de elever som 

inte är inskrivna i projektet ska ha nytta av skolans lärande av hur man förebygger studieavbrott. 

De elever som började sitt andra eller tredje år på gymnasiet det år som deras skola påbörjade 

Plug In-arbetet har inte i samma utsträckning haft chansen att delta i projektets arbete. Detta på 

grund av att man under en kortare tid kunnat ta del av den hjälp som projektet erbjöd samt för 

att deltagarna som valdes ut till projektet I GR till en majoritet var förstaårselever. Däremot 

finns möjlighet att eleverna som gick i andra och tredje klass på en skola som påbörjade sitt 
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Plug In-arbete till hög grad blivit indirekt påverkade av projektet. Detta kan exempelvis skett 

via implementeringen av projektets metoder, spridningseffekter och/eller så kallade 

kompiseffekter.  

 

Studien genomförs både med andel elever som erhållit gymnasieexamen efter tre, respektive 

fyra års studier. Anledningen till detta är att Plug In:s övergripande mål är att sänka andelen 

som inte erhållit gymnasieexamen efter fyra år på gymnasiet, varför givetvis data över andel 

med examen efter fyra års studier ska undersökas. Att även data över elever som erhållit examen 

på tre år använts beror på att det för dessa finns ett års mer data tillgängligt. I mars 2017 släppte 

Skolverket data över andel med gymnasieexamen efter tre års studier för de elever som 

påbörjade sina studier 2013, data som finns tillgängligt med studier över fyra år i mars 2018. 

 

Två andra metoder som ofta används inom arbetsmarknadsforskning är propencity score 

matchning (PSM) och regressionsanalys. En likhet mellan dessa metoder och DID-metoden är 

förmågan att hantera selektionsproblematik. Samtliga tre metoder har förmågan att på basis av 

observerbara variabler isolera effekten av insatsen från övriga karaktärer som också påverkar 

utfallet för individen. 

 

Regressionsanalys isolerar en effekt genom att skatta en gemensam funktion av effekten från 

olika variabler på utfallsvariabeln. PSM innebär att deltagare i insatsen på basis av data matchas 

med en ”tvilling” som inte deltagit i insatsen, men som är så pass lik att man förväntar sig att 

de haft samma utfall om insatsen inte genomförts. Fördel med denna metod i jämförelse med 

enkel regressionsanalys är att man säkerställer en jämförbar kontrollgrupp genom att skatta 

vilka variabler som selektionen baseras på, och utifrån detta beräkna en sannolikhet att ingå i 

insatsen. Detta i sin tur innebär att effektmätningen inte är beroende av antaganden om andra 

påverkansfaktorers funktionella form, utan endas av till vilken grad man lyckas få en god bild 

av hur urvalet av deltagare till insatsen gått till.  

 

Ett viktigt antagande vid användning av en linjär regression är att variansen hos feltermerna 

måste vara konstant, annars finns det problem med så kallad heteroskedasticitet. Det är därför 

brukligt att kontrollera för heteroskedasticitet vid användning av en linjär regressionsmodell. 

Att variansen hos feltermerna inte är konstant betyder att när värdet på den oberoende variabel 

ökar, så minskar eller ökar den oförklarade variationen i den beroende variabel. Är feltermerna 

inte konstanta så kommer standardfelen för koefficienterna att se större eller mindre ut än vad 

de egentligen skall vara, vilket medför att signifikanstest på koefficienterna inte blir korrekta. 
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En vanlig orsak till heteroskedasticitet är utelämnade av en viktig variabel. På så vis fungerar 

ett heteroskedasticitet-test också som ett test för om en viktig variabel har utelämnats från 

modellen. Det Breusch-Pagan / Cook-Weisberg-test för heteroskedasticitet som genomfördes 

för denna uppsats finns att tillgå i Appendix 9.4. Hypotesen om konstant varians hos feltermerna 

kan inte avisas vilket tyder på att den data som använts för denna uppsats är fri från 

heteroskedasticitet. 

 

6 Resultat  

I Diagram 1 nedan presenteras den genomsnittliga andel elever som erhållit gymnasieexamen 

efter fyra års studier på Plug In-skolorna i kranskommunerna till Göteborgs kommun samt för 

deras kontrollskolor. Elever på nationella program i skolor som ingick i denna studie och 

påbörjade sina studier under åren 2005–2008 hade i genomsnitt en något högre andel som erhöll 

gymnasieexamen än på nationella program i övriga Sverige och Västra Götaland. Detta betyder 

att de skolor som blev utvalda att delta i Plug In innan projektet statade hade högre andel elever 

som lämnade med gymnasieexamen än en genomsnittlig skola i Sverige under denna tid. 

 

Fram tills den grupp elever som påbörjade sina gymnasiestudier 2008 så är trenden liknande 

mellan skolorna. Trendbrottet sker för den årskull som påbörjade sina studier under 2009, vilket 

även är den årskull som studerade sitt sista år på gymnasiet då skolan gick med i Plug In-

projektet. För de eleverna som började året senare, 2010, är skillnaden än större. En intressant 

årskull är de elever som började gymnasieskolan 2011, eftersom dessa är de första eleverna att 

studera under den nya gymnasiereformen. På Plug In-skolorna hade dessa elever 7 procent lägre 

andel med gymnasieexamen än föregående års elever. Ett större nedgång än för 

kontrollskolorna som minskade med 5 procent, genomsnittsminskningen i Sverige var i 

genomsnitt 7–8 procent på de nationella programmen. För elever som började gymnasiet 2012 

skedde återigen ett trendbrott, Plug In-skolorna hade detta år en högre andel som erhöll 

gymnasieexamen än föregående års elever, för kontrollskolorna var trenden istället nedåtgående 

detta år. Årskullen 2012 är även den första där elever har fått hjälp redan från första klass av 

Plug In-projektet.  
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Diagram 1 

 
 

Resultaten från DID-modellen visar liksom diagrammet ovan på att Plug In-skolorna höjde 

andelen som erhöll gymnasieexamen efter att de gått med i projektet i jämförelse med 

kontrollskolorna. Skillnaderna är däremot inte så pass stora att det går att säga att de är statistiskt 

signifikanta. Resultaten är statistiskt signifikanta på 20% signifikansnivå, vilket är en för hög 

nivå för att man ska statistiskt kunna uttala sig om att det existerar en skillnad mellan Plug In- 

och kontrollskolorna.   

 

Tabell 1 Difference in Difference Göteborgs Kranskommuner 4 års studier 

 
  

Variabler Examen 
 

DID Kranskomuner 2.41 

P> | t |  0.18 

Constant 80.8 

Observations 80 

R-squared 0.0219 

Signifikansnivå 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

För att få ytterligare ett års utfall undersöktes även andelen som erhöll gymnasieexamen på tre 

år, då även elever som påbörjade sina studier 2013 kan inkluderas. Resultaten för dessa liknar 

de ovanstående resultaten2. En skillnad efter inträdet i Plug In går att urskiljas i andelen som 

erhållit gymnasieexamen på Plug In- och kontrollskolorna, men skillnaden är inte statistiskt 

                                                 
2 För resultat från övriga DID-estimeringar se Appendix.  
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signifikant. Även för skolorna inom Göteborgs kommun som matchats med andra skolor i 

samma kommun så blev resultaten inte signifikanta. Sammanfattningsvis kan man se att Plug 

In-skolorna haft en ökning i andelen som erhållit gymnasieexamen i jämförelse med 

kontrollskolorna sedan inträdet i projektet, både i Göteborgs Kommun och dess 

kranskommuner. Skillnader som syns både efter tre och fyra års studier på gymnasieskorna, 

men skillnaden är dock i samtliga estimeringar för liten för att med statistisk säkerhet kunna 

uttala sig om dem. Inte heller då enskilda skolor exkluderades för att robusthetskontrollera 

resultaten kunde statistiskt signifikanta effekter estimeras. 

 

En kontroll genomfördes för att mäta skillnaderna mellan elever som studerade på en skola då 

den gick med i Plug In, som teoretiskt sätt därför skulle ha kunnat påverkas olika av Plug In då 

de fått möjlighet att behjälpas av programmet under olika många år. Ingen signifikant skillnad 

kunde dock identifieras i andel med gymnasieexamen för dessa elever med olika antal år på 

dessa Plug In-skolor.  

 

7 Diskussioner och slutsatser 

Det högt uppsatta effektmålet för Plug In var som tidigare nämnts att halvera andelen som inte 

tar examen inom fyra år på de utvalda Plug In-skolorna. I Göteborgs stad gick man ännu längre 

då man pratade om ”0-visionen”. Dessa mål är givetvis inte uppnådda. Resultaten ovan tyder 

på att ökningen av andel med slutbetyg/examen inte är tillräckligt stor för att säga att de är 

statistiskt säkerhetsställda. Detta innebär att den positiva trend som syns i Diagram 1 alltså inte 

är tillräckligt signifikant för att inte säga att den inte kan vara slumpartad. Däremot är det viktigt 

att poängtera att detta inte är ett bevis på att projektet inte varit ekonomiskt försvarbart. Som 

tidigare nämnts beräknade nationalekonom Ingvar Nilsson att ett skolavhopp innebär en 

kostnad för samhället på runt 15 miljoner kronor per individ under en livstid i form av förlorade 

skatteintäkter och ökade sociala kostnader m.m. Är denna siffra nära sanningen behövs det inte 

många motverkade avhopp för att projektet ur en samhällsekonomisk syn ska vara ekonomiskt 

fördelaktigt.  

 

Att det inte finns någon signifikant skillnad på de elever som studerade på en Plug In-skola i 

ett, två eller tre år kan tolkas på två vis. Antingen kan de tolkas som projektet inte haft en stor 

påverkan på eleverna då en elev som blivit mer utsatt för projektet skulle kunna förväntas blivit 

mer påverkad. Eller så kan det tolkas som ett tecken på att det strukturella lärandet, 

spridningseffekter och kompiseffekter varit framgångsrikt då även elever i tredje året påverkats. 
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Som tidigare nämns har flertalet forskare funnit tecken på sådana kompiseffekter i skolan. 

Givetvis finns det möjligheter till att man blir mer motiverad till att fortsätta sina studier ifall 

en kompis eller syskon gör det. Eller att Plug In-pengarna som gått till att motverka mobbing 

eller extra lärare på något sätt också påverkat även de elever som ej varit inskrivna i projektet. 

Trenderna över andel med gymnasieexamen fram till dess att Plug In statade är relativt lika. År 

2008 är skillnaderna mellan kontroll- och behandlingsskolorna inte markanta, men detta är året 

eleverna på Plug In-skolorna kunnat få hjälp av projektet, och också året ett trendbrott kan 

tydas. Att skillnaderna är små för de eleverna som började sina gymnasiestudier 2008 kan bero 

på att eleverna som började detta år endast kunnat delta i projektet om de behövt ett fjärde år 

på skolan, och antalet elever som erhåller examen på ett fjärde år i gymnasiet är relativt 

blygsam.  

 

Ett intressant resultat är att andelen som erhållit slutbetyg/gymnasieexamen föll mer på de 

skolor som deltog i projektet än för kontrollskolorna. Lärare på skolorna i Göteborg utryckte 

att omställningen till Gy 2011 tagit fokus från projektet, vilket givetvis kan vara en av 

anledningarna till att resultaten inte är statistiskt signifikanta. 

 

Det höga antalet elever som inte går ut med fullständiga gymnasiebetyg blir allt mer 

problematiskt då dessa betyg blir allt mer ett krav på arbetsmarknaden. Denna utvecklingen på 

arbetsmarknaden har gjort att risken för att hamna i långtidsarbetslöshet är hög för personer 

som uppnått enbart grundskoleutbildning. Risken att hamna utanför arbetsmarknaden är extra 

hög hos ungdomar som inte hunnit få arbetslivserfarenhet och därför inte kan signalera sin 

kompetens genom dessa. Detta gör projekt, och utvärderingar till projekt som Plug In ytterst 

viktiga då man i relativt tidig ålder kan påverka ungdomars framtida möjlighet till arbete och 

motverka utanförskap. Det är därför viktigt att fråga sig varför de signifikanta effekterna uteblev 

både i denna utvärdering och i Ramböll:s effektutvärderingen från 2015. Är det något som inte 

fungerar som det ska i projektet? Eller är utvärderingarna missvisande? Ramböll:s utvärdering 

var inte så pass lärorik som man kan önska att en utvärdering i den storleken ska vara. Den data 

som användes till utvärderingen gjorde att det huvudsakliga effektmålet inte gick att undersöka, 

endast ett par års data kunde tas med och flertalet skolor exkluderades. Fakta är att hälften av 

de skolor som inkluderats i denna utvärdering av olika anledningar exkluderades i Ramböll:s 

utvärdering, vilket betyder att projektets effekter på dessa skolor nu för första gången djupare 

undersökts. Med anledning av dessa svårigheter i sin undersökning kunde Ramböll, liksom jag 

i denna utvärdering, inte utesluta möjligheten till att projektet faktiskt haft signifikanta effekter. 
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Att Ramböll inte kunde tillhandahålla SKL och ESF med dessa viktiga besked ledde givetvis 

till svårigheter när beslut om uppföljaren Plug In 2.0 skulle tas. Möjligtvis borde SKL/ESF 

beställt en annan sorts utvärdering. Med ett så pass heterogent projekt i runt 50 olika kommuner, 

i fem olika NUTS regioner, bör man fråga sig vad det är man faktiskt vill och kan lära. Är det 

rimligt att hitta effekter i andel med gymnasieexamen på kommunalnivå i en kommun med 

flertalet gymnasieskolor, tusentals gymnasieelever, där endast ett tiotalelever fått hjälp på en 

skola under två år? I denna utvärdering har jag belyst dessa problem, och med hjälp av teorin 

om utvärderingens historiska utveckling gjort en ny utvärdering som mer uppfyller de krav som 

ställs på dagens mer lärande och dynamiska utvärdering. Plug In är ett projekt som är relativt 

svårt att utvärdera. Men den effektutvärdering som gjordes av Ramböll kan ses som en aning 

mekanisk och linjär i det sättet alla kommuner undersöks på ett likande sätt, oavsett när 

projektet startat, vilka elever som fått vara med i projektet eller vilka metoder som används. 

 

För denna utvärderingen har givits ökade förutsättningarna på grund av den data som 

Skolverket nyligen presenterade, utan denna hade möjligheterna till att göra en djupare 

utvärdering försvårats. Men ännu finns många möjligheter i framtiden till än mer djupgående 

undersökningar. Med den data som kommer finnas tillgänglig om 2–3 år ges möjligheter till en 

utvärdering som kan ge andra resultat som eventuellt är mer rättvisa till Plug In:s verkliga 

effekt. Skolverket har även data över vad ungdomar gör ett, tre och fem år efter 

gymnasieutbildning, vilket kan vara en spännande grund för en sådan utvärdering. Det finns 

även möjlighet att studera elevernas utveckling i betyg eller rapporter om tryggheten på 

skolorna. Denna uppsats bygger vidare på Ramböll:s effektutvärdering av Plug In från 2015, 

och förhoppningsvis kan även denna uppsats motivera till vidare studier av projektet. För det 

går ännu inte att med säkerhet uttala sig om Plug In:s faktiska påverkan.  

 

Givetvis finns det en intressekonflikt mellan att presentera en utvärdering så fort som möjligt 

och att vänta in en tidpunkt då man kan fånga projektets påverkan på en längre sikt. Ramböll:s 

utvärderingen av Plug In gjordes parallellt med projektet och presenterades direkt efter avslutet 

av projektet 2015. Detta omöjliggör givetvis möjligheten att fånga de långvariga effekterna och 

ledde till att flertalet skolor blev uteslutna från Ramböll:s undersökning. Mer än dubbelt så 

många skolor från GR är inkluderade i denna uppsats i jämförelse med Ramböll:s utvärdering., 

vilket även detta är ett argument till att senarelägga utvärderingen av projekt, alternativt utföra 

både en utvärdering direkt efteråt och en senare. ESF:s huvuduppgift är att öka sysselsättningen 

och minska skillnaderna i välstånd och levnadsstandard inom unionen. Om resultatet för 
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projektens utvärderingar på något vis misstros försvåras givetvis detta viktiga arbete. Det är 

viktigt att säkerställa att projekten följs upp och utvärderas så att resultat synliggörs och kan 

analyseras. Det medför att resultat lättare kan implementeras hos deltagande regioner och hos 

andra intressenter. För att lärdom från projektet ska spridas behövs att resultat och erfarenheter 

i projektet ska vara så pass pålitlig att den ska kunna utgöra grund för påverkan av policy och 

politik på nationell nivå. 
 

Denna uppsats låg passande i tiden för Skolverkets lansering av data vilket gav möjligheten till 

en ny utvärdering med vissa fördelar från Ramböll:s utvärdering från 2015. Trots de 

förbättringar som gjort för en mer projektanpassad utvärdering är resultaten inte signifikanta 

för att Plug In-projektet påverkat andelen med slutbetyg/examen på de skolor som deltagit i 

projektet. 
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9 Appendix  

 

9.1 Förkortningar DID-estimering 

 

GBG  Skolor i Göteborgs Kommun 

Krans Skolor i Kranskommuner 

Samt  Samtliga skolor 

 

9.2 DID-estimering för andel elever med examen inom fyra år 

 

 

Variabler Examen 4 år 
 

DID Samt 1.61 

P> | t |  0.27 

DiD GBG  0.51 

P> | t | 0.41 

DiD Krans 2.41 

P> | t | 0.18 

Signifikansnivå 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

 

9.3 DID-estimering för andel elever med examen inom tre år 

 

Variabler Examen 3 år 
 

DID Samt 1.49 

P> | t |  0.21 

DiD GBG  0.59 

P> | t | 0.36 

DID Krans  1.62 

P> | t |  0.26  

Signifikansnivå 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

9.4 Breusch-Pagan / Cook-Weisberg-test för heteroskedasticity 

 

Ho: Constant variance 

Variables: fitted values of logExamen 

 

Chi2(1)      =     1.83 

Prob > chi2  =   0.1767 

 

Nollhypotesen på ett Breusch-Pagan / Cook-Weisberg-test är att variansen på feltermerna har 

en konstant varians, vilket innebär att det inte finns problem med heteroskedasticitet. Efterom 

P-värdet är högre än 0,05 kan nollhypotesen inte avisas, vilket tyder på att den data som använts 

för denna uppsats är fri från heteroskedasticitet. 
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10 Bilagor 

 

10.1 Presentation av Plug In:s huvudfinansiär Svenska ESF-rådet samt projektägare 

SKL 

 

Huvudfinansiär Svenska ESF-rådet  

Svenska ESF-rådet arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och 

Socialdepartementet. Verksamhet spänner över flera politikområden, främst arbetsmarknads-, 

social-, utbildnings-, närings- och integrationspolitik (ESF, 2016). 
 

För mer information om Svenska ESF-rådet se: http://www.esf.se/sv/Om-ESF-radet/ 

 

Projektägare SKL 

Sveriges Kommunner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation för 

landets kommuner, regioner och län. SKL driver medlemmars intressen och erbjuder dem stöd 

och service. SKL är en politiskt ledd organisation där det högsta beslutande organ är kongressen 

(SKL, 2017). 

För mer information om SKL se: https://skl.se/tjanster/omskl.409.html 

 

10.2  Lista över de kommuner som deltagit i Plug In 

 

Göteborgsregionen:  

Göteborg, Kungsbacka, Alingsås, Stenungssund, Partille, 

Härryda och Mölndal. 

 

Västerbotten:  

Lycksele, Skellefteå, Storuman, Vännäs, Norsjö, Vilhelmina och 

Umeå. 

 

Kalmar län och Södra Småland:  

Älmhult, Oskarshamn, Lessebo, Högsby, Markaryd, Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Torsås, 

Växjö, Mönsterås, Hultsfred, Vimmerby, Västervik, Tingsryd, Ljungby och Haganäs. 

 

Östsam:  

Motala, Norrköping, Finspång, Linköping, Valdemarsvik, Söderköping, Kinda, Ödeshög, 

Boxholm, Ydre och Tranås. 

 

 

Jämtland:  

Östersund, Strömsund, Åre, Berg och Krokom. 

 

 

http://www.esf.se/sv/Om-ESF-radet/
https://skl.se/tjanster/omskl.409.html
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10.3 Antal deltagande elever i gymnasieskolorna i Göteborgsregionens 

Kommunförbund 

 

Alingsås Kommun 

Antal elever i projektet: 108 

Deltagande Gymnasieskola: Alströmergymnasiet   

 

Göteborg Kommun 

Antal elever i projektet: 2 792 

 

Från 2011 

Bräckegymnasiet, Burgårdens gymnasium, Lindholmens tekniska gymnasium  

 

Från 2012 

Munkebäcksgymnasiet 

Angeredsgymnasiet 

 

 

Härryda Kommun 

Antal elever i projektet: 970 

Hulebäcksgymnasiet   

 

 

Kungsbacka  

Antal elever i projektet: 669 

Aranäsgymnasiet 

Elof Lundälvs Gymnasium  

 

 

Mölndal  

Antal elever i projektet: 100 

Krokslättsgymnasiet  

 

 

Partille  

Antal elever i projektet: 154 

Partille Gymnasium, skolan hette tidigare Porthälla Gymnasium  

 

 

Stenungsund  

Antal elever i projektet: 324 

Nösnäsgymnasiet 

 

Totalt antal elever i projektet: 5 117 
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10.4 Lista över de kontrollskolor som använts i uppsatsen 

 

Skola   Kommun 

 

Nynäshamns Gymnasium   Nynäshamn Kommun 

 

Nacka Gymnasium  Nacka Kommun 

 

Media Gymnasiet  Nacka Kommun 

 

Upplands-Bro Gymnasiet  Upplands-Bro Kommun 

 

Väsby Nya Gymnasium  Upplands Väsby kommun 

 

Rudbecksskolan  Sollentuna Kommun 

 

Rönninge Gymnasium  Salem Kommun 

 

Lerums Gymnasium  Lerums Kommun 

 

Ale Gymnasium  Ale Kommun 

 

Öckerö Gymnasium  Öckerö Kommun 

 

NTI-gymnasiet Södra Hamnhatan Göteborgs Kommun 

 

NTI-gymnasiet Kronhusgatan  Göteborgs Kommun 

 

Plusgymnasiet i Göteborg  Göteborgs Kommun 

 

Sjölins Gymnasium Vasastan Göteborgs Kommun 

 

IHGR-gymnasiet  Göteborgs Kommun 

 

Ester Mosesons-gymnasium Göteborgs Kommun 

 

GTI:s gymnasieskola  Göteborgs Kommun 

 

 

 


