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Inledning 
Som ett bidrag till kunskapen om omvårdnadsområdet och dess transformering 
under de senaste decennierna, görs i den här rapporten ett försök att beskriva 
sjuksköterskeutbildningen och dess specialiseringar i Sverige med utgångspunkt 
från studentrekrytering. Grundläggande frågor är: Hur många är studenterna? 
Hur gamla är de? Hur stor andel är kvinnor? Hur framgångsrika var de på 
gymnasiet? Vad går att säga om deras sociala ursprung? Hur liknar eller skiljer 
sig omvårdnadsutbildningarna från varandra och vilken plats intar de i 
högskolan som helhet, om vi ser enbart till deras rekrytering? 

Hela omvårdnadsområdet präglas, eller man kan nästan säga konstitueras, av 
relationen till det medicinska området. Detta gäller inte minst för 
sjuksköterskeutbildningen, som kan sägas inta en dominerad position i 
förhållande till läkarutbildningen. Läkarutbildningarna, som finns på sex 
lärosäten i Sverige, och antar ungefär 500 studenter varje år, har en utpräglat 
hög social och skolmässig rekrytering och befinner sig i det avseendet i många 
bemärkelser längst upp i fältet av universitetsutbildningar. 
Sjuksköterskeutbildningarna, som finns på omkring 25 olika lärosäten och 
sammantaget antar nästan 2 500 studenter per år (2003), har tvärtom en låg 
social rekrytering och området är som bekant kraftigt kvinnodominerat. Även 
om sjuksköterskeutbildningarna innehållsmässigt kan sägas stå 
läkarutbildningen nära, har de rekryteringsmässigt större likheter med till 
exempel socionomutbildningen och vissa lärarutbildningar. 

Man kan konstatera att omvårdnadsutbildningarnas innehåll under de senaste 
decennierna har förskjutits från det medicinska till det samhällsvetenskapliga 
och pedagogiska hållet, och att banden till dessa fält successivt blivit starkare. 
En viktig, men komplicerad fråga, är hur dessa två relationer – till medicinen 
och samhällsvetenskapen – och balansen mellan dem, påverkar 
omvårdnadsområdet. I den här rapporten görs ett försök att på ett statistiskt plan 
beskriva dessa relationer genom att beskriva förhållandet just mellan 
utbildningarnas respektive studentrekrytering. 

Det finns inom sjuksköterskekåren en strävan efter att uppnå en ökad grad av 
professionalisering samt en högre grad av autonomi relativt läkarkåren. Ett sätt 
att närma sig frågan i vilken mån dessa strävanden varit framgångsrika är att 
studera i vilken mån sjuksköterskeutbildningen och dess specialiseringar i 
statistisk mening kan sägas utgöra ett autonomt fält inom högskolefältet, med en 
uppsättning områdesspecifika karaktäristika som gör det möjligt att avgränsa 
dem från andra högskoleutbildningar. I den här rapporten förs därför 
resonemang om i vilken mån tecken på en sådan autonomi existerar. 

Den här rapporten är en del av projektet OMOM1, 
Sjuksköterskeutbildningar: Rekrytering och yrkesidentitet under 
omstrukturering. Detta projekt har särskilt fokus på orterna Stockholm, 
Uppsala, Gävle, Karlstad och Malmö (i Stockholm med särskilt fokus på 
skillnader mellan Karolinska Institutet, Ersta-Sköndals högskola, Röda Korsets 

                                                 
1 OMOM – www.ped.uu.se 
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Högskola och Sophiahemmets högskola som alla ligger i Stockholmsområdet). 
Rekryteringen i dessa orter ägnas därför särskild uppmärksamhet.  

Rapporten knyter även an till projektet LÄROM2, Lärarutbildningar: 
Rekrytering och yrkesidentitet under omstrukturering under ledning av Sverker 
Lindblad, och dessutom är rapporten associerad till projektet: Kampen om 
Studenterna. Det svenska högskolefältet och lärosätenas rekryteringsstrategier3, 
som leds av professor Donald Broady. På grund av detta innehåller rapporten 
även en del resonemang kring likheter och skillnader mellan 
omvårdnadsområdet och lärarutbildningarna. 

Historia4 
Omvårdnad, eller"sjukskötsel" som det hette först, har i en viss praktisk mening 
givetvis alltid existerat i någon form. I Sverige har dock utbildningen av de 
(kvinnor) som utför den, genomgått ett antal omstruktureringar. Det går att dra 
många paralleller till omvandlingen av lärarutbildningen (för lärare av yngre 
elever): Båda är, och har länge varit, kvinnodominerade, och det har skett en 
successiv institutionalisering av utbildningarna som inleddes ungefär samtidigt 
under 1800-talets andra hälft. En intressant parallell är inspirationen från USA, 
dit både lärare och sjuksköterskor åkte under 1920- och 1930-talen. Man kan 
även urskilja likartade processer av professionalisering och akademisering. På 
senare år finns också stora likheter i försöken att etablera ett nytt forskningsfält, 
inom omvårdnad respektive lärarvetenskap, båda med det dubbla syftet att 
fungera som vetenskaplig överbyggnad till professionen – att förse den med ett 
legitimitetsgrundande och akademiskt sankionerat kunskapsområde – och att 
skapa karriärvägar inom det egna fältet. 

Embryon till en institutionaliserad utbildning inom omvårdnadsområdet 
uppkom på 1850-talet. Liksom folkskollärarutbildningarna baserades den i stor 
utsträckning på religionen. Runt sekelskiftet växte det upp "sjukhusskolor" 
kring sjukhusen, och eleverna vid dessa utnyttjades som billig arbetskraft. 
Utbildningen var nästan uteslutande praktisk. Ett viktigt steg i 
institutionaliserande riktning togs då medicinalstyrelsen 1920 blev 
tillsynsmyndighet för sjuksköterskeutbildningen. Staten gick in som 
kontrollinstans, och bara vissa utbildningar bedömdes som tillräckligt bra. Detta 
fick till följd att antalet sjuksköterskeutbildningar 1924 minskade från 57 till 23. 

En utbildningsreform 1965/1966 gjorde att de blivande sjuksköterskorna 
blev studenter, snarare än elever. I och med detta fick utbildningen, åtminstone 
vad gäller läroplaner och direktiv, ett ökat teoretiskt innehåll. 
Högskolereformen 1977 blev därför, skriver Ingrid Heyman i sin avhandling, 
snarast en bekräftelse på en process som inletts långt tidigare, även om 
förändringen av utbildningens form kan tyckas betydelsefull. 

1981 ändrades åter utbildningsplanerna för sjuksköterskeutbildningen och i 
och med detta skärptes kraven på forskningsanknytning – det visade sig 

                                                 
2 LÄROM - www.ped.uu.se/larom 
3 Kampen om studenterna  - www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/kast.htm 
4 Den följande historiska tillbakablicken bygger om inget annat anges på Ingrid Heymans 
avhandling : Gånge hatt till… Omvårdnadsforskningens framväxt I Sverige – sjuksköterskors 
avhandlingar 1974 – 1991 sid.147ff och 174ff (Göteborg: Daidalos, 1995). 



 6 
 

nämligen gå trögt att förändra vad man i praktiken gjorde på 
sjuksköterskeutbildningarna, och det var egentligen inte förrän 1993, då 
sjuksköterskeutbildningen blev treårig, som riktigt genomgripande förändringar 
genomfördes. 

1999 ändrades strukturen för omvårdnadsutbildningarna ytterligare, i och 
med att specialistutbildningarna, som tidigare formellt betraktats som kurser på 
B och C-nivå, inkorporerades i ett antal formellt sammanhållna 
specialistutbildningar med yrkesexamina – det vill säga ett tydligt steg i riktning 
mot ökad professionalisering.5 

Omvårdnadsutbildningarna 
Det man kan tala om som ”omvårdnadsutbildningar” är ett svåröverskådligt 
område, i första hand på grund av de upprepade reformerna, vilka gör att 
systemet av utbildningar vid en given tidpunkt karaktäriseras av en specifik 
uppsättning kurser, behörighetskrav, antagningsprinciper och examina – 
aspekter som är helt avgörande för utbildningarnas rekrytering. Komplexiteten 
ökar ytterligare av att detta vid varje tidpunkt specifika system av utbildningar 
också måste tillhandahålla möjligheter för studenter som läst inom tidigare, 
delvis olikartade system av utbildningar att vidareutbilda sig, det vill säga 
erbjuda kompletterande och förberedande kurser. Detta slags kompletterande 
eller förberedande kurser kan ofta i formell mening ligga utanför de kurser eller 
utbildningar som administreras av de institutioner som ombesörjer till exempel 
sjuksköterskeutbildningen, men utgör i praktiken en betydande del av systemet 
som helhet. Det vore önskvärt att här ge en klar överblick över detta område, för 
att göra det möjligt att sätta in sjuksköterskeutbildningen i en lokal 
utbildningskontext. Detta har dock visat sig vara svårt, och försök i den 
riktningen kommer därför bara göras relativt sparsamt i rapporten. 

Den svåröverskådlighet som här lyfts fram beror åtminstone delvis på att de 
benämningar och klassificeringar av utbildningar som vi finner på enskilda 
lärosäten, och i ett statligt organ som Högskoleverket eller hos Statistiska 
Centralbyrån, långt ifrån alltid överensstämmer med varandra. En jämförelse av 
den statistik över antagna till olika vårdutbildningar som Högskoleverket 
erbjuder på sin hemsida, med Statistiska Centralbyråns statistik över 
registrerade studenter på landets omvårdnadsutbildningar motsvarande år, är 
exempelvis, som vi ska se, mycket svår att göra därför att klassificeringarna av 
utbildningarna oftast inte motsvarar varandra. Men det är inte bara jämförelsen 

                                                 
5 Detta innebär alltså att sjuksköterskeutbildningen formellt placerar sig utanför det akademiska 
systemet med kurser på A, B, C och D-nivå. Studenter på sjuksköterskeprogrammet har dock på 
de flesta lärosäten möjlighet att parallellt med sin yrkesexamen även skaffa sig en 
kandidatexamen. Med tanke på läsare som inte är bekanta med detta system följer här en kort 
förklaring av hur det fungerar. Varje nivå omfattar 20 poängs studier, där varje poäng motsvarar 
en veckas arbete. Studerar man heltid, motsvarar 20 poäng en termin. På B, C och D-nivå ingår en 
uppsats på 5, 10 respektive 20 poäng (dvs. D-nivån består endast av uppsatsskrivande). Till 
kurssystemet hör två typer av akademiska examina, kandidatexamen och magisterexamen. För 
kandidatexamen krävs totalt 120 poäng, dvs 3 års heltidsstudier, samt minst 60 poäng, dvs. 
uppsats på C-nivå, i något ämne. För magisterexamen krävs totalt 180 poäng, dvs. 4,5 års 
heltidsstudier, samt minst 80 poäng, dvs. uppsats på D-nivå, i något ämne. För att kunna antas till 
en forskarutbildning krävs minst kandidatexamen, dvs. tre års heltidsstudier. 
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mellan skilda kategoriseringar på olika institutioner som erbjuder svårigheter. 
Det också svårt att exakt identifiera de utbildningar som i Högskoleverkets 
respektive SCB:s kategoriseringar, tagna var för sig, sammanförs under en viss 
beteckning. Om vi håller oss till Högskoleverkets sammanställning av 
utbildningar inom utbildningsområdet ”Hälso- och sjukvård” som återfinns på 
verkets hemsida och som redovisas nedan i tabellform, är det till exempel svårt 
att genomskåda exakt vilka enskilda utbildningar som benämns som ”övriga 
program” med inriktning mot ”omvårdnad” eller att i samma sammanställning 
förstå vilka slags utbildningar som från och med år 2001 sammanförts under 
beteckningen ”specialistsjuksköterskexamen” (se tabell 1). 

Låt oss också redan nu peka på ännu en svårighet som vi sedan ska 
återkomma till. I de analyser som här ska följa utgör SCB:s statistiska data den 
viktigast grundvalen, helt enkelt därför att det bara är med hjälp av dessa data vi 
kan karaktärisera enskilda omvårdnadsutbildningars rekrytering, jämföra 
rekryteringsprofiler och analysera förändringar över tid.6 Dessa data ställer oss 
dock inför ännu ett problem, nämligen ett bortfall av information. Eftersom de 
flesta omvårdnadsutbildningar karaktäriseras av att de studenter som söker sig 
dit är äldre än studenterna på andra utbildningar i högskolan, saknas för dem i 
våra registerdata ofta den information som gör det möjligt att karaktärisera 
rekryteringen dit, till exempel information om socialt ursprung och 
gymnasiebetyg.7 Även om vi vet hur vi ska skilja omvårdnadsutbildningarna 
från varandra, trots att benämningarna och klassificeringarna av dem skiftar, är 
det med andra ord svårt att annat än bristfälligt karaktärisera rekryteringen till 
många av dem, eftersom den nödvändiga informationen saknas. Låt oss, när 
dessa reservationer är gjorda, försöka överblicka omvårdnadsutbildningarna 
som område. 

I den kategorisering av utbildningar som används av Högskoleverket kan 
man på en övergripande nivå skilja ut omkring 20 utbildningsområden, varav ett 
är Hälso- och Sjukvård.8 Det är inom detta område man hittar både 
läkarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen, tillsammans med omkring 25 
andra utbildningar, som till exempel apotekarutbildningen, dietistutbildningen 
och optikerutbildningen. 

                                                 
6 Register inköpta av SCB i det allmäna syftet att studera rekrytering till högskolan, se avsnitt Det 
statistiska data och bortfallsproblemet för en mer detaljerad beskrivning av dessa register. 
7 Skillanden relativt lärarutbildningen är påtaglig – något som framgår vid en jämförelse mellan 
denna rapport och Mikael Börjessons Det svenska högskolefältet och lärarutbildningarna 
(Uppsala: Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, 2003) 
8 Andra områden på denna nivå är till exempel Data, Juridik och Rättsvetenskap. 
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  1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Yrkesexamensprogram       
 Apotekarexamen 101 101 146 165 156 166 
 Arbetsterapeutexamen 256 266 257 268 312 314 
 Audionomexamen - 20 86 25 65 122 
 Barnmorskeexamen 87 110 60 116 138 134 
 Biomedicinsk analytikerexamen - 281 366 244 308 325 
 Dietistexamen - 44 48 48 45 45 
 Högskoleingenjörsexamen 11 - - - - - 
 Logopedexamen 46 38 28 65 40 120 
 Läkarexamen 421 418 477 523 547 545 
 Ortopedingenjörsexamen - 24 19 19 30 20 
 Optikerexamen 44 45 47 46 93 92 
 Receptarieexamen 78 78 150 173 218 339 
 Röntgensjuksköterskeexamen - - - 83 192 210 
 Sjukhusfysikerexamen - 36 - 26 26 27 
 Sjukgymnastexamen 297 289 301 319 330 347 
 Sjuksköterskeexamen 1 932 2 051 2 125 2 547 2 814 2 825 
 Specialistsjuksköterskeexamen - - - 1 262 1 258 1 390 
 Tandhygienistexamen 215 209 176 240 275 251 
 Tandläkarexamen 147 150 162 159 152 138 
 Tandteknikerexamen - 93 100 82 100 92 
 Yrkeshögskoleexamen - - - - - 25 
Övriga program       
 Hälso- och sjukvård, allmän utbildning  147 231 266 303 506 423 
 Medicin  147 154 196 219 243 266 
 Omvårdnad  1 131 1 073 1 248 58 50 170 
 Tandvård  105 - - - - 40 
 Tekniskt inriktad vårdutbildning  456 159 - 16 26 16 
 Terapi, rehabilitering och kostbehandling  133 165 150 164 195 209 
 Farmaci  55 55 35 55 60 45 
 Totalt 5 798 6 040 6 421 7 214 8 174 8 677 

Tabell 1. Antal antagna studenter inom utbildningsområdet Hälso- och Sjukvård.9 

Vi kan av Tabell 1 se att det inte är helt okomplicerat att avgränsa området 
”omvårdnad”. Hit hör med säkerhet sjuksköterskeutbildningen och dess 
specialiseringar, liksom de övriga program med beteckningen omvårdnad, men 
vart bör man till exempel föra dietister, arbetsterapeuter och tandhygienister? 
Eftersom den här undersökningen har sjuksköterskeutbildningen som sitt 
huvudsakliga fokus har dessa utbildningar, på grund av svårigheterna att enkelt 
göra avgränsningar och meningsfulla kategoriseringar, lämnats utanför, till 
förmån för en mer detaljerad undersökning av enbart sjuksköterskeutbildningen 
och dess specialiseringar. Som vi senare skall komma tillbaka till innebär inte 
detta att alla problem rörande klassificering är lösta. 

Sjuksköterskeutbildningen 
Inom utbildningsområdet omvårdnad intar sjuksköterskeutbildningen en central 
position. Dels är den i särklass störst, dels är sjuksköterskeexamen ett 
nödvändigt behörighetskrav för de utbildningar som inom dagens system kallas 
specialistsjuksköterskeutbildningar. Sjuksköterskeutbildningen kan därför sägas 

                                                 
9 Uppgifterna är hämtade från SCB:s hemsida www.scb.se, 2004. 
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vara en viktig inkörsport till omvårdnadsområdet. Vi skall återkomma till vad 
detta kan tänkas få för konsekvenser. 

Grundutbildningen till sjuksköterska är sedan högskolereformen 1993 treårig 
och omfattar därmed 120 poäng. För att kunna bli antagen krävs allmän 
behörighet från gymnasiet.10 På alla sjuksköterskeutbildningar ingår 
undervisning i medicin och omvårdnad, som är utbildningens huvudämnen. 
Därtill kommer även samhällsvetenskapliga studier. Utbildningen är både 
praktisk och teoretisk. Med reservation för skillnader mellan lärosäten har 
studenterna ofta möjlighet att välja om studierna skall ha en akademisk 
inriktning, som då utöver sjuksköterskeexamen leder till en kandidatexamen (se 
not 5, sid 6) eller om studierna skall ha ett praktiskt fokus, vilket i så fall endast 
leder till yrkesexamen. 
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Graf 1. Sökande och antagna till sjuksköterskeutbildningen 1998 – 2003.11 

Antalet antagna studenter till grundutbildningen per år har under perioden 
1998 – 2003 ökat från knappt 2000 till knappt 3000. Höstterminen 2002 gavs 
sjuksköterskeutbildningen vid 26 lärosäten, varav 10 på universitet, 6 stycken 
vid högskolor med vetenskapsområde, 7 stycken vid övriga högskolor och 3 
stycken vid vad som av högskoleverket benämns enskilda utbildningsanordnare 
(Ersta Sköndals högskola, Röda korsets högskola och Sophiahemmets 
högskola).12 

                                                 
10 I motsats till perioden fram till 1993 då differentieringen mellan studenter skedde redan vid 
valet till gymnasiet i och med att bara studenter som läst vårdlinjen på gymnasiet kunde antas till 
sjuksköterskeutbildningen. Idag, 2004, görs ingen åtskillnad alls mellan studenterna på grundval 
av deras tidigare studier. 
11 Data är hämtade från SCB:s hemsida, www.scb.se. 
121993 var antalet lärosäten 29, 1998 var det 26. Den relativt lilla förändringen i antal lärosäten 
döljer betydligt större förändringar i dessa lärosätens formella status och beteckning, i första hand 
i och med att många vårdhögskolor sedan 1993 inlemmats i närliggande universitet. 
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Sjuksköterskeutbildningens specialiseringar 
För de flesta sjuksköterskor är inte utbildningskarriären avslutad i och med 
sjuksköterskeexamen. Det finns flera möjligheter för sjuksköterskor att fortbilda 
och specialisera sig. Formen, både för grundutbildningen och dessa 
fortbildningar, har förändrats flera gånger de senaste decennierna.13 En 
konsekvens av detta är tyvärr att det register från 1990-talet som ligger till 
grund för denna undersökning redan idag, 2004, är inaktuellt med avseende på 
administrativa avgränsningar. Samtidigt utgör just dessa administrativa 
avgränsningar, även för de år registerdata gäller, en komplex struktur, på grund 
av stora variationer mellan lärosäten vad avser relationen mellan 
grundutbildning (genomförda vid olika tidpunkter, dvs inom olika system), och 
olika typer av specialiseringar. 

Först några grundläggande uppgifter om situationen idag, 2004. I 
Högskoleverkets klassificering av utbildningar 2004 görs ingen specifik 
avgränsning av omvårdnadsområdet. Sjuksköterskeutbildningen, och de 
specificerade inriktningarna mot Barnmorska, Röntgensköterska och 
Specialistsjuksköterska, hör tillsammans med ett tjugotal andra utbildningar till 
området Hälso- och sjukvård. 2003 antogs totalt knappt 2000 studenter till 
specialiseringarna inom sjuksköterskeutbildningen (dvs. utöver de knappt 3000 
som antogs till grundutbildningen). 2004 gavs inriktningen mot 
Röntgensköterska vid 7 lärosäten, inriktningen mot Barnmorska vid 9 lärosäten 
och inriktningar mot Specialistsköterskeexamen vid 22 lärosäten. Dessutom 
antogs omkring 600 studenter på utbildningsprogram inom omvårdnadsområdet 
som inte leder till en specifik yrkesexamen. 

På grund av de stora variationerna mellan lärosäten vad gäller hur 
omvårdnadsutbildningarna var organiserade under 1990-talet är det svårt att 
göra en övergripande klassificering av dessa.14 I registret från SCB har en stor 
del av de påbyggnadsutbildningar sjuksköterskor kan läsa, på ett oprecist sätt 
klassificerats som ”kurser inom omvårdnad”. Vissa av lärosätenas inriktningar 
har dock klassificerats på ett mer specifikt sätt, vilket gör att man trots allt kan 
särskilja specialiseringar mot barnmorska, vård av barn, distriktssköterska, 
allmän hälsa och sjukvård, psykiatri, röntgensköterska och äldrevård. Dessa 
innehåller dock troligtvis bara en del av de studenter som i praktiken studerade 
motsvarande påbyggnadsutbildningar, vilket gör att de statistiska analyserna 
skall hanteras försiktigt. 

Omkring 40 procent av studenterna på inriktningarna med 
sjuksköterskeexamen som behörighetskrav var år 1998 över 35 år gamla. 
Könsfördelningen liknade den på grundutbildningen, ungefär 80 procent 
kvinnor, vilket kan tolkas som att det inte var någon större skillnad mellan mäns 
och kvinnors benägenhet att vidareutbilda sig. Det fanns inte heller någon 
generell skillnad i social rekrytering mellan grundutbildningen och 
påbyggnadsutbildningarna – vissa av de senare har en något högre social 
rekrytering, medan andra har en något lägre. Skillnaderna är dessutom så små 

                                                 
13 För en grundlig redogörelse för denna process av upprepade reformer, se till exempel Inger 
Ahlgrens och Annalisa Gummessons avhandling Utbildningsplaner och reformimplementering 
(Uppsala: 2000). 
14 Detta är säkert orsaken till att Högskoleverket fört samman dessa program under de oprecisa 
beteckningarna ”omvårdnad” och ”Hälso– och sjukvård, allmän utbildning”. 
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att skillnader mellan olika tidpunkter kan vara större än skillnaderna mellan 
inriktningarna, något vi skall återkomma till. 

Det statistiska data och bortfallsproblemet15 
Denna undersökning bygger huvudsakligen på ett avidentifierat register med 
alla studenter som befann sig i högskolan 1993 respektive 1998. Registret 
innehåller studenternas kön och ålder, samt en rad uppgifter om deras tidigare 
akademiska meriter och sociala ursprung, till exempel gymnasiebetyg, 
högskoleprovsresultat, föräldrarnas utbildning, inkomst och yrke, och nationella 
härkomst. 

Det finns en rad problem med detta register som man måsta vara medveten 
om, dels för att förstå varför den här rapporten disponerats så som den gjorts, 
dels för att kunna tolka resultaten på rätt sätt. Dessa problem är av tre olika slag. 

För det första är det, som vi redan varit inne på, ofta svårt att knyta an den 
klassificering av utbildningar som finns i registret, och som därför också 
använts i presentationen av detta register, till dagens administrativa system. Det 
finns även stora skillnader i uppsättningen utbildningar mellan de två tidpunkter 
som registret innehåller data från (1993 och 1998); en rad utbildningar har 
tillkommit, samtidigt som många har försvunnit. Detta beror på omfattande 
organisatoriska förändringar 1993, vilka ledde till att många studenter vid denna 
tidpunkt befann sig på utbildningar med oklar status. Åtskilliga av dessa 
utbildningar fanns inte längre kvar 1998, samtidigt som nya utbildningar 
startades under perioden. Efter 1998 hade ytterligare en viktig förändring skett, i 
och med införandet av specialistsjuksköterskeexamina, vilket gör att även den 
uppsättning utbildningar som finns i registret för 1998 inte enkelt kan översättas 
till dagens förhållanden. Ytterligare en aspekt av denna klassificerings-
problematik är att lärosätenas beteckningar i många fall förändrats mellan 1993 
och 1998, i och med att sjuksköterskeutbildningarna i allt högre grad integrerats 
med övriga universitetsutbildningar och därmed flyttats från separata 
vårdhögskolor till institutioner inom universiteten. 

Denna rapport präglas av ansträngningarna att hantera dessa 
klassificeringsproblem. Bland annat har det i betydligt mindre utsträckning än 
vad som varit önskvärt varit möjligt att jämföra rekryteringen på 
omvårdnadsutbildningarna mellan de två tidpunkterna, eftersom det varit 
omöjligt att jämföra utbildningsutbudet vid de två tidpunkterna. Därför har 
jämförelser över tid begränsats till utbildningar som existerade vid båda 
tidpunkterna, vilket i praktiken innebär att jämförelser över tid begränsats till 
grundutbildningen till sjuksköterska. När det gäller jämförelser mellan de två 
tidpunkterna inom ett och samma lärosäte, har det visat sig enklast att istället 
för att undersöka förändringen av rekryteringen till ett enskilt lärosäte (vilket 
hade gjort det nödvändigt att antingen utesluta alla de lärosäten som fallit bort 
respektive tillkommit, eller göra en ibland tveksam ”översättning” av olika 
beteckningar mellan de båda tidpunkterna) jämföra rekryteringen mellan olika 
tidpunkter inom en kommun och därvid inkludera alla kommunens lärosäten 
med sjuksköterskeutbildning. 

                                                 
15 För en detaljerad beskrivning av detta register se Börjesson (2003). 
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Ett andra problem utgörs av det ibland mycket stora bortfallet av information 
när det gäller viktiga variabler. Uppgifter om studenternas ursprung 
(gymnasiebetyg, föräldrarnas inkomst, yrke och utbildning, eventuell 
invandring) har hämtats från vissa basregister till vilka uppgifter samlats in vid 
vissa givna tidpunkter. Information saknas för de studenter som, av olika 
anledningar, inte återfinns i eller kan knytas till dessa register. Till exempel 
saknas uppgift om gymnasiebetyg för studenter som avslutat sina 
gymnasiestudier före 1988. För äldre studenter saknas oftast uppgifter om 
föräldrarna, dvs. möjligheter att klassificera deras sociala ursprung. En mindre 
betydande orsak till att uppgifter saknas är att studenten inte befann sig i 
Sverige vid den tidpunkt då uppgiften registrerades, vilket i dessa fall ofta starkt 
hänger samman med ett icke-svenskt etniskt ursprung. Det är dock svårt att 
kartlägga detta, just på grund av gruppen karaktäriseras av att uppgift om 
ursprung saknas. 

Att bortfallet är knutet till studentens egenskaper vid en viss historisk 
tidpunkt gör att bortfallet är kraftigt beroende av studentens födelseår. Den 
huvudsakliga effekten av detta är att bortfallet är större ju tidigare studenterna 
är födda. En ytterligare komplikation är att vi vid de olika tidpunkterna (1993 
och 1998) använder studentens ålder som en av de variabler som vi relaterar till 
registrets övriga information. Bortfallet är alltså beroende av studenternas ålder, 
men detta beroende är betydligt kraftigare för den tidigare tidpunkten (1993), 
eftersom de äldre studenterna vid denna tidpunkt är födda tidigare än de äldre 
studenterna 1998. Några exempel gör bortfallsproblematiken mer tydlig. 

 1993 1998 
-21 år 4,6 8,6 
22-24 år 7,2 10,5 
25-29 år 67,5 14,8 
30-34 år 98,6 81,4 
35- år 99,2 99,2 

Tabell 2. Procentuell andel av studenterna i registret för vilka uppgift om gymnasiebetyg saknas 
1993 respektive 1998. 

Av Tabell 2 framgår att bortfallet när det gäller gymnasiebetyg är nära 100 
procent för studenter äldre än 35 år, men att bortfallet i övriga ålderskategorier 
– framförallt för studenter mellan 25 och 30 år – är betydligt större för 1993 än 
för 1998. En stor del av studenterna på omvårdnadsutbildningarna befinner sig i 
denna ålderskategori. 

 1993 1998 
-21 år 1,7 5,9 
22-24 år 3,5 7,1 
25-29 år 6,5 6,8 
30-34 år 35,5 10,6 
35- år 95,9 73,9 

Tabell 3. Procentuell andel av studenterna i registret för vilka uppgift om socialt ursprung saknas 
1993 respektive 1998. 

I Tabell 3 kan man se att bortfallet för socialt ursprung (klassificerat främst på 
grundval av föräldrarnas yrken) är mindre än för gymnasiebetyg, och att den 
stora skillnaden mellan de två tidpunkterna här ligger i ålderskategorin 30 – 35 
år, vilket beror på att denna uppgift är hämtad från en tidigare tidpunkt än som 
var fallet för gymnasiebetygen. 
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Bortfallsproblematiken har tre något olika sidor. För det första innebär den 
en svårighet att avgöra i vilken mån de uppgifter som presenteras rörande en 
utbildnings rekrytering är representativ för hela studentpopulationen, eller bara 
är giltig för den del av populationen för vilka uppgifter finns (dvs. i praktiken de 
yngre studenterna). Att bortfallet varierar så kraftigt mellan de två tidpunkterna 
(1993 och 1998) gör det, för det andra, dessutom svårt att göra jämförelser 
mellan dessa tidpunkter. Det är svårt att utesluta möjligheten att förändringar i 
rekryteringen är orsakade av att studenterna inom gruppen för vilka uppgift 
saknas har andra egenskaper än de studenter för vilka uppgift finns i registret. 
Att sådana skillnader i viss mån existerar (dvs. skillnader som är beroende av 
ålder) är helt klart, även om det på grund av bortfallet är omöjligt att kvantitativt 
exakt bestämma deras storlek. För det tredje är det ofta ett problem i sig att det 
antal studenter vi studerar i många fall blir väldigt litet, på grund av att vi måste 
räkna bort de studenter för vilka den information vi vill analysera saknas. Detta 
resulterar i en klassiskt representativitetsproblematik, vilken vi skall komma till. 

Bortfallsproblemet har hanterats på olika sätt beroende på sammanhang. I 
många fall har helt enkelt bortfallet inkluderats i redovisningen, vilket dock 
resulterar i minskad läsbarhet för den information som faktiskt finns. En annan 
lösning har varit att begränsa undersökningen till den delpopulation av 
studenterna – i praktiken de yngre, t.ex. studenter under 25 år – för vilka 
bortfallet är acceptabelt. I många fall har det, slutligen, tyvärr varit helt omöjligt 
att alls presentera statistik rörande aspekter av rekryteringen till de olika 
utbildningar som behandlas, eftersom bortfallet helt enkelt varit för stort. 
Speciellt har jämförelser över tid begränsats till utbildningar för vilka bortfallet 
ligger inom rimliga gränser för båda tidpunkterna. 

Ett tredje problem av mer generell art med registerdata  – vilket dock hänger 
intimt samman med den bortfallsproblematik som just beskrivits – rör frågor 
kring osäkerhet och representativitet. I vilken mån är det legitimt att med 
utgångspunkt från en given egenskap hos studenterna på en viss utbildning, vid 
en given tidpunkt, dra slutsatser som sträcker sig utöver detta specifika fall? 
Generellt gäller att ju färre studenter en viss uppgift baseras på, desto 
försiktigare skall man vara med att göra generaliseringar. Speciellt gäller detta 
när de studenter man har uppgifter om avseende en viss egenskap på grund av 
bortfall av information för andra studenter bara är ett möjligen icke-
representativt urval av de studenter som kan antas ha just denna egenskap. 

Med utgångspunkt från ett antal antaganden om data och från vedertagna 
principer inom matematisk statistik kan man i någon mån kvantifiera den 
osäkerhet som är knuten till en viss egenskap hos studenterna som är av intresse 
för analysen. I många fall är de uppgifter som redovisas i den här rapporten av 
typen ”X procent av studenterna på utbildning Y har egenskapen Z”. 
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Graf 2. Riktlinjer för i vilken mån man kan generalisera med utgångspunkt från en uppgift 

baserad på ett visst antal studenter. Diagrammen visar konfidensområden, med 
konfidensgrad 95 procent, för den statistiska uppgiften ”andel”, då denna andel är 50 
procent respektive 10 procent. 

Graf 2 ovan anger riktlinjer för hur osäkerheten i dessa uppgifter är beroende av 
antalet studenter. De är konstruerade så, att om de studenter man ”mäter” på är 
”representativa” för den population man vill generalisera till (till exempel 
samma utbildning vid andra tidpunkter) så finns det skäl att tro att det ”sanna” 
värdet (om man antar att ett sådant existerar och är någorlunda konstant över 
tid), för hela populationen, med 95 procents sannolikhet, ligger mellan den övre 
och den undre kurvan, om det värde som mätts ligger på linjen i mitten. Man 
kan i diagrammen se hur detta värde beror på antalet studenter man ”mäter” på. 
Speciellt kan man se att uppgifter som rör färre än omkring 30 studenter 
generellt sett är väldigt vanskliga att använda som utgångspunkt för 
generaliseringar. Ett exempel: I data från SCB kan man utläsa att 12 procent av 
studenterna som 1998 läste specialiseringen mot psykiatri hade det sociala 
ursprunget ”högre klass” (se Graf 28). Totalt läste 61 studenter denna 
specialisering. Med utgångspunkt från det högra diagrammet ovan kan vi utläsa 
att man med utgångspunkt från dessa data – om man tar fasta på detta sätt att 
hantera statistiken, och är ute efter att göra generaliseringar – bör nöja sig med 
att hantera denna uppgift som en indikation på att denna specialisering 
”generellt sett” rekryterar mindre än 20 procent men mer än bara ett par 
procent, studenter från högre klass. 
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Omvårdnadsutbildningarnas plats i högskolan som 
helhet 
Rekryteringen till omvårdnadsutbildningar i allmänhet, och 
sjuksköterskeutbildningen i synnerhet, karaktäriseras av en hög andel kvinnor 
och en låg andel studenter med högt socialt ursprung. 
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Graf 3. Rekrytering till olika utbildningsområden med avseende på andel pojkar (horisontellt) 

och andel högre tjänstemän (vertikalt), 1998. Utbildningar med minst 40 studenter är 
markerade med en symbol i grafen. 

Graf 3 ovan visar alla högskoleutbildningar i Sverige med minst 40 studenter. 
Symbolernas form och färg anger vilket utbildningsområde utbildningen tillhör 
(se förklaring nere till höger i grafen), samtidigt som positionen säger något om 
utbildningens rekrytering. Positionen i horisontell led visar hur stor andel av 
studenterna på utbildningen som är pojkar, medan positionen i vertikal led visar 
hur stor andel av studenterna som kommer från högre tjänstemannahem, dvs. 
andelen studenter som har minst en förälder som är högre tjänsteman. 
Symbolernas storlek är proportionell mot antalet studenter. 

I grafen hamnar omvårdnadsutbildningarna, tillsammans med 
lärarutbildningarna, längst ner till vänster, vilket alltså betyder att de är de 
utbildningar som är mest kvinnodominerade, samtidigt som de karaktäriseras av 
en låg social rekrytering. Mitten av grafen domineras av samhällsvetenskapliga 
utbildningar, och något till vänster, dvs. med någon högre andel kvinnor än 
män, ligger de flesta humanistiska utbildningar. Längre till höger ligger de 
naturvetenskapliga utbildningarna, och längst till höger de tekniska 
utbildningarna. 
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Läkarutbildningarna har en jämn könsfördelning och en mycket hög social 
rekrytering, vilket placerar dem högst upp i grafen relativt nära mitten i 
horisontell led. Man kan därför konstatera att det finns en stark hierarkisk 
polaritet inom det medicinska området, där det i stort sett saknas medicinska 
utbildningar på ”mellannivå”, vilket möjligen ytterligare bidrar till att 
konstituera sjuksköterskeutbildningen som dominerad i förhållande till 
läkarutbildningen. Eftersom andelen män är betydligt större på 
läkarutbildningen än på sjuksköterskeutbildningen har denna hierarkiska 
polaritet även en könsdimension, där kvinnor domineras av män. 

Detta förhållande – att det existerar en specifik, så att säga intern, polaritet 
inom ett utbildningsområde – är unikt för medicinen, och är sannolikt viktigt för 
att förstå kontexten för sjuksköterskeutbildningens många omstruktureringar. 
Man kan konstatera att läkarutbildningen inte genomgått några större 
organisatoriska förändringar under de senaste decennierna. Sannolikt kan detta 
ses som ett slags legitimitetsgrundande kontinuitet eller ”normalisering” som 
ytterligare förstärkt utbildningens ställning, både i relation till 
sjuksköterskeutbildningen och till högskolans övriga utbildningar. 

Då man betraktar hela högskolevärlden som ett fält är det svårt att se vilka 
konsekvenser en relation mellan två positioner får i praktiken om dessa 
positioner intas av utbildningar som ligger geografiskt långt ifrån varandra (till 
exempel i Boden respektive Lund). Ett annat, kanske mindre abstrakt sätt att 
närma sig verkligheten är att begränsa sig till ett enstaka lärosäte. Man kan då 
tänka sig att studenterna på en utbildning står i ett konkret förhållande till 
studenterna på en annan utbildning, genom att de möts på dagarna, att de söker 
sig till lärosätet från ungefär samma geografiska område, eller att studenterna på 
den ena utbildningen kanske kommit in på sina förstahandsval, medan de på den 
andra blivit hänvisade till sitt andra- eller kanske tredjehandsval. 

Som vi skall se i ett följande avsnitt som jämför lärosäten med varandra kan 
man tentativt påstå att närvaron av en läkarutbildning på lärosätet i viss mån 
ytterligare bidrar till att konstituera sjuksköterskeutbildningen som dominerad, 
vilket påverkar dess rekrytering. Högst social och betygsmässig rekrytering till 
sjuksköterskeutbildningen har lärosäten där denna intar en central roll i 
lärosätets historia, och i sin lokala kontext intar en om inte dominerande så i alla 
fall icke-dominerad position.16 

Förhållandet inom de respektive lärosätena kan beskrivas med samma typ av 
graf som Graf 3. 

                                                 
16 Läkarutbildningen ges vid 6 lärosäten i Sverige, i fallande storleksordning: Karolinska 
Institutet, Lund, Göteborg, Uppsala, Umeå och Linköping. Bortsett från Karolinska Institutet är 
dessa Sveriges största Universitet (sett till antalet registrerade studenter 2003), och de ger alla 
även såväl sjuksköterskeutbildningar som lärarutbildningar. 
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Graf 4. Rekrytering till olika utbildningsområden med avseende på andel pojkar (horisontellt) 

och andel högre tjänstemän (vertikalt), 1998, enbart utbildningar i Stockholms kommun. 

Stockholms högskolevärld, vars utbildningar visas ovan, innehåller i stort sett 
alla polariteter som finns inom högskolefältet som helhet. Detta gör att grafen 
för Stockholm liknar den för hela Sverige. Situationen för studenterna i 
Stockholm, liksom i Göteborg, är dock exceptionell i och med närheten till ett 
stort utbud av utbildningar att söka, liksom närvaron av en heterogen 
studentpopulation. 

I Stockholmsområdet, i motsats till vad som är fallet på mindre orter, har 
ofta studenter som läser på utbildningar med lägre social rekrytering sökt men 
inte kommit in på en annan utbildning på samma lärosäte med högre social 
rekrytering. 
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Graf 5. Rekrytering till olika utbildningsområden med avseende på andel pojkar (horisontellt) 

och andel högre tjänstemän (vertikalt), 1998, enbart utbildningar i Göteborgs kommun. 
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Göteborgs universitet är också stort, och har därför också det samma polariteter 
som högskolefältet i sin helhet. Intressant att notera är att Göteborg har en 
relativt stor socionomutbildning, med rekrytering som i första hand skiljer sig 
från sjuksköterskeutbildningens genom en lite högre andel pojkar. 
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Graf 6. Rekrytering till olika utbildningsområden med avseende på andel pojkar (horisontellt) 

och andel högre tjänstemän (vertikalt), 1998, enbart utbildningar i Uppsala kommun. 

Uppsala är en universitetsstad med ett stort universitet. Universitetet har 
generellt sett hög social rekrytering (vilket åtminstone delvis hänger samman 
med sociodemografin i området), vilket å ena sidan gör att även 
omvårdnadsutbildningarnas rekrytering är något högre än på de flesta andra 
lärosäten, men å andra sidan skapar en tydlig polaritet relativt de andra 
utbildningarna inom lärosätet, eftersom dessa har ännu högre social rekrytering. 
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Graf 7. Rekrytering till olika utbildningsområden med avseende på andel pojkar (horisontellt) 

och andel högre tjänstemän (vertikalt), 1998, enbart utbildningar i Karlstad kommun. 
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Graf 8. Rekrytering till olika utbildningsområden med avseende på andel pojkar (horisontellt) 

och andel högre tjänstemän (vertikalt), 1998, enbart utbildningar i Malmö kommun. 
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Graf 9. Rekrytering till olika utbildningsområden med avseende på andel pojkar (horisontellt) 

och andel högre tjänstemän (vertikalt), 1998, enbart Gävle kommun. 

Karlstad, Gävle och Malmö står i konstrast till denna situation. Dessa lärosäten 
var, 1998, relativt små sett till antalet studenter och antalet olika utbildningar. 
Inga av dessa lärosäten hade någon läkarutbildning, och de hade inte heller 
några andra utbildningar med särdeles hög social rekrytering. 

Eftersom alla graferna är ritade i samma skala blir det här tydligt att antalet 
studenter på dessa lärosäten är mycket mindre än i Stockholm, Göteborg och 
Uppsala. 

På dessa lärosäten är spridningen vad gäller könsmässig rekrytering lika stor, 
men den hierarkiska polariteten är inte alls lika tydlig. Även om 
omvårdnadsutbildningarna vid dessa lärosäten har en något lägre social 
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rekrytering än vid de större universiteten mätt i absoluta mått, så är den inte alls 
dominerad inom lärosätet på samma sätt. 

Man kan spekulera om vad denna skillnad innebär för rekryteringen till 
sjuksköterskeutbildningen i till exempel Gävle. Å ena sidan är troligtvis inte 
sjuksköterskeutbildningen i Gävle ett ”lokalt andrahandsalternativ” i den 
utsträckning den för åtminstone vissa studenter är i Stockholm eller vid något 
annat större lärosäte, eftersom det i Gävle saknas ämnesmässigt närliggande 
utbildningar med högre social rekrytering och därmed större söktryck och 
hårdare antagningskrav. Detta skulle, men behöver inte, i sin tur kunna innebära 
en högre social och betygsmässig rekrytering. I Gävle motverkas dock denna 
tendens av att Gävles närområde präglas av att befolkningen, i jämförelse med 
övriga Sverige, är relativt lågutbildad. Att en utbildning vid Högskolan i Gävle 
rekryterar en stor del av närområdets studenter med högt socialt ursprung 
behöver därför inte betyda att utbildningen får en hög social rekrytering på ett 
nationellt jämförelseplan. Däremot kan det vara så att sjuksköterskeutbildningen 
där rekryterar studenter ur i den lokala kontexten väl etablerade grupper. 
Ytterligare en faktor som motverkar hög social och betygsmässig rekrytering på 
sjuksköterskeutbildningen i Gävle är att studenter med riktigt stora 
kapitaltillgångar troligtvis söker sig bort från lärosätet som helhet – vilket 
minskar effekten på de lokalt existerande utbildningarna av frånvaron av 
prestigeutbildningar. Den sammantagna effekten är att både den sociala och den 
betygsmässiga rekryteringen till sjuksköterskeutbildningen är något lägre än, 
men ganska lik, den i Stockholm och Göteborg. 

Generellt kan man konstatera att omvårdnadsutbildningarna – i bemärkelsen 
sjuksköterskeutbildningen och dess specialiseringar – landet över har en ganska 
likartad rekrytering, vilket gör att de som helhet kan sägas inta en enhetlig 
position i högskolefältet. Denna position karaktäriseras av en hög andel kvinnor 
och ganska låg social rekrytering. Det är dock viktigt att framhålla att 
rekrytering generellt sett måste förstås i förhållande till en lokal geografisk 
kontext för att bli begriplig. För omvårdnadsutbildningar är en viktig aspekt av 
denna lokala kontext relationen till andra utbildningar inom det medicinska 
området och framför allt till läkarutbildningen. Man kan åtminstone hypotetiskt 
anta att den dominerade position omvårdnadsutbildningarna intar på de 
lärosäten som också har en läkarutbildning får en rad effekter på 
sjuksköterskeutbildningen, varav en gäller rekryteringen, men andra kan gälla 
innehållet i och kanske formerna för utbildningen. Detta slags effekter kan dock 
inte behandlas inom ramen för denna studie. 

I graferna ovan syns att även lärarutbildningarna, som kommer att behandlas 
något mer utförligt i ett senare avsnitt (sid. 29ff), genom sin sociala rekrytering 
intar en dominerad position. Detta utbildningsområde har dock (åtminstone 
1993 och 1998) en helt annan struktur än omvårdnadsområdet.17 Här är det, 
redan då studenterna antas, klart vilken typ av lärare de skall bli – det existerar 
alltså ingen gemensam ingång till det pedagogiska området motsvarande 
grundutbildningen till sjuksköterska. Vidare innebär lärarutbildningarnas 
inriktning mot barn i olika åldrar, från förskolelärare, via 1–7 lärare och 
4-9 lärare till gymnasielärare, en hierarkiskt strukturerande princip inom detta 

                                                 
17 I den avslutande diskussionen ställs frågan om detta förhållande eventuellt förändrats i och med 
den reform av lärarutbildningen som genomfördes 2001. 
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område, som får till följd att utbildningarna fördelar sig över ett större område i 
rummet av högskoleutbildningar, både vad gäller social- och könsmässig 
rekrytering (dessa skillnader är, som vi skall se i avsnitt Jämförelse med några 
andra utbildningar på sidan 29, tydliga även när det gäller gymnasiebetyg och 
högskoleprovsresultat). Sjuksköterskeutbildningen är, som vi konstaterat, 
dominerad av läkarutbildningen, och detta inte minst genom att de studenter 
som genom sina studiemeriter (eller på annat sätt) har möjlighet att läsa denna 
utbildning, gör det, hellre än att läsa sjuksköterskeutbildningen. Någon sådan 
enskild, tydligt dominerande utbildning, existerar som nämnts ovan inte för 
lärarutbildningarna. Slutligen är sjuksköterskeutbildningen dominerad på ett 
ämnesmässigt plan av medicinen, som i stor utsträckning fungerar som 
legitimerande instans för sjuksköterskeutbildningens undervisningsstoff, även 
om detta förhållande i viss mån håller på att luckras upp i och med etablerandet 
av ett forskningsfält kring ämnet omvårdnad. Lärarutbildningarna (och mer 
specifikt de framväxande ämnesdidaktiska forskningsfälten) är förvisso i denna 
bemärkelse dominerade av alla de institutioner som förvaltar de ämnen lärarna 
skall undervisa inom (dvs. språk, samhällsvetenskap, naturvetenskap, musik, 
etc), men mångfalden av sådana institutioner, kombinerat med en rad andra 
aspekter som ligger utanför denna rapports ramar, gör det dock troligt att 
förhållandet mellan lärarutbildningen och dessa, är relativt väsensskilt det som 
gäller mellan medicinen och sjuksköterskeutbildningen. 

Socionomutbildningen tillhör det medicinska utbildningsområdet, och har 
därför i graferna ovan samma symbol som läkarutbildningarna. I Göteborg, som 
har en stor socionomutbildning, har denna en liknande social rekrytering som 
sjuksköterskeutbildningen, men en något jämnare fördelning mellan könen. 
Detta förhållande gäller, med relativt små variationer, även övriga 
socionomutbildningar. Med tanke på OMOM-projektets övergripande fokus 
vore det intressant att även studera socionomutbildningens relationer till 
omvårdnadsområdet och den övriga högskolan. En sådan undersökning faller 
dock utanför denna rapports ramar. 

Rekryteringen till sjuksköterskeutbildningen 
Vi flyttar nu fokus till de studenter som läser på grundutbildningen till 
sjuksköterska, och inleder med några övergripande konstateranden. Drygt 85 
procent av studenterna på sjuksköterskeutbildningen är kvinnor. Detta kan 
jämföras med 50 procent kvinnor på läkarutbildningen, 70 procent kvinnor på 
lärarutbildningarna (dock med vissa variationer mellan lärarutbildningar 
inriktade mot barn i lägre åldrar, där kvinnodominansen är större, och 
lärarutbildningar inriktade mot gymnasiet, där kvinnodominansen är mindre) 
och ungefär 80 procent kvinnor på socionomutbildningen (se symbol i Graf 5). 
Könsfördelningen är dock beroende av studenternas ålder. Bland de som 
kommer direkt från gymnasiet är totalt sett mindre än var tionde (10 procent) 
student man; bland de lite äldre studenterna (äldre än 21 år) är andelen män 
något högre än 20 procent, medan den för studenterna äldre än 35 år, liksom för 
de riktigt unga, är omkring 10 procent. Det vore intressant att förstå vad som 
ligger bakom denna logik, men utöver att konstatera att köns- och 
åldersfördelningen inte har någon korrelation med socialt ursprung ligger denna 
typ av undersökning utanför denna rapports ramar. 
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Som påpekats ett antal gånger ovan, rekryterar sjuksköterskeutbildningen en 
relativt liten andel studenter med högt socialt ursprung. Ungefär var femte 
student, 20 procent, har högretjänstemannabakgrund, vilket skall relateras till att 
ungefär 30 procent av studenterna i högskolan totalt sett har ett sådant socialt 
ursprung.18 Ungefär 25 procent av studenterna på sjuksköterskeutbildningen har 
ett gymnasiebetyg motsvarande över 4,0 i det gamla betygssystemet19, medan 
motsvarande andel för högskolan generellt sett är ungefär 33 procent (dvs. var 
tredje student). Här är dock variationerna stora mellan olika lärosäten. 

Andelen studenter med utländsk härkomst på sjuksköterskeutbildningen 
varierar kraftigt mellan olika lärosäten. Detta beror på att individer med 
utländsk härkomst oberoende av vilken specifik högskola det gäller är mycket 
ojämnt fördelade i landet – med en kraftig överrepresentation i Stockholm och 
Göteborg. Detta avspeglas i rekryteringen till lärosätena i dessa städer. Totalt 
sett rekryterar sjuksköterskeutbildningen en genomsnittlig andel studenter med 
någon form av utländsk härkomst (definierat som att ha minst en förälder född 
utomlands).  

Skillnader mellan lärosäten 
När vi här tittar närmare på skillnader i rekrytering mellan de olika lärosätenas 
sjuksköterskeutbildningar, är utgångspunkten de lärosäten som fanns hösten 
2002. För att granska den sociala rekryteringen har det, som förklarats ovan, 
varit nödvändigt att gå tillbaka till 1998. 

Antal, ålder och kön 
I Graf 10, som visar antalet registrerade studenter, kan man konstatera att 
sjuksköterskeutbildningarna varierar ganska kraftigt i storlek, med flest 
studenter på Karolinska institutet och Mälardalens högskola.  

                                                 
18 Genomgående används här en definition av socialt ursprung utvecklad av Mikael Börjesson 
med utgångspunkt från Socioekonomiskt Index (SEI). Ursprunget är hushållsbaserat och bestäms 
av den förälder som i det använda klassificeringssystemet har högst socialt ursprung. För en 
detaljerad redogörelse för klassificeringsproblematiken se Börjesson (2003), sid. 33ff. 
19 Betysskalan gick från 1 till 5, med 5 som högsta betyg. 
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Graf 10. Antal registrerade studenter på sjuksköterskeutbildningarna i Sverige,hösten 2002. De 

lärosäten som är av särskilt intresse för OMOM-projektet har röda staplar. 

Av de lärosäten som OMOM-projektets fokuserar på har de tre privata 
högskolorna i Stockholmsområdet minst antal studenter, men skillnaden är inte 
speciellt stor relativt Gävle och Karlstad. Göteborg, Uppsala och Malmö har 
något fler studenter, medan Karolinska Institutet har den särklassigt största 
Sjuksköterskeutbildningen i Sverige. 

Vad gäller studenternas ålder är variationerna relativt små mellan lärosätena. 
Inte på något lärosäte var mer än 20 procent av studenterna yngre än 21 år, 
vilket kan jämföras med civilingenjörsutbildningarna, där denna andel ofta är 
närmare 40 procent. 
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Graf 11. Åldersfördelning på alla sjuksköterskeutbildningar i Sverige, 2002. De lärosäten som är 

av särskilt intresse för OMOM-projektet har en röd stapel för den ålderskategorien 
”under 21 år”. 

Även könsfördelningen är relativt likartad på lärosätena, med mellan 80 procent 
och 90 procent kvinnor. Högst andel kvinnor har Sophiahemmets högskola. Vi 
skall återkomma till detta lärosäte, som tillsammans med Ersta Sköndals 
högskola – också denna med kraftig kvinnodominans – och Röda korsets 
högskola, tidigare varit privata stiftelser och därmed genom sitt ekonomiska 
oberoende kommit att inta en särställning. 
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Graf 12. Könsfördelning på sjuksköterskeutbildningarna 2002. 

Social rekrytering 
Även om det finns vissa systematiska variationer när det gäller social 
rekrytering till sjuksköterskeutbildningarna skall man komma ihåg att dessa är 
små relativt variationerna inom högskolefältet som helhet, något som framgår 
både av avsnittet där omvårdnadsutbildningarna relateras till detta fält och i 
avsnittet med mer specifika jämförelser med ett urval av andra utbildningar. Låt 
oss här använda en klassificering av socialt ursprung i fem grupper (samt icke-
förvärvarbetande och föräldrar som ej finns med i Folk- och bostadsräkningen 
från 1990, i praktiken familjer med invandrarbakgrund), vilken återger det 
sociala rummet i en enda hierarkisk dimension (Graf 13). 
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Graf 13. Socioekonomisk bakgrund för studenter registrerade på sjuksköterskeutbildningarna 

1998. De lärosäten som är av särskilt intresse för OMOM-projektet har intervallet för 
andel studenter från högre klass i röd färg.. 

I Graf 13 kan man se att Röda korsets högskola och Sophiahemmets högskola 
har något högre rekrytering av studenter med ursprung i högre klass än de flesta 
andra lärosäten, medan utbildningarna i Malmö, Karlstad och Gävle rekryterar 
en ganska låg andel studenter med ursprung i högre klass. Uppsala, Göteborg, 
Ersta Sköndal och Karolinska institutet ligger rekryteringsmässigt mellan dessa. 
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Graf 14. Gymnasiebetyg för på sjuksköterskeutbildningar i Sverige 1998. De lärosäten som är av 

särskilt intresse för OMOM-projektet har intervallet för betyg högre än motsvarande 4,0 i 
röd färg. 

När det gäller rekrytering med avseende på gymnasiebetyg, kan man se en 
intressant skillnad mellan Stockholm och Göteborg. Sjuksköterskeutbildningen 
i Stockholm rekryterar en relativt låg andel studenter med höga gymnasiebetyg, 
medan det motsatta gäller för Göteborg. Generellt finns inget entydigt samband 
mellan lärosätets storlek och den betygsmässiga rekryteringen. Man kan 
konstatera att de mindre lärosäten vars sociala rekrytering är relativt hög 
(Sophiahemmet och Röda korset) även rekryterar en hög andel studenter med 
höga gymnasiebetyg, dock med undantag för Ersta Sköndal, som rekryterar en 
låg andel studenter med höga gymnasiebetyg. 
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Graf 15. Tidigare studier på andra utbildningar för studenterna på första terminen på alla 

sjuksköterskeutbildningar i Sverige 1998. 

När det gäller tidigare studier kan man se ett tydligt mönster – att studenter som 
läser vid lärosäten med ett stort utbildningsutbud i större utsträckning än vid 
andra lärosäten läst kurser inom andra områden innan de börjat på 
sjuksköterskeutbildningen. Tyvärr kan vi inte, med utgångspunkt från de 
register som använts här, säga något om vilka kurser det här rör sig om. 

Ersta Sköndals högskola, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola och Röda 
Korsets högskola förenas av att de är privata stiftelser som historiskt sett åtnjutit 
en särställning bland sjuksköterskeutbildningar. De intar fortfarande en 
särställning när det gäller studentrekrytering, med en högre andel studenter med 
högt social ursprung, och med undantag för Ersta Sköndal, även en hög 
betygsmässig rekrytering. 

Bortsett från dessa tre skolor, som i viss mån kan sägas utgöra 
statusutbildningar – dock även de i förhållande till det begränsade område i 
högskolefältet som omvårdnadsutbildningarna som helhet befinner sig inom – 
är det svårt att se skillnader mellan lärosätena i rekrytering till 
sjuksköterskeutbildningen. Om vi rent hypotetiskt tänker oss att 
sjuksköterskeutbildningarna utgör ett fält av utbildningar, är frånvaron av 
interna hierarkier eller polariteter det drag som utmärker detta 
utbildningsområde relativt andra, om rekryteringsprofilen utgör det mått vi 
mäter dessa med. 
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Jämförelse med några andra utbildningar 
För att få ett lite bredare perspektiv på rekryteringen till 
sjuksköterskeutbildningen, kan det vara intressant att på ett konkret plan 
jämföra sjuksköterskeutbildningens rekrytering med den till några andra 
utbildningar. 

Den mest centrala av dessa jämförelser rör olika typer av lärarutbildningar. 
Lärarutbildningarna har en rekrytering som på många sätt liknar rekryteringen 
till sjuksköterskeutbildningen. Samtidigt har detta utbildningsområde en annan 
struktur än omvårdnadsområdet. 1993 och 1998 var lärarutbildningen uppdelad 
i ett ganska stort antal avgränsade program, definierade genom den 
ålderskategori man senare skulle undervisa, och (med undantag för de som 
skulle undervisa de yngsta barnen) de ämnen som man skulle undervisa i. Detta 
står i stark kontrast till omvårdnadsområdet, där sjuksköterskeutbildningen, då 
liksom nu, utgör en gemensam ingång, med möjligheter till specialiseringar 
oftast först efter avklarad sjuksköterskeexamen. Denna skillnad är dock inte lika 
tydlig idag, 2004, eftersom reformeringen av lärarutbildningen 2001 innebar 
instiftandet av ett ”gemensamt utbildningsområde” som alla blivande lärare, 
oavsett inriktning, tar del av under utbildningens första del. En förståelse av 
motiven bakom denna omläggning skulle kräva en egen undersökning, men det 
är ganska klart att ett av målen är att tydligare konstituera läraryrket som en 
sammanhållen profession. 

En annan skillnad relativt omvårdnadsområdet är att de undervisade barnens 
åldrar utgör en hierarkiserande princip för de olika lärarutbildningarna. 
Utbildningen till förskolelärare har lägst social rekrytering och kraftigast 
kvinnodominans, medan det motsatta gäller för utbildningarna mot 
gymnasielärare. Även ämnesområdena har konsekvenser för rekryteringen, där 
utbildningar för undervisning i humanistiska och estetiska ämnen rekryterar fler 
kvinnor, medan utbildningar för undervisning i naturvetenskapliga ämnen 
rekryterar en högre andel män. Några sådana strukturerande principer existerar 
inte inom omvårdnadsområdet. 

Som nämdes i avsnittet om omvårdnadsutbildningarnas plats i högskolan 
som helhet (sid. 15) är dessa på ett mycket tydligt sätt dominerade av 
läkarutbildningarna. Denna dominans består dels i att läkarutbildningarna 
rekryterar studenter med högre socialt ursprung, dels i att medicinen (som de 
före detta läkarstudenterna, med sina höga sociala ursprung, förvaltar) har 
auktoritet över en stor del av det ämnesstoff som undervisas på 
sjuksköterskeutbildningen. Man har under en längre tid, inom 
sjuksköterskekåren (se referenser i inledningen, sid. 5) strävat efter att ge 
sjuksköterskeutbildningen en ökad autonomitet relativt medicinen, bland annat 
genom etablerande av omvårdnad som forskningsfält. Det kommer i det 
följande att bli tydligt att den eventuella autonomitet som uppnåtts på det 
innehållsliga planet inte har lett till någon utjämning vad gäller social 
rekrytering, där skillnaden mellan sjuksköterskeutbildningen och 
läkarutbildningen är mycket stor, oavsett vilken indikator som används för att 
mäta studenternas ursprung.  

Man kan konstatera att även om de flesta lärarutbildningarna genom sin 
rekrytering befinner sig i en tydligt dominerad position i högskolefältet, är dess 
position en annan än sjuksköterskeutbildningens, inte minst just på grund av att 
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lärarutbildningarna inte har någon dominerande motpart motsvarande 
läkarutbildningen. Att studera vad detta får för konsekvenser ligger dock 
utanför denna rapports ramar. 

Rekryteringen till tre olika lärarutbildningar redovisas i det följande, med 
rekryteringsprofiler som både är socialt högre och lägre än 
sjuksköterskeutbildningen − utbildningarna till förskolelärare, till 1–7 lärare och 
till 4–9 lärare. 

Socionomutbildningen kan sägas både innehållsmässigt och 
rekryteringsmässigt befinna sig i utkanten av omvårdnadsområdet. Den utgör 
troligen för många studenter ett konkret alternativ till 
sjuksköterskeutbildningen, och har därför inkluderats i denna jämförelse. 

Läkarutbildningen, sjuksköterskeutbildningen, lärarutbildningarna och 
socionomutbildningen är alla omvårdnadsinriktade eller pedagogiska. Som 
kontrast ska i det följande även rekryteringen till tre utbildningar inom andra 
områden redovisas, nämligen civilingenjörsutbildningen20, juristutbildningen 
och journalistikutbildningen. Dessa befinner sig, genom sin rekrytering, i andra 
delar av högskolefältet, och de är inkluderade i denna jämförelse som (relativt 
godtyckligt utvalda) representanter för detta fälts olika delar. 

Låt oss först se på åldersfördelningen bland de studenter som söker sig till de 
nämnda utbildningarna (Graf 16). 
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Graf 16. Åldersfördelning på några utbildningar 1998. 

Ett första konstaterande är att civilingenjörsutbildningen rekryterar betydligt 
yngre studenter än de övriga. Just denna (som vi ska se) mansdominerade 
civilingenjörsutbildning tycks fylla funktionen i unga mäns liv att komma tidigt 
i karriären och öppna för en yrkeskarriär. Jämför man sjuksköterske-
utbildningen och läkarutbildningen kan man konstatera att sjuksköterske-

                                                 
20 Något godtyckligt har inriktningen mot elteknik valts som representant för 
civilingenjörsutbildningarna. Man bör dock vara medveten om att även detta utbildningsområde 
har en tydlig intern hierarki, inom vilken elteknik har en ganska genomsnittlig rekrytering. 
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utbildningen både rekryterar något större andel unga studenter och en större 
andel studenter äldre än 35. Detta beror sannolikt på att två helt olika logiker 
styr dessa utbildningars rekrytering. De äldre studenterna på sjuksköterske-
utbildningen är oftast äldre på grund av att de arbetat innan de påbörjat denna 
utbildning. De kan även ha läst någon typ av kortare yrkesförberedande 
utbildning inom omvårdnadsområdet. På läkarutbildningen däremot har de äldre 
studenterna oftast ägnat sig åt studier innan de påbörjar utbildningen och dessa 
studier är troligtvis nästan uteslutande av akademiskt slag. 
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Graf 17. Könsfördelning på några utbildningar 1998. 

När det gäller könsfördelningen (Graf 17) är det givetvis 
civilingenjörsutbildningen som tydligast skiljer sig från de övriga, med sin 
kraftiga manliga dominans. Läkarutbildningen har relativt neutral rekrytering 
med avseende på kön, vilket är typiskt för utbildningar med hög social 
rekrytering. I övrigt kan man här se att de utbildningar som leder till yrken där 
man arbetar med barn (1-7-lärare), sjuka (sjuksköterska) eller människor med 
olika typer av sociala problem (socionom) är kvinnodominerade, medan övriga 
utbildningar som tagits med här har en mindre kraftig kvinnodominans. Mellan 
lärarutbildningarna kan man, som nämnts ovan, se hur de undervisade barnens 
ålder skapar en ordning, där utbildningar riktade mot de yngsta 
(förskolelärarutbildningen) har kraftigast kvinnodominans, medan utbildningar 
riktade mot utbildning av äldre barn är minst kvinnodominerade. I denna 
jämförelse ingår inga lärarutbildningar inriktade mot undervisning på 
gymnasiet. Dessa har en ytterligare jämnare könsfördelning. 
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Graf 18. Social rekrytering till några utbildningar 1998. 

När det gäller den sociala rekryteringen (Graf 18) är skillnaden mellan 
sjuksköterskeutbildningen och läkarutbildningen särskilt påtaglig. På den senare 
kommer nästan hälften av studenterna från vad som här kallas högre klass, 
medan motsvarande andel på sjuksköterskeutbildningen är omkring 15 procent. 
Bara förskolelärarutbildningen rekryterar en lägre andel studenter från denna 
sociala grupp. De övriga utbildningarna ligger socialt hierarkiskt mellan de två 
extrempunkter som läkarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen utgör. 
Socionomutbildningen har, som vi sett tidigare, en social rekrytering relativt lik 
den till sjuksköterskeutbildningen. 
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Graf 19. Rekrytering med avseende på föräldrarnas utbildning för några utbildningar 1998. 

När det gäller föräldrarnas utbildningsnivå (Graf 19) är relationen mellan 
utbildningarna den samma som för socialt ursprung. Den högsta 
utbildningsbakgrunden finner man hos läkarstudenterna, juridikstudenterna och 
civilingenjörsstudenterna, under det att den lägsta återfinns hos de som ska bli 
sjuksköterskor och förskollärare. Det är talande att det är bland 
läkarutbildningens studenter som det är vanligast att åtminstone en förälder har 
en forskarutbildning. 
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Graf 20. Rekrytering med avseende på gymnasiebetyg på några utbildningar 1998. 

Gymnasiebetyg (Graf 20) samvarierar på ett generellt plan med socialt 
ursprung. Skillnaderna mellan utbildningarna är dock ännu tydligare vad gäller 
rekryteringen av studenter med höga betyg, vilket kan förklaras av att 
gymnasiebetyg i många fall används vid antagningen till utbildningarna. 
Skillnaderna är störst inom betygskategorin 4,0 – 5,0, vilket sannolikt beror på 
att studenter i denna betygskategori kan använda sina betyg för att antas till den 
utbildning där de vill läsa. Studenter med låga betyg, som finns representerade 
på alla utbildningar, har ofta blivit antagna på andra grunder än betyg, till 
exempel högskoleprov (se nedan), arbetslivserfarenhet eller redan tagna 
högskolepoäng.21  

                                                 
21 Vid antagning till högskolan delas på de flesta utbildningar de tillgängliga platserna upp i ett 
antal ”kvoter”, för vilka olika antagningsprinciper gäller. Den särklassigt vanligaste 
antagningsprincipen, dvs. den som inom högskolan tilldelas flest platser, är gymnasiebetyg. 
Förutom arbetslivserfarenet och högskolepoäng (dvs. att antal avklarade universitetskurser) är 
högskoleprovet ett viktigt alternativt sätt för studenter att ta sig in på universitetet. 
Högskoleprovet är ett nationellt prov som ges två gånger om året. Alla har möjlighet att göra detta 
prov, till en kostnad av ett par hundra kronor. Syftet med provet är att ge individer som av olika 
anledningar inte har tillräckligt bra gymnasiebetyg en annan möjlighet att ta sig in på 
universitetet.  
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Graf 21. Rekrytering med avseende på högskoleprovspoäng på några utbildningar 1998. 

Även när det gäller högskoleprovspoäng (Graf 21) är relationen mellan 
utbildningarna samma som för socialt ursprung, men skillnaderna är än mer 
accentuerade. Läkarutbildningen, Civilingenjörsutbildningen och 
Juridikutbildningen har en relativt stor andel studenter med mycket goda 
resultat på högskoleprovet. Detta tyder på att dessa utbildningar i hög 
utsträckning använder högskoleprovet som antagningsprincip, vilket samtidigt 
(troligtvis) hänger samman med ett högt söktryck. 

Genomsnittligt (inom denna population) antal studenter med goda resultat 
har Journalistutbildningen och Socionomutbildningen. Lärarutbildningarna är 
även när det gäller högskoleprovspoäng ordnade hierarkiskt, där ytterst få av 
studenterna på förskolelärarutbildningen har gjort högskoleprovet med ett 
resultat bättre än 1,5 poäng. Sjuksköterskeutbildningen har bara marginellt fler 
studenter med så goda resultat. Samtidigt kan man konstatera att det är på just 
dessa utbildningar som en relativt hög andel (ca. 25 procent) av studenterna 
faktiskt gjort högskoleprovet, men fått ett dåligt resultat (< 0,6 poäng)22. 

Eftersom gymnasiebetyg och högskoleprovspoäng på ett konkret sätt avgör 
vilka möjligheter studenterna har att välja mellan olika utbildningar kan andelen 
studenter med höga betyg (respektive höga högskolepoäng) på de olika 
utbildningarna ses som en indikator på deras inbördes hierarkiska förhållande 
utifrån studenternas horisont. Det vi då kan se är att framför allt 
sjuksköterskeutbildningen och förskolelärarutbildningen befinner sig längst ner 
i denna hierarki. Ganska många studenter på dessa utbildningar har gjort 
högskoleprovet (ca. 70 procent) och de har genomgående (mer än 95 procent) 
fått så dåliga resultat att de inte kan använda dessa för att ta sig in på några 
andra utbildningar. Andelen studenter som gjort högskoleprovet, fått bra 
resultat, och därefter valt att läsa sjuksköterskeutbildningen respektive 
förskolelärarutbildningen, är i stort sett försumbar. 

                                                 
22 Maximalt kan man på högskoleprovet uppnå 2,0 poäng. 
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Tvärt om är det med läkarutbildningen. Såväl andelen studenter med höga 
betyg som andelen studenter med goda högskoleprovsresultat är mycket hög. 
Studerar man dessa indikatorer samtidigt ser man att andelen studenter som har 
antingen höga betyg, eller ett bra högskoleprovsresultat, är ännu högre, vilket är 
naturligt eftersom någotdera (med få undantag) krävs för att bli antagen.  
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Graf 22. Rekrytering med avseende på studenternas tidigare studier för nybörjarna på några 

utbildningar 1998. 

Omfattningen av de tidigare studier studenterna bedrivit (Graf 22), innan den 
utbildning de nu går, kastar ljus över betydelsen av studenternas ålder. I 
läkarutbildningens fall blir det här tydligt att de äldre studenterna i många fall 
ägnat sig åt studier, medan detta gäller för ytterst få av studenterna på 
sjuksköterskeutbildningen. Inte heller på förskolelärarutbildningen har 
studenterna tidigare ägnat sig åt studier i någon större utsträckning. Av dessa 
studenters generellt sett låga ålder kan man dra slutsatsen att de oftast heller inte 
har arbetat innan de påbörjar studierna till förskolelärare.  

Förändringar i sjuksköterskeprogrammets rekrytering  
Som påpekats i inledningen är det problematiskt att göra jämförelser över tid 
inom omvårdnadsområdet, både på grund av att områdets upprepade 
omstruktureringar och på grund av svagheter i registermaterialet. Jämförelser 
med avseende på ålder och kön kommer därför att baseras på materialet från 
högskoleverket, vilket sträcker sig från 1997 till 2003, medan jämförelser med 
avseende på socialt ursprung tyvärr bara kan göras för tidpunkterna 1993 och 
1998 med utgångspunkt från informationen i SCB:s register. De senare 
jämförelserna görs inte mellan lärosätena som sådana, utan mellan de 
kommuner där lärosätena är lokaliserade. 
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Antal, ålder och kön 
Ungefär lika många studenter fanns registrerade på sjuksköterskeutbildningen 
1993 och 1998, drygt 9000. Under perioden från 1998 till 2003 ökade dock 
antalet registrerade studenter. 
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Graf 23. Antalet registrerade studenter på sjuksköterskeprogrammet, 1997 – 2003.23 

I Graf 23 kan man tydligt se att en ökning av antalet platser på 
sjuksköterskeprogrammet inleddes våren 2000, och att denna ökning fortsatte i 
jämn takt åtminstone fram till 2003. 

                                                 
23 Data hämtade från Högskoleverkets hemsida, www.hsv.se. 
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Graf 24. Förändring av antalet registrerade studenter på ett antal utbildningsområden och 

program, 1998 – 2003. Grafen visar förändringar relativt 1998. 

I Graf 24 ser man att totala antalet studenter i högskolan ökade under perioden, 
men att ökningen på sjuksköterskeutbildningen var ännu något större. Bortsett 
från det tekniska utbildningsområdet ökade antalet studenter i alla de områden 
som berörs i den här rapporten. Mest ökade antalet studenter inom 
utbildningsområdet journalistik och information. 

En förändring av studentpopulationens åldersstruktur kan spåras redan från 
1993. Följer vi åldersfördelningen längre fram ser man att trenden att 
studenterna bli allt äldre håller i sig. Det är intressant att notera att detta 
knappast kan förklaras med hänvisning till det ökande antalet utbildningsplatser 
eftersom trenden inleddes redan 1993, medan ökningen av antalet platser 
inleddes 2000. 
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Graf 25. Åldersfördelningen hos studentpopulationen på sjuksköterskeutbildningen, 1997 och 

2003.24 

Hypotetiskt kan man anta att den förändrade åldersfördelningen har att göra 
med en motsvarande förändring i den sociala rekryteringen. Tyvärr är det dock 
omöjligt att undersöka detta med utgångspunkt från det registermaterial den här 
rapporten bygger på. 

Social rekrytering 
Det register på vilket denna undersökning huvudsakligen bygger lämpar sig bäst 
för att studera förändringar i den sociala rekryteringen enbart inom 
ålderskategorin under 25 år.25 Rekryteringen har här knutits till ort för att 
hantera problemet med de många lokala omstruktureringarna av utbildningen. 

                                                 
24 Data hämtade från Högskoleverkets hemsida, www.hsv.se. 
25 Se avsnitt Det statistiska data och bortfallsproblemet, för en närmare beskrivning av vad som 
ligger bakom detta. 
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Graf 26. Förändring av den procentuella andelen studenter från högre tjänstemanna hem som 

rekryterades till sjuksköterskeprogrammet mellan 1993 och 1998, uppdelat per kommun. 

I Graf 26 framgår att rekryteringen till sjuksköterskeutbildningen generellt sett 
var lägre 1998 än 1993. Skillnader mellan lärosäten bör här ställas i relation till 
deras respektive rekrytering. Att till exempel rekryteringen till 
sjuksköterskeutbildningarna i Stockholm inte förändrats på ett negativt sätt i 
lika hög grad som rekryteringen till de övriga lärosäten vi har i fokus, kan i ett 
sådant perspektiv lika väl tolkas som att denna utbildning redan 1993 hade en 
relativt låg rekrytering, som att detta lärosäte varit särskilt framgångsrikt när det 
gäller att behålla en hög rekrytering. 

Det går inte att med utgångspunkt från registerdata förklara varför Örebro 
utgör ett så markant undantag till regeln att den sociala rekryteringen var lägre 
1998 än 1993. 
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Rekrytering till specialiseringarna av 
sjuksköterskeutbildningen 
Utbildningar inom det medicinska området (där även omvårdnad ingår) kan 
delas in i tre kategorier; läkarutbildningar, sjuksköterskeutbildningar och övriga 
utbildningar. Av dessa är läkarutbildningarna och sjuksköterskeutbildningarna 
tydligast avgränsade både administrativt och rekryteringsmässigt på så sätt att 
läkarutbildningen har extremt hög social rekrytering, medan 
sjuksköterskeutbildningen har jämförelsevis mycket låg social rekrytering, 
samtidigt som båda utbildningarna leder till examina vars innebörd är väl 
avgränsad och väl förankrad både historiskt och socialt. Den hierarkiska 
polaritet som rekryteringsmässigt ovan blivit synlig mellan läkarutbildningen 
och sjuksköterskeutbildningen är i själva verket bara en aspekt av den 
grundläggande polaritet som i yrkeslivet framträder i relationen mellan 
sjuksköterskor och läkare, i akademin som förhållandet mellan 
omvårdnadsfältet och medicinen. Ett sätt att betrakta omvårdnadsområdet är att 
se dessa två utbildningar (respektive examina, professioner, och vetenskapliga 
fält), som extrempunkter mellan vilka alla övriga utbildningar inom det 
medicinska fältet på ett mer eller mindre tydligt sätt kan placeras in.  

En aspekt av omvårdnadsområdet som kan fungera som ytterligare ett motiv 
att ge sjuksköterskeutbildningen en särställning är denna utbildnings funktion 
som inträdesport till en rad professionella positioner inom omvårdnadsområdet. 
Dessa når man genom att läsa specialiseringar av sjuksköterskeutbildningen. En 
sociologisk analys pekar mot att detta sätt att organisera utbildningsområdet 
innebär att de individer som läser grundutbildningen till sjuksköterska i och 
med detta – för evigt, är man benägen att säga – konstitueras som dominerade i 
förhållande till de som läst läkarutbildningen. Inte minst det faktum att den 
hierarkiska relationen mellan läkarexamen och sjuksköterskeexamen är så 
väldefinierad kan ses som en viktig aspekt av det faktum att alla de positioner 
inom omvårdnadsfältet som är möjliga att nå för en utexaminerad sjuksköterska 
(med mindre än att hon tar sig för att ta sig igenom läkarutbildningen) är 
dominerade av alla de positioner som kan besättas av utexaminerade läkare. 

I detta avsnitt studeras rekryteringen till specialiseringarna av 
sjuksköterskeutbildningen, med syfte att undersöka om det finns några tydliga 
skillnader mellan dessa. 

I följande tabell över åldersfördelningen syns tydligt att 
röntgensköterskeutbildningen är den enda, förutom grundutbildningen till 
sjuksköterska, som antar nybörjarstudenter. I övrigt kan man se att 
inriktningarna mot distriktssköterska och äldrevård antar studenter som är ännu 
lite äldre än övriga inriktningar. Inriktningen mot operation har relativt unga 
studenter. 
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 Antal -21 år procent 22-24 år procent 25-29 år procent 30-34 år procent 
*Grundutbildningen* 15462 4093 26,5 4683 30,3 4161 26,9 2525 16,3 
Barn 88 0 0,0 11 12,5 37 42,0 40 45,5 
Barnmorska 399 0 0,0 23 5,8 184 46,1 192 48,1 
Distriktssköterska 174 0 0,0 9 5,2 49 28,2 116 66,7 
Hälsa och Sjukvård 146 0 0,0 11 7,5 65 44,5 70 47,9 
Operation 279 0 0,0 33 11,8 143 51,3 103 36,9 
Psykiatri 61 1 1,6 4 6,6 26 42,6 30 49,2 
Röntgensköterska 136 22 16,2 35 25,7 40 29,4 39 28,7 
Äldrevård 13 0 0,0 0 0,0 5 38,5 8 61,5 
Tabell 4. Åldersfördelning och antal studenter på sjuksköterskeutbildningar i Sverige 1998. 

Följande tabell visar hur utbildningsutbudet 1998 var fördelat mellan de städer 
undersökningen fokuserar på (här, liksom i övriga rapporten, är Stockholm, med 
Karolinska institutet, Ersta Sköndals högskola, Sophiahemmet och Röda korsets 
högskola, undantaget från regeln att rekryteringen redovisas med utgångspunkt 
från kommun). 

 Barn Barn-
morska 

Distrikts- 
sköterska 

Hälsa och  
Sjukvård 

Opera- 
tion 

Psykia- 
tri 

Röntgen- 
sköterska 

Äldre- 
Vård 

Blekinge         
Boden         
Borås         
Ersta Sköndal högsk.         
Falun         
Gävle         
Göteborgs universitet         
Halmstad         
Jönköping         
Kalmar         
Karlstad         
Karolinska institutet         
Kristianstad         
Linköpings universitet         
Lunds universitet         
Malmö högskola         
Mitthögskolan         
Mälardalens högskola         
Röda korsets högsk.         
Skövde         
Sophiahemmet Högsk.         
Umeå universitet         
Uppsala universitet         
Vänersborg         
Växjö         
Örebro         

Tabell 5. Inriktningarnas fördelning mellan lärosätena 1998 (endast lärosäten där minst 3 
studenter studerat vid en given inriktning har markerats). 

Man kan konstatera att det 1998 bara var Karolinska institutet som erbjöd alla 
specialistutbildningar, medan Ersta, Sophiahemmet och Röda korsets högskola 
inte hade någon specialistutbildning.26  

                                                 
26 En mer detaljerad beskrivning av utbildningsutbudet 1998 är snarast av historiskt intresse, 
eftersom genomgripande förändringar skett mellan denna tidpunkt och 2004. 
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Graf 27. Gymnasiebetyg på sjuksköterskeutbildningens inriktningar. Andelar bygger på 1993 och 

1998 sammanslagna. 

Tabellen ovan visar fördelningen mellan olika gymnasiebetyg hos studenterna 
på inriktningarna. Siffrorna bör tolkas försiktigt med tanke på den stora andel 
studenter för vilka uppgifter saknas. Att till exempel 
röntgensköterskeutbildningen har så låg andel studenter med höga betyg har 
sannolikt att göra med att bortfallet är mycket mindre för denna inriktning 
(vilket i sin tur beror på att studenterna är yngre). 
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Graf 28. Socioekonomiskt ursprung för studenterna på inriktningarna. 

Tabellen för studenternas socioekonomiska ursprung visar i första hand att 
rekryteringen till inriktningarna är likartad. Möjligen antyder data att 
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inriktningen mot äldrevård rekryterar en något större andel studenter vars 
föräldrar är ”tjänstemän på mellannivå”, det är dock svårt att inom detta 
material hitta någon förklaring till detta. 

 

70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

Grundutbildningen

Barn

Barnmorska

Distriktssköterska

Hälsa och Sjukvård

Operation

Psykiatri

Röntgensköterska

Äldrevård

Genomsnitt

 
Graf 29. Studenternas nationella härkomst. Staplarna visar andelen studenter med minst en 

förälder född i Sverige. 

Den aspekt av rekryteringen som tydligast skiljer sig mellan inriktningarna 
tycks märkligt nog vara studenternas nationella härkomst. Här kan man relatera 
andelen helsvenska studenter på inriktningarna till samma andel på 
grundutbildningen. Det är dock viktigt att vara medveten om att dessa aspekter 
av rekryteringen är kraftigt beroende av var lärosätet ligger – Stockholm och 
Göteborg har större andel icke-svenskar i totalpopulationen, vilket också 
avspeglas i dessa städers lärosätens rekrytering. Man kan ändå tydligt se att 
inriktningarna mot hälsa och sjukvård samt mot distriktssköterska rekryterar en 
särskilt låg andel studenter med ickesvenskt ursprung. Detta har kanske att göra 
med att studenterna på dessa inriktningar, och speciellt inriktningen mot 
distriktssköterska, är ganska gamla – man kan tänka sig att dessa aspekter av 
rekryteringen förändras ganska mycket över tid. 

Den övergripande slutsatsen av de data som redovisats i detta avsnitt är att 
sjuksköterskeutbildningens specialiseringar, med avseende på rekrytering, är 
ganska lika varandra (vilket inte utesluter andra typer av skillnader). 

Diskussion 
Rekryteringen till utbildningarna inom omvårdnadsområdet följer en logik som 
är betingad av detta utbildningsområdes successiva omstruktureringar, vilka i 
sin tur måste förstås i relation till en föränderlig social kontext. Dagens system, 
med en grundexamen från sjuksköterskeprogrammet, kombinerat med ett antal 
specialiseringar med yrkesexamina som en stor andel av sjuksköterskorna 
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förväntas förvärva under någon del av sin yrkeskarriär, bör ses som ett led i en 
icke fullbordad historisk process av akademisering och professionalisering. 
Även om det vore en förenkling att beskriva den som en strikt kumulativ 
process, kan den skönjas åtminstone från mitten av 1920-talet och framåt. Den 
sociala kontext som sjuksköterskeutbildningen hela tiden har varit en del av 
innefattar en nära relation dels till yrkeslivet (där utbildningen snarare ingår 
som en integrerad del, snarare än en förberedelse innan anställningen), dels till 
läkarkåren, både inom utbildningen som sådan och i yrkeslivet. 

Läkarutbildningarna, å sin sida, har genomgående en mycket hög social 
rekrytering. Tänker man högskolan som ett rum av utbildningar där positionen 
bestäms av rekryteringen är det sociala avståndet mellan 
sjuksköterskeutbildningar och läkarutbildningar mycket stort. De stora 
hierarkiska skillnader som man kan konstatera mellan läkarkåren och 
sjuksköterskekåren vad gäller samhällelig status, löner och makt på 
arbetsplatsen avspeglas på ett tydligt sätt även i utbildningarnas rekrytering. 

En målsättning med den här undersökningen var att visa på interna 
polariteter inom rummet av sjuksköterskeutbildningar samt försiktiga 
komparationer med framför allt lärarutbildningarna. Även om det har varit 
möjligt att konstatera vissa tydliga skillnader mellan olika 
sjuksköterskeutbildningar, till exempel med avseende på lärosätenas rekrytering 
av studenter med höga gymnasiebetyg, har det inte gått att konstruera ett stabilt 
och sociologiskt tolkningsbart sådant rum. Helt säkert är att 
omvårdnadsutbildningarna relativt övriga högskolefältet har en ganska likartad 
rekrytering. Detta betyder dock inte att det inte existerar systematiska skillnader 
som är bestående över tid. Att några sådana inte gått att påvisa här kan mycket 
väl bero på bristerna i det material undersökningen bygger på (vilka redovisats i 
avsnittet Det statistiska data och bortfallsproblemet). 

Om man dock tentativt håller för troligt att dessa skillnader, i den mån de 
existerar, är relativt blygsamma, kan detta ges en sociologisk mening med 
utgångspunkt från strukturen i högskolefältet som helhet. Omvårdnadsområdet, 
inom vilket sjuksköterskeutbildningen intar en så central position, intar både 
rekryteringsmässigt och kvantitativt, en dominerad position i fältet, vilket 
innebär att dessa utbildningar i stor utsträckning fungerar som andrahands 
alternativ för studenter som av olika anledningar inte blir antagna till andra, mer 
eftersökta utbildningar där de hellre vill läsa. Rekryteringen ”konstitueras” 
därmed också av förekomsten av konkurrerande utbildningarna och principerna 
som reglerar antagningen till dessa. 

Att Karolinska institutets sjuksköterskeutbildning karaktäriseras av en i 
jämförelse med övriga sjuksköterskeutbildningar ganska låg social och 
betygsmässig rekrytering kan kanske delvis ses som ett resultat av det stora 
utbud av alternativa utbildningar som erbjuds i den lokala kontexten, 
Stockholm. Denna förklaring skulle kunna vara giltig även för Uppsala, men 
motsägs av Göteborg, där rekryteringen visade sig vara något högre. I en 
motsatt situation befinner sig sjuksköterskeutbildningarna i Malmö, Gävle och 
Karlstad och på andra mindre lärosäten, där det lokala utbildningsutbudet är 
mer begränsat, vilket kan förklara vissa av dessa lärosätens förhållandevis höga 
rekrytering. 

Denna aspekt av rekryteringen samverkar dock med en rad andra faktorer, 
varav den kanske viktigaste är sociodemografin i lärosätets upptagningsområde. 
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Det är därför problematiskt att direkt jämföra rekryteringen i mindre orter med 
rekryteringen i t.ex. Stockholm, eftersom dessa som kommun totalt sett 
karaktäriseras av en annan andel högutbildade innevånare. Man måste med 
andra ord även beakta en mer grundläggande social kontext än den som utgörs 
av själva högskolan och dess utbildningsutbud. 

Hypotetiskt skulle man kunna anta att förekomsten av en läkarutbildning vid 
ett lärosäte direkt skulle påverka sjuksköterskeutbildningens rekrytering. Någon 
sådant entydigt samband har inte kunnat påvisas – man kan till exempel 
konstatera att Karolinska institutet och Göteborgs universitet, om man bortser 
från aspekter av rekryteringen som kan härledas till det faktum att både 
lärosätena befinner sig i storstäder, intar motsatta positioner i den hierarki som 
trots allt kan konstateras. 

I ansatsen till den här undersökningen antogs att omvårdnadsområdet bestod 
av en rad utbildningar som kunde relateras till varandra på liknande sätt som 
lärarutbildningarna inom det pedagogiska området. En närmare undersökning 
visade dock att detta område följer en egen logik som måste respekteras i 
analysen av rekryteringsmönstren. Istället för en rad parallella utbildningsvägar, 
karaktäriseras omvårdnadsområdet av en ingång, sjuksköterskeutbildningen 
(med röntgensjuksköterskeutbildningen som ett inom ramen för denna 
undersökning svårförklarat undantag), och ett flertal specialiseringar vilka 
befolkas av studenter som generellt sett har yrkesarbetat minst ett antal år innan 
de påbörjat utbildningen.  

Detta innebär att alla studenter på dessa specialiseringar har det gemensamt 
att de alla någon gång läst på grundutbildningen till sjuksköterska. Detta utgör 
ett villkor för rekryteringen som troligtvis minskar variationen mellan 
inriktningarna. En effekt av detta har som vi sett fått stora konsekvenser för 
vilka slutsatser som kunnat dras i den här undersökningen, nämligen 
studenternas höga ålder. Eftersom bortfallet i det statistiska materialet ökar med 
åldern hos studenterna, har det varit omöjligt att dra säkra slutsatser kring de 
små skillnader som trots allt framträder i materialet, och dessa har därför inte 
analyserats närmare. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att omvårdnadsområdet 
karaktäriseras av att det är relativt homogent relativt högskolefältet som helhet. 
De många och omfattande omstruktureringarna har försvårat jämförelser över 
tid, men de jämförelserna som går att göra pekar ändå på att förändringarna har 
varit relativt blygsamma mellan de år för vilka uppgifter om studenternas 
sociala ursprung funnits tillgängliga (dvs. 1993 och 1998). 

Omvårdnadsområdet hade, vid den tidpunkt från vilken merparten av de data 
den här undersökningen bygger på hämtats, en struktur som på många sätt 
skiljer sig från det pedagogiska områdets struktur. Lärarutbildningen 
reformerades 2001 på ett sätt som pekar mot att strukturerna idag, 2004, är mer 
lika varandra, med en gemensam ingång även för lärarna, liknande den som 
sjuksköterskorna haft sedan länge. Parallellt med dessa förändringar har den 
sociala rekryteringen till lärarutbildningarna sjunkit.27 En hypotes som 
formulerats i den här rapporten är att sjuksköterskeutbildningens (och 
sjuksköterskeexamens) funktion som dominerad ingång till omvårdnadsområdet 
har en stor symbolisk betydelse i förhållande till den alternativa ingången – 

                                                 
27 Detta visas i Börjesson (2003). 
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läkarutbildningen. I kommande studier vore det intressant dels att pröva denna 
hypotes mot andra typer av empiri, dels att bygga upp en mer detaljerad 
förståelse av vilka konsekvenser reformen av lärarutbildningarna fått för 
strukturella likheter och skillander mellan omvårdnadsområdet och dessa. 
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Appendix – Tabeller 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Antagna 1 932 2 051 2 125 2 547 2 814 2 825 

Sökande 5 091 6 738 6 659 6 109 6 012 6 469 

Tabell 6. Sökande och antagna till sjuksköterskeutbildningen 1998 – 2003. 

 
 Antal Kvinnor Män Åldersfördelning Medianålder  

  Antal Andel Antal Andel -21 22-24 25-34 Män Kv Tot Därav 
nybörjare 

Uppsala universitet 541 471 87 70 13 15 28 35 26 25 25 75 

Lunds universitet 449 389 87 60 13 14 29 37 26 26 26 53 

Göteborgs 
universitet 

564 464 82 100 18 11 22 40 28 28 28 77 

Umeå universitet 578 475 82 103 18 17 28 33 27 25 25 103 

Linköpings 
universitet 

697 619 89 78 11 21 27 34 23 25 25 152 

Karolinska institutet 1 018 894 88 124 12 12 18 41 31 29 29 216 

Luleå tekniska 
universitet 

308 270 88 38 12 10 15 37 32 31 31 72 

Karlstads universitet 348 302 87 46 13 13 19 37 27 29 29 54 

Växjö universitet 224 186 83 38 17 16 30 34 26 25 26 52 

Örebro universitet 470 401 85 69 15 14 23 37 26 27 27 93 

Blekinge tekniska 
högskola 

354 318 90 36 10 18 32 34 25 24 25 66 

Högskolan i 
Jönköping 

617 538 87 79 13 16 30 35 26 26 26 137 

Högskolan i Kalmar 274 233 85 41 15 18 18 36 28 28 28 66 

Malmö högskola 517 448 87 69 13 14 23 39 28 27 28 112 

Mitthögskolan 727 600 83 127 17 15 26 37 26 26 26 138 

Mälardalens 
högskola 

891 784 88 107 12 14 28 37 25 26 26 168 

Högskolan i Borås 501 423 84 78 16 10 22 39 26 29 28 101 

Högskolan Dalarna 342 310 91 32 9 13 14 34 29 30 30 70 

Högskolan i Gävle 399 362 91 37 9 14 21 39 27 28 28 74 

Högskolan i 
Halmstad 

354 309 87 45 13 11 18 36 27 30 30 71 

Högskolan 
Kristianstad 

462 417 90 45 10 15 24 39 26 27 27 82 

Högskolan i Skövde 674 570 85 104 15 16 24 38 27 26 26 137 

Högskolan i 
Trollhättan/Uddevalla 

538 475 88 63 12 11 24 35 27 28 28 123 

Ersta Sköndal 
högskola 

276 250 91 26 9 11 23 30  - 29 29 75 

Röda korsets 
högskola 

353 301 85 52 15 10 19 42 29 29 29 63 

Sophiahemmet 
Högskola 

281 262 93 19 7 14 14 44  - 28 28 63 

Tabell 7. Registrerade studenter på sjuksköterskeprogrammet hösten 2002. 
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 Högre klass Medelklass Lägre 
medelklass 

Högre 
arbetarklass 

Lägre 
arbetarklass 

Ej 
förvärvsarb. 

Soc-Ej i 
FoB 

Blekinge 9,7 25,2 14,2 11,5 15,0 1,3 23,2 

Boden 6,4 20,4 12,7 11,4 11,2 2,6 35,3 

Borås 9,2 18,2 11,1 9,7 11,2 2,5 38,1 

Ersta Sköndal högskola 13,0 19,4 8,0 4,4 6,6 3,0 45,4 

Falun 6,5 19,0 11,8 8,0 8,7 0,6 45,4 

Gävle 9,6 19,1 10,9 8,5 10,1 2,3 39,5 

Göteborgs universitet 14,6 22,4 10,9 6,2 5,9 1,4 38,7 

Halmstad 11,8 18,5 10,8 7,7 10,3 2,4 38,5 

Jönköping 12,2 26,2 15,7 11,1 11,4 1,2 22,1 

Kalmar 12,5 17,5 13,2 7,4 13,2 0,4 35,8 

Karlstad 11,1 21,3 12,3 9,8 7,9 2,3 35,3 

Karolinska institutet 14,6 22,0 11,4 4,9 8,0 2,3 36,7 

Kristianstad 9,9 20,2 13,0 10,3 11,1 1,1 34,4 

Linköpings universitet 16,6 28,9 12,0 8,5 11,4 2,5 20,1 

Lunds universitet 11,8 17,2 12,1 6,7 8,0 1,3 42,9 

Malmö högskola 9,7 26,7 12,9 6,5 9,2 2,1 32,9 

Mitthögskolan 6,3 23,0 11,8 6,8 10,8 3,0 38,3 

Mälardalens högskola 10,7 26,3 11,7 8,3 9,0 2,8 31,2 

Röda korsets högskola 18,6 27,7 11,6 7,1 8,2 3,7 23,2 

Skövde 8,2 22,6 16,1 10,7 12,4 1,6 28,3 

Sophiahemmet 
Högskola 

18,3 22,9 16,0 6,5 6,5 1,6 28,1 

Umeå universitet 13,2 20,4 11,1 9,6 9,8 2,1 33,9 

Uppsala universitet 15,2 26,7 10,3 5,7 7,6 1,0 33,4 

Vänersborg 8,2 20,5 10,7 9,0 11,1 2,1 38,4 

Växjö 10,9 19,8 11,6 8,8 10,3 1,2 37,5 

Örebro 9,9 24,9 11,0 7,1 9,4 1,9 35,7 

Totalt 11,5 22,3 12,0 7,9 9,5 2,0 34,8 

Tabell 8. Socioekonomiskt ursprung för studenter på sjuksköterskeutbildningar i Sverige 1998. 
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 0-2,9 3,0-3,9 4,0-5,0 bet-Ej uppg. 

Blekinge 8,9 37,2 13,5 40,5 

Boden 3,1 23,9 10,1 62,9 

Borås 4,7 21,1 10,8 63,4 

Ersta Sköndal högskola 6,1 21,3 5,5 67,0 

Falun 3,2 19,5 6,9 70,4 

Gävle 5,7 29,5 6,7 58,1 

Göteborgs universitet 3,6 19,6 13,2 63,6 

Halmstad 4,5 19,3 10,3 66,0 

Jönköping 9,1 44,4 9,2 37,4 

Kalmar 4,7 26,5 11,3 57,6 

Karlstad 5,7 20,2 17,4 56,6 

Karolinska institutet 4,3 24,3 7,7 63,7 

Kristianstad 5,5 32,6 8,2 53,6 

Linköpings universitet 6,0 36,7 14,1 43,3 

Lunds universitet 3,4 21,3 12,1 63,2 

Malmö högskola 5,8 25,8 12,9 55,5 

Mitthögskolan 7,0 29,0 5,1 58,8 

Mälardalens högskola 7,5 36,3 6,1 50,1 

Röda korsets högskola 6,2 26,8 20,1 46,9 

Skövde 8,8 35,9 7,6 47,7 

Sophiahemmets Högskola 3,3 25,5 17,3 53,9 

Umeå universitet 4,2 27,7 12,6 55,5 

Uppsala universitet 4,4 30,4 12,4 52,8 

Vänersborg 5,7 23,2 7,3 63,8 

Växjö 4,9 29,6 8,1 57,4 

Örebro 4,9 25,5 10,8 58,7 

Totalt 5,4 27,6 10,1 56,9 

Tabell 9. Gymnasiebetyg för studenter på sjuksköterskeutbildningen 1998. 
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 1-2 term 3-4 term 5-6 term 7-8 term minst 9 term 

Blekinge 81,6 10,5 7,9 0,0 0,0 

Boden 82,1 3,6 10,7 3,6 0,0 

Borås 86,8 7,5 1,9 0,0 3,8 

Ersta Sköndal högskola 85,2 7,4 0,0 3,7 3,7 

Falun 85,4 12,2 2,4 0,0 0,0 

Gävle 93,3 3,3 1,7 1,7 0,0 

Göteborgs universitet 80,7 10,5 5,3 3,5 0,0 

Halmstad 77,1 11,4 8,6 0,0 2,9 

Jönköping 89,2 7,5 2,2 1,1 0,0 

Kalmar 84,6 15,4 0,0 0,0 0,0 

Karlstad 93,0 4,7 2,3 0,0 0,0 

Karolinska institutet 82,9 8,5 1,7 2,6 4,3 

Kristianstad 89,8 6,8 3,4 0,0 0,0 

Linköpings universitet 82,1 8,3 6,0 1,2 2,4 

Lunds universitet 76,5 13,7 3,9 5,9 0,0 

Malmö högskola 86,2 5,2 1,7 3,4 3,4 

Mitthögskolan 88,2 8,6 2,2 1,1 0,0 

Mälardalens högskola 90,0 5,7 2,1 2,1 0,0 

Röda korsets högskola 80,4 9,8 7,8 2,0 0,0 

Skövde 92,8 5,2 1,0 1,0 0,0 

Sophiahemmet 
Högskola 

87,2 10,3 2,6 0,0 0,0 

Umeå universitet 89,1 10,9 0,0 0,0 0,0 

Uppsala universitet 77,6 14,9 4,5 1,5 1,5 

Vänersborg 88,3 8,3 1,7 0,0 1,7 

Växjö 80,0 13,3 6,7 0,0 0,0 

Örebro 86,2 5,2 8,6 0,0 0,0 

Totalt 85,9 8,3 3,4 1,4 1,0 

Tabell 10. Mängd tidigare högskolestudier för studenter på sjuksköterskeprogrammet 1998. 
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 -21 år 22-24 år 25-29 år 30-34 år 35- år 

1-7-lärare, svenska 17,0 29,0 20,1 13,5 20,4 

4-9-lärare, samhällskunskap 15,6 26,9 27,7 15,2 14,6 

Civilingenjör, inr. elteknik 38,2 38,1 16,1 5,5 2,2 

Förskolelärare 26,9 32,4 19,6 8,2 12,9 

Journalistik, inr. media 21,2 32,6 23,9 9,1 13,2 

Juridik 22,7 38,5 25,5 8,1 5,2 

Läkare 14,4 33,0 33,8 11,2 7,7 

Sjuksköterska 18,0 26,1 22,9 14,5 18,4 

Socionom 12,0 27,5 25,6 14,1 20,8 

Totalt 20,4 31,2 23,8 11,3 13,3 

Tabell 11. Åldersfördelning för sjuksköterstudenter i Sverige 1998. 

 
 Kvinnor Män 

1-7-lärare, svenska 87 12 

4-9-lärare, samhällskunskap 60 39 

Civilingenjör, inr. elteknik 14 85 

Förskolelärare 92 7 

Journalistik, inr. media 67 32 

Juridik 55 44 

Läkare 51 48 

Sjuksköterska 86 13 

Socionom 82 17 

Totalt 69 30 

Tabell 12. Könsfördelning på några högskoleutbildningar 1998. 

 
 0-2,9 3,0-3,9 4,0-5,0 bet-Ej uppg. 

1-7-lärare, svenska 5,5 36,5 22,1 35,9 

4-9-lärare, samhällskunskap 8,9 39,6 18,7 32,9 

Civilingenjör, inr. elteknik 2,4 30,1 54,9 12,6 

Förskolelärare 10,4 50,4 13,8 25,3 

Journalistik, inr. media 8,8 36,3 26,3 28,7 

Juridik 4,6 21,6 54,4 19,4 

Läkare 1,5 14,0 56,2 28,3 

Sjuksköterska 8,6 40,9 13,8 36,7 

Socionom 4,8 27,3 27,6 40,3 

Totalt 6,2 33,2 31,0 29,6 

Tabell 13. Studenternas gymnasiebetyg på några högskoleutbildningar 1998. 
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 Högre klass Medel- 
klass 

Lägre 
medel-klass 

Högre 
arbetar-

klass 

Lägre 
arbetar-

klass 

Ej förvärvs-
arb. 

Ej i FoB 

1-7-lärare, svenska 15,7 31,4 16,0 10,0 11,2 1,9 13,9 

4-9-lärare, samhällskunskap 17,5 31,8 15,3 10,1 12,9 2,9 9,5 

Civilingenjör, inr. elteknik 35,2 32,7 11,9 6,3 6,4 1,7 5,8 

Förskolelärare 12,9 27,9 15,6 13,8 15,6 2,0 12,1 

Journalistik, inr. media 25,2 29,6 14,4 7,4 8,4 1,6 13,3 

Juridik 38,5 29,0 12,5 4,4 7,6 2,6 5,4 

Läkare 45,9 23,7 7,3 2,8 4,7 2,6 13,0 

Sjuksköterska 14,4 28,6 15,0 10,3 12,5 2,5 16,8 

Socionom 16,0 28,2 14,1 9,0 12,1 2,8 17,8 

Totalt 24,1 28,9 13,6 8,3 10,3 2,3 12,4 

Tabell 14. Socioekonomiskt ursprung för studenterna på några högskoleutbildningar 1998. 

 
 0-0,6p 0,7-1,4p 1,5-2,0p Ej gjort /Ej 

uppgift 
1-7-lärare, svenska 14,5 54,9 10,3 20,2 

4-9-lärare, samhällskunskap 13,4 54,5 16,3 15,8 

Civilingenjör, inr. elteknik 3,7 33,2 44,1 19,1 

Förskolelärare 28,0 35,7 1,0 35,3 

Journalistik, inr. media 9,8 42,9 22,4 24,9 

Juridik 4,7 35,9 42,4 17,0 

Läkare 2,0 16,1 64,7 17,2 

Sjuksköterska 25,1 43,0 3,4 28,5 

Socionom 12,8 44,4 19,5 23,3 

Totalt 14,2 39,5 23,2 23,1 

Tabell 15. Studenternas högskoleprovsresultat på några högskoleutbildningar 1998. 

 
 1-2 term 3-4 term 5-6 term 7-8 term minst 9 

term 
1-7-lärare, svenska 43,4 20,4 14,5 11,8 9,9 

4-9-lärare, samhällskunskap 57,7 11,5 20,5 7,7 2,6 

Civilingenjör, inr. elteknik 30,0 25,0 10,0 10,0 25,0 

Förskolelärare 87,9 6,2 4,3 0,0 1,6 

Journalistik, inr. media 36,6 18,3 14,2 13,6 17,4 

Juridik 55,6 23,0 11,8 3,9 5,7 

Läkare 49,1 19,4 11,1 12,2 8,2 

Sjuksköterska 85,9 8,3 3,4 1,4 1,0 

Socionom 66,0 17,4 8,9 4,2 3,4 

Totalt 69,3 13,7 7,7 4,7 4,6 

Tabell 16. Mängd tidigare studier för studenterna på några högskoleutbildninagr 1998. 
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 Folk 
-skola 

Grund 
-skola 

Gymn.2 år Gymn 3 år Högsk. 
max 
3 år 

Högsk. 
minst  

3 år 

Forskar 
-utbildn. 

Uppg. 
saknas 

1-7-lärare, svenska 8,0 7,1 22,5 11,7 15,9 18,3 0,9 15,4 

4-9-lärare, samhällsk. 8,3 7,4 22,7 10,7 17,3 21,0 1,1 11,3 

Civ.ing., inr. elteknik 2,8 4,2 11,6 13,2 18,6 38,8 4,1 6,3 

Förskolelärare 9,7 9,9 25,7 12,6 14,5 13,6 0,8 13,0 

Journalistik, inr. media 5,1 5,6 16,5 12,2 15,8 27,2 2,5 14,7 

Juridik 3,6 4,5 12,6 11,2 14,6 41,4 4,8 6,7 

Läkare 2,1 2,1 7,3 6,7 11,7 44,4 10,8 14,5 

Sjuksköterska 8,2 6,9 22,3 11,5 16,4 15,3 1,1 18,2 

Socionom 6,7 6,5 20,8 11,0 14,4 19,4 1,5 19,5 

Totalt 6,2 6,0 18,2 11,2 15,4 25,8 3,0 13,8 

Tabell 17. Föräldrarnas utbildningar för studenterna på några högskoleutbildningar 1998. 

 
 Barn Barn- 

morska 
Distr.- 
sköt. 

Hälsa och 
Sjukvård 

Opera- 
tion 

Psykiatri Röntgen- 
sköterska 

Äldre- 
vård 

Blekinge 1 0 0 0 0 0 0 0 

Boden 2 0 16 0 48 1 0 0 

Borås 0 21 14 2 23 3 0 0 

Ersta Sköndal högsk. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Falun 0 8 0 0 0 0 0 0 

Gävle 0 0 0 6 15 3 0 0 

Göteborgs universitet 30 52 8 66 36 11 0 4 

Halmstad 0 0 5 4 12 0 0 0 

Jönköping 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kalmar 0 9 14 0 0 0 0 0 

Karlstad 0 0 0 3 12 0 0 0 

Karolinska institutet 23 56 21 8 49 9 67 9 

Kristianstad 0 0 20 0 0 8 0 0 

Linköpings universitet 0 4 0 0 0 0 0 0 

Lunds universitet 0 26 26 15 29 0 16 0 

Malmö högskola 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mitthögskolan 0 13 17 0 12 6 0 0 

Mälardalens högsk. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Röda korsets högsk. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skövde 8 9 9 0 0 0 0 0 

Sophiahemmet Högsk. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Umeå universitet 12 0 24 20 24 6 0 0 

Uppsala universitet 12 0 0 13 19 12 8 0 

Vänersborg 0 0 0 0 0 0 0 0 

Växjö 0 0 0 0 0 0 0 0 

Örebro 0 10 0 9 0 0 45 0 

Tabell 18. Antal studenter på sjuksköterskeprogrammets specialiseringar 1998. 
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Bilaga 1: Den danska undersökningens 
projektplan relaterat till den svenska  

Studiet i Sverige relateret til et påbegyndt studie Danmark, med fokus på 
sjukskötersker, folkeskolelärara och pedagoger: 

formuleret som:  

Passer de fornyede mellemlange uddannelser til de lærere de har og de 
studenter som søger dem? Om spændingsfeltet mellem ”videnskabs fag”, 
”teknologi/klinisk fag ”og ”praktiker fag ” i de lange og mellemlange 
videregående uddannelser med særlig henblik på de studerendes og 
lærernes forudsætninger.  

Inden for den senere tid har mellemlange videregående uddannelserne været 
involveret i omlægninger der vedrører deres placering inden for 
uddannelseshierarkiet, deres tilrettelæggelse med hensyn til arbejdsform og 
indhold, læreplanrevision osv. Dog har man i meget ringe grad taget hensyn til 
to faktorer: Om de elevunderlag som disse uddannelser plejer at attrahere kan 
'bære' disse omlægninger. Om den tilstedeværende lærergruppe kan 'bære' disse 
omlægninger, indberegnet selv traditionelle videreuddannelser. Det som udover 
og bagom alt dette ligger og ulmer er de inkorporerede og langsigtede kapitaler, 
som grund for at man tiltror sig selv at kunne klare en vis uddannelse, og være 
den naturlige kandidat for en vis profession/erhverv, ikke nødvendigvis sådan 
som de officielt er definerede, men sådan som de fungerer socialt. Det samme 
gælder for de modsvarende lærergrupper. Betydningen af Bourdieus teori ligger 
i, at den giver et fleksibelt og udogmatisk redskab, vi er fortolige med for at 
kunne eksplorere følgende hypoteser: 

- I hvilken udstrækning udgør disse uddannelser, med sine deltagere og sit 
indhold et felt i Bourdieus mening, det vil sige en relativ selvstændig 
størrelse med en egenlogik, hvor delerne kun består af sin placering overfor 
alle andre dele i helheden. Vi vil konsekvent afprøve en sådan relationistisk 
approach, og har derfor også valgt korrespondanceanalysen i stedet for 
traditionel statistik alene. 

- Hvordan påvirker baggrundskapitaler og livshistorie valget af uddannelse 
og deltagelse i den? Efter vores måde at se det på, ikke som årsager eller 
determinanter på den ene side og effekter på den anden side, men som 
flader som spejler hinanden og som virker på hinanden. 

- På det individuelle plan vil vi arbejde med habitus-ideen. Det vil sige 
overlagte valg og rationale adfærd er også grundet i den forkropsliggjorte 
fortid hos den enkelte.  

- Hvordan har alt dette indflydelse på hvordan man definerer sit fag, når det 
går fra alene at være et professionelt yrke til også at være en disicplin der 
studeres på universitetet. 
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Generel baggrund 
Inden for den senere tid har mellemlange videregående uddannelserne været 
involveret i omlægninger der vedrører deres placering inden for 
uddannelseshierarkiet, deres tilrettelæggelse med hensyn til arbejdsform og 
indhold, læreplanrevision osv. Dog har man i meget ringe grad taget hensyn til 
to faktorer: 

- Om de elevunderlag som disse uddannelser plejer at attrahere kan 'bære' 
disse omlægninger 

- Om den tilstedeværende lærergruppe kan 'bære' disse omlægninger, 
indberegnet selv traditionelle videreuddannelser 

- Disse faktorers betydning for erhvervet och for faget, som disicplin der 
studeres på universitet eller i cvu-regi. 

Hvis ikke, kommer alle disse reformer og vurderinger ikke til at fungere. 
Forholdet mellem en uddannelsessøgende og en uddannelse er en kompleks 
gensidig relation, hvor det er uddannelsen som vælger sine elever, dvs. 
attraherer dem med de rette forudsætninger, og omvendt de med de rette 
forudsætninger vælger en uddannelse. Desuden er der mulighed for, at man i 
begge retninger tilpasser sig det man kan i en vis udstrækning. 

Men de objektive kapitaler man råder over eller som siges at være 
påkrævede fungerer ikke som automatiske determinanter i dette spil, men er 
medierede af de felt/markeder på hvilke de fungerer som indsatser, og 
medierede af de subjektive tolkninger og vilkår som de giver ophav til. Så 
harmonien mellem den uddannelsessøgende og den uddannelse han eller hun 
søger er ikke på forhånd givet uden videre per automatik. Harmonien 
administreres bl.a. af: 

- markedet: dvs. tilbud og efterspørgsel 
- regulering af bl.a. tilbud som modifiecerer markedets spil 
- reguleringen via indtrædelseskrav (model 1) eller via selektionen under vejs 

(model 2) 

I en berømt undersøgelse har Bourdieu-eleven, Francine Muel-Dreyfus (1985, 
2000), jævnført to ekstreme tilfælde, hvor ansøgerne til nye uddannelser helt 
tilpasser sig uddannelsens krav eftersom det er det, de har ressourcer til (børn af 
jordbrugere og håndværkere truet af deklassificering, som søger til de første 
folkeskolelærerseminarer i Frankrig omkring århundredeskiftet); eller forsøger 
at omformulere uddannelsen og erhvervet til de passer til deres forudsætninger. 
(Børn fra mellemlag med en lav gymnasiekvotient, som søger ind til 
socialrådgivereuddannelserne i Frankrig omkring 1960´erne)28. Problemet er 
dog, at det ikke er muligt nærmere at studere disse problemer, eftersom der ikke 
findes en systematisk statistik over ansøgere og optagne ansøgere per 
uddannelse i termer af eleverne/studerende baggrund, forudsætninger, 
opfattelser og holdninger. Eller for at udtrykke det med Bourdieus begreber i 
termer af deres: 

                                                 
28Müel-Dreyfus, F.:Utbildning, yrkesförventningar och grusade förhoppninger I Broady, D.: 
Kultur och Utbildning. Udgivet af Högskoleämbetet. 1985 och på dansk i Petersen, Karin Anna 
(2001): Praktikker i erhverv og uddannelse. Dansk Akademisk Forlag og genoptrykt (2004): 
Frydenlunds forlag, København 
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- dispositioner, det vil sige den økonomiske, sociale, kulturelle og symbolske 
kapital som er nedlagt i deres habitus, i deres midler, i deres eksaminer 
(opkomblinge som klarer sig gennem en overdosis af flid, overfor 
arvtagerne som får det hele foræret) 

- stillinger (lærere, kontra pædagoger, universitet eller skole) 
- stilling-tagen (kritisk pædagogik, erfaringspædagogik, praktisk oplæring, 

disicplintænkning og disciplintænkning appliceret på det praktiske erhverv 
osv.) 

Når man stiller problemet op med disse bourdieuske termer, er det fordi at det 
ikke er tilstrækkeligt alene at se: 

a) parat-viden og færdigheder som antages at udgøre minimums-krav 
for at kunne gøre sig gældende til udannelsen med sigte på 
erhvervet 

b) de udviklingspotentialer udover de parat-viden og færdigheder, som 
antages at være nødvendige 

c) det som udannelsen officielt annoncerer som mål og fornødne 
kvalifikationer 

Det som udover og bagom alt dette ligger og ulmer er de inkorporerede og 
langsigtede kapitaler, som grund for at man tiltror sig selv at kunne klare en vis 
uddannelse, og være den naturlige kandidat for en vis profession/erhverv, ikke 
nødvendigvis sådan som de officielt er definerede, men sådan som de fungerer 
socialt.  

Det samme gælder for lærergruppen på de øvrige mellemlange videregående 
uddannelser som fx. skolerne og seminarierne. Lærerne på disse institutioner er 
jo som oftest fra begyndelsen praktikere i samme erhverv, som har skaffet sig 
forskellige typer af efter- og videreuddannelse. Omlægningen betyder her 
eksterne og interne krav på formaliserede bachelor (ba) og kandidateksamen 
(masters). Hvis man ser bort fra en eller to generationers forskydning i tid kan 
spørgsmålet om den oprindelige søgning/rekruttering meget vel opvise samme 
strukturelle kendetegn. Disse data savnes ikke bare, men de skal i fremtiden 
også indhentes på en meget mere sofistikeret måde. Typisk for disse erhverv og 
uddannelserne er nemlig, at deltagerne i meget stor udstrækning ikke 
gennemløber en normal livsbane, inden for en normeret tid, men derimod 
afbryder sin livsbane for at indhente nye kvalifikationer, kompenserer for en 
ambition som var for lav jævnført med kapitalindehav (fx man har søgt teknisk 
skole, sygepleje og/eller pædagog/læreruddannelsen med en god grundeksamen 
eller god gymnaiseuddannelse og en baggrund inden for de nye mellemlag i et 
urbant miljø), ved senere at søge til det normale for ens baggrund (fx en 
kandidateksamen) eller det rigtigt ambitiøse (en ph.d.- grad). Ofte bevæger man 
sig horisontalt mellem forskellige felter. Så kortlægningen må kunne gøre rede 
for en bane som går zig-zag både vertikalt og horisontalt. En sådan 
undersøgelse må nødvendigvis være dobbelt komparativ hvis den skal være 
frugtbart. Den må udgå fra, at dette at være lærer er at være: ikke-læge eller 
ikke-sygeplejerske eller ikke-latsbilchauffør mv. og vise versa det vil sige, det 
er en position inden for et felt af relationer mellem positioner. Såvel inden for 
de mellemlange uddannelser, som jævnført med de korte og de lange 
uddannelser. Det vil sige, at man helst skulle have data fra et flertal af de 
mellemlange videregående uddannelser, sammen med et udvalg af korte 
uddannelser og kandidatuddannelser (fx gymnasielærere, engelsk, 
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læger/medicin). Så snart man giver sig ind i et sådant komparativt studium ville 
man også mærke at en anden mere grundlæggende problematik melder sig, som 
traditionelt går under betegnelsen forhold mellem teori og praksis, eller forhold 
mellem grundvidenskab og anvendt videnskab (klinik eller teknologi). Det, som 
det i virkeligheden drejer sig om, og som igen må konfronteres med 
elevunderlaget og lærerstabens kvalifikationer, er spændingen mellem de 
praktiske, kliniske og teoretiske moment i både forskningen og undervisningen 
af alle de fag, fra læge til portøren, som på en eller anden måde på en gang er 
professions- eller erhvervsfag og forskningsfag. 

Populationen består grundet finansiering af 

Sygepleje 
- Sygeplejeskolen i Storstrøms Amt: Nykøbing Sjællands afdeling og 

Næsteveds afdeling. 
- Sygepleskolen i Frederiksborg Amt: Hillerød Sygeplejeskole.  
- Sygeplejeskolen i Vendsyssel Amt: Hjørring Sygeplejeskole 
- Sygeplejeskolerne i Thisted Amt: Thisted og Viborg Sygeplejeskoler 

(dengang 2 skoler).  
Ialt 5 skoler. (i dag 4 skoler) Ansvarlig forsker er Gerd Halskov. 

Pædagogområdet og statsvidenskab: 
- Viborg Amt: Viborg-seminariet og afdelingen i Thisted. 
- Ringkjøbing Amt: Holstebro seminariet.  
- Aarhus Amt: Jysk pædagogseminarium i Aarhus. 
- Nordjyllands Amt: Skipper Clements pædagogseminarium i Aalborg. 

Endvidere indgår som komparation studerende fra universitetet i Aarhus fra 
faget statsvidenskab, dvs. 4 skoler og ét universitetsfag. Ialt 5 institutioner. 
Ansvarlig forsker er Søren Gytz Olesen. 

Folkeskolelærerområdet: 
- Ringkøbing Amt: Nørre Nissum. 
- Københavns Amt: Zahle folkeskolelærerseminarier. 

Ialt to institutioner, seminarer. Ansvarlig forsker er Jette K. Steensen. 

Spørgsmålene omfatter: 
- demografiske data 
- biografi/karriere 
- dispositioner – dvs. kapital/habitus –spørgsmål 
- stilling man indtager inden for sit felt 
- stilling-tagen man formulerer op imod en eller to fasttømrede 

selvfølgeligheder 
- skelsættende engagering 

Om projektet teoretisk/metodisk 
Statistisk metode: Projektet arbejder med korrespondanceanalyse, sådan som 
den bourdieuske forskertradition foreslår det. Korrespondanceanalyse er brugt i 
mange bourdieuske studier og er begyndt at blive kendt også i den 
anglosaksiske verden. Erling B. Andersen har et omfattende kapitel i sin 
statistikbog fra 1991 og metoden er i danske sammenhænge brugt i et studie 
omkring befolkningens evne og vilje til at tilpasse sig forandringer forestået af 
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økonom Gudrun Sveistrup Jacobsen. Senere har Martin D. Munk (1999) i sin 
ph.d.-afhandling om livsbaner gennem et felt benyttet sig af 
korrespondanceanalyse og Marianne Høyen og Karin Anna Petersen (1999) har 
erfaring for at bruge metoden i et projekt om genese og struktur af akademiske 
uddannelser og sygeplejevidenskab i Danmark. I en klassisk metodebog inden 
for samfundsvidenskaberne af Ottar Hellevik er metoden også beskrevet. I 
Norden i øvrigt kendes arbejder fra den svenske forskertradition især af Donald 
Broady og Mikael Palme og inden for sygeplejeforskning med Ingrid Heymans 
afhandlingsarbejde om opkomsten og struktur af sygeplejeforskning i Sverige. 
Programpakker findes på SAS og SPSS. Det som udmærker 
korrespondanceanalyse er at den kan beskrive komplekse strukturer i et 
datamateriale. Metoden blev udviklet for godt 20 år siden i Frankrig med 
Benzécri-gruppen og kan sammenfattes med Greenacre som: 
- Induktiv snarere end deduktiv. Dvs. den går fra det singulære eller 

partikulære til det mere generelle. Man betoner at beskrive data så 
forudsætningsløst som muligt mhp at finde generelle mønstre og strukturer. 
Dvs. metoden er deskriptiv og eksplorativ. 

- Metoden bygger på geometriske ræssonnementer, visualisering og grafisk 
fremstilling, informationer i datamatricen repræsenteres i form af punkter i 
et mangedimensionelt rum og punktskyens beliggenhed kan bestemmes 
geometrisk. 

- Korrespondanceanalysen er relateret numerisk og begrebsmæssigt til en 
række andre kendte statistiske teknikker fra vor tradition som f.eks. 
korrelationsanlyse, 'multidemnsionel scaling', 'principal component analysis' 
og regressionsanalyse. Inden for den franske tradition kombineres 
korrespondanseanalysen i dag ofte med klusteranalyse, som er baseret på 
samme teoretiske fundament. 

Empirisk: Projektet implicerer læreruddannelser, pedagog-, sygepleje-
uddannelsen og én universitetsinstitution. 

- Folkeskolen (Jette Steensen: elev- og lærerrekruttering samt produktion) 
- Pædagogseminarier og statskundskab (Søren Gytz Olesen: elev- og 

lærerrekruttering og produktion) 
- Sygeplejeskolen (Gerd Halskov elevrekruttering- og lærerrekruttering samt 

produktion)  

Forventet resultat i anvendt henseende 
Resultaterne af de empiriske studier inden for det human- og 
socialvidenskabelige område vil i sin nyskabelse under skyldigt hensyn til de 
politiske/fagpolitiske beslutninger lede til anbefalinger der sammen med 
lokalpolitiske forhold kan medtænkes og omsættes i et lokalt curriculum og 
praksisformer på de respektive skoler, i tæt samarbejde med den aktuelle 
lærerstab og personaler fra den modsvarende praksis. 



 60 
 

Etiske overvejelser 
Der forekommer ingen biomedicinske interventioner hvorfor Den Regionale 
Videnskabsetiske Komite ikke vil blive inddraget, men projektet vil blive 
anmeldt til registertilsynet i Danmark og tilsvarende for øvrige lande. 

Projektets emne 
Det drejer sig helt enkelt om, at bygge en komparativ og kvantitativ 
overbygning ovenpå mere kvalitative delprojekter, som enten allerede kører 
eller skal begynde eller er planlagt. Vi har brug for en større mængde 
systematisk indsamlede data om studerende og lærere på de mellemlange 
videregående uddannelser sammen med visse data om jævnførbare lange højere 
uddannelser, som egner sig for en statistisk analyse af en speciel slags, for at 
kunne få en ide frem om hvordan de faktiske kapaciteter forholder sig til de 
pågående vurderinger og reformers indbyggede krav, så at man kan se de 
forskellige uddannelser som ét felt, hvor den ene uddannelse er det den er i 
funktion af hvad den anden er, ikke som om de alle var enkelte størrelser som 
kører af sig selv. 

Projektet placering og samarbejdspartnere 
Projektet huses af Københavns Universitet, Institut for Filosofi, Pædagogik og 
Retorik, under professor Staf Callewaerts forskningsmæssige ledelse og 
samarbejder med Uppsala Universitet, Pedagogiske Institutionen, under 
professor Sverker Lindblads & Donald Broadys forskningsmæssige ledelse. 
Forskningsmiljøet har sin forankring i Lindblads lokala UPP-gruppe 
(Utbildning, Profession och Praktik, numere ESEP-gruppen), Broadys 
forskningsgrupp för utbildnings- och kultursociologi (SEC), 
socialkonstruktivisme og Bourdieu-paradigmet i Uppsala, der samarbejder med 
Bourdieuprogrammet under forskeruddannelsen på det humanistiske fakultet, 
Københavns Universitet, og Viborg Amt med en tilknytning til faget 
pædagogik. Bourdieu-programmet har inden for de senere år været det miljø, 
hvor et antal store teoretisk-empiriske projekter er blevet gennemført af ph.d.-
studerende med ekstern finansiering, som fx Karin Anna Petersens studie af 
videnskabeliggørelsen af sygepleje, kaldet Sygeplejevidenskab myte eller 
virkelighed, finansieret af Det Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, det 
første studie, som anvender korrespondance-analyse inden for humaniora i 
Danmark. Studiet er parallelt til Ingrid Heymanns svenske studie om opkomsten 
af sygeplejeforskning i Sverige29. Kristian Larsens observationsstudier af 
praktikdelen af sygeplejerskeuddannelsen, finansieret af Universiteternes Center 
for Sygeplejeforskning, USCF, Vibeke Schrøders studie af tosproglig 
undervisning i Ghana, og Per Gecklers studie af skolereformen i Namibia, 
begge finansieret af Udenrigsministeriets Råd for Udviklingsforskning, bare 
som nogle eksempler på færdige studier blandt de mange studier der er på vej. 

                                                 
29 Heyman, Ingrid (1995): Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige åren 1974 till 1991, 
Institutionen för Pedagogik, Forskningsgruppen för Kultur- och Utbildningssociologi, 
Lärarhögskolan, Stockholm. 
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Populationen 
Den danske undersøgelse gennemføres som en skriftlig 
spørgeskemaundersøgelse under medvirken af de lokale institutioner 
vedrørende distribution, besvarelse og opsamling. Populationen er præliminært 
beregnet til 1200 studerende og cirka 250 lærere på 12 institutioner af 
Mellemlange Videregående Uddannelser, samt 100 studerende på et universitet 
som jævnførelsesgruppe. Den kvalitative del af undersøgelsen vil følges med 
interviews og observationer osv. Projektet vil også prøve at give undersøgelsen 
et længere tidsperspektiv på nogle få indikatorer ved at undersøge muligheden 
for samkørselslister på dimitender fra 1982 og 1993 fra undersøgelsens 
kerneinstitutioner med basale oplysninger om baggrund, beskæftigelse osv. fra 
folkeregister, og institutionernes elementære data om studieforløb. 

Instrumenter 
Spørgeskema til studenter og interviews med nogle lærere. 

Projektorganisation: 
Videnskabelig leder er professor fil. dr. Staf Callewaert, Københavns 

Universitet, faget pædagogik og Uppsala Universitet, Pedagogiska 
Institutionen, tilknyttet SEC- og ESEP-grupperne. 

Gerd Halskov, sygeplejelærer, cand. cur., doktorand Uppsala universitet, 
Pedagogiska institutionen, har ansvar for sygeplejerskeområdet. 

Søren Gytz Olesen, rektor, cand. pæd. pæd, et ph.d.-stud. Københavns 
Universitet, Amager, tilknyttet faget pædagogik, har ansvar for 
pædagogområdet. 

Jette Steensen, lektor, cand.ling.merc. et cand mag i pædagogik og samfundsfag 
et ph.d.-stud. Aalborg Universitet, tilknyttet Institut for Læring, har ansvar 
for folkeskolelærerområdet. 

Koordinator lektor, ph.d. Karin Anna Petersen, Uppsala Universitet, tilknyttet 
ESEP-gruppen og Pedagogik med innriktning mot vård och omsorg, PIVO. 

Statistisk konsulent er civilingeniør, Sverker Lundin, doktorand ved Uppsala 
Universitet, pedagogiska institutionen SEC- og ESEP-grupperne. 
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Bilaga 2: Dataregister  

 
Presentation av dataregister över studenter i svensk högskola 
och svenska studenter som studerar utomlands, 1993–1999 

 
 

2000-09-04 
 
 

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 
ILU, Uppsala universitet 

Box 2136 
S-750 02 Uppsala 

 
Registeransvariga: 

Mikael Börjesson, mikael.borjesson@ilu.uu.se, tel. 08/644 49 57 
Mikael Palme mikael.palme@lhs.se, tel. 08/648 29 84 
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Dataregistrets uppbyggnad 
Grundpopulationer: 

 
Högre utbildning:    Gymnasieskolan:    
  Grundskolan: 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pop. 1: 710 852 
Samtliga studenter i svensk 
högskola 
 ht 1993 – vt 1999 

Pop. 2: 182 264 
Svenska studenter som 
studerar utomlands med 
studiemedel  
ht 1993 – vt 1999 

Pop. 4a: 93 816 
Samtliga avgångna från 
gymnasieskolan 
vt 1990 

Pop. 6: 110 661 
Avgångna från 
grundskolan 
vt 1988 

Pop. 3: 309 952 
Samtliga elever i svensk 
gymnasieskola 
ht 1994 

Pop. 5: 97 529 
Avgångna från 
grundskolan 
vt 1993 

Pop. 4b: 94 091 
Samtliga avgångna från 
gymnasieskolan 
vt 1991 

Pop. 4c: 95 791 
Samtliga avgångna från 
gymnasieskolan 
vt 1992 

Viktigaste variabler: 
Högskoleregistret: 
• Högskola 
• Kurskod 
• Kurstyp 
• Ämne 
• Program 
CSN: 
• Typ av utlandsstudier: ”free mover” 

eller utbytesstudent (fr 1998 
• Utbildning: ISCED-kod femställig 
• Skolans nummer i CSNs 

utbildningsregister 
• Land där skolan finns 

Viktigaste variabler: 
• Skolkod 
• Studievägskod 
• Skolans huvudman 
• Medelbetyg 
• Betyg i vissa enskilda ämnen 

Viktigaste variabler: 
 
• Skolkod 
• Skolans huvudman 
• Medelbetyg 
• Samtliga betyg 
• Tillval 
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Till samtliga population läggs uppgifter från följande register: 

 
Utbildningsuppgifter:    Uppgifter från andra typer av register: 

Högskoleregistret 1977–1993  
(Bl.a. uppgifter om termin, högskola, kurs, linje, 
och ämne.) 

Gymnasieregistret, avgångna från 
gymnasieskolan 1986–1998  
(Bl.a. uppgifter om skola, linje/program, 
variant/gren, medelbetyg, betyg i enskilda 
ämnen.) 

Åk.9-registret, avgångna från grundskolan 
1988–1994  
(Bl.a. uppgifter om grundskola, medelbetyg, 
betyg i samtliga ämnen, tillvalsämnen)  

Folk- och bostadsräkningen, 1980–1990 
(Uppgifter om barn och föräldrar, bl.a. om yrke, 
yrkessektor, utbildning, inkomst, födelseland, 
invandringsår, boende, ) 

CSNs register over utlandsstuderande 1991–
1993  
(Bl.a. uppgifter om land, högskola, typ av 
studier.) 

Högskoleprovsregistret 1989–1998  
(Bl.a. uppgifter om samtliga resultat, resultat på 
delprov och totalt resultat) 

Registret över rikets totalbefolkning, 1999 
(Uppgifter om barn och föräldrar, bl.a. om inkomst, 
födelseland, invandringsår,) 

Befolkningens utbildning, 2000 
(Uppgifter om barn och föräldrar, om högsta 
utbildning och år för utbildning) 
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Fullständig variabellista 

Population 1 (studerande vid svensk högskola: ht 1993− vt 1999): 

SCB, Högskoleregistret, M_REG (ht 1993− vt 1999): 
• HsKod Högskola 
• InAmne Ämneskod 
• Niva Nivå på kursen 
• Pomf Poängomfattning 
• Takt Studietakt 
• Yprog Yrkesutbildningsprogram 
• KursKod Kurskod, LADOK 
• KursTyp Kurstyp, LADOK 
• Tpomf Poäng inom termin 
• Lprog Program, LADOK 
• Linr Inriktning, LADOK 
• Djup Djup, LADOK 
• Lan Kurslän 
• Kommun Kurskommun 
• Land Kod för land vid studier utomlands 
• Dist Distansundervisning 

Population 2 (svenskar som läser utomlands med studiemedel, ht 1993− vt 1999): 

CSN, Register över utlandsstuderande (ht 1993− vt 1999): 
• Sökta studiemedel: maximalt belopp eller endast studiebidrag 
• Typ av utlandsstudier: ”free mover” eller utbytesstudent via avtal med 

svensk högskola 
• Utbildning: ISCED-kod femställig 
• Uppgift om studiemedel beviljats med reducerat belopp 
• Uppgift om skolform 
• Belopp för utbetalade studiebidrag resp. studielån 
• Motiv för beviljande av extra studielån 
• Belopp i extra studielån 
• Skolans nummer i CSNs utbildningsregister 
• Land där skolan finns 

Population 3 (totalpopulation elever i gymnasieskolan 1994/1995 (okt. 1994): 
SCB, Register över elever i gymnasieskolan: 

• Studievägskod (linje/program/gren/variant) 
• Uppgift om utbildningen är en kompletterande gymnasieutbildning  
• Årskurs 
• Skolkod (inklusive uppgift om län och kommun) 
• Uppgift om skolans huvudman 
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Population 4a–c (avgångna från gymnasieskolan 1990–1992)  
SCB, Register över avgångna från gymnasieskolan: 

• Studievägskod (linje och variant) 
• Uppgift om utbildningen är en kompletterande gymnasieutbildning  
• Årskurs 
• Skolkod (inklusive uppgift om län och kommun) 
• Uppgift om skolans huvudman 

Population 5 och 6 (avgångna från grundskolan 1988 och 1993): 
SCB, Åk 9-registret 1988 och 1993:  

• Skolkod (inklusive uppgift om län och kommun) 
• Uppgift om skolans huvudman 
• Medelbetyg 
• Separata betyg (samtliga) 
• Uppgifter om tillval och hemspråk 

Uppgifter hämtade från andra register för samtliga individer i ovan specificerade 
populationer: 

 
Umeå universitet, Register över högskoleprovet 1989-1998 

• Provår 
• Provtillfälle 
• Högskoleenhet 
• Pågående svensk utbildning (högsta) 
• Avslutad svensk utbildning (högsta) 
• Högskoleutbildning (högsta) 
• Utländsk utbildning (högsta) 
• Sammanräknat resultat på de olika delproven 
• Totalpoäng 
• Normerad poäng 
• Fullständighet 
• Ålder 
• Kön 
• Samtliga resultat på varje enskild uppgift 

För de provdeltagare som inte ingår i grundpopulationerna påläggs ett fiktivt 
löpnummer, vilket innebär att totalpopulationer för varje provtillfälle erhålls (ifall 
en deltagare genomfört flera prov ges samma löpnummer för alla tillfällen). 
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CSN, Register över utlandsstuderande, terminsvis från ht 91 till vt 93:  

• Sökta studiemedel: maximalt belopp eller endast studiebidrag 
• Studiernas omfattning: heltid eller deltid 
• Utbildning: ISCED-kod femställig 
• Uppgift om studiemedel beviljats med reducerat belopp 
• Uppgift om skolform 
• Belopp för utbetalade studiebidrag resp. studielån 
• Motiv för beviljande av extra studielån 
• Skolans nummer i CSNs utbildningsregister 
• Land där skolan finns 
 

SCB, Det ackumulerade högskoleregistret 1977-1993, UP01 
Egg:  
• EGGUTB Utbildningskod (Gymnasielinje)  
• EGGÅR År (år för gymnex.) 
Regupp:  
• LIN Linjeidentitet 
• RE Gren/Variant 
• HE Högskoleidentet 
• ÄGRU Ämnesgrupp 
• YPROG Yrkesutbildningsprogram (pålagd 

variabel) 
• OMRÅDE Område (pålagd variabel) 
• TERMIN Termin för reg. 
• NYBRE Nybörjare på REID 
• NYBLIN Nybörjare på LINJE 

 
SCB, Registret över avgångna från gymnasieskolan, åren 1986–1998: 

• Linje (program) och variant/gren 
• Uppgift om utbildningen är en kompletterande gymnasieutbildning  
• Skolkod (inklusive uppgift om län och kommun) 
• Uppgift om skolans huvudman 
• Medelbetyg (både det tidigare medelbetyget och de nya meritvärdena efter 

1998) 
• Betyg i svenska (alla olika former av betyg som finns i svenska) 
• Betyg i språk (eng, ty, fr, C-språk)  
• Betyg i matematik (alla olika former av betyg som finns i matematik) 

 
SCB, Åk 9-registret 1988 till 1994:  

• Skolkod (inklusive uppgift om län och kommun) 
• Uppgift om skolans huvudman 
• Medelbetyg 
• Separata betyg (samtliga) 
• Uppgifter om tillval och hemspråk 
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SCB, Barnbanden för FoB 1980−1990: 
Följande uppgifter om barnet, föräldrarna (fader resp. moder) och/eller hushållet 
(samtliga uppgifter finns ej för alla år): 

• ålder 
• kön 
• civilstånd 
• medborgarskap  
• födelseland 
• invandringsår 
• utbildning (SUN-kod) (ej FoB80 och FoB85) 
• familjetyp  
• SEI-kod 
• yrkeskod (NYK)  (både treställig och femställig) 
• näringsgrenskod 
• sektorstillhörighet 
• förvärvsarbetets omfattning (ej FoB80 och FoB85) 
• yrkesställning (ej FoB80) 
• sysselsättning 
• arbetsplatsens storlek 
• inkomst (arbetsinkomst, sammanräknad inkomst, disponibel inkomst) (ej 

FoB80 och FoB85) 
• hustyp 
• upplåtelseform 
• lägenhetstyp (storlek) 
• utrymmesstandard 
• familjetyp 
• hushållets sammansättning 
• hushållstyp (ej FoB80) 
• län-, kommun-, församlings-, delområdeskoder 
 

SCB, Befolkningens utbildning, UREG 1999:  
Baserad på uppgifter om barn och föräldrar från Barnbanden för FoB 1980−1990 
har för varje enskild individ uppgifter hämtats om högsta utbildning från UREG 
2000 (uppgifter från 1999) 

• utbildning (SUN-kod, femställig) 
• år för uppgift 

 
SCB, RTB (2000): 
Följande uppgifter om individen, föräldrarna (fader resp. moder): 

• civilstånd 
• medborgarskap  
• födelseland 
• invandringsår 
• inkomst (arbetsinkomst, sammanräknad inkomst, disponibel inkomst) 
• församlingskod 
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