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Inledning 

_______________________________________________________ 

År 2000 skrevs rapporten Mångfald i högskolan1 på begäran av den dåvarande 

socialdemokratiska regeringen. Syftet med rapporten var att öka mångfalden på lärosäten i 

Sverige. Mångfaldsarbetet motiverades i rapporten med att högskolor bör återspegla 

befolkningssammansättningen, vilket i sin tur skulle leda till ökad kvalitet på utbildningar. 

Målet då var i huvudsak att öka den etniska mångfalden.   

Sverige genomgår sedan lång tid en omvandling från ett i kulturellt avseende 

mer homogent samhälle till ett samhälle i mångfald.2 

Rapporten utmynnade i olika förslag på hur arbete med ökad mångfald borde gå till. 3 När 

rapporten var färdigställd kommenterade den dåvarande huvudsekreterare i statliga 

utredningar Anders Persson att den sociala snedrekryteringen till högskolan kommer bli ett 

mycket svårare problem att lösa än den etniska snedrekryteringen.4 18 år senare kan vi 

konstatera att Anders Persson hade rätt i sitt uttalande. De flesta undersökningar som har 

gjorts bekräftar att bland annat könsfördelningen och den etniska fördelningen har förbättrats, 

medan den sociala snedrekryteringen kvarstår på samma nivåer som vid millennieskiftet.5  

 Utvecklingen ser likadan ut i andra länder. Fundamentet i det amerikanska samhället är tron 

på klassvandring. Inom den ekonomiska forskningen har man dock visat att den sociala 

rörligheten i västvärlden är lägst i USA, medan de nordiska länderna toppar listan. ”Den 

amerikanska drömmen är svensk verklighet”6 skrev då doktorand i nationalekonomi Daniel 

Lind 2009. Rapporter från Eurofond 7 visar liknande mönster. De nordiska länderna är mest 

framgångsrika när det gäller den absoluta sociala rörligheten. Det innebär att alla i ett 

samhälle får det lite bättre hela tiden. Men rörligheten mellan klasserna som Eurofound kallar 

                                                             
1 SOU 2000:47. Statens offentliga utredningar. Utredningen om social och etnisk mångfald i högskolan:  

Reflexioner och förslag. 
2 Ibid. 
3 Adamson, Göran. ”Naiv syn på mångfald i högskolan”, Svenska Dagbladet, Debatt, 30 maj 2015. 
https://www.svd.se/naiv-syn-pa-mangfald-i-hogskolan (hämtad 2018-01-21)  
4 Heldmark, Thomas. ”Snedrekrytering svår att bekämpa”, Dagens nyheter, 21 maj 2000. 

https://www.dn.se/arkiv/kunskap/snedrekrytering-svar-att-bekampa/ (hämtad 2018-01-21) 
5 Sjöstrand, Aleksandra, Back-Horst, Peter & Hellgren, Carina, Kan excellens uppnås i homogena 

studentgrupper: en redovisning av regeringsuppdraget att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med 

breddad rekrytering och breddat deltagande, Universitets- och högskolerådet, Stockholm, 2016, s.7 

 [Www.uhr.se ]  
6 Lind, Daniel. “Möjligheternas land”, Dagens Nyheter, Kultur, 23 september 2009. https://www.dn.se/kultur-

noje/mojligheternas-land/ (hämtad 2018-01-10) 
7 EU:s institute för förbättring av levnads- och arbetsvillkor. 

https://www.svd.se/naiv-syn-pa-mangfald-i-hogskolan
https://www.dn.se/arkiv/kunskap/snedrekrytering-svar-att-bekampa/
http://www.uhr.se/
https://www.dn.se/kultur-noje/mojligheternas-land/
https://www.dn.se/kultur-noje/mojligheternas-land/
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för social fluidity minskar i många länder i EU, inklusive Sverige.8 Den nya generationen har 

allt svårare att göra klassresor. I många länder inom EU går utvecklingen åt fel håll. Idag 

tillhör Sverige till ett av länderna där löneskillnader mellan olika samhällsskikt ökar, och 

därmed blir klasskillnader allt större.9  

OECD (The Organisation for Economic Co-coperation and Development) är en internationell 

organisation som arbetar med att samla in information om ekonomisk utveckling i dess 35 

medlemsländer. I en av de senaste rapporter Skills matter har man undersökt utbud och 

efterfrågan av arbetskraft.  Det mesta pekar mot att den snabba tekniska utvecklingen i 

samhället leder till allt högre krav på utbildningar på arbetsmarknaden.10 Därmed blir den 

sociala snedrekryteringen ett allt större samhällsproblem.  

Social snedrekrytering är ett stort och växande samhällsproblem. Genom åren har det från 

politisk håll genomförts reformer för att minska denna utvecklingen, men detta har inte 

resulterat till några förbättringar. Det beror mestadels på att dessa reformer står på en 

teoretiskgrund och saknar empiriskförankring. Inom forskningen om social snedrekrytering 

ligger fokus på att beskriva problemet, snarare än att hitta effektiva metoder för att lösa det. 

Denna uppsats kommer ta ett första steg för att söka svar i empirin. Och försöka hitta 

effektiva metoder för att öka rekrytering av elever från icke-akademiska hem.    

Bakgrund  

_______________________________________________________ 

 

De tre argument som oftast förekommer för att motivera ett arbete med breddad rekrytering är 

demokratiargument, kvalitetsargument och ekonomiargument.  Olle Folke m.fl. genomförde 

studien Who becomes a politician? som hade i syfte att undersöka vilka som väljer att bli 

politiker. Studien finner stöd för att det är en god fördelning mellan kompetens och social 

bakgrund bland politiker. Politiker återspeglar med andra ord befolkningssammansättningen. 

Samma studie visar även att högre positioner i det politiska systemet också kräver högre 

kompetenser. Det ser likadant ut i den privata sektorn; VD:ar i större bolag har oftast högre 

kompetenser än VD:ar i mindre bolag.11 Detta indikerar att längre utbildning på sikt leder till 

                                                             
8 Eurofound (2017), Social mobility in the EU. Publications Office of the European Union, Luxembourg  
9 Ibid.  
10 OECD (2016). Skills Matter; Further Resluts From the Survey of Adult Skills. OECD Publishing, Paris. 
11Dal BO, Ernesto.  Folke, Olle. Finan Frederico. Persson, Torsten. Ricken, Johanna. “Who becomes a 

Politician?”, The Quarterly Journal of Economics, (2017), 1-38 
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makt och inflytande, och därför kan man argumentera att det är en demokratifråga att få fler 

från de underrepresenterade grupperna till högre studier. Ekonomiargumentet bygger på 

antagandet att Sverige inte har råd att missa potentiellt excellenta studenter. 

Kvalitetsargumentets essens är att en mångfald på universitetet ökar kvaliteten på 

utbildningen, eftersom vi får in nya erfarenheter och perspektiv. Dessutom förbereds studenter 

inför mångfalden i samhället.12  

I och med propositionen Den öppna högskolan är det lärosätena som har huvudansvaret i att 

se till att det finns en mångfald på universiteten. Universitet och högskolor ska aktivt främja 

och bredda rekryteringen. I propositionen definieras breddad rekrytering följande: 

 Ökad rekrytering av socialt och etniskt underrepresenterade grupper vid 

högskolan. Alla ska vara välkomna oavsett bakgrund, etnisk tillhörighet, 

bostadsort, könstillhörighet eller funktionshinder. Högskolan ska avspegla 

den mångfald som finns i samhället när det gäller studenter, lärare och 

forskare.13  

Detta är också den principiella definitionen av breddad rekrytering. Den operativa 

definitionen kan skilja sig åt från lärosäte till lärosäte.14 När skolor implementerar 

mångfaldsarbetet och definierar begreppet breddad rekryteringen tar de oftast hänsyn till 

skolans studentunderlag och resurser. 15 I rapporten Kan excellens uppnås i homogena 

studentgrupper? analyseras landets universitets olika tillvägagångssätt att arbeta med 

snedrekryteringen, samt vilka operativa definitioner högskolorna har valt. Det man kunde 

konstatera är att tillvägagångssätten präglas av en rad olika problem. Exempelvis har 

majoriteten av lärosäten inte formulerat någon definition av bredda rekrytering.16 I hälften av 

lärosätena har man formulerat mål för arbetet med breddad rekrytering, men få lärosäten har 

formulerat kvantitativa eller uppföljningsbara mål. Ofta finns det abstrakta mål som 

exempelvis: alla studenter ska känna sig välkomna till och väl mottagna av universitetet.17 

När universiteten har kvantifierbara mål handlar det nästan uteslutande om kön.18 Så få som 

en tredjedel av alla lärosäten har formulerat ett mål för att öka andelen studenter från 

                                                             
12 Sjöstrand, Aleksandra, Back-Horst, Peter & Hellgren, Carina, Universitet- och högskolerådet 2016 s.3 
13 Prop. Den öppna högskolan, (2001/02:15), s. 18–19. Högskoleverket (2009a) Uppföljning av lärosätenas 

arbete med breddad rekrytering 2006–2008 s.9 
14 Sjöstrand, Aleksandra, m.fl. Universitet- och högskolerådet 2016, s.5 
15 Ibid. s.95 
16 Sjöstrand, Aleksandra, m.fl. Universitet- och högskolerådet 2016 s.31 
17 Ibid. s.34 
18 Sjöstrand, Aleksandra, Back-Horst, Peter & Hellgren, Carina, Universitet- och högskolerådet s.33 
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studieovana eller icke-akademiska hem. Sådana mål är sällan kvantitativt mätbara, utan 

uttrycks ofta att högskolan ska spegla samhället. 19  

Uppsala universitet har i samarbete med Uppsala studentkår och Uppsala kommun upprättat 

mångfaldsbyrån Esmeralda med målet att motverka den etniska och sociala snedrekryteringen 

till högre studier. I denna undersökning kommer fokus ligga främst på den sociala 

snedrekryteringen. 

 Studentambassadörer, som är ett av projekten inom Esmeralda vänder sig till högstadie- och 

gymnasielever i syfte att avdramatisera högre utbildning och uppmuntra ungdomar från 

studieovana hem, samt av annan etnisk bakgrund än svensk att söka sig till 

universitet/högskola.20 För att bli en studentambassadör är det ett krav att man själv ska ha 

liknande bakgrund som målgruppen, dvs. icke-akademisk och/eller annan etnisk bakgrund. 

Esmeralda definierar icke-akademisk bakgrund som personer som vuxit upp i ett hem med 

föräldrar/vårdnadshavare som enbart avslutat gymnasiet eller kortare eftergymnasial 

utbildning. 21  

Denna definition överensstämmer i stora drag med andra institutioners definitioner. 

Definitionen är vald utifrån statistik från SCB, som visar att denna grupp är mest 

underrepresenterad på universiteten. Det studentambassadörer gör är att föreläsa på högstadie- 

och gymnasieskolor och berätta om sin personliga väg till universitet, samt förse eleverna 

med information om universitetet. Förhoppningen är att eleverna som tar del av presentationer 

ska finna inspiration och motivation i dessa berättelser genom identifikation med 

studentambassadören.  

Under mina tre år som studentambassadörer har jag träffat över 1000 elever. Skolbesökens 

upplägg och genomförande skiljer sig åt i många avseenden, dock finns det vissa mönster att 

ta fasta på. Först och främst baserat på frågor som eleverna ställer om högskolan verkar det 

finnas en kunskapsskillnad mellan elever beroende på studieort. Vid besök hos skolorna som 

har en stor andel elever med icke-akademisk bakgrund – ofta skolor som ligger utanför 

stadskärnan – är frågorna av karaktären ”om jag ska studera”.  Eleverna i dessa skolor oroar 

sig ofta över den ekonomiska börda som universitetsstudier kan innebära. När jag berättar att 

universitetet i Sverige är gratis och att man kan få bidrag för att studera blir elever ofta 

                                                             
19 Ibid s. 34 
20 Uppsala Universitet. Handlingsplan för breddad rekrytering; 2014–2016. 
21 Mångfaldsbyrån Esmeralda. ”Centrala begrepp”, 2018 Hämtad: www.esmeralda.nu 
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förvånade. Frågor som ställs i skolor med en stor andel elever som har akademisk bakgrund – 

oftast skolor innanför stadskärna – är av karaktären ”när jag ska studera”. I dessa skolor är 

eleverna mindre oroliga över dem ekonomiska aspekter av universitetsstudier, och tar ofta 

vidare studier för givet.  

Syfte & Frågeställning 

_________________________________________________________________ 

Social snedrekrytering är ett växande problem, vilket universiteten har i uppgift at lösa. Det 

senaste decenniet har vi dock inte sett någon förbättring. Hittills finns det dessutom få studier 

som har undersökt konkreta metoder för att minska den sociala snedrekryteringen. Syftet med 

denna undersökning är att med hjälp av den experimentella metodens fördelar försöka göra 

Uppsala universitets åtgärder för rekryteringen av elever med icke-akademiska bakgrund 

mätbara. Mer specifikt kommer studentambassadörsbesökens effekt på eleverna i årsklass nio 

att testas.   

Vilken effekt har studentambassadörsbesök på beteende hos eleverna med icke-akademisk 

bakgrund vid val av gymnasieutbildning?  

Tidigare Forskning & Teori 

___________________________________________________________________________ 

Det mesta av den tidigare forskning som gjorts i området social snedrekrytering beskriver 

problemets omfattning och orsaker. Forskningen bekräftar det faktum att utbildningsnivån är 

den bestämmande faktorn för vilken social grupp en individ kommer tillhöra som vuxen. 22  

Till exempel tittade Bengtsson m.fl. på elevers gymnasieval första året med den nya 

gymnasieskolan som innebar en tydlig uppdelning mellan högskole- och yrkesförberedande 

program. Det visade sig att 80 % av elever som hade föräldrar med akademisk bakgrund valde 

ett högskoleförberedande program, motsvarande siffra för elever med icke-akademisk 

bakgrund var 35%. Ett annat intressant faktum var att elever som har föräldrar som enbart gått 

i grundskola är det 30 % som hamnar i introduktionsprogram23. Motsvarande siffran för 

elever med akademisk bakgrund är 3 %.24  

                                                             
22 Ranehill, Eva. Social snedrekrytering till högre studier; En litteraturöversikt. Institutet för Framtidsstudier; 

2002:10 s. 2  
23 Introduktionsprogram för elever som inte får fullständiga betyg från gymnasiet.  
24 Bengtsson, Mattias. Börjesson, Mikael, Gustavsson, Martin. Hörnqvist, Magnus. Klassamhället i den officiella 

statistiken. 2012 s. 143 
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I internationell jämförelse ligger Sverige och de nordiska länderna i topp, oavsett vilken 

metod och material som används i forskningen om social snedrekrytering. Detta har man 

förklarat som ett resultat av de ökade inkomstutjämningar som skett i Sverige över tid, samt 

vissa reformer som har haft direkt påverkat de rådande sociala hindren i samhället. 25 Ett 

exempel på en reform som har minskat den sociala snedrekryteringen är 

grundskolereformen.26 Problemet är att detta var för personer födda på 60-talet. Därefter har 

det inte genomförts några reformer som har kunnat åstadkomma en faktisk minskning av 

social snedrekrytering. De reformer som har genomförts har visserligen ökat de teoretiska 

möjligheterna för alla sociala grupper att söka sig vidare till universitet, men i praktiken har 

det ändå inte lett till någon skillnad i vilka som söker. 27  

Shavit och Blossfeld (1993) genomförde en komparativ studie om den sociala 

snedrekryteringen till högre utbildning. Av de 13 länder som ingick i studien var det två 

länder som visade en positiv trend gällande social snedrekrytering. Dessa var Sverige och 

Nederländerna. Man lyckas dock inte koppla dessa förändringar till några konkreta reformer. 

De trodde att denna utveckling berodde på minskade skillnaderna i samhället övrigt.28 

Universitets och Högskolerådet (2016) som noga följer universitetens arbete med breddad 

rekrytering konstaterade i rapporten Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper? att 

den sociala snedrekryteringen kvarstår på samma nivåer som för 10 år sedan.29 Det är 

fortfarande dubbelt så vanligt att studera vidare om man har föräldrar som har gjort det, än om 

man kommer från en icke-akademisk bakgrund. I den senaste rapporten Utbildning går i arv 

(2017) drar UHR slutsatsen att Individer från studieovana hem på mindre orter bör 

prioriteras i arbetet med breddad rekrytering, både från myndigheters, från lärosätens och 

från skolors sida.30 

 Statistiken från statistiska centralbyrån (SCB) ger stöd åt UHR:s slutsatser att det finns ett 

tydligt samband mellan föräldrars utbildningsbakgrund och vad barn väljer att studera. Till 

exempel 80 procent av elever med två högutbildade föräldrar har själva en eftergymnasial 

                                                             
25 Bengtsson, Mattias. Börjesson, Mikael, Gustavsson, Martin. Hörnqvist, Magnus. Klassamhället i den officiella 

statistiken. 2012 s. 143 
26 Ranehill, Eva. Social snedrekrytering till högre studier; En litteraturöversikt. Institutet för Framtidsstudier; 

2002:10 s.5 
27 Ibid s.3 
28 Blossfeld, Hans-Peter & Shavit, Yossi (1993) Persistent inequality: changing educational attainment in 

thirteen countries. 
29 Sjöstrand, Aleksandra. m.fl. Universitet- och högskolerådet. 2016. s.5 
30 Universitets- och högskolerådet 2017 s.37 
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utbildning. Siffran är 25 procent hos elever som har ingen förälder med gymnasial 

utbildning.31  

 

Varför Består den Sociala Snedrekryteringen? 

___________________________________________________________________________ 

Den franska sociologen Raymond Boudon (1973) menade att det finns två orsaker till social 

snedrekrytering. Den primära orsaken är att barn från högre socialgrupper generellt presterar 

bättre i grundskolan än barn från lägre sociala grupper. De primära orsakerna kan ses som ett 

resultat av socialisation, det vill säga att barnen exponeras för olika normer och värderingar 

kopplade till deras sociala bakgrund.32 Också Pehkonen (2008) menar att barns attityder 

skapas genom socialisation. Han anser även att socialisation kan användas för att aktivt 

förändra attityderna, men att denna process tar längre tid än det ursprungliga skapandet av 

dessa.33 Den sekundära orsaken innebär att även om barn från olika sociala grupper skulle 

prestera lika bra, väljer barn från den högre socialgruppen i större utsträckning att fortsätta 

sina studier.34 Robert Erikson och Jan O. Jonsson (2002) menar att dessa två grunder 

tillsammans med möjligheten för övergång till universitetet är den fullständiga förklaringen 

till social snedrekrytering.35  

Den primära orsaken är troligtvis ingenting en utomstående kan påverka, utan det är något 

som uppstår av den starka relationen mellan föräldrar och barn. Den sekundära orsaken är 

förvisso ett resultat av den primära, men den kan motverkas senare i barnens liv. Erikson och 

Jonsson (2002) menar att det finns tre förklaringar som ligger bakom den sekundära orsaken. 

Den första av dessa förklaringar kallar de sannolikheten att lyckas, och det innebär att elever 

med akademiska föräldrar har tillgång till kunskaper som är nödvändiga för framgång i 

skolan. De hänvisar till studier genomförda i USA där elevers kunskaper före och efter 

sommarlovet studerats. Resultatet var att klyftan mellan högre och lägre sociala grupper hade 

ökat under lovet. När föräldrar har genomgått en högre utbildning kan de dessutom tala om 

för barnen att det inte krävs någon exceptionell kunskap för att klara sig på universitet, vilket 

                                                             
31 Statistiska Centralbyrån. Högutbildning går i arv. 2016:10 www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Hog-

utbildning-gar-i-arv/ (hämtad 2018-01-11)  
32 Boudon, Raymond, Education, opportunity, and social inequality: changing prospects in Western society, 2. 

pr., Wiley, New York, 1974 
33 Pehkonen, E. (2008). State-of-the-art in mathematical beliefs research.  
34 Boudon, R. Education, opportunity & social inequality.  
35 R. Erikson & Jan.O. Jonsson, Can Education Be Equalized? The Swedish Case in Comparative Perspective. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Hog-utbildning-gar-i-arv/%20(hämtad
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Hog-utbildning-gar-i-arv/%20(hämtad
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avdramatiserar högre studier.36 Den andra förklaringen är av ekonomisk karaktär, och kallas 

av Erikson och Jonson för kostnader. Barn från lägre sociala klasser väljer inte högre studier 

för att kostnader under studietiden blir större för dem. Detta bygger på antagandet att barn 

från högre sociala klasser får mer bidrag från föräldrar. Den sista förklaringen är avkastning 

av utbildning vilket syftar till t.ex. förväntade inkomst. Erikson och Jonsson menar att detta är 

detsamma för alla, men att det relativa värdet varierar betydligt. Om föräldrars 

utbildningsnivå och yrke påverkar barnens mål med utbildningen kommer barn från högre 

sociala grupper sätta högre värde på universitetsutbildningen. Erikson och Jonsson (1996) 

skriver i sin bok att ekonomisk osäkerhet hos elever kan leda till ökad riskaversion. Man vill 

inte satsa på en långvarig utbildning med osäker avkastning.37  

 Även om barnen i olika sociala grupper är lika riskaversa och har lika positiv inställning till 

högre utbildning, väljer barn från de lägre sociala klasserna bort utbildningen pga. att 

kostnader är högre, samt sannolikheten att lyckas är lägre.38 Dessa tre antaganden stämmer 

överens med mönster som har varit framträdande vid besök på högstadieskolor som nämns i 

inledningen av denna uppsats. Eleverna från områden med stor andel tillhörande de lägre 

sociala klasserna har ofta dålig koll på att man kan få bidrag för att studera på universitetet. 

Och verkar tro att det krävs enastående kunskap för att klara av universitetsstudier. 

Behandlingen i denna kommer att riktas in mot dessa faktorer och försöka fylla dessa luckor 

genom information och inspiration.  

Klasstillhörighet och Social mobilitet  

________________________________________________________________ 

Innan det teoretiska ramverket ska presenteras, kommer det att redogöras för två centrala 

begrepp i uppsatsen. Därefter en diskussion om beteende och attityder. Begreppen som ska 

redogöras för är klass och social mobilitet. Inom samhällsvetenskaplig forskning är ordet 

klass gängse förekommande, trots det finns det ingen entydig definition av begreppet. Det 

som dessa olika definitioner har gemensamt är de försöker dela in människor i olika sociala 

grupper utifrån socialt, ekonomiskt eller politiskt avseende. Och majoriteten av definitioner 

bygger på Karl Marx och Max Webers definitioner av klass.39  

                                                             
36 Erikson, R. & Jonsson J. O. Varför består den sociala snedrekryteringen? S. 211-216 
37 Ibid. 
38 Ibid.  
39 Oskarson, Maria. De sociala klassernas skilda världar. S. 125 
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En annan sak som är återkommande vid klass beskrivning är strukturen. Det vanligaste är 

antingen definiera klass som hierarkiskt, där högre position i den hierarkiska trappan innebär 

mer makt. Eller så delar man in samhällen i två grupper, ägare av kapital och de som 

kapitalägare anställer.40 Den sist nämnda indelningen finns i Marx definition av klass, alltså 

kapitalägare och arbetarna. Enligt weber avgörs vilken klass man tillhör av klassituationen 

som i sin tur bestäms av faktorer som ägande, social ställning samt kontroll över ens 

förmågor. Weber delar in klasserna i ägarklasser där ägande bestämmer klassituationen, 

yrkesklasser bestäms huvudsakligen av chanserna till avyttring av varor och tjänster på 

marknaden, sociala klass som inbegriper alla klasser och där rörlighet sker mellan olika 

klasser. Det som är typiskt för klassiska teoribildningar är att det ekonomiska kapitalet ofta är 

avgörande för vilket klass man tillhör.41 Med hjälp av statistik från statliga myndigheter har 

Bengtsson m.fl. satt den teoretiska klassanalysen på prov. Det man kom fram till var att idag 

är det lika enkelt att ringa in klassamhället, men det är desto svårare att förklara orsakerna till 

klassbildningen. Detta beror på att institutionerna har slutat samla in data om klassens 

huvudområden som ekonomi och utbildning. Vilket är problematiskt eftersom deras forskning 

finner också stöd för att i dagens samhälle är det utbildningen som ligger i grund för 

klasskapande.42 Många viktiga institutioner i det svenska samhället gör klassindelningar 

utifrån utbildningsnivån.  När statiska centralbyrån delar in befolkningen i olika klasser 

använder de utbildning som vattendelare.43Ett annat exempel är hur det inom de traditionella 

professionerna som läkare och jurister utbildning alltid varit en avgörande faktor för 

bestämmande av gruppen. Inom andra yrken som till exempel företagsledning har 

utbildningen haft en mindre betydelse, men under senaste åren har utbildningen blivit allt mer 

betydelsefull även dessa yrkeskategorier. Idag innebär en högre utbildning en högre social 

position i samhället, alltså en högre klass.44  

En av nutida-tänkare Allan Ornstein, utbildningsprofessor, skrev i sin bok att klass spelar allt 

större roll idag, och det blir allt mer avgörande med tid. Det som Marx kallade för 

proletariatet kallar han för ”massan”. Med det syftar han på medelklassen eller arbetarklassen. 

Det är också den klassen som har gett mänskligheten allt av värde skriver Ornstein.45 Ornstein 

                                                             
40 Woodward, Kath. Questioning Identity Gender: Gender, Class, Nation, 08/02/2004. Taylor and Francis s.95-

96 
41 Bengtsson, M., Börjesson, M., Gustavsson, M., & Hörnqvist, M. (2012). Klassamhället i den officiella 
statistiken. Fronesis, s.137 
42 Ibid. 
43 Socioekonomisk indelning (SEI) 1982, SCB. Hämtad: www.scb.se 
44 Bengtsson, M. m.fl. Klassamhället i den officiella statistiken s.142 
45 Ornstein, Allan. Class Counts. 2007. s.3 
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skriver också att utbildningssystem i moderna samhällen är utformade för att bevara 

samhällsstrukturer. Det gör att den sociala mobiliteten i princip förblir obefintlig. Vi följer 

våra föräldrars fotspår, och det mönstret är svårt att bryta även om vi gärna tror att utbildning 

är ett sätt att öka mobiliteten. De som har akademisk bakgrund utbildar sig och de utan 

akademisk bakgrund utbildar sig inte.46 Den empiriska fakta ger stöd för detta. Hur vi än 

ändra utbildningssystemet kvarstår sociala snedrekryteringen. Ornstein har delvis rätt i sin 

slutsats. Vi ska dock inte nöja oss med sådana resonemang. Att det går öka rekryteringen av 

elever med icke-akademisk bakgrund kommer vi se ett exempel på senare i uppsatsen. Om vi 

lär oss av dessa och utformar policy utifrån dessa kan vi ändra denna trend.  

Den den allmänna beskrivningen kan vara inledning av befolkningen i olika sociala skikt, som 

även kommer användas i denna uppsats. Ett klasschema som oftast används vid indelning av 

befolkningen i olika skikt är EGP-klassificeringen. I EGP delar man in befolkningen i 7 olika 

klasser, dessa klasser skiljs åt av utbildningsnivån.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassbegreppet är ävenledes centralt när vi pratar om social mobilitet. NE definierar social 

mobilitet som individers byte av position mellan sociala skikt i samhället. Skiftet avses från 

uppväxtfamiljens position till den som man är i vuxen ålder. Hur mycket rörlighet som 

förkommer beror helt på hur snabbt samhällsstrukturer förändras.47 Ett genuint klassamhälle 

brukar beskrivas som ett samhälle där tillgångar avgör hur makten ska fördelas mellan 

                                                             
46 Ibid.  s.186 
47 Nationalencyklopedin, social rörlighet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/social-rörlighet 

(hämtad 2018-02-19) 

Klass EPG-Klassificering 

1. Högre tjänstemän och egna företagare med ”akademikeryrken  

2. Tjänstemän mellannivå 

3. Lägre tjänstemän 

4. Övriga egen företagare 

5. Jordbrukare och andra företag i primär sektor 

6. Kvalificerad arbetare 

7. Okvalificerad arbetare 
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medborgare. Ofta ses det renodlade kapitalistiska systemet som exempel på ett klassamhälle. 

Motsatsen till ett klassamhälle är ett klasslöst samhälle, som idealt kan beskrivas som ett 

samhälle med fungerade välfärdssystem där resurser omfördelas, och inkomst- samt 

egendomsklyftor är små eller obefintliga.48 De nordiska länderna i allmänhet och Sverige i 

synnerhet har länge haft en stor omfördelning av resurser mellan medborgare. Denna 

omfördelning gör gjort det möjligt för alla medborgare att ta del av utbildningssystemet. 

Därför ligger också nordiska länder i framkant när det gäller social snedrekrytering. Svenska 

välfärdsystemet skapar goda förutsättningar för eventuella klassvandrare. Men trots dem goda 

förutsättningar är det fortfarande få som gör en klassresa. Det visar prov på att enbart öka 

möjligheterna gör ingen skillnad, människor måste också exponeras för dessa möjligheter.  

Beteende & Attityder 

___________________________________________________________________________ 

Beteende och attityd är två tätt sammanvävda begrepp. Den förenklade beskrivningen av 

dessa begrepp är att beteenden handlar om människors agerande, alltså att en fysisk handling 

genomförs. Attityder däremot handlar om människors tankar. Vi kan ha positiva eller negativa 

attityder till en individ, föremål eller någons beteende. Våra beteende kan påverka våra 

tankar, och tankar i sin tur kan påverka våra beteenden. Lindahl och Stickvoort resonerar att 

människor drar slutsatser och bildar åsikter om något, beroende på hur de själva agerar i olika 

situation, alltså att det är beteendet som är grunden för människans åsikter.49Men eftersom 

dessa begrepp är så nära sammankopplade är det inte otänkbart att sambandet är det konträra.  

När vi vill att människor ska ta vara på möjligheter som samhället erbjuder, måste vi antingen 

förändra människors beteende eller deras attityder. Detta görs bäst genom att bryta normer 

och strukturer som påverkar oss. De ekonomiska teoribildning säger att människan är rationell 

och alltid väljer alternativet som maximerar nyttan. Beteendeekonomer har dock börjat se på 

rationalitet annorlunda. De menar att vi begränsas ofta från att välja det alternativet som 

maximerar vår nytta av bl.a. faktorer som social acceptans, status, vår bakgrund eller våra 

föräldrars bakgrund. Istället letar vi efter alternativ som är mest tillfredsställande för oss 

utifrån våra förutsättningar. Besluten som vi tar ramas in i den kontext vi befinner oss i. Med 

det menas att vi tar beslut utifrån informationen som är tillgänglig för oss. Ekonomisk 

                                                             
48 Nationalencyklopedin, klassamhälle. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/klassamhälle (hämtad 

2018-02-19) 
49 Lindahl, Therese. Stikvoort, Britt. Nuding: det nya svarta inom miljöpolicy?. 2015:3, FORES studie, 

Stockholm s.16 
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forskning säger också att människor är mer rädda för förluster än vinster.50 Om vi återkopplar 

dessa resonemang till vad som enligt Jonsson och Erikson är orsakerna till social 

snedrekrytering, hittar vi en eventuell förklaring till social snedrekrytering. Erikson och 

Jonsson säger att kostnaden av universitetsstudier är det samma för alla elever i Sverige. Alla 

elever har i princip samma sannolikhet att lyckas. Samt avkastningen av utbildning är det 

samma för alla. Men eftersom elever med icke akademisk bakgrund förväntar sig större 

förluster och uppoffringar än elever med akademisk bakgrund kommer de i mindre 

utsträckning välja universitetsstudier. Även om man förväntar sig samma avkastning i 

framtiden, väljer man bort universitetsstudier för att man inte tror att man kommer lyckas. 

Därför är det rationella beteendet för dessa elever att välja yrkesförberedandeprogram som de 

har fått mer information och som de vet att de klarar av. 

Elever med icke-akademisk bakgrund väljer i större utsträckning yrkesförberedande program 

även om man har lika bra eller bättre betyg än elever med akademiska bakgrund. Dessa elever 

riskerar att välja något som de inte ens tycker om pga. strukturella betingelser. Dessutom när 

vi gör ett val har det konsekvenser. T.ex. val av yrkesinriktning kommer med vissa 

strukturella betingelser som att man inte har en akademisk förmåga. Och kan betraktas som 

inte lika smart som elever med akademisk bakgrund som väljer högskoleförberedande 

program. Det är sådana fördomar som måste motverkas för att få elever med olika bakgrunder 

till universitetsstudier.  Att välja gymnasieprogram är en handling som man gör utifrån ens 

kunskap och erfarenhet. För att åstadkomma en beteendeförändring som senare leder till en 

attitydförändring måste vi få elever att välja annorlunda. Det kan man göra genom att 

informera och inspirera. Om eleverna får ökat akademiskt självförtroende kommer de i större 

utsträckning välja högskoleförberedande program. 

Studentambassadörer & Nudging 

_______________________________________________________________ 

Vilka val vi gör i livet, som t.ex. val av utbildning, kommer sällan eller aldrig inifrån oss 

själva. Enligt forskning är den främsta avgörande faktorn för val av utbildning föräldrars 

utbildnings bakgrund. Eftersom föräldrars påverkan är så stark är det inte otänkbart att även 

andra människor i vår omgivning påverkar oss i någon grad. Vi blir ”knuffade” åt olika 

riktningar hela tiden. Ibland är vi medvetna om dessa, ibland inte. Det är t.ex. inte ovanligt att 

                                                             
50 Lindahl, Therese. Stikvoort, Britt. Nuding: det nya svarta inom miljöpolicy?. 2015:3, FORES studie, 

Stockholm s.10-11 
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barn till professionella idrottare själva blir professionella idrottare. I vissa fall försöker 

föräldrar aktivt få sina barn att börja med idrotten, men i andra fall är påverkan mer diskret. 

Istället för att tvinga sina barn att spela fotboll, tar man med barnen till en fotbollsmatch och 

hoppas att barnen inspireras. Eller att man köper fotbollströjor till sina barn i syfte att 

inspirera. Inom beteendevetenskapen kallas sådan form av subtil påverkan för nudging.  

Nudging är relativt nytt begrepp inom samhällsvetenskaplig forskning, och definieras ofta 

som ett verktyg för att främja beteenden som är till nytta för enskilda individer eller för 

samhället som helhet. Inom marknadsföringen har nuging använts länge som metod, men då 

har man inte gett det någon definition. När nobelpristagare Richard H. Thaler och hans 

medförfattare Cass R. Sunstein lanserade konceptet i sin bok Nudge: Improving Decisions 

about Health, Wealth, and Happiness51 har nuding fått alltmer utrymme i den akademiska och 

politiska världen. I länder som USA, Australien och Storbritannien finns det numera statliga 

departement som aktivt arbetar med nudging som metod.52 Hur nudging används varierar 

mycket. Det finns många exempel på där nudging som metod har använts med framgång. 

T.ex. i Nederländerna på flygplatsen Schipol etsade man fast en fluga på insidan av 

pissoarerna vilket ledde till att mängden av urin utanför minskade med 80 procent.53 Ett annat 

exempel är när Clarion Sign hotell i Stockholm minskade tallrikstorlekar, det ledde till ett 

minskat matsvinn med 20 procent.54 I skolsammanhang kan vi hitta ett framgångsrikt exempel 

på nudging i San Marco high school i Texas. Det är en skola med stor andel elever som tillhör 

i gruppen icke-akademisk bakgrund. Innan införandet av nudge var det enbart en liten andel 

av deras elever som någon gång skulle studera vidare i någon form av högre studier. För att 

förändra på detta negativa mönster infördes en nudge. Denna nudge gick ut på att om elever 

från San Marco high school ville ta studenten var de tvungna att fylla i en standardiserad 

college-ansökan. Eftersom det enda som behövdes för att bli antagen till närliggande public 

college var en High-school degree och en genomförd standardiserad test, innebar ifyllandet av 

en sådan ansökan att bli accepterad till college. På så sätt skulle en collegeansökan bli en 

naturlig del av skolgången. För genomförandet av denna nudge tog skolan hjälp av en 

Community college i närheten. Eleverna hämtades under lektionstid för att träffa en studie 

                                                             
51 Thaler H. Richard, Peter, Sunstein R., Cass,  Nudge; Improving Decisions About Health, Wealth, and 

Happiness, Penguin Books, Stockholm, 2009, USA 
52 Lindahl, Therese. Stikvoort, Britt. Nuding: det nya svarta inom miljöpolicy?. 2015:3, FORES studie, 

Stockholm s.1 
53 Sommer, Jeff. ”When Humans Need a Nudge Toward Rationality”, The New York Times, Business Day, 7 feb. 

2009. http://www.nytimes.com/2009/02/08/business/08nudge.html (hämtad 2018-01-21) 
54 
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och yrkesvägledare från detta närliggande college. Studie- och yrkesvägledare gav eleverna 

information om college studier genom att måla upp en bild om löneskillnader mellan en 

grundskoleutbildad och en person som har genomgått någon form av högre utbildning.  Denna 

information ramades in med en story som passade elevernas intressen. SYV berättade 

utbildning är skillnaden mellan att äga en bil av märket KIA eller Mercedes.55 Därefter fick 

eleverna genomföra en antagningsansökan gratis, dessutom försågs eleverna med information 

om finansiellstöd under studier, och deras föräldrar erbjöds gratis skattekonsultation. Effekten 

av detta blev att från 2004–2005 procentandel som gick vidare till Texas college ökade från 

11 procent till 45 procent. Idag är det många andra skolor i USA som har infört samma 

system i sina skolor.56   

Hur skapar man en framgångsrik nudge? De flesta definitioner som användas för nudging 

kommer från Thaler och Sunstein. I en intervju säger Richard H. Thaler att det inte finns 

någon konkret mall för en bra nudge. Han säger att det antingen kan vara något som drar till 

sig uppmärksamhet eller eliminerar ett hinder. När man ska forma en framgångsrikt nudge 

måste man utgå från tre vägledande principer.  

1) Alla nudgar ska vara transparenta och aldrig vilseledande. 

2) Det ska vara lätt att ändra det förvalda alternativet, allra helst med bara ett klick. 

3) Det ska finnas goda skäl till att tro att det beteende som uppmuntras kommer att förbättra 

välfärden för dem som blir nudgade.57 

Studentambassadörerna når upp till första och tredje kriteriet utan problem. Upplägget av 

studentambassadörsbesök är både transparant och korrekt. Studentambassadörer förser elever 

med icke-akademisk bakgrund med nödvändig information, sådant som elever med 

akademisk bakgrund får hemifrån. Om dessa elever blir nudgade och väljer sedan att studera 

vidare kommer de troligtvis få en högre lön än vad de annars hade fått, vilket leder till 

förbättrad välfärd. Vad gäller det andra kriteriet är det svårt att avgöra på förhand, eftersom 

det finns alldeles för få liknande studier. Exemplet ovan med San Marco high school, är så 

nära upplägget i denna studie man kan komma. Därför är inte helt otänkbart att det förvalda 

alternativet i studien – som för en elev med icke-akademisk bakgrund är att läsa ett 

                                                             
55 Thaler H. Richard, Peter, Sunstein R., Cass,  Nudge; Improving Decisions About Health, Wealth, and 

Happiness, s.207 
56 Ibid. s. 208 
57 Mattson, Jonas. Richard H. Thaler – och nudge på svenska, Modernpsykologi.se, Vetenskapsmedia Sverige 

AB. 11. Jan. 2017 
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yrkesförberedande program – är lätt att ändra. Om studentambassadörerna lyckas motverka de 

orsaker som enligt forskningen är grunder till social snedrekrytering (se ovan), kan det ändra 

elevers beteende.  

I sin utredning Nudging – det nya svarta inom miljöpoliticy?  Utvecklar Therese Lindahl och 

Britt Stikvoort 3 principer ur Thaler och Sunstein som kan definiera en nudge:  

1) Den ska innehålla någon form av besluts-arkitektur. Alltså att individer måste ta ett beslut 

mellan olika alternativ.  

2) Nudging handlar om att förändra människors beteende, inte så mycket om deras attityder. 

Attitydförändringen kan visserligen ske, men det är inte det huvudsakliga syftet.  

3) Nudgen ska inte ha något med förbud att göra, förbjuda alternativ och respekterar 

människans fria vilja.58  

 Den första som Thaler och Sunstein kallar chocie architecture innebär att individ fattar 

specifika beslut. Dessa beslut kan påverkas av vår omgivning, men också av en 

beslutsariktekt. Med beslutarkitekt menas en individ som erbjuder olika förslag till människor. 

T.ex. en läkare som beskriver de olika behandlingsalternativen som finns att tillgå.59  

Föräldrar fungerar som beslutarkitekter för sina barn. När elever väljer utbildning efter 

grundskolan utgår de från informationen som de har fått såhär lång i livet. En elev med 

akademisk bakgrund får mer information om det akademiska valet, och en elev med icke-

akademisk bakgrund för mer information om yrkesvalet. Detta beteendemönster reproducerar 

den social snedrekryteringen i samhället. För att förändra detta mönster måste alla elever 

oavsett bakgrund exponeras för båda alternativen. När eleverna presenteras för de olika 

alternativen ska dessa ramas in så att det passar elevers intressen i målgruppen. 

Studentambassadörers besök fyller precis detta syfte. Presentationerna syftar till att förändra 

rutinbeteendet och inte elevers attityder till universitet. Genom att på rätt sätt presentera 

information tar man bort ett samhällshinder som finns där pga. strukturella betingelser.  

Studentambassadörer presenterar universitetet som ett alternativ vägval i livet och inte som 

nödvändighet eller ett måste. Som visades ovan är ungdomar från studieovana hem ofta 

oroliga över kostnader som universitetsstudier kan innebär, därutöver saknar de ofta 

                                                             
58 Lindahl, Therese. Stikvoort, Britt. Nuding: det nya svarta inom miljöpolicy?. 2015:3, FORES studie, 

Stockholm s.14 
59 Lindahl, Therese. Stikvoort, Britt. Nuding: det nya svarta inom miljöpolicy?. 2015:3, FORES studie, 

Stockholm s.14 
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akademiskt självförtroende pga. av fördomar som de har om hur en universitetsstudent ska 

vara. Det första kan enkelt motverkas med information om bidrag och CSN.  Sannolikheten 

att lyckas faktorn motverkas genom att ambassadörerna själv har samma bakgrund som 

eleverna och således fungerar som ett livslevande exempel på att man kan lyckas trots ens 

bakgrund. Därutöver berättar studentambassadörer om exempel ur deras liv när deras 

bakgrund var ett hinder, samt hur de sedan besegrade detta hinder. En nudge kan ske i olika 

karaktärer, men vanligaste är informationsgivning, inramning, feedback och sociala normer, 

förändring av fysiska miljön. Studentambassadörer är en blandning av dessa. Dels är den 

informationsgivande. Eleverna får information av alternativa vägval. Inramning påverkas av 

studentambassadörers bakgrund. Studentambassadörer berättar om en specifik händelse i livet 

som fick de att studera vidare, trots att de har den bakgrunden som de har. På det avseende 

bryter de fördomar som eleverna kan ha om universitetsstudent. Slutligen förändring av fysisk 

miljö. Människor tenderar att välja det alternativet som är mest tillgängligt. T.ex. i mataffärer 

så väljer vi oftare varor som är i ögonhöjd. Eleverna väljer det alternativet som är mest 

uppenbart för dem. Genom att göra högskolealternativet mer ”synligt” och tillgänglig för 

eleverna genom närvaro av en universitetsstudent kan man förändra beteendet. I tabell nedan 

förtydligas studiens teoretiska ramverk eller nudge.  

Nudge Studentambassadörer  

Informationsgivning – att puffa genom 

att ge människor information som gör 

människor mer benägna att bete sig på 

ett visst sätt. Ej ändra valen. 

Information om CSN, bidrag, 

ansökningsprocess, studiernas upplägg. 

Visa alternativa vägar genom personlig 

berättelse. 

Inramning – Hur alternativen 

presenteras.  

Informationen är anpassat efter 

målgruppens intressen och bakgrund.  

Feedback och sociala normer – hur det 

ser ut i samhället.  

Berätta om hur det ser ut statistiskt, 

vilket det inte behöver göra. Alla kan 

studera vidare oavsett förutsättningar.  

Förändring av fysiskmiljö – 

positionseffekten – människor 

tenderar att välja det alternativet som 

står högst upp i en lista eller längst 

ner.  

Elever väljer det alternativet som de är 

mest informerade om. Genom öka 

närvaro av universitetet, tillsammans 

med informationen motverkar 

fördomar om universitetet. Och gör det 

alternativet mer attraktivt.   
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Hypotes 

________________________________________________________________ 

Det svenska skolsystemet är utformat för att alla ska kunna ta del av den. Rent teoretiskt ges 

alla lika möjligheter att lyckas, men det är fortfarande alldeles för få som använder dessa 

möjligheter. Min hypotes är att om vi förser eleverna med nödvändig information, som de inte 

får naturligt hemifrån, kommer flera att studera på universitetet. Detta kan åstadkommas 

genom att öka närvaro av universitet i utsatta områden. Således formar jag följande hypotes:  

 

 

 

 

                                                                           

Metod 

_________________________________________________________________  

Metoddelen presenterar inledningsvis det övergripande upplägget för undersökningen. 

Därefter analyseras de olika delar av metoden mer ingående.  

 

Övergripande upplägg  

_________________________________________________________________ 

Samhällsvetenskaplig forskning handlar i stora drag om att försöka hitta samband, belägga 

samband och utreda hur olika fenomen påverkar varandra.60  Experimentell metod är det 

säkraste sättet att belägga sådana kausalsamband. Tidigare har den experimentella metoden 

mestadels använts i naturkunskaperna, men har den senaste tiden blivit allt vanligare inom 

samhällsvetenskaplig forskning.61 Min hypotes om kausalt samband mellan 

                                                             
60 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad, 5. Uppl. Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 

, s.67  
61 Falk, Armin. James J Heckman.”Lab experiments are a major 

Närvaro av universitetet i 

form av 

Studentambassadörsbesök  

Påverkar elevers beteende 

vid val gymnasieprogram   
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studentambassadörs besök och elevers attityder testas genom ett fältexperiment. I 

fältexperimentet delas deltagarna slumpmässigt in i två grupper där den ena gruppen har 

manipulerats med hjälp av studentambassadörsbesök vilket i studien kallas för nudging. 

Anledningen till valet av behandlingstyp dvs. nudging är att det stämmer överens med den 

teoretiska definitionen av studentambassadörer. En annan fördel med att använda nudging 

behandlingar är att det är nära verkligheten, och strider inte mot deltagarnas viljor eller 

uppfattningar. En behandling som är motsatsen till nudging skulle vara en presentation där 

man säger till eleverna att universitetet är en väg man måste ta i livet. Ett sådant budskap 

skulle troligtvis väcka irritation bland eleverna.  Effekter av manipulationen studeras sedan 

med hjälp av en enkätundersökning. Enkätundersökningen har använts för att kartlägga 

förändrade attityder hos urvalet till följd av manipulationen. Slutligen har resultaten från 

analyserats för att framlägga bevis för eventuella kausala samband som uppstått till följd av 

manipulationen. 

 

Experimentdesign  

_________________________________________________________________ 

Hur vet vi att x påverkar y och inte tvärtom? John Stuart Mill menade att det finns ett 

kausalsamband om (1) orsak föregår verkan; (2) orsaken är relaterad till verkan och; (3) vi 

inte kan hitta någon annan plausibel förklaringsfaktor till effekten annat än vår 

förklaringsvariabel. Som nämns ovan är experiment kanske den bäst lämpade metoden för att 

belägga sådana kausala samband.62 När värdena på x är helt slumpmässiga kan vi utesluta att 

andra variabler har påverkat den oberoende variabeln, och om ingenting relevant kan påverka 

den oberoende variabeln då kan vi utesluta att orsakriktningen är omvänd, eller att samband vi 

hittat är spuriösa.63  

Det finns fyra olika varianter av experimentella design (1) endast-efterdesign, (2) före-

efterdesign, (3) kombinerad modell och (4) kumulativ design med två behandlingar. Det 

förstnämnda går ut på att det enbart görs en mätning i studien efter behandlingen av 

experimentgruppen. För att en sådan design ska vara framgångsrik krävs det att 

                                                             
source of knowledge in the social sciences”. I: science 326.5952, s. 535–538.  
62 William R.Shadish, Thomas D. Cook, Donald T. Campell; Experimental And Quasi-Experimental Designs For 
Generalized Causal Inference, (Boston, 2002)  
63 Peter Esaiasson m.fl. Metodpraktikan; Konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 339 (Stockholm, 
2017) 
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randomiseringen av grupper har lett till att experiment- och kontrollgruppen är så lika som 

möjligt på både observerbara och icke-observerbara egenskaper. Fördelen med ett sådant 

upplägg är att det endast krävs en datainsamlingsomgång. Nackdelen är att vi inte kan vara 

helt säkra på att skillnader mellan grupperna har orsakats av vår behandling.64 Alternativet 

skulle vara att använda sig av någon av de andra designerna. Före-efterdesignen ger oss 

möjlighet att kartlägga systematiska skillnader mellan grupper innan behandlingen, och på så 

sätt skulle vi kunna ta hänsyn till dessa i efterhand i analysen. Problemet med före-efterdesign 

är att vi kan leda deltagarna i en viss riktning. Detta gör att vi kan injicera en oberoende 

variabel som kan påverka utfallet och snedvrida resultaten. Detta skulle vara direkt skadligt i 

min studie. De två sistnämnda metoderna är kombinationer av första två designer. Eftersom 

de två sistnämnda kräver mer tid och resurser kommer jag inte ha möjlighet att genomföra 

dessa inom ramen för denna uppsats. Av resurs- och tidsmässiga skäl samt för att undvika 

problemet med att påverka deltagarnas tankar kommer jag att använda mig av endast-

efterdesignen.  

Endast-efterdesign 

                                T1            T2 

Kontrollgrupp     M 

Experimentgrupp     B    M 

 B= Behandling, M=Mätning, T=Tidpunkt65 

 

Enkätundersökning 

___________________________________________________________________________ 

Att välja datainsamlingsmetod innebär att man får göra en rad överväganden. Olika 

datainsamlingsmetoder har olika för- och nackdelar. Eftersom detta är ett kort projekt så är 

tiden en avgörande faktor vid val av datainsamlingsmetod. Enkätstudier gör det möjligt att 

snabbt samla in information över en relativt stor population. Dessutom är enkätundersökning 

lukrativ för att undersöka attityder och inställningar mot t.ex. universitetet, och för att belägga 

kausala samband mellan orsak och verkan t.ex. studentambassadörsbesök effekt på elevers 

                                                             
64 Ibid. s.344  
65 Esaiasson m.fl. Metodpraktikan. S. 345 
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gymnasieval. Andra fördelar med enkätstudier är att eleverna får mer tid att tänka genom 

frågor. Dessutom minskar risken för forskarpåverkan. Utöver det är den formaliserade 

strukturen på enkäter att föredra för det underlättar analysprocessen, eftersom alla 

respondenter får exakt samma frågor.  

Precis som med alla andra datainsamlingsmetoder finns flera nackdelar med enkätstudier. 

Enkätstudier ger oftare ett större bortfall än andra datasamlingsmetoder. För att motverka 

nackdelar som kommer med enkätundersökning krävs ett omsorgsfullt arbete med frågor. 

Frågorna ska vara enkla och väl genomarbetade. Språket och layouten måste anpassas till 

personer som svarar på enkäten. För att försäkra sig om att enkäten fångar upp det som den är 

ämnad att fånga upp kommer en av klasserna på skolan användas för pilotstudie enkäterna 

delas ut i klasserna som ingår i studien.  

 

Social Desirability bias  

___________________________________________________________________________ 

Social desirability bias är ett vanligt förekommande problem vid enkätundersökningar. Detta 

fenomen går ut på att respondenter är ofta ovilliga eller oförmögna att svara sanningsenligt på 

frågor med känslig natur. Människor försöker istället framställa sig själv i ett mer fördelaktigt 

ljus, och besvara frågorna på ett sätt som tillfredsställer forskare eller försöksledare. Detta gör 

att resultaten blir systematisk snedvridna mot det som av respondenten upplevs vara korrekt 

eller socialt önskvärt. Detta innebär att resultaten blir spuriösa eller rent av felaktiga.66  

Ett sätt att handskas med social desirability bias är att undvika frågor som kan upplevas 

känsliga. Sådana frågor kan handla om inkomst, kriminalitet, sexuella förhållanden.67 I min 

enkät så saknas känsliga frågor som vanliga fall leder till svar som inte stämmer överens med 

verkligheten. Det finns dock frågor som är ”lite” känsliga. En fråga om huruvida man tänkt att 

studera vidare kan hos vissa respondenter uppfattas som känslig och kan besvaras på ett sätt 

som är social önskvärt. För att töja ut gränsen för vilken fråga som kan upplevas som känsligt 

har anonymitet utlovats. I följebrevet har jag varit tydlig med att ingen annan än jag själv 

kommer ha tillgång till svaren, och att svaren inte kommer användas till annat än forskningen. 

Dessutom, för att ytterligare minska risken för socialt önskvärda svar, har jag inte varit 

                                                             
66 Fisher, Robert J. 1993. Social Desirability Bias and the Validity of Indirect Questioning. Journal of 

Consuming Research 20 (2): 303-315 
67 Ejlertsson, Göran. Enkäten i praktiken en handbok i enkätmetodik, S.58 
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delaktig vid utdelande av enkäterna till eleverna, utan givit lärarna på skolan det ansvaret 

istället. Det gör att eleverna varken bli påverkade av min närvaro, eller kan göra kopplingen 

mellan studentambassadörsbesök och enkäten. Andra åtgärder som har vidtagits är t.ex. att 

forskarens namn inte står på enkäten, på så sätt kan inte eleverna koppla undersökningen till 

Esmeralda. Dessutom väntade jag 2 veckor efter sista genomförda besöket innan jag 

påbörjade insamlandet av data; detta för att ytterligare distansera Esmeralda från 

enkätundersökningen.   

 

Operationaliseringar  

___________________________________________________________________________ 

Precis som i alla andra samhällsvetenskapliga studier är operationaliseringar viktiga i 

experimentella studier. Målet med denna studie är att fånga in subjektiva egenskaper hos 

respondenter. För det ska de teoretiska definitionerna operationaliseras om till mätbara 

indikatorer. Viktigaste begreppen som måste operationaliseras är närvaro av universitet samt 

attityder eller ambitioner att studera på ett universitet.  

 Studentambassadörsbesök består av en personlig berättelse av ambassadörens väg till högre 

studier. Vanligtvis genomförs besöken av två ambassadörer, men vad gäller klasserna som 

tillhör behandlingsgruppen i denna studie var det bara jag som närvarade för att se till att alla 

får liknande behandling. Presentationen upplägg var anpassad för gruppen som denna studie 

vänder sig dvs. icke-akademiskbakgrund. Inledningsvis fick eleverna en personlig berättelse 

om min väg till universitetet. Berättelsen fylldes med exempel från mitt liv som var ämnade 

att styrka faktum att jag har icke-akademiska bakgrund. Bland annat använde jag exempel ur 

mitt egna liv för att visa hur vi alla får olika förutsättningar beroende av våra bakgrunder. 

Vissa får mer stöd hemifrån med läxorna än andra. Besöket avslutades med inspirerande 

resonemang som att man inte ska ge upp, man tar olika lång tid att utvecklas. Därefter fick 

eleverna lite allmän information om universitet. Bland annat förklarades 

ansökningsprocessen, kursens upplägg, vad det är som krävs att studera vidare etc. Hela tiden 

försökte jag förankra informationen till gymnasieval. Elever som inte tänkt att studera vidare 

har ofta valt program med yrkesinriktning som till exempel fordon och transport. I 

presentationen använde jag praktiska program som exempel för att nå framtill den önskade 

gruppen. Jag berättade att även om man valt program med yrkesinriktning kan man alltid 

utöka sina kunskaper i det yrkesområdet på en högskola; om man är intresserad av hur 
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kullager fungerar kan man läsa en 7,5 hp om mekanik på universitetet. Slutligen fick eleverna 

ställa frågor om universitetet, gymnasiet och om mina berättelser. Upplägget på presentationer 

syftar till att fylla kunskapsluckor, och öka elevers tro på sig själva.  

Studentambassadörspresentationer används som operationaliseringen av närvaro av 

universitet.68  

 

Elevers olika beteenden vid gymnasieval och ambitionen att studera vidare operationaliseras 

genom frågor om gymnasieval. I en av frågorna fick eleverna gradera sina gymnasieval från 

1–3. Där 1 är första valet, 2 andra valet och 3 tredje valet. Om elever har valt traditionella 

högskoleförberedande program betyder det att de har positiv inställning till högre studier, och 

väljer man program som leder till en yrkesexamen tyder det på att man inte har ambitionen att 

studera vidare. Sedan ska dessa svar analyseras för att se om det finns några skillnader mellan 

experiment- och kontrollgruppen. Om randomiseringsprocessen har lyckats och 

experimentgruppen i större grad väljer högskoleförberedande i någon av sina val kan vi 

eventuellt dra slutsatsen att de inspirerats av studentambassadörsbesök. Troligtvis kommer 

studentambassadörsbesök ha mindre effekt på elevers första val eftersom det där finns andra 

krafter som har större påverkan, som föräldrars utbildningsnivå, boendeort, etnicitet, kön etc. 

Det mesta av forskningen visar att vi blir starkt påverkade av våra föräldrars 

utbildningsbakgrund.69 Erikson och Jonsson visar i sin forskning att det dels beror på att man 

inte har nödvändig information om universitetet. Det gör eleverna från icke-akademisk 

bakgrund har förutfattade meningar om universitetet som att det krävs exceptionell talang för 

att klara sig på universitetet.70 Om eleverna får ta del av studentambassadörs besöken och ser 

att alla har en möjlighet oavsett förutsättningar, så finns det en liten chans att de ändra sina 

andra och tredje val, mindre troligt att de ändrar sitt första val.  

Sedan ska randomiseringsprocessen testas. Här syftar jag på det som i samhällsvetenskaplig 

metod kallas för random assignment och inte random selection. Det förstnämnda syftar till 

indelningen av analysenheter till experiment- respektive kontrollgrupp. Det senare handlar om 

slumpmässigt urval av analysenheter, som nämns tidigare studien finns det varken tid eller 

resurser inom ramen för denna studie att utföra ett sådant.71 Test för random assignment görs 

                                                             
68 Esaiasson m.fl. Metodpraktikan, s. 341 
69 Universitets- och högskolerådet 2017, Utbildning går i arv. S.5 
70 Erikson, R. & Jonsson J. O. Varför består den sociala snedrekryteringen? 
71 Esaiasson m.fl. Metodpraktikan, s.95 
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genom frågor som inte har påverkats av behandlingen. Om det har varit en lyckad 

randomisering kommer eleverna har liknande fördelning på dessa faktorer. Detta görs genom 

frågor om kön, vilket år man är född och hur man bor. Dessutom kommer det ställas en rad 

frågor om föräldrars yrke och utbildning för att se om gruppen har den önskvärda 

sammansättningen. 

Slutligen ska det göras en stimulikontroll för att kontrollera om manipulationen har fungerat 

på ett önskvärt sätt.  Detta kan uppnås genom att ställa frågor som: När hörde eleverna senast 

om universitetet? Eller en fråga som bygger på fakta från min presentation: Vet eleverna hur 

man söker sig till universitetet? Dessutom frågas även vem eller vart eleverna senast fått 

informationen om. Uppger eleverna studentambassadörsbesök då förstärks vår tes att 

manipulationen ligger bakom elevers förändrade attityder mot universitetet.  

 

Variabler 

___________________________________________________________________________  

I enkäten används två frågor för att mäta skillnaden mellan grupperna gällande inställning till 

universitetsstudier, alltså studiens beroende variabler. Den ena frågan är Kommer du någon 

gång att studera på ett universitet eller högskola? Eleverna får antingen svara JA eller Nej på 

frågan. I den statistiska analysen är svaren kodade som en dummyvariabel 1 för JA och 0 för 

NEJ. Den andra frågan var Om du skulle välja gymnasium idag, vilka program skulle vara 

dina 3 första? Eleverna fick i uppgift att skriva in 1 i sitt förstaval, 2 i sitt andraval och 3 i sitt 

tredjeval. Den ursprungliga tanken var att mäta skillnader mellan gymnasieval 2 och 3 hos 

grupperna. Det är mer sannolik att elevers gymnasieval 2 och 3 påverkas av 

studentambassadörsbesök än första valet eftersom dessa inte är lika avgörande för deras 

framtid. Det första valet visas i tidigare forskning kommer till via socialisation med föräldrar i 

tidigt stadie av barnens liv. Dessvärre blev bortfallet i gymnasieval 2 och 3 alldeles för stort 

(se tabell nedan), av den anledningen kommer gymnasieval 1 användas som beroende variabel 

istället. Gymnasieval 1 är också kodade som en dummyvariabel. Om eleven har valt något av 

de traditionella högskoleförberedandeprogram 1 och yrkesförberedandeprogram 0.  

Förklaringsvariabler i studien är kön, föräldrars utbildningsnivå och behandlingsvariabeln. 

Kön används ofta som en förklarande variabel i studierna eftersom det nästan alltid har effekt 

på beroende variabel i regressionsanalys. Därför kommer det även i den här studien användas 
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som förklarandevariabel.72 Baserat på tidigare forskning är Föräldrars utbildningsnivå den 

viktigaste variabeln och förväntas ha störst effekt på studiens beroende variabel. Den är kodad 

som följer; 1 om minst en förälder har genomfört eftergymnasial utbildning, och 0 om 3 årig 

gymnasieutbildning är föräldrars högsta utbildning. Den tredje kontrollvariabeln, även den en 

dummyvariabel, är treatment variabel. Den är kodad 1 för behandlingsgruppen och 0 för 

kontrollgruppen. 

Urval 

___________________________________________________________________________ 

Ett framgångsrikt experiment är beroende av en väl genomförd randomisering. Endas-

efterdesign som studien använder sig av, har sin största nackdel i osäkerheten kring huruvida 

det är vår behandling som orsakar skillnaderna mellan grupperna. Det ultimata vore att 

studera flera analysenheter för att öka styrkan i den statistiska analysen. Men inom ramen för 

denna uppsats finns det inte tillräckligt med tid och resurser för att studera flera analysenheter, 

därför kommer valet av analysenhet göras strategiskt. För det strategiska urvalet har Mills 

Method of diffrence använts. Method of difference innebär att fallen som väljs ska vara så lika 

som möjligt av alla avseenden, förutom vår behandlingsfaktor. Om det fåtalet analysenheter 

som ska vara med i studien hade valts slumpmässigt riskerar man studera en skola som redan 

har en stor andel elever som har en positiv inställning till universitetsstudier.  Således för att 

behandlingen ska ha den önskade effekten krävs det en stor andel elever i både 

behandlingsgruppen och kontrollgruppen har icke-akademisk bakgrund.  

För det strategiska urvalet har statistik från Uppsala kommun samt statistiska centralbyrån 

använts. Enligt områdesfakta från Uppsala kommun har 56 % av eleverna på Ärentunaskolan 

föräldrar med icke-akademiskbakgrund.73 Dessutom rapporterade SVT att i våras saknade 22 

% av eleverna behörighet till gymnasiet på Ärentunaskolan.74 Av dessa anledningar har jag 

valt att studera eleverna på Ärentunaskolan.  

 Ärentunaskolan har 5 klasser i årsklass 9, dessa har delats in i två grupper. 2 klasser som har 

utsatts för behandling, och 2 klasser som inte har utsatts för behandling, alltså en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp. Den femte klassen har använts för en pilotstudie och 

                                                             
72 Esaiasson m.fl. Metodpraktikan,   
73 Statistikenheten, Kommunledningskontoret, Uppsala kommun. 2016. 

https://www.uppsala.se/contentassets/f09f9e6b994f41408c66064a2da8470b/omradesfakta-2016.pdf 
74 Elfström, Calle. ”Behörighet till gymnasiet skiljer stort på Uppsalaskolor” SVT Nyheter, Uppsala. 4 december 

2017. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/behorighet-till-gymnasiet-skiljer-stort (hämtad 2017-12-12) 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/behorighet-till-gymnasiet-skiljer-stort
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räknas inte med i slutresultaten. Fördelningen gällande vilka klasser utsätts för behandling har 

däremot gjorts slumpmässigt dvs. random assignment, för att skapa grupper som i 

utgångsläget är så identiska som möjligt på alla observerbara och icke-observerbara 

egenskaper.75 Därefter har det skapats variation i den oberoende variabeln genom att utsätta 

experimentgruppen för behandling. Behandlingen består av studentambassadörs besök som 

jag har varit närvarande på för att säkerställa att alla grupper vår så identisk behandling som 

möjligt.  

 

Bortfall 

___________________________________________________________________________ 

Bortfall innebär problem för enkätstudier eftersom det kan i analysen leda till felaktiga 

slutsatser. I enkätstudier förkommer det både extern och inter bortfall. Det externa bortfallet 

innefattar respondenter som vägrar att delta, eller av olika anledning inte kan delta i 

undersökningen. Det interna bortfallet syftar till dem icke-besvarade frågor i enkäten. Olika 

undersökningsmetoder är olika bra på att hantera bortfallet.  I t.ex. intervjustudier är det 

enklare att handskas med bortfall, för då kan man fråga respondenter direkt varför de vägrar 

svara, eller hoppar över vissa frågor. Och sedan förändra dessa frågor för att i fortsättningen 

undvika bortfall. Personer som vägrar besvara eller hoppar över vissa frågor är viktiga att få 

med i undersökningen just av den anledningen. De skiljer sig från andra respondenter i 

bemärkelse att de vägrar svara på frågor och kan inte ersättas med andra respondenter76.  

Ett första steg i att undvika bortfall vid enkätundersökningar är noga genomarbetat 

frågeformulär. Man ska försöka undvika t.ex. tvetydiga eller krångliga frågor. För att undvika 

sådana frågor har jag tagit hjälp av tidigare forskning, samt konsulterat med personer som har 

gjort liknande undersökningar. Dessutom har en av klasserna på skolan använts för ett 

pilottest. Efter pilottestet frågade jag lärare om det hade uppstått några tvetydigheter. 

Eftersom jag inte hade tid att ändra de få problem som uppstod informerade jag 

klassföreståndare som delade ut enkäten om hur de skulle hantera dessa tvetydigheter. Nästa 

steg är att övertyga respondenter att besvara frågorna. P.g.a. det fåtalet analysenheter är det av 

stor vikt att så många som möjligt i de utvalda klasserna svara på enkäten. Uteblivna svar i 

denna studie kommer undvikas genom att läraren tar ansvar för att enkäterna ska fyllas i. I de 

                                                             
75 Esaiasson m.fl. Metodpraktikan, s.95 
76 Ejlertsson, Göran. Enkäten i praktiken en handbok i enkätmetodik, s.22 
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klasser som undersökning genomförs har lärarna gått med på att dela ut enkäterna i början på 

lektionerna. Det gör att eleverna inte känner sig stressade och tar sig tid att fylla i enkäten. En 

annan åtgärd för att ytterligare öka svarsfrekvensen har jag utlovat att skänka 5 kr till UNHCR 

per ifylld enkät. På grund av att mitt urval klasser inte är så stort behöver jag få ett så stort 

antal svarande som möjligt. Något annat som kunde snedvrida resultaten är att i 

experimentgruppen fanns det personer som inte närvarade under studentambassadörsbesöken. 

Enligt närvarolistan var det 4 personer i experimentgruppen närvarande vid 

enkätundersökningen som saknades när behandlingen genomfördes. Detta är för litet för att ha 

någon påverkan på resultaten. Åtgärder som togs för att minska det externa bortfallet gjorde 

att det blev nästan inget externt bortfall. I tabellen nedan redovisas det interna bortfallet i de 

olika grupperna.  

 

Variabler 

       Behandlad grupp             Kontroll grupp 

Inkluderat Exkluderat Inkluderat Exkluderat 

 N % N % N % N % 

Treatment 42 100 0 0 48 100 0 0 

Gymval1 42 100 0 0 47 97,9 1 2,1 

Gymval2 35 83,3 7 16,7 46 95,8 2 4,2 

Gymval3 33 78,6 9 21,4 44 91,7 4 8,3 

Ambition 37 88,1 5 11,9 47 97,9 1 2,1 

Kön 42 100 0 0 48 100 0 0 

Föräldrars utb. 37 88,1 5 11,9 42 87,5 6 12,5 

 

 

Det interna bortfallet i enkätundersökningen redovisas både i absoluta tal och andel i procent. 

Variabler som presenteras är de viktigaste i min undersökning. Den ursprungliga iden, för att 

mäta effekter av behandlingen, var att använda mig av variabler gymval2, gymval3 och 

ambitionsvariabel. I variabel gymval2 blev det interna bortfallet 16.7% och i variabeln 

gymval3 21,4%. Dessa bortfall kan förklaras med att många av eleverna har bestämt sig för 

ett val och är säkra på att de kommer in på sitt förstaval, därför har de valt att lämna dessa 
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tomma. Bortfallet i dessa variabler i kontrollgruppen är något mindre. Men det totala 

bortfallet är alldeles stort och riskera förvanska resultaten. Därför kommer jag istället använda 

gymval 1 och ambitions variabel som mina beroende variabler. Som oberoende variabler i 

analys kommer variabler kön, föräldrars utbildning och treatment att användas.  

 

RESULTAT 

___________________________________________________________________________ 

I följande avsnitt kommer resultaten från undersökningen att redovisas. Data som redovisas 

kommer användas för att besvara frågan om hur närvaro av universitetet ökar ungdomar 

intresse för högre studier, samt testa min hypotes. Inledningsvis presenteras resultaten från 

frågorna som var ämnade för kontroll av randomiseringsprocessen. Detta görs med hjälp av 

statistisk analys i SPSS. Därefter testas effekter av manipulationen. Och slutligen presenteras 

resultaten på gymnasievals frågor som är ämnade för att besvara hypotesen. 

Randomiseringskontroll  

___________________________________________________________________________ 

Det bästa hade varit att göra ett slumpmässigt urval av analysenheter, men pga. resurs- och 

tidsbrist gjordes ett statistiskt urval istället. Det strategiska urvalet av skola gjordes utifrån 

statistik från statistikenheten i Uppsala kommun, samt statistik från statistiska centralbyrån.77 

Valet av analysenhet föll på en skola som historiskt alltid haft en stor andel elever med icke-

akademisk bakgrund. Detta urval kommer öka chansen att testa elever med rätt bakgrund. En 

rapport från lokala nyheter har också gjort gällande att den utvalda skolan tillhör en av 

skolorna i Uppsala kommun med lägst antal elever som klarar av gymnasiebehörighet. Vilka 

klasser som skulle hamna i experimentgruppen respektive kontrollgruppen bestämdes av 

slumpen. Jag skrev till skolorna om studien och efter det fick jag tider för besök i klasser i den 

ordningen som studie- och yrkesvägledare bestämde. I Ärentunaskolan blev 9A och 9E 

experimentgruppen, medan 9B, 9C hamnade i kontrollgruppen. Den femte och sista klassen 

användes för pilotstudien.  

                                                             
77 Statistikenheten, Kommunledningskontoret, Uppsala kommun. 2016. 
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Enligt Esaiasson et al. är den nedre gränsen hur många deltagare som ska ingå respektive 

grupp i en experimentell studie 30–40 deltagare.78 Enkätstudien gav 42 svar ifrån grupperna 

tillhörande experimentgruppen, samt 48 svar från grupperna tillhörande kontrollgruppen. 

Enkätstudien har således genererat tillräckligt många svar för en meningsfull statistisk 

analys.79  Det är också önskvärt att båda grupperna har relativt hög andel elever från icke-

akademiskt hem.annars riskerar man att behandlingen har liten eller ingen effekt.  

Tabell 1. Fördelning utbildning & kön 

 Behandlad grupp Kontrollgrupp 

Andelen män 45,2(19) 56.3(20) 

Andelen med icke akademisk bakgrund 42,9(18) 25(12) 

 *Absoluta tal i parenteser 

Som det illustreras i tabellen ovan har randomiseringen lyckats gällande fördelningen mellan 

könen. Könsfördelningen i experimentgruppen är 45,2% män och 42,9% är kvinnor. Resten 

av gruppen har valt annat eller avstått att svara på frågan. I kontrollgruppen utger 56.3 % att 

vara män och 41,7 % kvinnor. Gällande akademisk bakgrund har randomiseringen varit 

mindre lyckad. I den behandlade gruppen är fördelningen relativt väl fördelat där 42,9% 

elever har föräldrar med icke-akademiskbakgrund och 45,2% har föräldrar med akademisk 

bakgrund. I kontrollgruppen är siffran 25 % för icke-akademisk bakgrund, och 62,5% för 

akademiskbakgrund. Skillnaden mellan grupperna gällande kontrollvariabeln akademisk 

bakgrund är statistisk signifikant. Detta innebär att randomiseringen inte har varit 

tillfredställande, och resultaten riskerar att visa mindre effekt av vår behandling än vad det 

skulle varit med bättre fördelning.    

 

 

 

 

 

                                                             
78 Esaiasson m.fl. Metodpraktikan, s. 347 
79 Ibid. s. 332 
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Manipulationskontroll  

___________________________________________________________________________ 

Eftersom denna studie var endast-efterdesign genomförs en manipulationskontroll. Vid andra 

experimentella upplägg kontrollerar vi för detta innan vi genomför studien. Syftet med en 

manipulationskontroll är att ta reda på om eventuella skillnader mellan grupperna har uppstått 

av manipulationen, eller om dessa hade funnits där oavsett. För att genomföra en sådan 

kontroll kan man ställa frågor om deltagarna minns någon detalj som ingick i behandlingen.80 

För att se om manipulationen hade någon effekt lades in några kontrollfrågor sist i enkäten. 

Kontrollfrågor var När fick du information om universitetet senast? samt Vem fick du 

information ifrån? Om eleverna var med på behandlingen så är tanken att de ska kunna 

antingen nämna vart dem fick information senast eller i alla fall peka ut tidpunkten för 

behandlingen. 

Tabell 4: När fick du information senast? 

 

 

 

Behandlad grupp 

 

Kontroll grupp 

Mindre än 1 vecka sedan 4,8(2) 20,8(10) 

1-4 veckor sedan 40,5(17) 16,7(8) 

1 månad sedan 7,1(3) 10,4(5) 

1-12 månader sedan 23,8(10) 12,5(6) 

1 år sedan - -  

Mer än 1 år sedan 9,5(4) 6,5(3) 

Aldrig fått 14,3(6) 29,2(14) 

 

Innan analysen av tabellen är det bra att känna till att enkätstudien genomfördes 5 veckor efter 

besöket i den första gruppen, och 2 veckor efter besöket i den andra gruppen. Tabellen ovan 

visar att i den behandlade gruppen så har 40,5% av eleverna fått informationen inom 

intervallet 1–4 veckor innan enkätundersökningen och 23,8% har fått information 1–12 

månader sedan. Även om Esmeralda nämns enbart 9 gånger så sammanfaller dessa intervaller 

                                                             
80 Esaiasson m.fl. Metodpraktikan,  s.344 
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med studentambassadörs besök. Alltså nästan 70 % har angett rätt tidpunkt. Dessutom om vi 

jämför med kontrollgruppen är det betydligt mindre som har angett att de fått information om 

universitetet vid dessa tidpunkter. I kontrollgruppen har 20,8% fått information en vecka 

innan enkätundersökningen, anledningen till detta är gymnasiemässan som ägde rum samma 

vecka som enkätundersökningen. En annan viktig siffra i tabellen är procentandel för 

svarsalternativet aldrig fått. I kontrollgruppen anger 29,2 % av eleverna att de aldrig fått 

information om universitetet, medan siffran är 14,3 för den behandlade gruppen. Fler elever i 

behandladegruppen har fått information än kontrollgruppen, och elever i den behandlade 

gruppen lyckas även peka ut tidsintervall som överensstämmer med studentambassadörs 

besök. Därför kan manipulationskontrollen ses som positivt, behandlingen har haft den 

önskade effekten. Det är också värt att nämnas att effekten av behandlingen avtar med tiden. 

Första gruppen som hade besök 4 veckor innan enkätundersökningen nämnde inte Esmeralda 

en enda gång, medans den andra gruppen som hade besök 2 veckor innan 

enkätundersökningen skrev Esmeralda 9 gånger.   

                    

Enkätsvar 

___________________________________________________________________________ 

I denna del presenteras resultaten från frågor som var ämnade att mäta behandlingens effekter. 

Frågor som användes för att mäta dessa effekter var. Tror du att du någon kommer studera på 

ett universitet eller högskola? Svaren på denna fråga utgör ambitions variabeln. Den andra 

frågan var Om du skulle välja gymnasium idag, vilka skulle vara dina tre första val? Min 

hypotes var att elever som har träffat en studentambassadör har större ambitioner att studera 

vidare och i större utsträckning väljer högskoleförberedande program som sitt andra eller 

tredje val.  Tyvärr blev bortfallet i gymnasieval 2 och 3 alldeles för stort, därför används 

gymnasieval 1 tillsammans med ambitions variabel som beroende variabel istället. 

Användandet av gymnasieval 1 som beroende variabel förväntas ytterligare minska effekten 

av behandlingen. Det tillsammans med att randomiseringen misslyckas kan leda till att effekt 

underskattas. Nedan presenteras två regressionsanalyser för att undersöka vilken effekt 

studentambassadörs besök har haft på elevers beteendemönster.  
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Tabell 1. Regression av attityder till högre studier(ambition)  

Modell                                     (1)                      (2)                     (3)                 (4)                      (5) 

Treatment                                  0,103                      -                                                 0,235***            0,241***                  

                                                   (1,045)                     -                                                (2,337)                 (2,417)  

Föräldrars utbildning                    -                        0,309 ***                                   0,360 ***            0,373***                                                      

                                                                                  (2,990)                                         (3,506)                (3,651)             

Kön                                                  -                                                   -0,098                    -                       -0,128 

                                                         -                             -                    (-1,122)                  -                       (-1,5) 

Konstant                                      0,681                    0,517               0,783                0,380                     0,442 

                                                     (10,411)               (6.395)               (11.108)         (3,870)                  (4,179) 

Observationer                              83                           74                       83                    74                        74 

R^2                                                 0.001                     0.97                   0.003             0.149                  0.163 

 

*t-värden i parenteser   
 

I den första regressionsanalysen används ambitionsvariabel som beroende variabel. Modell 

(1) i tabellen ovan är en bivariat regressionsanalys och visar att behandlingsvariabel treatment 

har en positiv effekt på beroende variabel ambition. Detta innebär att ett skalsteg på 

treatment-variabeln från 0 till 1 ökar ambitionen att studera vidare med 0,103 skalsteg. Det 

ska noteras att sambandet inte är statistiskt signifikant, det innebär att det positiva sambandet 

kan vara slumpmässigt. Modell (2) testar effekten av föräldrars utbildningsnivå på elevers 

ambitioner. Enligt tidigare forskning är det den faktorn som mest påverkar elevers val, därför 

är inte så oväntat effekten statistiskt signifikant på 99 procentig säkerhetsnivå. Modellen visar 

att ju längre utbildning föräldrar har desto större är sannolikheten att barnet tänker studera 

vidare. Även resultaten från modell (3) bekräftar resultaten från tidigare forskning. Att 

kvinnor i större uträckning väljer att studera vidare har länge varit ett faktum. Senaste 

statistiken från SCB visar att en större andel av studerande i Sverige är kvinnor både gällande 

in- och utrikesfödda.81 Regressionskoefficienten -0,098 säger oss att män i genomsnitt är 

0,098 skalsteg mindre benägna att studera vidare på universitet.  

                                                             
81 SCB, Enhet för statistik om utbildning och arbete (2015)  
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Eftersom slumpen inte har gett oss den önskvärda gruppsammansättningen är test för andra 

eventuella förklaringsvariabler viktigt. I modeller (4) och (5) som är multipla 

regressionsmodeller görs ett test för utbildningsnivå respektive kön. I modell (4) vid test för 

variabeln föräldrars utbildningsnivå förstärks det ursprungliga sambandet från modell (1). Det 

innebär att treatment variabel har nu statistisk signifikant effekt på elevers ambitioner. 

Behandlings variabeln är alltså positiv och statistiskt signifikant när behandlingsgruppen och 

kontrollgruppen är lika för de oberoendevariablerna kön och utbildning, dvs. när de 

konstanthålls på samma värden för kön och utbildning. Modeller (4) och (5) ger oss därmed 

mer trovärdiga resultaten än bivariata analysen i modell (1). 

Tabell 2. Regression av attityder till högre studier(Gymval1)  

Modell                                     (1)                    (2)                     (3)                 (4)                        (5) 

Treatment                                  0,19                      -                                                0,280 ***               0,289***                  

                                                   (1,911)                   -                                                (2,745)                  (2,898)  

Föräldrars utbildning                     -                     0,285***                                   0,350***                0,383***                                                      

                                                                                (2,662)                                         (3,322)                  (3,682)              

Kön                                                    -                                               -0,127                    -                        -0,181 

                                                        -                         -                       (-1,476)                  -                        (-2,165) 

Konstant                                      0,617                 0,552                  0,786              0,378                     0,460 

                                                     (8,916)              (6.503)             (10.711)            (3,663)                   (4,273) 

Observationer                              88                         77                    83                      77                          77 

R^2                                                 0.029                  0.073               0.003                  0.147                  0.187 

Regressionsstandardfel             0,474                   0,457            357             0,438              0,428 

*t-värden i parenteser   

 

I den andra regressionstabellen används gymnasieval 1 som beroende variabel. Utfallet 

överensstämmer med resultaten från den första regressionsanalysen. Treatment-variabeln har 

återigen en svag positiv effekt på beroende variabeln. Och precis som den första 

regressionsanalysen vid en multivariatanalys förstärks det ursprungliga sambandet från 

bivariata analysen. Båda tabeller mäter samma sak, eftersom resultaten från båda tabellen 

överensstämmer med varandra innebär att resultaten förstärker varandra. 
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Diskussion 

_________________________________________________________________ 

Resultaten från studien visar att det finns ett positivt samband mellan behandlingen och 

elevers benägenhet att välja högskoleförberedande program, samt elevers benägenhet att vilja 

studera vidare i framtiden. Det bivariata sambandet ifråga var inte statistiskt signifikant 

varken i den första eller andra regressionstabellen. Det innebär att det finns en risk för att 

förhållandet är slumpmässigt och det positiva (kausala) sambandet kan vara en chimär. Det 

finns flera förklaringar till varför det svaga sambandet kan ha inträffat. Dels kan det bero på 

att randomiseringen, alltså fördelningen av elever i experiment- och kontrollgrupp 

misslyckades. Kontrollgruppen består till stor del av elever med akademiskbakgrund, det kan 

ha en hämmande effekt av treatment-variabeln eftersom eleverna som ingick i studier ändå 

hade tänkt att studera vidare. För att balansera för de stora skillnaderna mellan 

kontrollgruppen och experimentgruppen är testet för andra alternativa förklaringsvariabler 

viktigt. När vi konstant håller det ursprungliga sambandet och testar för utbildningsgrad 

förstärks det ursprungliga sambandet mellan behandlingen och beroende variabler i modell (4) 

och (5), och sambandet blir statistisk signifikant på 99 % säkerhetsnivå.  Det innebär att 

kontrollvariabler föräldrars utbildning agerar som suppressor variabel. Ordet suppressor 

kommer troligtvis från att variabeln trycker tillbaka eller konstant håller en del av variationen 

i den huvudsakliga förklaringsvariabeln som har en motsatt eller svagare effekt på beroende 

variabeln.82 Suppressorvariabler är kryptiska och ofta svårtolkade. Följaktligen blir det 

svårare att dra några självklara slutsatser från studien. Dock så finns det starka argument som 

ger stöd åt hypotesen. I modell (5) ser vi att behandlingsvariabel också är en svag suppressor 

på variabeln utbildningsnivå, dvs. effekten av föräldrars utbildningsnivå försvagas något vid 

test för behandlings variabeln. Med hjälp av tidigare forskning kan vi belägga orsakriktningen 

mellan dessa variabler. Utbildningsnivå har enligt tidigare forskning störst inverkan på vilka 

utbildningsval vi gör i livet, och eftersom föräldrars bakgrund kommer före i tiden därav är 

det en bakomliggande variabel. Behandlingsvariabeln kommer efter i tiden men har en positiv 

inverkan på elevers ambitioner, samt försvagar effekten av variabeln föräldrars utbildning 

därav en mellanliggande variabel.   

                                                             
82 Teorell, Jan & Svensson, Torsten, Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, 
Stockholm, 2007 s.149 
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Det går att argumentera för flera förklaringar till det uppkomna sambandet. Först och främst 

fyller studentambassadörer likadan funktion som elevers föräldrar dvs. studentambassadörer 

delar bakgrund med eleverna som de träffar precis som med sina föräldrar. Dels fyller 

studentambassadörer två av effekter som Erikson och Jonsson tar upp i sin forskning. De 

motverkar fördomar som att det krävs speciell talang att klara sig på universitet, det ökar 

elevernas tro på sig själv och sannolikheten att lyckas. Dessutom får eleverna nödvändig 

information om praktiska saker som bidrag och CSN. Detta gör att elevers oro över 

ekonomiska förutsättningar minskar. Dessa två aspekter i samklang ökar elevers benägenhet 

att se högskolan som ett alternativ.  

Slutsatser 

________________________________________________________________ 

Social snedrekrytering är ett stort och växande samhällsproblem. Hittills har forskningen 

inom ämnet uteslutande handlat om att beskriva problemets omfattning och orsaker. Reformer 

som har genomförts har visserligen ökat de teoretiska möjligheterna för fler att söka vidare, 

men förändring har uteblivit. Detta kan bero på att metoder som används grundar sig snarare i 

teorin än empirin. T.ex. säger den ekonomiska teoribildningen att människor alltid agerar 

rationellt, av det följer att, om vi ökar möjligheter för människor kommer de använda dessa 

möjligheter för att öka sin välfärd. Sådana resonemang leder till traditionella piska eller morot 

lösningar. Alltså antigen inför man subventioner för att underlätta, eller reformerar för att 

tvinga folk. Även om sådana handlingssätt är effektiva i mång fall har det lite eller ingen 

effekt i andra fall, som fallet är med social snedrekrytering. Beteendeekonomer går en annan 

väg och menar att vi ofta begränsas av samhällsstrukturer från att agera rationellt. T.ex. 

individers sociala bakgrund påverkar vilka alternativ dessa exponeras för. Därmed kommer 

eleverna från icke-akademiska hem inte exponeras högskolealternativet, samma gäller för 

elever med akademisk bakgrund med yrkesförberedande alternativet. Syftet med min studie 

var att bryta dessa mönster och hitta effektiva metoder som går bortom dem klassiska piska 

eller morot metoder. I studien testas Uppsala universitets åtgärder mot social snedrekrytering, 

och vilken effekt dessa har för mottagaren. 

Studien har ett experimentellt upplägg i syfte att få snabba svar. Experimentella metoder är 

dessutom bäst på att belägga kausala samband som studien ämnar att göra.  Deltagarna 

delades in i två grupper, den ena gruppen har utsattes för behandling. Behandlingen bygger på 

nudging-teori. Nudging syftar till att ta bort detta samhällshinder genom att ge små knappt 
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märkbara knuffar i form av information, bryta normer och ändra den fysiska miljön för 

individer.  Studentambassadörer som är Uppsala universitets åtgärd mot social 

snedrekrytering bygger på samma logik som nudging. Därför går det att anta att 

studentambassadörs besök kommer ha en positiv effekt på elevernas beteende vid val av 

gymnasieutbildning.   

Totalt sett kan man säga att resultaten från studie ger stöd åt min hypotes. Alltså att ökad 

närvaro av universitetet i form av studentambassadörer kommer förändra elevers beteende vid 

val av gymnasieutbildning. Trots att två angelägenheter gjorde det svårt för studiens hypotes. 

Först den misslyckade randomiseringen ledde till att kontrollgruppen hade större andel elever 

med akademisk bakgrund, teoretiskt sett borde denna grupp varit mer benägen att ange 

högskoleförberedande program som sitt första val. Det andra var val av gymnasieval 1 som 

beroende variabel. Av tidigare forskning följer att elevers första val påverkas av socialisation 

som är svårt att ändra i första taget. Trots dessa två faktorer förblir sambandet positivt. Elever 

i behandlings gruppen angav högskoleförberedande program som sitt första val i större 

utsträckning. Dessutom angav de i större utsträckning att de skulle någon gång studera på ett 

universitet eller högskola.  Sambanden i den bivariata regressionsanalysen är visserligen inte 

statistiskt signifikanta, men ändå positiva, vilket kan förklaras med att en del av effekten går 

via andra variabler. När vi konstant håller och testar för andra variabler blir sambandet 

signifikant. Därmed följer att de signifikanta sambanden i multipla regressionsanalysen är mer 

trovärdiga än det icke-signifikanta sambandet i bivariata analysen.  Med detta kan man dra 

slutsatsen att studentambassadörer har haft positiv effekt på elevers beteendemönster. Alltså 

elever med icke-akademiskbakgrund väljer i större utsträckning högskoleförberedande 

program när de har exponerats till det alternativt, och när det har ramats in så det passar deras 

intressen. Resultaten från denna studie säger oss två viktiga saker. För det första så är inte 

statliga subventioner eller reformer alltid den mest effektiva metoden för att förändra 

mänskligt beteende. Ibland är nya tillvägagångssätt önskvärda. Ofta väntar vi dessutom för 

länge för att använda oss av nya metoder. Vi har länge varit överens om att social sned 

rekrytering är ett problem, men ändå har vi fortsatt att vända oss till samma metoder.  

Nudging är relativt ny teori inom samhällsvetenskap, men har i många fall visat sig vara 

effektiv för att förändra beteende hos människor. Även i denna studie har nuding haft effekt. 

För det andra ger studien oss ett verktyg för att bekämpa den sociala sned rekryteringen. Vi 

har sett att studentambassadörers besök påverka elevers val. Huruvida om det hade direkt 
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effekt eller inte spelar ingen roll. Det finns många elever som har funderingar gällande val 

som de ska göra. 

 Det ska dock förtydligas att mer forskning måste göras innan man drar definitiva slutsatser av 

sambandet. I framtida forskning bör flera liknande studier genomföras med bättre 

randomisering och fler analysenheter, vilket kommer ge mer säkra samband. Denna studie 

kan ses som ett första steg i att hitta metoder som funkar. Dessutom för att ytterligare 

förstärka sambanden i framtida studier är kvalitativa intervjustudier med studenter från icke-

akademisk bakgrund önskvärda. Detta för att hitta förklaringar till varför dessa studenter har 

tagit steget till universitetet. När det gäller åtgärder som universiteten har, i synnerhet Uppsala 

universitet, bör intensiteten i dessa ökas. Studie visade även tydligt att effekten av 

studentambassadörs besök avtar över tid. Elever som hade fått besök två veckor innan 

undersökningen kom ihåg Studentambassadörerna och angav att de fått information om 

universitetet, medan elever som fått besöket en månad innan kom ihåg att de fått information 

men mindes ni när och av vem. Risken finns att elever glömmer studentambassadörs besök 

när det är dags att välja gymnasium, och därmed baserar sitt val på felaktiga grunder. För att 

effektivisera studentambassadörs projekt bör intensiteten av besöken på samma skolor ökas. 

Ambassadörer bör besöka utsatta skolor oftare för att bryta sociala normer och fördomar. 
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Bilagor:  

 

Bilagor 

 

 

 

Enkät till elever på Almunge skolan 
 
Hej Almunge! Tack för att ni tar er tid att fylla i denna enkät. 
 
Enkäten som du håller i är underlag för mitt examensarbete i statsvetenskap på Uppsala Universitet. 
Syftet med studien är att undersöka hur högstadieelever väljer gymnasieprogram.  
 
Svaren från enkäten kommer att hanteras och förvaras så att ingen annan kan ta del av dem utöver 
mig, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och 
konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för 
annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  
 
Det är helt frivilligt att delta i denna undersökning och du som deltagare kan närsomhelst hoppa av. 
Att lämna in enkäten fungerar som ett godkännande till att delta i studien.  
 
PS. För varje ifylld enkät kommer jag skänka 5 kr till UNHCR i skolans namn.  
 
Enkätens frågor fylls i på följande sätt:  
 
Alternativfrågorna fylls i med ett kryss i den ruta som överensstämmer mest för dig 
Exempel 1:  
 

 
 
Frågor med öppna svarsalternativ ska besvaras så tydligt som möjligt:  
Exempel 2:  
 
Vilken skola går du på? 
 
Almunge skolan 

Ta dig gärna tid och fyll i enkäten så noga som möjligt, så att resultaten blir så nära verkligheten som 

möjligt.  
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Tack på förhand för svaren! Om du är intresserad av resultaten av studien eller har andra frågor tveka 

inte att kontakta mig! 

 

Telefon: 076 195 34 21 

Studiehandledare: Jonas Larsson 

 

 

   

 

 

Fråga 1: 

 

Vad jobbar din far med?  

 

 

 

 

Fråga 2: 

 

Vad jobbar din mor med?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personuppgifter:  

   

Kön:                          Kvinna         Man         Annat  

 

Födelseår: _____________________________________________ 

 

Bostadsort: ________________________________________________________ 

 

 

Form av bostad:        Lägenhet        Radhus       Villa       Annat 
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Fråga 3: 

  

Vilken är din mors respektive fars högsta utbildning? (Sätt ett kryss per förälder!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sida 1 

 

 

 

Fråga 4: 

 

Har du någon annan i din familj som studerar eller har studerat på ett universitet? (Sätt ett kryss i varje ruta 

som stämmer!) 

 

Ja, någon av min mor- och farföräldrar 

 

Ja, någon av mina farbröder/mostrar  

 

Ja, någon av mina syskon  

 

Ja, någon annan släkting  

 

Nej 

 

Fråga 5:   
 

Om du skulle välja gymnasium idag, vilka program skulle vara dina tre första val? (Skriv 1 i första valet, 2 i 

andra och 3 i tredje). 

 

 Barn- och fritidsprogrammet  

 Bygg och anläggningsprogrammet 

            MOR                    FAR 

Grundskola  Grundskola 

2-årigt gymnasium                                      2-årigt gymnasium  

3- eller 4-årigt gymnasium 3- eller 4-årigt gymnasium 

Högskoleutbildning (kortare än 3 år) Högskoleutbildning (kortare än 3 år) 

Högskoleutbildning (3 år eller längre) Högskoleutbildning (3 år eller 

längre) 

Forskarutbildning Forskarutbildning 

Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskoleutbildning 
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 Ekonomiprogrammet 

 El och energiprogrammet 

 Estetiskaprogrammet 

 Fordons- och transportprogrammet 

 Handels- och administrationsprogrammet 

 Hantverksprogrammet 

 Humanistiska programmet 

 Industritekniska programmet 

 International baccalaureate 

 Introduktionsprogrammet 

 Naturbruksprogrammet 

 Naturvetenskapsprogrammet 

 Samhällsvetenskapsprogrammet 

 Teknikprogrammet 

 VVS- och fastighetsprogrammet 

 Vård- och omsorgprogrammet 

 Annat  

Sida 2 

 

 

Fråga 6: 

 

Mitt första val väljer jag för att…. (Sätt ett kryss per påstående som stämmer in på dig)  

 

                                                                                               
 

 

Instämmer 

inte alls             

Instämmer till 

liten del 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

helt  
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a) Programmet har bra rykte. 

 

b) Jag har kompisar som sökte/ska söka samma program. 

 

c) Programmet finns på en skola som jag vill gå på. 

 

d) Mina föräldrar har sagt att det är ett bra program.   

 

e) Mina nuvarande studier har inspirerat mig 

 

f) För att programmet innehåller kurser som ligger nära mina 

intressen 

 

g) Någon annan eller något annat har inspirerat mig 

 

 

 

Fråga 7: 

 

Jag valde mitt förstahandsval för att det är…. (Sätt kryss i ett av alternativen) 

 

 Yrkesförberedande  

        

Högskoleförberedande        

 

Både yrkes- och högskoleförberedande  

 

 

Fråga 8: 

 

Vet du hur man söker in till universitetet?  

 

JA                  NEJ  

 

Fråga 9:  

 

Tror du att du någon gång kommer att studera på en högskola eller ett Universitet?  

 

JA                    NEJ 

 

 

 

 

Sida 3 

 

 

 

 

 

Fråga 10: 

 

När fick du information om universitetet eller högskolan senast?  

 

Mindre än en 1 vecka sedan  
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1-4 veckor sedan 

 

1 månad sedan  

 

1-12 månader sedan 

 

1 år sedan 

 

Mer än 1 år sedan  

 

Aldrig fått  

 

 

 

Fråga 11: 

 

Vem eller Var fick du information ifrån då?  

 

 

 

 

Fråga 12:  

 

Vet du vem eller var man ska vända sig till för frågor om universitetet? 

 

JA                    NEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TACK SÅ MYCKET! 

 

 

 

 

 

Sida 4 
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