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Förord 
Under läsåret 2006/2007 har vi vid Karlstads universitet genomfört tre 
enkätundersökningar där gymnasisters inställning till högre studier analyserats. Två 
grupper av studenter har under hösten 2006 skrivit sina examensarbeten med detta tema 
och baserat på dessa studier har vi sedan genomfört en större enkät i samband med att 
alla gymnasister i regionen bjudits in till information om högre utbildning på 
universitetet i Karlstad. Dessa så kallade gymnasieinformationsdagar har funnits 
alltsedan universitetsfilialen i Karlstad bildades för 40 år sedan och i år genomfördes 
dagarna under vecka 10. I denna rapport presenteras resultat från de tre 
undersökningarna. 
 
Maria Hong, Johan Borg, Mirta Landau, Line Skjervik, Hanna Stigers och Anna Åberg 
har gjort en utmärkt insats genom sina examensarbeten! Drygt 2 300 gymnasister har 
tagit sig tid att svara på våra frågor. Kodningen av enkäten våren 2007 har Charlotte 
Keeleste snabbt och effektiv tagit hand om.  
 
Tack för all hjälp! 
 
Lars Haglund 
 
Karlstad våren 2007 
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Gymnasister – våra framtida studenter!  
I takt med att konkurrensen blir allt hårdare om att rekrytera studenter till 
grundutbildningar på svenska universitet och högskolor har intresset att ta reda på vad 
studenter och gymnasister tycker och tänker om högre utbildning ökat. Vid Karlstads 
universitet har vi sedan en ganska lång tid kartlagt vad våra nuvarande studenter tycker 
om sin utbildning. Studenter som startar sina utbildningar har löpande svarat på frågor 
om hur de sökt sig vidare till sin utbildning och vi har under läsåret genom enkäter 
kartlagt studenternas åsikter (Eriksson m fl 2004 , Haglund, 2006). Våra före detta 
studenter har också vi kartlagt i några projekt, ofta fokuserade på enskilda 
utbildningsområden. Vi har emellertid inte genomfört en heltäckande undersökning i 
gruppen som examinerats i Karlstad.  
 
När det gäller gruppen framtida studenter i form av gymnasister har vi inte på något 
systematiskt sätt undersökt hur de ser på högre utbildning. Detta trots att vi, sedan 
universitetsfilialen i Karlstad bildades för 40 år sedan, bjudit in gymnasieelever i sista 
årskursen från regionen till informationsdagar på högskolan/universitetet. Inbjudan till 
dessa dagar har alltsedan starten omfattat såväl gymnasister på studieförberedande som 
på yrkesförberedande program. Dessa informationsdagar är öppna för andra 
högskolor/universitet liksom för andra organisationer som erbjuder vidare utbildning 
efter gymnasieskolan, som exempelvis Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) eller 
Folkhögskolor. 
 
Om vi ser på vår information om grupperna gymnasister, nuvarande studenter och före 
detta studenter har vi ägnat mest intresse åt våra nuvarande studenter, näst mest intresse 
för före detta studenter och kanske egentligen minst intresse för våra blivande studenter. 
Ett försök att lära känna dessa potentiellt blivande gymnasister har gjorts under hösten 
2006 och våren 2007. Under hösten genomfördes två studier i form av uppsatser i 
företagsekonomi och under vårens gymnasieinformation genomfördes en enkät till 
gymnasister. I denna rapport redovisas resultat från dessa studier. 

 

Undersökningarnas uppläggning och inriktning 
Uppsats: Breddad rerytering – En studie om skillnader mellan gymnasister med 
utländsk och svensk bakgrund gällande högre studier 
Författare: Maria Hong, Johan Borg och Mirta Landau 
 
Frågeställning: ”Karlstads universitet vill rekrytera fler studenter med utländsk 
bakgrund och öka mångfalden. Med sina nio procent befinner sig universitetet långt ner 
på listan jämfört med andra lärosäten. För att öka andelen studenter med utländsk 
bakgrund behöver universitetet känna till de kriterier som är avgörande när en 
gymnasieelev skall bestämma om de skall fortsätta till högre studier och välja 
universitet. Vi har valt att undersöka följande problemformuleringar: 
• Vad avgör val av universitet hos gymnasiestudenter med utländsk bakgrund jämfört 
med studenter med svensk bakgrund och vad driver dem till högre studier? 
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• Hur kan Karlstads universitet göra sig mer attraktiv för studenter med utländsk 
bakgrund?” 
 
Urval: I undersökningen samlades svar på enkäter (se bilaga) in från ett urval av 384 
gymnasister i Karlskoga och Stockholm. Majoriteten av elever i urvalet (80 procent) var 
från Gymnasieskolor i Stockholm.  
 

Uppsats: Gymnasisters attityd mot högskole-/universitetsstudier 
Författare: Line Skjervik, Hanna Stigers och Anna Åberg 
 
Frågeställning: ”Syftet med uppsatsen är att genom en marknadsföringsdiskussion 
tydliggöra gymnasieelevers attityder och konsumentbeteende angående vidareutbildning 
efter gymnasiet. Genom att ta reda på vilka attityder som genererar olika val kan 
högskolor och universitet arbeta med marknadsföring och profilering på ett mer 
effektivt sätt, då skolorna direkt kan inrikta sig mot de aktuella områdena.” 
 
Urval: I undersökningen ingick ett urval av 490 gymnasister från Åmål, Karlstad, 
Örebro och Stockholm, varav en mindre andel (6 procent) från Stockholm. 
 
Enkät på Gymnasiedagarna 
Under våren genomfördes för första gången en enkät riktad till alla de gymnasister och 
elever på Folkhögskolor från regionen som deltog i Gymnasiedagarna på Karlstads 
universitet. Som tidigare nämnts är dessa dagar öppna informationsdagar då 
folkhögskolor, KY-utbildningar (Kvalificerad Yrkesutbildning), högskolor och 
universitet informerar om vägar till vidareutbildning efter gymnasiet. Enkäten lämnades 
ut vid informationsdagarnas inledande samling. Gymnasisterna fyllde i enkäten vid 
samlingens start och svaren samlades alltså in direkt vid dagens början. Dagens 
informationsaktiviteter hade inte påverkat gymnasisterna nämnvärt. Frågeformuläret 
utvecklades på basis av de formulär som användes i de två uppsatserna ovan. I enkäten 
fick vi in svar från knappt 1 500 gymnasister från Värmland med omnejd. 

 

Att söka till högre utbildning – utveckling och trender 
Skjervik sammanfattar sökläget och hur detta utvecklats de senaste åren:  
”Från att antalet nybörjare på högskolor och universitet nådde sin topp läsåret 2002/03 
har antalet sökande minskat. Det är hela 9 % färre som har anmält sig till höstens 
universitets- och högskoleprogram jämfört med höstterminen 2005 (Verket för 
högskoleservice). Det är inte bara färre sökande till högskolorna utan rapporter visar att 
bara Nya Zeeland har äldre studenter än Sverige (Metro). Till vårens kurser är 
majoriteten av de blivande studenterna över 25 år (Verket för högskoleservice) vilket är 
en nackdel för både privatekonomin och samhällsekonomin (Metro). 
 
Att antalet sökande sjunker påverkar högskolornas och universitetens ekonomi då 
kapacitetsutnyttjandet i systemen inte fylls ut och det finns gott om "tomma platser". 
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Under 2005 minskade volymen med drygt 2 procent. Under innevarande år kommer 
volymen att minska ytterligare (Karlstads universitet). 
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Diagram 1: Antal sökande per år (Statistik från SCB) 
 
Det är framför allt antalet äldre nybörjare som har minskat under de senaste åren. Det är 
snarast att betrakta som en återgång till ett mer normalt läge då nedgången bland annat 
beror på att äldre nybörjare genom det så kallade kunskapslyftet fick chansen till 
vidareutbildning under början av 2000-talet. De äldre som på det här sättet får en andra 
chans att skaffa sig högskoleutbildning är givetvis en grupp som successivt blir allt 
mindre. Utbyggnaden av högskolan innebär också att fler och fler kommer in första 
gången de söker och därmed inte behöver söka flera gånger. De 19-åringar som börjar 
studera vid universitet/högskolor har stadigt ökat under de fyra läsåren efter 2002/03, 
det vill säga fler kommer in direkt efter gymnasieskolan. Men hösten 2006 visar att 
antalet yngre nybörjare har minskat och minskningen är ungefär lika stor i denna grupp 
som i åldrarna över 25. Det är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att årskullarna 
som nu är i åldrar runt tjugo år ökar.” Resonemangen baseras på rapporter från 
Karlstads universitet. 
 
Hong m fl har speciellt analyserat den ställning som studenter med utländsk bakgrund 
har: 
”Karlstads universitet visar i sin årsredovisning för 2005 att det finns en något större 
andel studenter från studieovana miljöer på universitetet än vid övriga lärosäten i 
Sverige (Årsredovisningen för Karlstads universitet 2005). När det gäller studenter med 
utländsk bakgrund ligger dock universitetet under riksgenomsnittet (Nya 
Wermlandstidningen, Student (2006-09-06))…. 
 
En rapport om invandrarnas levnadsförhållanden visar att elever, som är födda i 
Sverige, men som har utländsk bakgrund, inte nämnvärt skiljer sig från svenska barn. 
Även när det gäller rekrytering till högre utbildningar finns det inte några väsentliga 
skillnader mellan svenska barn och barn med utländsk bakgrund (Goldberg T. (2005)). 
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Senare statistiska undersökningar visar att andelen nybörjarstudenter med utländsk 
bakgrund har ökat med 16 procent läsåret 2004/05 och detta ger en ökning med fem 
procent jämfört med 1996/97. Totalt uppgick de till 10 400. 
 
Karolinska institutet har med sina 36 procent högst andel nybörjar studenter med 
utländsk bakgrund följt av Södertörns högskola med 31 procent och Kungliga tekniska 
högskolan med sina 29 procent, samtliga belägna i Stockholm. Karlstads universitet, 
med nio procent placerade sig på 27: e plats av de 31 lärosäten som ingick i 
undersökningen. Vidare visar undersökningarna att andelen nybörjarstudenter med 
utländsk bakgrund är mindre bland studenter som är under 22 år än bland övriga 
studenter. Dock är andelen högre bland studenter över 25 år jämfört med andra 
åldersgrupper (SCB). 
 
Undersökningarna visar att de flesta nybörjarstudenter med utländsk bakgrund söker sig 
till området teknik, medan näst största området är vård och omsorg. Även juridik och 
samhällsvetenskap är stora områden och efter dessa kommer humaniora och teologi.” 
 
 

Begrepp och modeller i studierna 
Skjervik lägger en köpbeteendemodell till grund för sin analys: 
”Genom att studera den köpprocess som varje kund genomgår vid köp av en produkt 
fångar vi ytterligare pusselbitar i strävan att kartlägga kunden och göra 
marknadsföringen effektivare. Vi kan alla konstatera att vårt köpbeteende varierar vid 
olika typer av köp. När vi köper en konsumtionsvara som kaffe genomgår vi självfallet 
inte en lika komplicerad köpprocess som när vi väljer utbildning. Köp av produkter som 
är dyrbara, riskfyllda och som säger något om vår personlighet medför vanligtvis mer 
engagerade köp och mer tydligt utskiljbara steg i kundens köpprocess. Produkter som 
säger något om vår personlighet är sådana produkter som bedöms och värderas av andra 
så som bilar, kläder, möbler, smycken och utbildningar. Man kan urskilja fem steg i 
beslutsprocessen. Dessa är: 
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Figur 3. Beslutsprocessens fem steg 
 
1. Uppkommet behov 
Ett behov sägs uppkomma när skillnaden mellan upplevd situation och önskad situation 
uppfattas som allt för stor. Vi kan bli medvetna om att den befintliga situationen inte är 
som den borde vara på flera olika sätt. Det kan ske genom andra människors 
påpekanden, egna dragna slutsatser, genom reklam och övrig information. 
 
2. Informationssökning 
Informationssökningen beror på hur väl konsumenten känner till utbudet. Hur mycket 
tid konsumenten lägger ner på informationssökningen beror bl.a. på hur angelägen 
konsumenten är att hitta bästa möjliga utbildning och skola, beroende på hur roligt 
konsumenten tycker att det är att söka informationen samt hur svårt konsumenten tycker 
det är att få tag på informationen.  
 
3. Utvärdering av alternativ 
I detta skede har oftast kunden en bra uppfattning över vilka kriterier de egenskaper 
utbildningen ska ha. Vid valet av exempelvis utbildning kan kraven den blivande 
studenten har på utbildningen gälla bostadsmöjligheter, antagningsmöjligheter och 
studentliv. Den blivande studenten värderar de olika alternativen med utgångspunkt från 
de egenskaper som personen ifråga anser vara viktigast. Den produkt som förväntas ge 
det största totala kundvärdet i förhållande till den totala kostnaden är den produkt som 
kunden förmodligen väljer att konsumera. Det totala kundvärdet är de samlade 
fördelarna som kunden förväntar sig av en given produkt. 
 
 

1.Uppkommet behov 

2. Informationssökning 

3. Utvärdering av 
alternativ 

4. Köp 

5. Efterköpskänslor 
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4. Köp 
Det är inte alltid så att den produkt som en person köper är den mest fördelaktiga. Det 
kan vara så att priset är den helt avgörande orsaken till att köpet äger rum, trots att 
kundvärdet uppfattas som lägre än andra produkter. För att konsumera produkten krävs 
att köparen fattar ytterligare beslut till exempel val av inköpsställe och betalningsform. 
Själva köpet i sig kan ge säljaren ytterligare möjligheter till mer försäljning.  
 
5. Efterköpskänslor 
När köpet är genomfört kanske det säljande företaget tror att allt är klart men även efter 
köpet krävs det av företaget att det visar kunden uppmärksamhet. Det är nämligen 
betydligt dyrare att skaffa sig nya kunder jämfört med att behålla de man redan har. 
Undersökningar visar att köparen på ett aktivt sätt försöket övertyga sig själv om att det 
gjorda köpet varit bra, speciellt om det är fråga om en produkt av större betydelse. 
Konsumenten gör detta genom att läsa artiklar om produkten, kontrollerar priset och hör 
efter vad andra i omgivning anser om köpet. Den tillfredställelse en person upplever 
efter ett köp är den känsla som uppkommer genom att jämföra produktens uppfattade 
egenskaper med de förväntade. Kan inte konsumenten övertyga sig själv att köpet varit 
bra, utan känner sig missnöjd, har konsumenten en tendens att berätta det för fler 
personer än vad konsumenten gör när den är tillfredställd med köpet. (Dotevall, 1997)” 
 
Hong m fl har baserat på modeller och begrepp inom forskningsområdet 
konsumentbeteende utvecklats en egen modell för gymnasisternas val av högre studier:  
 
”Genom sina olika erfarenheter skaffar sig eleverna som konsumenter många 
uppfattningar 
om produkter, varumärken och andra objekt i sin omgivning (Antonides G & Van Raaij 
F, 1998). Exempelvis presenterar figuren nedan några av de uppfattningar en elev kan 
ha om universitet/högskola. Dessa uppfattningar sätter upp ett associerat nätverk av 
kopplade åsikter som sparas i minnet. Eftersom den kognitiva kapaciteten hos 
människor är begränsad, kan bara några få av dessa uppfattningar aktiveras och genast 
behandlas medvetet. Dessa aktiverade uppfattningar, som visas i figuren nedan, 
benämns främsta uppfattningar. Bara de främsta uppfattningarna om ett objekt, de som 
aktiveras vid en viss tidpunkt och i ett specifikt sammanhang, förorsakar eller skapar en 
persons attityd gentemot objektet. Således är identifiering och förståelse av den 
underliggande hopen av de främsta uppfattningarna en nyckel till en förståelse av de 
attityder som eleverna har i egenskap av konsumenter. 
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I princip kan gymnasister ha framträdande uppfattningar om alla slag och nivåer av 
åsikter som associeras med högskolestudier. Den produktkännedom, som konsumenter 
med kompletta means-endkedjor har, skulle kunna aktivera åsikter om en produkts 
attribut, deras funktionella konsekvenser eller produktrelaterade uppfattningar, som i 
vårt fall kan gälla exempelvis studieort. Framträdande uppfattningar skulle kunna 
inkludera känsel, lukt och visuell upplevelse, liksom kognitiv representation av känslor 
och sinnesstämning som associeras med användningen av produkten. Om de aktiveras, 
kan vart och ett av dessa övertygelser påverka attityder gentemot produkten. Många 
faktorer inverkar på dessa uppfattningar gällande ett objekt. Dessa faktorer inkluderar 
den prominenta stimulans som finns i den omedelbara miljön, (universitetets logo, 
reklam, information i kurskataloger vid val av universitet för framtida studier) nyligen 
inträffade händelser, elevens sinnesstämning och känslomässiga stadium, och elevens 
värderingar och mål aktiverade i den rådande situationen. Eleven lägger exempelvis 
märke till en notis om högskoleprov. Marknadsförare kan finna att konsumenternas 
framträdande uppfattningar ändrar sig över tid eller förhållanden för en del produkter. 
Det kan vara olika uppsättningar av framträdande uppfattningar som aktiveras under 
olika förhållanden eller under olika tider.” 
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Datainsamlingsinstrument, bortfall och generalisering av 
resultat 
Baserat på tankarna ovan har våra enkäter utvecklats. Frågorna kan delas in enligt 
följande: 

 
 

 

 
Frågor som markerats kursivt ovan ingår enbart i de två uppsatsernas enkäter.   
 

Kunskaper/kännedom och information om studier 
Känner du till Karlstads universitet? 

Vilka andra högskolor/universitet känner du till? 

Hur har du fått information, källor för information? 

Bakgrund 
Kön och ålder? 
Var kommer du från? 
Kommer du från en familj med ”akademisk tradition” 
Har du utländsk eller svensk bakgrund? 
Vilken utbildning går du på gymnasiet/på folkhögskolan? 

Planering inför studier 
Planerar du att gå vidare till högre studier efter dina studier nu? 
Vill du gå vidare nu eller senare? 
Vad planerar du att göra före studierna? 
Hur säkra är dina planer? 
Vill du studera inom program, enstaka kurser eller KY utbildning?  
Vilka ämnen/till vilka yrken vill du studera? 
Var vill du studera? 

Åsikter om studieort och högre studier 
Krav och stöd i studierna? 

Vad förknippar du med högre studier? 

Varför vill du studera vidare? 
Varför vill du inte studera vidare? 
Vad är viktigt vid val av högskola/universitet? 

Vilka informationskällor föredrar du? 

Vilka fördelar ser du med Karlstad som studieort? 
Vilka nackdelar ser du med Karlstad som studieort? 
Finns det något du saknar i utbudet av utbildningar i Karlstad? 
Finns det något du oroar dig för kring högre studier 
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De två uppsatsernas datainsamling genomfördes genom att enkäterna delades ut i 
klasserna av respektive lärare. Urvalet av skolor gjordes i mellansvenska orter. Det var 
inte helt lätt att hitta gymnasieskolor som ville vara med i undersökningen. Vi har svar 
från de elever som varit i skolan och på lektionen då datainsamlingen genomfördes. Vi 
har inte närmare information om hur datainsamlingen genomfördes men troligt är 
bortfallet relativt lågt.  
 
När det gäller undersökningen på universitetet var alla gymnasier inbjudna. Alla 
skolklasser inom regionen deltog ej av olika skäl. Några klasser var t ex på andra 
studiebesök dessa dagar. I några kommuner är informationen på universitetet 
obligatoriskt moment och i andra är deltagandet frivilligt. Några skolor som ligger långt 
bort hann inte i tid till dagens inledande information och då har vi missat dessa elever. 
Elever som är var sjuka eller frånvarande av andra skäl är givetvis inte heller med i 
undersökningen. När vi samlade in enkäterna vägrade ett antal elever att fylla i och 
lämna in. Vi kan uppskatta detta bortfall av gymnasister till omkring 10 procent av dem 
som var med på introduktionen.  
 
De bortfall som finns i våra datainsamlingar är inte slumpmässigt fördelat. Våra 
studieintresserade målgrupper är säkerligen överrepresenterade i våra svar. En säker 
uppskattning av vilken population vill kan generalisera till är för enkäten på 
universitetet givetvis de omkring 1 500 gymnasister som besvarade enkäten. De kanske 
lika många elever som vi inte fick kontakt med är säkerligen något mindre intresserade 
av högre studier. Men även i denna grupp finns det med stor sannolikhet många med 
intressen att läsa vidare. Skillnaderna i svar på de centrala frågorna kring om och när 
man vill gå vidare till högre studier är inte alltför stora om vi jämför mellan höstens 
enkäter i skolor och vårens enkät på universitetet.  
 
För några av orterna har vi jämfört antal elever i avgångsklasser med dem som fyllde i 
vår enkät. I Karlstad fick vi svar från 56 procent, i Åmål från 54 procent och i 
Kristinehamn från 60 procent. En viktig fråga är i vilken utsträckning bortfallet ger 
resultat som skiljer sig på ett avgörande sätt från målpopulationen, dvs från gruppen av 
alla avgångselever. Genom att jämföra resultat från skolenkäterna med 
universitetsenkäten kan vi möjligen dra några preliminära slutsatser om detta. Dessa 
jämförelser görs i det följande när vi analyserar gymnasisternas planer att gå vidare till 
högre studier.  
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Enkät på gymnasiedagarna 

 STUDIEORT ANTAL ELEVER I 
ENKÄTEN 

 Karlstad 663 
  Kristinehamn 107 
  Filipstad 37 
  Hagfors 54 
  Torsby 58 
  Sunne 49 
  Arvika 185 
  Årjäng 18 
  Säffle 48 
  Åmål 127 
  Lundsberg 1 
  Annan ort 100 
  Totalt 1447 
 
Vi har med en del skolor i Stockholmsområdet och från Örebro i skolenkäterna och 
elever från Åmål i Västra Götaland ingår i både skolenkät och universitetsenkät. 
Samtidigt vet vi att andelen studenter vid Karlstads universitet som kommer från 
Värmlands län har successivt minskat från omkring 50 procent vid millenniumskiftet till 
en nivå om 38 procent läsåren 2004/2005 och 2005/2006. Dessutom är det en 
minskande andel av våra studenter som kommer direkt från Gymnasieskolan. Det är 
alltså ganska många av universitetets målgrupper som saknas i våra undersökningar. 
Ändå borde den generella bild som vi ger av hur gymnasister i avgångsklasser resonerar 
om att gå vidare till högre utbildning vara ganska realistisk. Vi kan ge bilder av hur 
elever tänker i storstäder, medelstora dito och även längre ut på landsbygden. 
Gymnasister i Stockholm, i Värmland och i det nordöstra hörnet av Västra Götaland är 
säkert inte unika jämfört med gymnasister i andra delar av landet.  
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Enkät på gymnasiedagarna 

GYMNASIEPROGRAM ANTAL ELEVER  
I ENKÄTEN 

PROCENT 

 Samhällsvetenskap 483 34,1 
  Naturvetenskap 257 18,1 
  Teknik 132 9,3 
  Omvårdnad/Barn och ungdom 131 9,2 
  Estetiskt program 93 6,6 
  Medieprogram 55 3,9 
  Handel- o administration 30 2,1 
  Naturbruk 11 ,8 
  Övriga program 226 15,9 
 
En majoritet av eleverna som kommer på Gymnasieinformationen går på de direkt 
studieförberedande programmen i Samhällsvetenskap och Naturvetenskap. Vi här 
säkerligen ett större bortfall bland mer yrkesorienterade gymnasieprogram. Alla är 
inbjudna men alla känner sig inte kallade. 
 

Gymnasisterna i urvalet 
Från 1993 till 2006 har andelen kvinnliga studenter ökat från 57 procent till 66 procent 
vid Karlstads universitet (Eriksson, 2007). I Hongs uppsats var andelen kvinnor i 
enkäten 52 procent och i uppsatsen av Skjervik var motsvarande andel 53 procent. I 
enkätundersökningen på universitetet var andelen kvinnor 60 procent. I den senare 
undersökningen hade vi alltså ett något större bortfall bland de manliga gymnasisterna. 
Troligen var bortfallet av mindre studiemotiverade gymnasister något högre i 
undersökningen på Gymnasiedagarna än i undersökningarna på skolorna. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

KÖN ANTAL ELEVER I ENKÄTEN PROCENT 
 Man 578 40,1  
  Kvinna 862 59,9 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

 ÅLDER ANTAL ELEVER I ENKÄTEN PROCENT 
 -18 år 774 53,8 
  19-20 år 592 41,1 
  21-25 år 45 3,1 
  över 25 år 29 2,0 
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Vi får relativt få deltagare i Gymnasiedagarna som är äldre än 20 år.  En stor majoritet 
av deltagarna kommer från Gymnasieskolan och endast en mindre grupp kommer från 
Folkhögskolor och från KomVux.  
 
Enkät på gymnasiedagarna 

 STUDERAR IDAG PÅ ANTAL ELEVER I ENKÄTEN PROCENT 
 Gymnasium 1366 94,4 
  Folkhögskola 48 3,3 
  KomVux 28 1,9 
 

En majoritet som kommer på våra informationsdagar har minst någon förälder som har 
högre utbildning själv.  
 
Enkät på gymnasiedagarna 

 
 
 
 
 
 

 
Resultaten i enkäten som genomförts av Hong på gymnasieskolor visar skiftande 
andelar av elever från akademiska hem. I Karlskoga var andelen gymnasister där någon 
av föräldrarna hade högre utbildning 41 procent och i Stockholm var motsvarande andel 
59 procent. Om vi jämför utbildningsnivån i olika orter i enkäten på Gymansiedagarna 
ser vi också stora skillnader. I Karlstad var andelen med högre utbildning högst, 66,6 
procent och i Årjäng lägst med 23,5 procent. 
 
Också när det gäller utländsk bakgrund skiljer sig urvalet mellan orterna. I Hongs 
undersökning var andelen med utländsk bakgrund 37 procent bland eleverna i 
Stockholm. Motsvarande andel var 10 procent i Karlskoga. Högst andel elever med 
utländsk bakgrund hade i enkäten på universitetet elever från Kristinehamn med 21,5 
procent. I Karlstad ligger andelen någon under genomsnittet med 8,2 procent. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

ÄR BÅDA DINA FÖRÄLDRAR 
ÄR FÖDDA I ETT ANNAT 
LAND ÄN SVERIGE? 

ANTAL ELEVER 
I ENKÄTEN 

PROCENT 

 Ja 143 10,0 
  Nej 1287 90,0 
 
Andelen gymnasister från hem med akademisk bakgrund är något lägre bland dem med 
invandrarbakgrund. Skillnaderna är dock inte stora. 

HAR NÅGON FÖRÄLDER 
UNIVERSITETS-, 
HÖGSKOLEUTBILDNING? 

ANTAL ELEVER I 
ENKÄTEN 

PROCENT 

 Ja 814 57,7 
  Nej 596 42,3 
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Enkät på gymnasiedagarna 

 HAR NÅGON FÖRÄLDER 
UNIVERSITETS-, 
HÖGSKOLEUTBILDNING? 
(PROCENT) 

Båda föräldrar är födda i ett 
annat land än Sverige 

Ja Nej 

 Ja 49,6 50,4 
  Nej 58,8 41,2 
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Att studera vidare eller inte det är frågan… 
 

Hur får gymnasisterna information om högskolestudier? 
I ett antal studentenkäter som genomförts vid Karlstads universitet har frågor om hur 
kontakten med universitetet/högskolan gått till ställts åren 2000 och 2005 (Eriksson m 
fl, 2003 och Haglund, 2005).  
 

HUR KOM DU I KONTAKT MED 
UNIVERSITET/HÖGSKOLAN INNAN DU BÖRJADE 
STUDERA HÄR? PROCENT SOM ANGER ATT DE 
ANVÄNT INFORMATIONSKÄLLAN. 

VT2000 VT2005 

Kurskatalog och annat informationsmaterial  64  50 
Kompisar som studerar eller har studerat här tidigare 31  40  
Studiebesök på universitetet 15  11  
Universitets/högskolans hemsida på Internet 10 19  
Gymnasiestudievägledare 9  9  
Informatörer från universitet/högskolan 8  4  
 
I Skjerviks gymnasieenkät har ingått en fråga om hur man får information om högre 
studier.  
 
Enkät av Skjervik m fl 

HUR HAR DU FÅTT INFORMATION OM 
STUDIER PÅ HÖGSKOLA/UNIVERSITET? 
INFORMATIONSKÄLLA 

PROCENT  

Internet    40 
Kurskatalog   40 
Kompisar    38 
Direktreklam   33 
Representanter från högskola/universitet 23 
Syokonsulent 24 
Studiebesök   12 
 
I skolenkäten av Hong ingick också en fråga om informationen till gymnasisterna. I den 
studien ingick också en fråga om var man finner ”bra information” om studier. 
Resultaten visar att information över nätet blir allt viktigare för gymnasisterna. 
Broschyrmaterial och kataloger är givetvis fortfarande viktiga men tendenserna är ändå 
helt tydliga. 
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Enkät av Hong m fl 

HUR FICK DU KONTAKT MED 
UNIVERSITET/HÖGSKOLA? 

PROCENT  

Kurskataloger 55 
Internet 45 
Vänner 35 
Skolan    27 
Studievägledare 27 
Föräldrar 13 
 
Enkät av Hong m fl 

VAR FINNER DU BRA INFORMATION OM 
UNIVERSITETEN/HÖGSKOLORNA? 

PROCENT  

Internet 70 
Kataloger 40 
Broschyrer 34 
Studiebesök i universitet/högskola 25 
Studievägledare 25 
Kontakta själv via mail/tel 13 
Reklam 11 

 

Högskolestudier vad är det? 
I undersökningen av Skjervik (2006) ingick ett antal frågor om vad man förknippar 
högskolestudier med. Svaren kan genom en faktoranalys sammanfattas i fyra separata 
faktorer som sammanfattar 61,5 procent av variationen i svaren.  

� Faktor 1: Högskolestudier är stressigt, med höga krav, stora studieskulder och 
som student är man fattig. 

� Faktor 2: Studier innebär frihet, i en egen lägenhet och med studentliv 
tillsammans med vänner.  

� Faktor 3: Studenter bygger sin erfarenhet och kan förverkliga sina intressen.  
� Faktor 4: Studier kan också vara målinriktade mot jobb och god lön.  
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Enkät av Skjervik m fl 

FAKTORLADDNINGAR – FAKTOR  
 1 2 3 4 

Lägenhet   ,764     
Studentliv   ,740     
Vänner   ,708     
Frihet   ,675     
Framtiden       ,761 
Lön       ,714 
Jobb       ,615 
Stressigt ,833       
Krav ,774       
Tidskrävande ,752       
Studieskulder ,681       
Fattig ,661       
Intresse     ,785  
Självförverkligande     ,777   
Erfarenhet     ,720   
 
Extraktionsmetod: Principal Komponentanalys.  Rotationsmetod: Varimax med 
Kaiser’s Normalisering. 
 
 

Valet att studera och när vill man studera vidare? 
I Skjerviks (2006) undersökning ingick ett urval av sistaårsgymnasister från Stockholm, 
Karlstad, Örebro och Åmål. Mindre än var femte student planerar att direkt gå vidare till 
högre utbildning. Samtidigt är det mycket få som redan nu tror sig veta att man inte 
kommer att läsa vidare alls. 
 
Enkät av Skjervik m fl 

TOTAL POPULATION (490) PROCENT 
Studera direkt 18  
Studera om 1 till 3 år 62  
Studera någon gång i framtiden 15  
Aldrig 6  
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I Hongs (2006) undersökning ingick ett urval av sistaårsgymnasister från Stockholm 
och Karlskoga. Här är också andelen som vill gå vidare direkt till högre studier en på 
fem.  
Enkät av Hong m fl 

TOTAL POPULATION (384) PROCENT 
Studera direkt 20  
Studera senare 55  
Aldrig 25  
 
I vår undersökning på Gymnasieinformationsdagarna på universitet var andelen som vill 
gå vidare direkt till högre studier något högre än i undersökningarna i skolorna. En 
direkt jämförelse av resultaten för Karlstad och Åmål visar också att andelarna av dem 
som anger att de vill läsa vidare direkt är något högre i undersökningen på universitetet 
än i undersökningen direkt på gymnasieskolan. Orsaker till detta bör vara att vi har ett 
större bortfall av elever som inte vill studera vidare i undersökningen på universitetet än 
vid enkäterna i gymnasieklasserna. Ytterligare en förklaring kan i någon grad vara att 
undersökningarna i gymnasieklasserna genomfördes under hösten och i enkäten på 
universitetet har eleverna fått ytterligare några månader på sig att fundera på när man 
skall gå vidare till högre studier.  
 
Enkät på gymnasiedagarna 

HAR DU TÄNKT STUDERA VIDARE NU 
DIREKT EFTER GYMNASIET? 

PROCENT 

Studera direkt 28,0  
Inte nu men inom 3 år 55,7 
Antagligen senare 8,6 
Aldrig 7,6 
 
Enkät av Skjervik m fl 

HAR DU TÄNKT STUDERA 
VIDARE NU DIREKT 
EFTER GYMNASIET? 

PROCENT 
KARLSTAD 
(N=133) 

PROCENT 
ÅMÅL (N=183) 

Studera direkt 21  16  
Studera om 1 till 3 år 64  50  
Studera någon gång i 
framtiden 

12  23  

Aldrig 4  12  
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Enkät på gymnasiedagarna 

HAR DU TÄNKT 
STUDERA VIDARE NU 
DIREKT EFTER 
GYMNASIET? 

PROCENT 
KARLSTAD 
(N=643) 

PROCENT 
ÅMÅL 
(N=126) 

Studera direkt 27,2 27,8  
Inte nu men inom 3 år 56,5 58,7  
Antagligen senare 10,7  4,0  
Aldrig 5,6  9,5  
 
Det är inga tydliga skillnader i andelen som vill gå vidare direkt till högre studier 
mellan män och kvinnor. Något fler kvinnor tänker gå vidare och studera något eller 
några år senare. Bland dem som inte alls tänker sig att gå vidare till studier är 
majoriteten män. Det är få som inte tänker sig någon form av vidare utbildning efter 
gymnasiet! 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

 STUDERA DIREKT EFTER GYMNASIET 
(PROCENT) 

 Kön Ja, direkt 
efter  
gymnasiet 

Nej, men  
inom tre 
år 

Nej, inte nu 
men 
antagligen 
senare 

Nej, inte 
alls 

 Man 28,2 51,2 8,3 12,3 
  Kvinna 28,0 58,9 9,0 4,2 
 
Skillnaderna mellan könen blir dock större i de två undersökningarna som genomfördes 
i gymnasieklasserna. Det mindre bortfallet i dessa undersökningen är säkerligen 
förklaringen till detta. I Hongs enkät var det dock inte alltför stora skillnader i gruppen 
som tänker gå vidare direkt efter gymnasiet. 
 
Enkät av Hong m fl 

  NÄR LÄSA VIDARE? 
(PROCENT) 

 Kön Direkt efter 
gymnasiet 

Senare 

 Man 25 75 
  Kvinna 29 72 
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Skjerviks undersökning visar mer tydliga skillnader. Inte minst gruppen som tänker gå 
vidare inte direkt med inom några år finns det fler kvinnor än män. 
 
Enkät av Skjervik m fl 

 STUDERA DIREKT EFTER GYMNASIET (PROCENT) 
 Kön Ja, direkt 

efter  
gymnasiet 

Nej, men  
inom tre 
år 

Kanske någon 
gång i 
framtiden 

Nej, inte 
alls 

 Man 17 55 18 9 
  Kvinna 18 70 10 2 
 
Bilden av skillnader i planer att studera vidare mellan elever med från akademikerhem 
och elever från hem utan denna bakgrund är liknande den vi noterade ovan mellan 
könen. Skillnaderna är inte alltför stora. Bland dem som inte alls har några planer att 
studera vidare är elever från hem utan akademiska traditioner i majoritet, men samtidigt 
är det ingen skillnad mellan grupperna när det gäller att gå vidare direkt efter 
gymnasiet. 
 

Enkät på gymnasiedagarna 

  STUDERA DIREKT EFTER GYMNASIET 
(PROCENT) 

Har någon förälder 
universitets-, 
högskoleutbildning 

Ja, direkt 
efter 
gymnasiet 

Nej, men  
inom tre 
år 

Nej, inte nu 
men 
antagligen 
senare 

Nej, inte 
alls 

 Ja 28,0 59,6 8,2 4,3 
  Nej 28,6 50,4 9,8 11,1 
 
Här ger dock urvalet av intresserade gymnasister som vi får på gymnasiedagarna en 
något skev bild. I Hongs undersökning ingick motsvarande frågor och där var bortfallet 
sannolikt klart mindre. Resultaten i den undersökning visar att 2 av 10 från hem utan 
akademiska traditioner tänker läsa vidare direkt medan motsvarande andel var ungefär 3 
av 10 bland gymnasister där någon av föräldrarna har en högskoleutbildning. 
 
Enkät av Hong m fl 

  NÄR LÄSA VIDARE? 
(PROCENT) 

 Föräldrar med högre utbildning Direkt efter 
gymnasiet 

Senare 

 Ja 23 77 
  Nej 33 67 
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När vi jämför elever med utländsk bakgrund, dvs där båda föräldrarna är födda i annat  
land än Sverige, med elever med svensk bakgrund visar det sig att gymnasister med 
utländsk bakgrund är klart mer inriktade mot att gå vidare direkt till högre studier efter 
gymnasiet. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

 STUDERA DIREKT EFTER GYMNASIET 
(PROCENT) 

Båda föräldrar är 
födda i ett annat land 
än Sverige  

Ja, direkt 
efter  
gymnasiet 

Nej, men  
inom tre 
år 

Nej, inte nu 
men 
antagligen 
senare 

Nej, inte 
alls 

 Ja 42,0 42,0 8,0 8,0 
  Nej 26,7 57,2 8,7 7,4 
 
 Tendensen att gymnasister med utländsk bakgrund oftare vill gå vidare till högre 
studier direkt, gäller oavsett om föräldrarna själva har någon akademisk bakgrund.  
  
Enkät på gymnasiedagarna 

   STUDERA DIREKT EFTER 
GYMNASIET(PROCENT)  

Har någon förälder 
universitets-, 
högskoleutbildning? 

Ja, direkt 
efter 
gymnasiet 

Nej, men 
inom tre 
år 

Nej, inte 
nu men 
antagligen 
senare 

Nej, 
inte 
alls 

Ja Båda föräldrar är 
födda i ett annat 
land än Sverige 

Ja 39,7 52,9 5,9 1,5 

    Nej 26,9 60,1 8,4 4,6 
  Totalt 28,0 59,5 8,2 4,3 
Nej Båda föräldrar är 

födda i ett annat 
land än Sverige 

Ja 42,6 32,4 10,3 14,7 

    Nej 27,1 52,8 9,4 10,6 
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En jämförelse av elevernas planer att direkt läsa vidare mellan olika orter visar tydliga 
skillnader. Torsby, Kristinehamn och Hagfors ligger högst här medan Säffle ligger 
lägst. Orter där relativt många elever inte tänker läsa vidare är Årjäng och Hagfors. Här 
anger omkring en av fem att de inte tänker läsa vidare alls. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

  STUDERA DIREKT EFTER GYMNASIET (PROCENT) 
 Studieort idag Ja, direkt efter  

gymnasiet 
Nej, men  
inom tre år 

Nej, inte nu men 
antagligen senare 

Nej, inte 
alls 

  Torsby 42,9 50,0 1,8 5,4 
  Kristinehamn 37,5 53,8 6,7 1,9 
  Hagfors 33,3 42,6 5,6 18,5 
  Sunne 30,6 63,3 4,1 2,0 
  Årjäng 27,8 44,4 5,6 22,2 
  Åmål 27,8 58,7 4,0 9,5 
 Karlstad 27,2 56,5 10,7 5,6 
  Filipstad 27,0 62,2 5,4 5,4 
  Arvika 25,7 46,4 12,3 15,6 
  Säffle 12,8 63,8 8,5 14,9 
  Annan ort 21,4 69,4 6,1 3,1 
 
De fåtaliga eleverna från Folkhögskolor och från KomVux som ingick i undersökningen 
är klart inriktade att läsa vidare direkt efter avslutningen av sina nuvarande studier. 
Bland gymnasieeleverna är det bara en på fyra som tänker läsa vidare direkt efter 
studentexamen. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

 STUDERA DIREKT EFTER GYMNASIET (PROCENT) 
 Studerar på Ja, direkt 

efter 
gymnasiet 

Nej, men 
inom tre år 

Nej, inte nu men  
antagligen 
senare 

Nej, inte 
alls 

 Gymnasium 26,4 57,4 8,6 7,5 
  Folkhögskola 60,5 18,4 13,2 7,9 
  KomVux 65,4 19,2   15,4 
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Det finns tydliga skillnader i elevernas studieplaner mellan olika gymnasieprogram. 
Gymnasister på de tekniska och de naturvetenskapliga studieprogrammen är dem som 
är mest intresserade av att gå vidare direkt till högre studier. De fåtaliga (11 elever) från 
Naturbruksprogrammet som var med i enkäten vill alla gå vidare till högre studier men 
först lite senare.  
 
Enkät på gymnasiedagarna 

 STUDERA DIREKT EFTER GYMNASIET 
(PROCENT) 

Vilket gymnasieprogram  Ja, direkt 
efter  
gymnasiet 

Nej, men 
inom tre 
år 

Nej, inte nu men 
antagligen 
senare 

Nej, 
inte 
alls 

 Samhällsvetenskap 24,8 64,8 7,6 2,7 
  Naturvetenskap 37,8 58,3 3,5 ,4 
  Naturbruk   90,9 9,1   
  Teknik 43,2 45,5 5,3 6,1 
  Handel- o 

administration 
10,3 48,3 20,7 20,7 

  Omvårdnad/Barn och 
ungdom 

14,5 58,9 15,3 11,3 

  Estetiskt program 25,0 60,9 10,9 3,3 
  Medieprogram 20,4 70,4 5,6 3,7 
  Övriga program 23,8 35,0 14,5 26,6 

 

Motiv för val av högre utbildning 
Viktigaste motiv för att studera vidare är att högre utbildning krävs för att få ett bra 
arbete.  
 
Enkät på gymnasiedagarna 

VARFÖR VILL DU STUDERA VIDARE? PROCENT 
Utan högre utbildning är det svårt att få ett bra 
arbete 

66,8 

Det jag vill bli kräver att jag läser vidare på högre 
utbildning 

53,9 

Jag vill bli högavlönad efter avslutad utbildning 35,0 
Jag vill få bättre status och mer respekt 10,3 
Min familj vill att jag läser vidare  8,8 
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Orsaker till att inte studera vidare 
I undersökningen som genomfördes av Hong fick de som inte planerar att gå vidare till 
högre studier svara på frågor om vad det finns för hinder att läsa vidare. Svårigheter att 
klara studier och ekonomin verkade inte vara alltför viktiga skäl att inte läsa vidare. 
 
 
Enkät av Hong m fl 

ORSAKER ATT INTE SATSA PÅ HÖGRE UTBILDNING 
(BLAND DEM SOM INTE SKALL STUDERA VIDARE) 

PROCENT 

  Akademiska språksvårigheter 20 
 Ekonomiska svårigheter 12 
 Rädsla att inte klara av högskolenivån 11 
 
I undersökningen på Gymnasiedagarna angav de som inte tänker studera vidare direkt, 
orsaken till att de vill vänta alternativt att de inte vill läsa vidare alls. Det finns två helt 
dominerande skäl enligt svaren. Tre av fyra elever är skoltrötta och lite mindre än 
hälften vill komma ut och arbeta direkt efter studenten. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

VARFÖR TÄNKER DU INTE STUDERA VIDARE 
DIREKT EFTER GYMNASIET? DU FÅR GÄRNA FYLLA 
I FLERA ALTERNATIV. 

PROCENT 

Jag är skoltrött 75,5 
Jag vill börja arbeta så fort jag har tagit studenten 43,8 
Mina betyg räcker antagligen inte till i konkurrensen till 
det jag skulle vilja studera 

14,3 

Det är snålt att leva på studiemedel 12,6 
Studielånen blir svåra att betala tillbaka  12,2 
Jag är bekymrad för att inte klara av utbildningen 7,4 
Jag blir inte behörig till det jag skulle vilja studera 7,2 
Det lönar sig dåligt på sikt 3,1 
Det blir inte lätt att få jobb efter examen 2,7 
Familjen vill att jag börjar jobba 1,3 
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Kvinnliga elever är något mer skoltrötta än deras manliga kollegor.  
 
Enkät på gymnasiedagarna 

KÖN ANDEL SOM ANGER ATT DE ÄR SKOLTRÖTTA BLAND 
DEM SOM INTE VILL STUDERA VIDARE DIREKT 
(PROCENT) 

  Kvinna 78,6 
 Man 70,6 

 
Elever från hem med akademisk bakgrund är likaledes något mer skoltrötta än övriga. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

HAR NÅGON FÖRÄLDER 
UNIVERSITETS-, 
HÖGSKOLEUTBILDNING? 

ANDEL SOM ANGER ATT DE ÄR 
SKOLTRÖTTA BLAND DEM SOM INTE 
VILL STUDERA VIDARE 
DIREKT(PROCENT)  

 Ja 79,7 
  Nej 70,5 
 
Gymnasister med utländsk bakgrund är klart mindre skoltrötta än sina svenska kollegor. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

BÅDA FÖRÄLDRAR 
ÄR FÖDDA I ETT 
ANNAT LAND ÄN 
SVERIGE  

ANDEL SOM ANGER ATT DE 
ÄR SKOLTRÖTTA BLAND 
DEM SOM INTE VILL 
STUDERA VIDARE DIREKT 
(PROCENT) 

 Ja 55,9 
  Nej 77,0 
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Skoltröttheten är större bland gymnasister från de mer teoretiska programmen, medan 
elever från de mer praktiskt orienterade programmen är minst skoltrötta.  
 
Enkät på gymnasiedagarna 

PROGRAM ANDEL SOM ANGER ATT DE ÄR 
SKOLTRÖTTA BLAND DEM SOM 
INTE VILL STUDERA VIDARE 
DIREKT (PROCENT) 

  Medieprogram 87,5 
  Naturvetenskap 82,3 
 Samhällsvetenskap 81,1 
  Estetiskt program 80,7 
  Teknik 78,2 
  Handel- o administration 72,7 
  Naturbruk 70,0 
  Omvårdnad/Barn och 

ungdom 
65,9 

  Övriga program 61,7 
 
Männen vill i något större utsträckning ut och arbeta direkt efter gymnasiet. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

KÖN ANDEL SOM ANGER ATT DE VILL BÖRJA 
ARBETA SÅ FORT DE HAR TAGIT 
STUDENTEN BLAND DEM SOM INTE VILL 
STUDERA VIDARE DIREKT (PROCENT) 

 Man 48,1 
  Kvinna 41,2 
 
Elever från hem utan akademiska traditioner vill i högre grad snabbt ut på 
arbetsmarknaden. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

HAR NÅGON 
FÖRÄLDER MED  
UNIVERSITETS-, 
HÖGSKOLEUTBILDNI
NG 

ANDEL SOM ANGER ATT DE 
VILL BÖRJA ARBETA SÅ FORT 
DE HAR TAGIT STUDENTEN 
BLAND DEM SOM INTE VILL 
STUDERA VIDARE DIREKT 
(PROCENT) 

 Ja 38,9 
  Nej 48,6 
 



 29 

Önskan att snabbt hitta ett jobb efter studenter skiljer sig inte mellan studenter med 
utländsk och svensk bakgrund, i gruppen som inte vill studera vidare direkt. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

BÅDA FÖRÄLDRAR 
ÄR FÖDDA I ETT 
ANNA LAND ÄN 
SVERIGE 

ANDEL SOM ANGER ATT DE VILL 
BÖRJA ARBETA SÅ FORT DE HAR 
TAGIT STUDENTEN BLAND DEM 
SOM INTE VILL STUDERA VIDARE 
DIREKT (PROCENT) 

  Nej 43,9 
 Ja 41,2 
 
Praktiskt inriktade program har störst andel studenter som vill ut och arbeta direkt efter 
studenten, medan studenter från naturvetarprogrammet i minst utsträckning planerar att 
börja arbeta. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

PROGRAM ANDEL SOM ANGER ATT DE VILL  
BÖRJA ARBETA SÅ FORT DE  
HAR TAGIT STUDENTEN  
(PROCENT) 

  Handel- o administration 68,2 
  Övriga program 62,5 
  Omvårdnad/Barn och 

ungdom 
53,8 

  Naturbruk 50,0 
  Teknik 43,6 
 Samhällsvetenskap 40,7 
  Estetiskt program 40,4 
  Medieprogram 34,4 
  Naturvetenskap 25,4 
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”Jag skall bara studenter” 
Tendensen från 2000 och framåt har varit att allt färre gymnasister går vidare till högre 
studier  direkt från gymnasiet. Vi har numera ett ord för företeelsen. Vi brukar kalla 
dem ”jag skall bara studenter”. Vad skall dessa som inte planerar att läsa direkt efter 
Studentexamen göra? På en fråga vilka planer man har är jobb det helt dominerade 
aktiviteten. Bilden av många av våra ”jag skall bara studenter” på resa i Thailand, 
Australien eller Söderhavet är överdriven. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

 VAD SKA DU GÖRA 
INNAN DU LÄSER VIDARE 

ANTAL 
ELEVER  

(PROCENT) 

  Jobba + övrigt alternativ 407 44,6 
  Jobba 305 33,4 
  Göra lumpen 62 6,8 
  Resa 60 6,6 
 Läsa på komvux 31 3,4 
  Ta ledigt 16 1,8 
  Vet ej 32 3,5 
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De som vill studera – våra framtida kunder! 
 

Vilken utbildningsform vill gymnasisterna välja? 
De flesta som planerar att gå vidare till högre utbildning tänker sig hela 
utbildningsprogram vid högskola eller universitet. Lite drygt var tionde överväger att gå 
vidare till en mer praktiskt inriktade KY-utbildningar. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

 VAD PLANERAR DU ATT 
STUDERA 

ANTAL  
ELEVER 

PROCENT 

 Helt utbildningsprogram på 
högskola eller universitet 

838 68,9 

  Enskilda kurser på högskola eller 
universitet 

123 10,1 

  Kvalificerad yrkesutbildning 149 12,3 
  Annan utbildning 106 8,7 
  Totalt 1216 100,0 
 
Bland dem som vill läsa vidare direkt efter gymnasiet finns i något större utsträckning 
de som vill gå vidare till KY-utbildning. I övrigt är det inte några stora skillnader i typ 
av utbildningar man tänker sig beroende på när man vill läsa vidare. 
  
Enkät på gymnasiedagarna 

HAR DU TÄNKT STUDERA 
VIDARE NU DIREKT EFTER 
GYMNASIET? (PROCENT) 

LÄSA 
VIDARE 
NU 

LÄSA VIDARE 
INOM 1 – 3 ÅR 

LÄSA 
VIDARE  
SENARE 

 Helt utbildningsprogram på 
högskola eller universitet 

34,6 61,1 4,2 

  Enskilda kurser på högskola 
eller universitet 

17,9 61,0 21,1 

  Kvalificerad yrkesutbildning 
(KY) 

26,4 56,9 16,7 

  Annan utbildning 25,7 53,5 20,8 
 

Manliga gymnasister väljer i något större utsträckning KY-utbildning. I övrigt är det 
inte några stora skillnader i val av utbildningsformer mellan könen. 
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Enkät på gymnasiedagarna 

 VAD PLANERAR DU ATT STUDERA (PROCENT) 
 Kön Helt utbildnings-

program på 
högskola eller 
universitet 

Enskilda kurser på 
högskola eller 
universitet 

Kvalificerad 
yrkesutbildning 

Annan 
utbildning 

 Man 67,4 9,9 14,7 8,0 
  Kvinna 69,9 10,2 10,7 9,2 
 

Elever från akademikerhem väljer något mer ofta hela utbildningsprogram på högskola 
eller universitet, medan elever från hem utan akademiska traditioner väljer KY-
utbildning något mer frekvent. 
 

Enkät på gymnasiedagarna 

 VAD PLANERAR DU ATT STUDERA (PROCENT) 
Har någon 
förälder med 
universitets-, 
högskole-
utbildning  

Helt utbildnings-
program på 
högskola eller 
universitet 

Enskilda 
kurser på 
högskola eller 
universitet 

Kvalificerad 
yrkes-
utbildning 

Annan 
utbildning 

 Ja 72,5 9,9 9,2 8,4 
  Nej 63,4 10,4 16,6 9,6 
 
Skillnaderna mellan gymnasister med svensk och utländsk bakgrund när det gäller att 
välja utbildningsform är relativt små. 
 

Enkät på gymnasiedagarna 

 VAD PLANERAR DU ATT STUDERA (PROCENT) 
Båda föräldrar är 
födda i ett annat 
land än Sverige  

Helt 
utbildnings-
program på 
högskola 
eller 
universitet 

Enskilda 
kurser på 
högskola 
eller 
universitet 

Kvalificerad 
yrkes-
utbildning 

Annan 
utbildning 

 Ja 66,1 14,8 7,8 11,3 
  Nej 69,4 9,7 12,5 8,5 
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En kombination av utländsk bakgrund och utbildningsbakgrund i familjen förklarar 
ytterligare något skillnaderna i val av utbildning. Lägst andel som vill gå vidare till hela 
utbildningsprogram har elever med utländsk bakgrund och utan akademiska traditioner 
och högst andel har elever från ett akademikerhem med svensk bakgrund. Skillnaderna 
är dock inte alltför stora. 
 

Enkät på gymnasiedagarna 

   VAD PLANERAR DU ATT STUDERA 
(PROCENT) 

Har någon förälder 
universitets-, 
högskoleutbildning 

Helt 
utbildnings-
program på 
högskola 
eller 
universitet 

Enskilda 
kurser på 
högskola 
eller 
universitet 

Kvalificerad 
yrkes-
utbildning 

Annan 
utbild-
ning 

Ja Båda föräldrar är 
födda i ett annat 
land än Sverige 

Ja 75,9 12,1 3,4 8,6 

    Nej 72,4 9,6 9,6 8,4 
  Total 72,6 9,8 9,1 8,4 
Nej Båda föräldrar är 

födda i ett annat 
land än Sverige 

Ja 56,4 16,4 12,7 14,5 

    Nej 64,5 9,8 16,8 8,9 
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Vad vill gymnasisterna studera? 
Frågan om vad man är intresserad av att studera var öppen i den meningen att 
respondenten fick markera flera alternativ. I genomsnitt angav de respondenter som 
överhuvudtaget har planer på vidare till högre studier 1,6 alternativ.  
 
Intresset för olika utbildningsområden har skiftat mycket under de senaste åren. 
Intresset för naturvetenskap, teknik och data/IT har minskat under några år i början av 
2000-talet. Av svaren att döma verkar det som om intresset för dessa utbildningar håller 
på att komma tillbaka. Ett stort intresse ser vi för utbildningar inom hälsa och vård. 
Relativt många gymnasister vill gå någon typ av konstnärlig utbildning. Var tionde 
gymnasist anger att de är intresserade av en konstnärlig utbildning. De som anger 
konstnärlig utbildning som alternativ har något fler alternativa val. I genomsnitt har 
dessa angivit 2,5 alternativ, inklusive valet konstnärlig utbildning.  
 

Enkät på gymnasiedagarna 

VAD VILL DU 
STUDERA?  

ANTAL 
ELEVER 

PROCENT 

Annan utbildning inom 
hälsa/vård     

257 19,8 

Ekonomi     192 14,8 
Lärare     191 14,7 
Samhällsvetare     158 12,2 
Ingenjörsutbildning     158 12,2 
Civilingenjörsutbildning  149 11,5 
Data/IT     130 10,0 
Konstnärlig utbildning     130 10,0 
Media/informatör  130 10,0 
Språk     115 8,9 
Naturvetare     78 6,0 
Humaniora     79 6,1 
Läkare     54 4,2 
Tandläkare     30 2,3 
Annan utbildning 439 33,8 
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Det finns stora skillnader i intresse för utbildningar mellan könen. Utbildningar inom 
hälsa och vår samt humaniora samlar flest kvinnliga intressenter och utbildning inom 
data/IT och ingenjörsutbildningarna flest manliga intressenter. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

VAD VILL DU 
STUDERA? (PROCENT)   

MANLIGA 
GYMNASISTER 

KVINNLIGA 
GYMNASISTER 

Annan utbildning inom 
hälsa/vård     

12,1 87,9 

Humaniora     16,5 83,5 
Konstnärlig utbildning     18,6 81,4 
Språk     20,0 80,0 
Tandläkare     26,5 73,3 
Naturvetare     28,2 71,8 
Samhällsvetare     28,5 71,5 
Läkare     31,5 68,5 
Lärare     39,3 70,7 
Ekonomi     42,7 57,3 
Media/informatör  45,7 54,3 
Civilingenjörsutbildning  70,5 29,5 
Ingenjörsutbildning     79,7 20,3 
Data/IT     86,2 13,8 
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Gymnasister med utländsk bakgrund är intresserade av utbildningar till tandläkare och 
läkare, medan svenska gymnasister är överrepresenterade bland dem som vill läsa till 
lärare. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

VAD VILL DU 
STUDERA?  
(PROCENT)  

GYMNASISTER 
MED 
UTLÄNDSK 
BAKGRUND 

GYMNASISTER 
MED SVENSK 
BAKGRUND 

Tandläkare     16,7 83,3 
Läkare     14,8 85,2 
Data/IT     12,3 87,7 
Språk     11,6 88,4 
Annan utbildning inom 
hälsa/vård     

10,2 89,8 

Ekonomi     10,5 89,5 
Naturvetare     7,8 92,2 
Humaniora     7,7 92,3 
Konstnärlig utbildning     7,1 92,9 
Media/informatör  7,0 93,0 
Civilingenjörsutbildning  6,8 93,2 
amhällsvetare     6,4 93,6 
Ingenjörsutbildning     6,4 93,6 
Lärare     5,8 94,2 
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Utbildningar i hälsa och vård ligger högt på listan bland gymnasister utan 
akademikerbakgrund, medan en utbildning till civilingenjör väljs till stor del av 
gymnasister från familjer med akademikerbakgrund. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

VAD VILL DU 
STUDERA? 
(PROCENT) 

GYMNASISTER FRÅN 
FAMILJER UTAN 
AKADEMIKERBAKGRUND 

GYMNASISTER FRÅN 
FAMILJER MED 
AKADEMIKERBAKGRUND 

Annan utbildning inom 
hälsa/vård     

49,2 50,8 

Data/IT     41,7 58,3 
Lärare     40,0 60,0 
Ekonomi     38,5 61,5 
Tandläkare     36,7 63,3 
Ingenjörsutbildning     36,5 63,5 
Språk     33,0 67,0 
Media/informatör  32,5 67,5 
Läkare     32,1 67,9 
Konstnärlig utbildning    31,5 68,5 
Humaniora     29,1 70,9 
Naturvetare     28,2 71,8 
Samhällsvetare     26,0 74,0 
Civilingenjörsutbildning  23,5 76,5 
Totalt 41,1 58,9 
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Ett försök att gruppera intresset för olika utbildningar (flera alternativ var möjliga vid 
valet) har gjorts genom en faktoranalys. En faktoranalys av elevernas intresse för 
utbildningar visar 5 faktorer som förklarar 48,8  procent av den totala variationen i 
svaren.  
 
Enkät på gymnasiedagarna 

FAKTORLADDNINGAR – FAKTOR   
1 2 3 4 5 

Vill studera humaniora ,725         
Vill studera språk ,651         
Vill studera samhällsvetenskap ,626         
Vill studera ingenjörsutbildning   ,722       
Vill studera 
civilingenjörsutbildning 

  ,780       

Vill studera media/informatör     ,702     
Vill studera Data/IT     ,539     
Vill studera annan utbildning 
inom hälsa/vård 

    -,532     

Vill studera till läkare       ,688   
Vill studera till tandläkare       ,646   
Vill studera konstnärlig 
utbildning 

        ,617 

Vill studera ekonomi         -,794 
Vill studera till naturvetare           
Vill studera till lärare           
 
Extraktionsmetod: Principal Komponentanalys.  Rotationsmetod: Varimax med 
Kaiser’s Normalisering. 
 
Faktorerna anger mönster i elevernas svar, vilka grupperar önskemålen. 

� Faktor 1: Elever som vill studera samhällsvetenskap, humaniora och språk 
� Faktor 2: Elever som vill studera till civil- eller högskoleingenjör 
� Faktor 3: Elever som vill studera media och data/IT och till informatör 
� Faktor 4: Elever som vill studera till läkare och tandläkare 
� Faktor 5: Elever som är intresserade av konstnärliga utbildningar men som inte 

vill läsa ekonomi! 
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Gymnasister som är intresserade av en ingenjörsutbildning, en utbildning till 
naturvetare eller till datavetare vill i stor utsträckning studera vidare direkt efter 
studentexamen. De som är intresserade av en utbildning i media/information vill vänta 
ett tag innan de börjar sin utbildning. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

NÄR VILL DU STUDERA 
VIDARE (PROCENT) 

DIREKT INOM 1-
3 ÅR 

SENARE 

Ingenjörsutbildning     41,0 55,1 3,8 
Civilingenjörsutbildning  39,3 57,2 3,4 
Naturvetare     37,3 61,3 1,3 
Data/IT     36,2 53,1 10,8 
Annan utbildning inom 
hälsa/vård     

33,3 56,5 9,8 

Ekonomi     32,4 58,5 9,0 
Lärare     27,0 66,5 6,5 
Läkare     27,8 64,5 7,4 
Tandläkare     27,6 65,5 6,9 
Språk     26,1 61,3 12,6 
Konstnärlig utbildning     25,4 63,5 11,1 
Humaniora     25,0 61,8 13,3 
Samhällsvetare     24,7 70,1 5,2 
Media/informatör  18,8 68,0 13,3 
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En sammanställning av från vilka gymnasieprogram studenter med olika intressen när 
det gäller högre studier kommer visar, föga förvånande, tydliga mönster. Störst intresse 
för att studera ekonomi har gymnasister från program inom handel- och administration 
samt samhällsvetenskap. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

GYMNASIEPROGRAM  ANDEL GYMNASISTER INOM 
PROGRAMMET SOM ÄR 
INTRESSERADE AV ATT 
STUDERA EKONOMI (PROCENT) 

  Handel- o administration 26,1 
 Samhällsvetenskap 25,4 
  Naturvetenskap 13,8 
  Teknik 9,2 
  Övriga program 8,3 
  Estetiskt program 4,5 
  Omvårdnad/Barn och ungdom 4,3 
  Medieprogram 1,9 
  Naturbruk  - 
 
Gymnasister som valt samhällsvetenskap i skolan har också sina intressen mot detta håll 
när det gäller högre studier. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

GYMNASIEPROGRAM ANDEL GYMNASISTER INOM 
PROGRAMMET SOM ÄR 
INTRESSERADE AV ATT 
STUDERA SAMHÄLLSVETENSKAP 
(PROCENT)  

 Samhällsvetenskap 25,0 
  Naturbruk 9,1 
  Handel- o administration 8,7 
  Estetiskt program 7,9 
  Medieprogram 7,7 
  Övriga program 6,5 
  Naturvetenskap 6,1 
  Omvårdnad/Barn och ungdom 4,3 
  Teknik  - 
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Många gymnasister från tekniskt program funderar på att läsa data/IT. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

GYMNASIEPROGRAM ANDEL GYMNASISTER INOM 
PROGRAMMET SOM ÄR 
INTRESSERADE AV ATT STUDERA 
DATA/IT (PROCENT) 

  Teknik 34,5 
  Övriga program 17,2 
  Naturvetenskap 12,1 
  Medieprogram 9,6 
 Samhällsvetenskap 4,7 
  Handel- o administration 4,3 
  Estetiskt program 2,2 
  Omvårdnad/Barn och ungdom ,9 
  Naturbruk  - 
 
Teknikgymnasister funderar i mycket hög utsträckning på att gå vidare med högre 
studier inom samma område. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

GYMNASIEPROGRAM ANDEL GYMNASISTER INOM 
PROGRAMMET SOM ÄR 
INTRESSERADE AV 
INGENJÖRSUTBILDNING 
(PROCENT) 

  Teknik 61,3 
  Naturbruk 18,2 
  Naturvetenskap 17,8 
  Övriga program 11,8 
  Handel- o administration 4,3 
 Samhällsvetenskap 2,7 
  Estetiskt program 2,2 
  Medieprogram 1,9 
  Omvårdnad/Barn och ungdom  - 
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För utbildning till Civilingenjör finns de flesta intressenterna från naturvetenskapligt 
program, men också gymnasister från teknikprogrammet är till stor del intresserad av 
denna utbildning. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

GYMNASIEPROGRAM ANDEL GYMNASISTER INOM 
PROGRAMMET SOM ÄR 
INTRESSERADE AV 
CIVILINGENJÖRSUTBILDNING 
(PROCENT) 

  Naturvetenskap 32,8 
  Teknik 29,4 
  Övriga program 10,1 
  Naturbruk 9,1 
  Estetiskt program 2,2 
  Medieprogram 1,9 
 Samhällsvetenskap 1,8 
  Omvårdnad/Barn och ungdom 1,7 
  Handel- o administration  - 
 
Naturvetare vill studera naturvetenskap. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

GYMNASIEPROGRAM ANDEL GYMNASISTER INOM 
PROGRAMMET SOM ÄR 
INTRESSERADE AV ATT STUDERA 
TILL NATURVETARE (PROCENT)  

  Naturvetenskap 22,7 
  Naturbruk 9,1 
  Övriga program 4,1 
  Estetiskt program 2,2 
 Samhällsvetenskap 1,8 
  Teknik 1,7 
  Handel- o administration  - 
  Omvårdnad/Barn och ungdom  - 
  Medieprogram  - 
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Bland dem som är intresserade av lärarutbildning finner vi gymnasister från flera olika 
program. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

GYMNASIEPROGRAM ANDEL GYMNASISTER INOM 
PROGRAMMET SOM ÄR 
INTRESSERADE ATT STUDERA 
TILL LÄRARE   (PROCENT) 

  Omvårdnad/Barn och ungdom 27,8 
 Samhällsvetenskap 18,3 
  Estetiskt program 18,0 
  Handel- o administration 13,0 
  Övriga program 11,8 
  Medieprogram 11,5 
  Naturvetenskap 10,1 
  Teknik 3,4 
  Naturbruk  - 
 
Det är relativt sett få gymnasister som visar intresse för humaniora. Fördelningen i 
intresse är ganska jämn mellan flera olika gymnasieprogram. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

GYMNASIEPROGRAM ANDEL GYMNASISTER INOM 
PROGRAMMET SOM ÄR 
INTRESSERADE AV ATT STUDERA 
HUMANIORA (PROCENT) 

  Naturbruk 9,1 
 Samhällsvetenskap 8,9 
  Naturvetenskap 6,9 
  Estetiskt program 5,6 
  Övriga program 4,7 
  Handel- o administration 4,3 
  Omvårdnad/Barn och ungdom 4,3 
  Medieprogram 1,9 
  Teknik ,8 
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Mer än hälften av dem som gått estetiskt program på gymnasiet är intresserade av att 
fortsätta studier med den inriktningen. Som ovan nämndes har de som visar intresse för 
konstnärliga utbildningar ofta något annat område som också intresserar dem. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

GYMNASIEPROGRAM ANDEL GYMNASISTER INOM 
PROGRAMMET SOM ÄR 
INTRESSERADE AV 
KONSTNÄRLIG UTBILDNING 
(PROCENT)   

  Estetiskt program 55,1 
  Medieprogram 17,3 
 Samhällsvetenskap 8,9 
  Naturvetenskap 6,1 
  Omvårdnad/Barn och ungdom 4,3 
  Teknik 4,2 
  Övriga program 4,1 
  Naturbruk  - 
  Handel- o administration  - 
 
Mediegymnasister vill bli mediestudenter. 
 

Enkät på gymnasiedagarna 

GYMNASIEPROGRAM ANDEL GYMNASISTER INOM 
PROGRAMMET SOM ÄR 
INTRESSERADE AV MEDIA-
/INFORMATÖRSUTBILDNINGAR 
(PROCENT) 

  Medieprogram 44,2 
 Samhällsvetenskap 12,5 
  Övriga program 9,5 
  Handel- o administration 8,7 
  Estetiskt program 7,9 
  Teknik 7,6 
  Naturvetenskap 5,3 
  Omvårdnad/Barn och ungdom 3,5 
  Naturbruk   
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Intresset för språk sprider sig mellan några olika gymnasieprogram. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

 GYMNASIEPROGRAM ANDEL GYMNASISTER INOM 
PROGRAMMET SOM ÄR 
INTRESSERADE AV ATT 
STUDERA SPRÅK (PROCENT) 

 Samhällsvetenskap 13,6 
  Estetiskt program 11,2 
  Övriga program 11,2 
  Handel- o administration 8,7 
  Naturvetenskap 6,1 
  Omvårdnad/Barn och ungdom 3,5 
  Teknik 2,5 
  Naturbruk  - 
  Medieprogram  - 
 
Naturvetenskapligt program är det typiska valet för den som vill bli läkare. 
 

Enkät på gymnasiedagarna 

GYMNASIEPROGRAM ANDEL GYMNASISTER INOM 
PROGRAMMET SOM ÄR 
INTRESSERADE AV ATT 
STUDERA TILL LÄKARE 
(PROCENT) 

  Naturvetenskap 13,8 
  Naturbruk 9,1 
  Medieprogram 5,8 
  Övriga program 3,0 
  Omvårdnad/Barn och ungdom 2,6 
 Samhällsvetenskap 1,3 
  Estetiskt program 1,1 
  Teknik  - 
  Handel- o administration  - 
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Även bland dem som visar intresse för tandläkarutbildningen är naturvetenskapligt 
program det vanligaste. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

GYMNASIEPROGRAM ANDEL GYMNASISTER INOM  
PROGRAMMET SOM ÄR 
INTRESSERADE  
AV ATT STUDERA TILL 
TANDLÄKARE (PROCENT)  

  Naturvetenskap 4,9 
 Samhällsvetenskap 2,2 
  Övriga program 2,4 
  Medieprogram 1,9 
  Omvårdnad/Barn och ungdom ,9 
  Teknik ,8 
  Naturbruk  - 
  Handel- o administration  - 
  Estetiskt program  - 
 
En mycket stor andel av dem som går ett gymnasieprogram inom omvårdnad eller barn 
och ungdom kan tänka sig att gå vidare inom program med inriktning hälsa och vård.  
 
Enkät på gymnasiedagarna 

GYMNASIEPROGRAM ANDEL GYMNASISTER INOM 
PROGRAMMET SOM ÄR 
INTRESSERADE AV ANNAN 
UTBILDNING INOM HÄLSA/VÅRD 
(PROCENT) 

  Omvårdnad/Barn och ungdom 43,5 
  Naturbruk 36,4 
 Samhällsvetenskap 23,2 
  Naturvetenskap 17,0 
  Övriga program 14,2 
  Handel- o administration 8,7 
  Estetiskt program 7,9 
  Medieprogram 5,8 
  Teknik 3,4 
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Hur säkra är gymnasisterna på vad de vill studera? 
Det är relativt sett få av våra gymnasister som känner att det vet precis vad de vill 
studera. Nästan hälften har några alternativ de funderar på. I tillägg till detta känner 
omkring var tredje gymnasist sig osäker på valet. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

HUR SÄKER ÄR DU PÅ VAD DU 
VILL STUDERA 

ANTAL 
ELEVER 

PROCENT 

 Jag vet precis 295 22,3 
  Jag har några alternativ 622 47,1 
  Jag är inte riktigt säker 403 30,5 
  Totalt 1320 100,0 
 
De gymnasister som tänker sig att läsa enskilda kurser på högskola/universitet är mest 
osäkra på vad de skall läsa. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

HUR SÄKER ÄR DU PÅ 
VAD DU VILL STUDERA? 
(PROCENT) 

JAG VET 
PRECIS 

JAG HAR 
NÅGRA 
ALTERNAT
IV 

JAG ÄR INTE 
RIKTIGT 
SÄKER 

 Helt utbildningsprogram 
på högskola eller 
universitet 

23,5 52,3 24,2 

  Enskilda kurser på 
högskola eller universitet 

10,7 44,6 44,6 

  Kvalificerad 
yrkesutbildning (KY) 

26,2 39,6 34,6 

  Annan utbildning 30,8 42,3 26,9 
 
Föga förvånande samvarierar hur säker man känner sig på sitt val av 
utbildningsalternativ med om man tänker läsa nu eller senare. De som är mest osäker 
planerar att läsa senare. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

HUR SÄKER ÄR DU PÅ 
VAD DU VILL STUDERA? 
(PROCENT) 

JAG VET  
PRECIS 

JAG HAR NÅGRA 
ALTERNATIV 

JAG ÄR INTE 
RIKTIGT 
SÄKER 

 Läsa vidare direkt 40,1 48,1 11,9 
  Läsa inom 1 – 3 år 15,0 50,7 34,3 
  Läsa vidare senare 11,9 28,8 59,3 
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Det är inga stora skillnader i hur säker man är på vad man vill mellan könen. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

 HUR SÄKER ÄR DU PÅ VAD DU VILL STUDERA 
(PROCENT)  

 Kön Jag vet precis Jag har några 
alternativ 

Jag är inte 
riktigt säker 

 Man 20,3 48,8 30,9 
  Kvinna 23,6 46,0 30,4 
 
Det finns inga stora skillnader i hur säker man är på vad man vill mellan gymnasister 
med eller utan akademikerbakgrund i familjen. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

  
 

HUR SÄKER ÄR DU PÅ VAD DU VILL 
STUDERA (PROCENT) 

 Har någon förälder 
med universitets-, 
högskoleutbildning 

Jag vet precis Jag har några 
alternativ 

Jag är inte 
riktigt säker 

 Ja 21,7 47,1 31,2 
  Nej 23,5 47,9 28,6 
 
Gymnasister med utländsk bakgrund är klart mer säkra på vad de vill studera! 
 

Enkät på gymnasiedagarna 

  HUR SÄKER ÄR DU PÅ VAD DU VILL 
STUDERA (PROCENT)  

Båda föräldrar är 
födda i ett annat land 
än Sverige 

Jag vet precis Jag har några 
alternativ 

Jag är inte 
riktigt säker 

 Ja 35,7 46,0 18,3 
  Nej 21,1 47,1 31,8 
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Denna tendens att gymnasister med utländsk bakgrund känner sig säkrare på sitt val av 
högre utbildning är samma oberoende om gymnasisten kommer från ett akademikerhem 
eller inte. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

   HUR SÄKER ÄR DU PÅ VAD DU 
VILL STUDERA (PROCENT) 

Har någon förälder universitets-, 
högskoleutbildning? 

Jag vet 
precis 

Jag har 
några 
alternativ 

Jag är 
inte riktigt 
säker 

Ja Båda föräldrar är födda 
i ett anna land än 
Sverige 

Ja 35,9 45,3 18,8 

    Nej 20,5 47,1 32,4 
  Total 21,8 46,9 31,3 
Nej Båda föräldrar är födda 

i ett anna land än 
Sverige 

Ja 35,6 47,5 16,9 

    Nej 22,0 47,7 30,2 
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De gymnasister som är intresserade av att gå vidare med en konstnärlig utbildning är de 
som är mest säkra på sitt val av utbildning. Intressant att notera är, som tidigare nämnts, 
att de som är intresserade av konstnärliga utbildningar ofta anger att det också är 
intresserade av andra utbildningar. Ändå är man säker på vad man vill studera. Kanske 
är det i en del fall kombinationer av utbildningar som är aktuella här. En väg från 
gymnasiet kan vara att man  först tar ett år eller en termin med t ex musikstudier på en 
folkhögskola eller motsvarande för att sedan gå vidare till den utbildning man tänker sig 
som huvudsaklig inriktning. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

HUR SÄKER ÄR DU PÅ 
VAD DU VILL 
STUDERA? (PROCENT) 

SÄKER NÅGRA 
ALTERNATIV 

OSÄKER 

Konstnärlig utbildning     24,2 43,0 32,8 
Annan utbildning inom 
hälsa/vård     

22,7 48,0 29,3 

Lärare     21,6 47,4 31,1 
Läkare     20,4 50,0 29,6 
Naturvetare     14,3 54,5 31,2 
Tandläkare     13,3 50,0 36,7 
Data/IT     13,1 49,2 37,7 
Civilingenjörsutbildning  12,8 57,4 29,7 
Ekonomi     12,1 52,1 35,8 
Ingenjörsutbildning     10,1 60,1 29,7 
Språk     8,7 56,5 34,8 
Samhällsvetare     8,2 51,9 39,9 
Media/informatör  7,8 44,2 48,1 
Humaniora     6,4 53,8 39,7 
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Vad är viktigt vid valet av studieort? 
I några av de terminsvisa enkäter till studenter vid Karlstads universitet som genomförts 
från år 20000, har faktorer som är viktiga för värderingen av studieort ingått (Eriksson 
m fl, 2003, Haglund, 2006).  
 
HUR VIKTIGA VAR 
FÖLJANDE FAKTORER DÅ 
DU VALDE STUDIEORT? 
(PROCENT) 

MYCKET 
VIKTIGT 

GANSKA  
VIKTIGT 

VARKEN 
ELLER 

GANSKA 
OVIKTIGT 

MYCKET 
OVIKTIGT 

Program och kursutbud      

vt 2000 50 36 10 1 2 
ht 2000 29 29 22 12 9 
Vt 2005 45 39 16 2 0 
Möjlighet att få bostad    

vt 2000 29 28 22 6 15 
ht 2000 26 31 24 8 11 
Vt 2005 40 31 19 3 8 
Aktivt studentliv    

vt 2000 14 31 29 12 14 
ht 2000 16 37 26 11 10 
Vt 2005 18 34 24 12 12 
Stadens övriga utbud    

vt 2000 12 40 29 10 9 
ht 2000 13 45 28 7 8 
Vt 2005 15 44 30 5 7 
Att kompisar rekommenderade studieorten    

vt 2000 10 25 34 13 18 
ht 2000 10 25 36 14 15 
Vt 2005 10 31 24 11 8 
Samarbete med näringsliv och förvaltning    

vt 2000 11 28 36 12 13 
Vt 2005 11 24 44 12 10 
Möjligheter att studera i utlandet    

vt 2000 10 22 30 17 20 
Vt 2005 11 20 35 18 17 
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I undersökning av Hong (2006) ställdes frågan om vilken faktor som är viktigast för 
valet av studieort. Resultaten var att kursutbudet var viktigast följt av närheten till 
familjen. 
 
Enkät av Hong m fl 

VILKEN FAKTOR ÄR VIKTIG 
VID VAL AV UNIVERSITET? 

PROCENT 

  Kursutbudet 45,0 
 Närhet till familjen 20,7 
  Staden 9,7 
  Boende 8,4 
  Vänner 4,9 
  Lärare 1,3 
  Annat 10,0 
 
Även i undersökningen av Sjervik ingick frågor om vad som viktigt för valet av 
högskola/universitet. Ett försök att sammanfatta viktiga dimensioner i valet har gjorts 
med en faktoranalys. Denna analys visar två faktorer som sammanfattar 47,0  av 
variationen i vad som är viktigt i valet av högskola/universitetet. 
 
Enkät av Skjervik m fl 

FAKTORLADDNINGAR – FAKTOR  

1   
 

2 

Storstad ,738   
Studentlivet ,733   
Skolstatus ,561   
Bostadsmöjligheter ,448 ,515 
Nya vänner   ,732 
Antagningsmöjligheter   ,692 
Nära hem   ,563 
 
Extraktionsmetod: Principal Komponentanalys.  Rotationsmetod: Varimax med 
Kaiser’s Normalisering. 
 

Faktorerna anger mönster i elevernas svar, vilka grupperar faktorer som avgår val av 
studieort. 

� Faktor 1: Studier i storstad med aktivt studentliv och med en utbildning med god 
status. 

� Faktor 2: Utbildning nära hemma där man också kan hitta nya vänner och där 
man dessutom kommer in. 
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Tidningen Studentliv har 2007 frågat 1.000 studenter om val av lärosäte. I 
undersökningen svarade fyra av tio att motivet för valet var att högskolan/universitetet 
låg nära hemma. Tre av tio angav att det var viktigt att studera nära vänner, partner och 
släkt (Studentliv, 2007). 
 

 

Känner man till Karlstads universitet? 
I undersökningen av Skjervik (2006) där gymnasister från Karlstad, Örebro och Åmål 
var de stora grupperna visade det sig att gymnasister i allmänhet känner till Karlstads 
universitet. 
 
Enkät av Skjervik m fl 

VISSTE DU ATT DET FINNS 
ETT UNIVERSITET I 
KARLSTAD? 

PROCENT 

Ja 82 
Nej 18 
 
I samma undersökning var det en av tre som utan tvekan kunde tänka sig Karlstad som 
studierort. 
 
Enkät av Skjervik m fl 

SKULLE DU KUNNA TÄNKA 
DIG ATT LÄSA DÄR?  

PROCENT 

Ja 32 
Kanske 34 
Nej 34 
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I undersökningen (Hong, 2006) ingick gymnasister i Karlskoga och Stockholm. 
Gymnasisterna i Karlskoga går till stor del på yrkesförberedande program (60 procent) 
medan motsvarande andel för Stockholms gymnasister var 5 procent. Av gymnasisterna 
i Stockholm planerar 30 procent att gå vidare tillhögre studier direkt medan 
motsvarande andel i Karlskoga var 17 procent. För gymnasisterna i Stockholm är föga 
förvånande Karlstad ett mindre frekvent val av studieort. 
 
Enkät av Hong m fl 

VILKEN ORT KAN DU 
TÄNKA DIG ATT STUDERA 
PÅ? (SVAR FRÅN DE SOM 
PLANERAR ATT LÄSA 
VIDARE) (PROCENT) 

GYMNASISTER I 
STOCKHOLM 

GYMNASISTER I 
KARLSKOGA 

Stockholm 85 83 
Uppsala 53 80 
Göteborg 40 91 
Lund 34 72 
Umeå 19 55 
Karlstad 12 91 
 
Gymnasisterna i Stockholm är inte så väl informerade om Karlstads universitet. 
Karlstads universitet och Mittuniversitetet ligger lägst på listan bland 
Stockholmsgymnasisterna. 
 
Enkät av Hong m fl 

VILKA 
HÖGSKOLOR/UNIVERSITET 
KÄNNER DU VÄL TILL? 
(SVAR FRÅN DE SOM 
PLANERAR ATT LÄSA 
VIDARE) (PROCENT) 

GYMNASISTER 
I STOCKHOLM 

GYMNASISTER 
I KARLSKOGA 

Stockholms universitet 75 68 
Uppsala universitet 49 74 
Kungliga Tekniska Högskolan 46 72 
Södertörns högskola 45 0 
Karolinska institutet 32 53 
Lunds universitet 31 56 
Umeå universitet 20 59 
Göteborgs universitet 19 72 
Linköpings universitet 13 74 
Karlstads universitet 9 86 
Mittuniversitetet 6 8 
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I ungdomsbarometern 2006/2007 (en omnibusundersökning) tillfrågades ett nationellt 
urval av drygt 7 000 ungdomar mellan 15 och 24 år om vilka högskolor och universitet 
de ”känner till eller har hört talas om”. 
 

VILKA HÖGSKOLOR/UNIVERSITET KÄNNER DU 
TILL ELLER HAR HÖRT TALAS OM? SVAR FRÅN 
ALLA I POPULATIONEN. (PROCENT) 

URVAL 15 TILL 
24 ÅR 

Kungliga Tekniska Högskolan 61 
Lunds universitet 59 
Göteborgs universitet 57 
Uppsala universitet 55 
Stockholms universitet 52 
Karolinska institutet 52 
Umeå universitet 39 
Linköpings universitet 36 
Mittuniversitetet 27 
Karlstads universitet 23 
Södertörns högskola 23 
 
I Ungdomsbarometern 2006/2007 ingick dessutom en fråga vilken högskola/universitet 
man kunde tänka sig att läsa vid.  
 

UNIVERSITET JAG KAN TÄNKA MIG ATT LÄSA VID ANDEL 
(PROCENT) 

Göteborgs universitet 26 
Uppsala universitet 25 
Lunds universitet 22 
Stockholms universitet 20 
Umeå universitet 11 
Örebro universitet 7 
Karlstads universitet  5 
Skövde högskola 3 
Högskolan Väst (Trollhättan) 2 
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I undersökningen på Gymnasiedagarna vid universitetet var Göteborg försthandsval 
bland de studieorterna som man fick välja mellan. Karlstad kommer först på andra plats 
bland de studieorter som väljs. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

OM VI ANTAR ATT DU FÅR 
VÄLJA MELLAN FÖLJANDE 9 
ORTER, VAR SKULLE DU VILJA 
STUDERA DÅ? (PROCENT) 

FÖRSTAHANDSVAL ANDRAHANDSVAL 

Göteborg  44,0 32,1 
Karlstad  36,5 15,3 
Stockholm  13,7 13,7 
Uppsala  8,5 12,0 
Lund  4,3 6,8 
Örebro  3,4 7,8 
Umeå  2,1 2,3 
Skövde  1,0 1,4 
Högskolan Väst (Trollhättan) 0,8 1,8 
 
De som har Göteborg som 
förstahandsval har som viktigaste 
andrahandsval: 

� Karlstad 25,9 procent 
� Stockholm  24,2 procent  
� Uppsala 17,0 procent 
� Lund  10,5 procent 

 

De som har Karlstad som förstahandsval 
har som viktigaste andrahandsval: 

� Göteborg 36,6 procent 
� Örebro 17,3 procent 
� Stockholm    9,4 procent 
� Uppsala    7,3 procent 
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Valet av studieort skiftar med vilken utbildning man tänker sig. En del utbildningar 
finns inte vid alla lärosäten men även om utbildningarna finns kan preferenserna skifta 
betydligt. Störst andel förstahandsökande till Karlstads universitet har lärarutbildningen 
och hälsa-/vårdutbildningar. Att mer än 10 procent av dem som är intresserade av 
läkarutbildning trots det väljer Karlstad som försthandsalternativ beror inte 
nödvändigtvis på ett misstag att det finns läkarutbildning här i Karlstad. Vid frågan om 
intresse för en viss typ av utbildning fanns möjlighet att ange fler alternativ. Trots att 
man har intresse för en utbildning som inte finns i Karlstad, kan man vara intresserad av 
en annan utbildning i första hand. För denna utbildning kanske man vill välja Karlstad 
som första alternativ. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

INTRESSERAD AV 
UTBILDNING 
(PROCENT) 

FÖRSTA 
HAND 
KARLSTAD 

FÖRSTA 
HAND 
GÖTEBORG 

ANDRA 
HAND 
KARLSTAD 

ANDRA 
HAND 
GÖTEBORG 

Lärare     54,6 23,0 13,2 29,9 
Annan utbildning inom 
hälsa/vård     

47,9 26,0 16,1 26,9 

Data/IT     42,0 34,5 13,4 26,4 
Ingenjörsutbildning     40,4 39,9 13,0 29,5 
Ekonomi     36,3 29,7 21,4 21,4 
Samhällsvetare     29,3 33,3 16,0 26,7 
Tandläkare     28,6 32,1 21,4 35,7 
Språk     25,7 34,9 20,2 18,3 
Humaniora     23,6 29,2 8,3 27,8 
Media/informatör  22,6 44,4 14,5 23,4 
Civilingenjörsutbildning  22,5 46,5 14,1 19,7 
Naturvetare     19,7 39,4 19,7 12,7 
Konstnärlig utbildning    13,7 52,1 10,3 27,2 
Läkare     13,5 50,0 9,6 21,2 
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Ett försök att hitta tendenser i svaren när det gäller argument för att gå vidare till högre 
utbildning (fråga 10) mellan gymnasister som anger olika förstahandsval när det gäller 
studieort visar inga stora skillnader. En skillnad ser vi dock när det gäller hur säkra på 
sina studieplaner gymnasisterna är. De som anger att de skulle välja studieorter som är 
mindre frekventa som val, t ex Skövde, Örebro och Trollhättan, är relativt säkra på sina 
planer. Gymnasister som söker sig till de äldre universiteten är mest osäkra på sina 
planer.  
 
Enkät på gymnasiedagarna 

OM VI ANTAR ATT DU FÅR 
VÄLJA MELLAN FÖLJANDE 9 
ORTER, VAR SKULLE DU VILJA 
STUDERA DÅ SOM FÖRSTA 
ALTERNATIV? (PROCENT) 

JAG VET 
PRECIS 

JAG HAR 
NÅGRA 
ALTERNATIV 

JAG ÄR 
INTE 
RIKTIGT 
SÄKER 

Skövde  46,2 53,8 0,0 
Örebro  35,7 42,9 21,4 
Trollhättan 30,0 60,0 10,0 
Karlstad  25,0 47,1 27,9 
Umeå  24,0 59,3 25,9 
Stockholm  21,4 46,4 32,1 
Uppsala  21,0 55,2 23,8 
Göteborg  19,8 47,1 33,1 
Lund  14,8 59,3 25,9 
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Värdering av Karlstad som studieort 
 
I en serie av enkäter som besvarats av studenter på Karlstads universitet (Eriksson m fl, 
2003) har faktorer som påverkar valet av att studera just på Karlstads universitet 
kartlagts. Faktorer som att ”det är här man kom in” och att ”det är nära hemmet” visade 
sig mest viktiga. 
 

VAD AVGJORDE DITT SLUTGILTIGA 
VAL ATT STUDERA VID KARLSTADS 
UNIVERSITET? (PROCENT) 

VT2000 VT2001 

Kom in här 25 27 
Pendelavstånd till hemorten 16 9 
Bodde redan här 13 15 
Utbildning/kurser som fanns tillgängliga 13 7 
Nära familj/jobb/bo hemma 10 13 
Trevlig stad 4 5 
Kompisar 3 7 
Pojkvän/Flickvän 3 5 
Bostadsfråga 2 3 
Nya Universitetet 2 3 
 
Med en något annorlunda formulerad fråga testades motiv för att studera i Karlstad 
några år senare (Haglund, 2005). Närhet, utbildningen och att det är lätt att komma in 
var det tre mest vanliga svaren i den enkäten. 
 

VAD AVGJORDE DITT SLUTGILTIGA VAL ATT 
STUDERA VID KARLSTADS UNIVERSITET? 
(PROCENT) 

VÅREN 2005 

Närheten 43 
Utbildningskvaliteten och utbudet 23 
Lätt att komma in 19 
Trevlig stad 10 
Lätt att få bostad 4 
Bra studentliv 1 
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Vid enkäten på Gymnasiedagarna ingick frågor om vad som talar för och emot att välja 
Karlstad som studieort. Mer påtagliga ting som att utbildningen är nära hemma och att 
Karlstad är en trevlig stad angav gymnasisterna som mest viktiga. Faktorer som om 
utbildningen håller kvaliteten, att studentlivet är bra, att utbildningen har god status var 
mindre frekventa svar. Dessa kvalitativa faktorer har man tydligen mindre klara 
uppfattningar om som gymnasist.  
 
Enkät på gymnasiedagarna 

NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT 
VÄLJA VAR DU SKALL 
STUDERA, VILKA VIKTIGA 
FÖRDELAR SER DU MED ATT 
VÄLJA KARLSTADS 
UNIVERSITET? (PROCENT) 

 I HELA 
GRUPPEN 
ELEVER 

 BLAND DE SOM HAR 
KARLSTAD SOM 
FÖRSTAHANDSALTERNATIV 
FÖR STUDIER 

Det är nära hemma  71,5 82,2 
Karlstad är en trevlig stad       46,7 56,1 
Nära mina kompisar  40,1 41,7 
Utbildningen jag vill läsa finns      29,8 48,9 
Lagom stort universitet         24,5 26,8 
Modern studiemiljö 18,5 18,9 
Bra kvalitet i utbildningarna      15,6 18,5 
Det är bra med bostadsgarantin     14,3 11,5 
Bra studentliv        13,4 14,4 
Lagom lätt att komma in på 
utbildningarna      

10,0 7,2 

Utbildningen har god status  6,0 7,9 
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Ett försök att med hjälp av faktoranalys gruppera de positiva egenskaperna som talar för 
Karlstad som studieort visar tre faktorer som sammanfattar 44,0 procent av variationen i 
de positiva dimensionerna. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

FAKTORLADDNINGAR – FAKTOR  
1 2 3 

Bra kvalitet i utbildningarna ,746     
Utbildningen har god status ,649     
Bra studentliv ,603     
Modern studiemiljö ,413     
Karlstad är en trevlig stad   ,638   
Nära mina kompisar   ,574   
Det är nära hemma   ,562   
Lagom stort universitet   ,470   
Lagom lätt att komma in på 
utbildningarna 

    ,751 

Det är bra med bostadsgarantin     ,707 
 
Extraktionsmetod: Principal Komponentanalys.  Rotationsmetod: Varimax med 
Kaiser’s Normalisering. 
 
Faktorerna anger mönster i elevernas svar, vilka grupperar de positiva sidorna med att 
studera i Karlstad. 

� Faktor 1: En utbildning med god kvalitet och status, ett gott studentliv i en 
modern studiemiljö 

� Faktor 2: En utbildning i en trevlig stad, nära hemma, nära kompisar och 
dessutom med ett lagom stort universitet 

� Faktor 3: Lätt att komma in och lätt att få bostad 
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Ett viktigt svar som gymnasisterna ger när det gäller nackdelar med att välja att studera 
i Karlstad är att man gärna flyttar till en större mer spännande stad. Ett uppenbart 
alternativ dvs att utbildningen man vill gå saknas i Karlstad är också viktigt. En hel del 
tycker Karlstad är för nära hemma. Svarsalternativen kring kvalitet i utbildningen är 
inte lika vanliga. Dessa frågor är svåra att värdera för gymnasisterna. 
 

Enkät på gymnasiedagarna 

NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT 
VÄLJA VAR DU SKALL 
STUDERA, VILKA VIKTIGA 
NACKDELAR SER DU MED ATT 
VÄLJA KARLSTADS 
UNIVERSITET? (PROCENT) 

 BLAND DE SOM INTE 
HAR KARLSTAD SOM 
FÖRSTA- ELLER 
ANDRAHANDS-
ALTERNATIV FÖR 
STUDIER 

 I HELA 
GRUPPEN 
ELEVER 

Jag flyttar gärna till en större stad 
med större nöjesutbud       

61,0 51,4 

Utbildningen jag vill gå saknas      54,5 50,7 
Det är för nära hemma  37,3 27,9 
För dåligt studentliv      14,4 10,8 
Universitetet är dåligt känt      11,7 8,7 
Universitet utan traditioner 10,6 8,6 
Långt från mina kompisar 6,8 8,4 
Utbildningen har dålig status      10,2 8,3 
För litet universitet  11,3 8,3 
För lätt att komma in/lågt söktryck     7,2 5,8 
Dålig kvalitet i utbildningarna       5,5 4,4 
 



 63 

En faktoranalys av negativa egenskaper med valet av Karlstad som studieort visar tre 
faktorer som sammanfattar 49,7 procent av variationen i de negativa dimensionerna. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

FAKTORLADDNINGAR – FAKTOR  
1 2 3 

Utbildningen har dålig status ,754     
Universitetet är dåligt känt ,746     
Dålig kvalitet i utbildningarna ,631     
För lätt att komma in/lågt 
söktryck 

,587     

Universitet utan traditioner ,566     
För litet universitet ,452 ,435   
Jag flyttar gärna till en större 
stad med större nöjesutbud 

  ,680   

Det är för nära hemma   ,646   
För dåligt studentliv   ,527   
Långt från mina vänner     ,912 
 
Extraktionsmetod: Principal Komponentanalys.  Rotationsmetod: Varimax med 
Kaiser’s Normalisering. 
 
Faktorerna anger mönster i elevernas svar, vilka grupperar de negativa sidorna att 
studera i Karlstad. 

� Faktor 1: Utbildningens status och kvalitet 
� Faktor 2: Man vill flytta hemifrån till en mer spännande miljö 
� Faktor 3: Långt ifrån vänner 

 
Intressant att notera är här att trots ganska få studenter uttalar sig om status och kvalitet 
så är detta ändå en tydlig dimension i svaren. 
 
De 90 gymnasister som är intresserade att läsa till civilingenjör men som inte valt 
Karlstad som förstahandsalternativ, har oftast sitt förstahandsval att läsa på Chalmers 
tekniska högskola. Dessa gymnasister har som sitt förstahandsval följande orter: 

� Göteborg 53 gymnasister 
� Uppsala 15 gymnasister 
� Stockholm 11 gymnasister  
� Lund      8 gymnasister 
� Umeå   1 gymnasist 
� Örebro   1 gymnasist 
� Trollhättan   1 gymnasist 
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Motiv för detta val som markant avviker från övriga studenters synpunkter är 
exempelvis att Karlstads universitet är dåligt känt, saknar traditioner och utbildningen 
har dålig status. Resultaten visar på problem att etablera civilingenjörsutbildningen i 
Karlstad. Konkurrerande lärosäten, inte minst Chalmers tekniska högskolan, har en 
mycket väl etablerade ställning. 
 
 

Enkät på gymnasiedagarna 

NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT 
VÄLJA VAR DU SKALL 
STUDERA, VILKA VIKTIGA 
NACKDELAR SER DU MED 
ATT VÄLJA KARLSTADS 
UNIVERSITET? (PROCENT) 

SVAR BLAND DE SOM 
VILL LÄSA TILL 
CIVILINGENJÖR MEN 
SOM INTE VÄLJER 
KARLSTAD I FÖRSTA 
HAND 

 I HELA 
GRUPPEN 
ELEVER 

Jag flyttar gärna till en större 
stad med större nöjesutbud       

55,7 51,4 

Utbildningen jag vill gå saknas     51,9 50,7 
Det är för nära hemma  44,3 27,9 
Universitetet är dåligt känt      39,2 10,8 
Utbildningen har dålig status      27,8 8,3 
Universitet utan traditioner 24,1 8,6 
För litet universitet  22,8 8,3 
För dåligt studentliv      17,7 10,8 
För lätt att komma in/lågt 
söktryck      

17,7 5,8 

Dålig kvalitet i utbildningarna       12,7 4,4 
Långt från mina kompisar 5,1 8,4 
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Det finns 95 gymnasister som vill läsa till lärare och som väljer Karlstad i första hand 
som studieort. Bland viktiga motiv för valet av studieort bland dessa är att man hittar 
utbildning som är nära hemma. Någon utpräglad uppfattning om kvaliteten och statusen 
i utbildningen liksom i studentlivet har dessa studenter inte. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

NÄR DU FUNDERAR PÅ 
ATT VÄLJA VAR DU 
SKALL STUDERA, VILKA 
VIKTIGA FÖRDELAR SER 
DU MED ATT VÄLJA 
KARLSTADS 
UNIVERSITET? 
(PROCENT) 

 BLAND DE SOM HAR 
KARLSTAD SOM 
FÖRSTAHANDSALTERNATIV 
OCH SOM VILL LÄSA TILL 
LÄRARE 

 I HELA 
GRUPPEN 
ELEVER 

Det är nära hemma  84,9 71,5 
Utbildningen jag vill läsa 
finns      

71,0 29,8 

Karlstad är en trevlig stad      55,9 46,7 
Nära mina kompisar  32,3 40,1 
Lagom stort universitet         30,1 24,5 
Bra kvalitet i utbildningarna     23,7 15,6 
Modern studiemiljö 22,6 18,5 
Bra studentliv        18,3 13,4 
Det är bra med 
bostadsgarantin      

11,8 14,3 

Utbildningen har god status  11,8 6,0 
Lagom lätt att komma in på 
utbildningarna      

6,5 10,0 
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En öppen fråga ställdes till gymnasisterna om vilka utbildningar de saknar här i 
Karlstad. En del svar överensstämde med utbildningar som finns i Karlstad som t ex 
fastighetsmäklare, lärare, civilekonom.. Datainsamlingen gjordes vid 
informationsdagens start, och vi får hoppas att eventuella brister i studenternas 
kunskaper om vad som erbjuds vid universitetet rättades till under dagen. 
 

Enkät på gymnasiedagarna 

FINNS DET NÅGON UTBILDNING 
SOM DU SAKNAR HÄR I 
KARLSTAD? 

ANTAL SVAR 

sjukgymnast/hälsorådgivare 40 
inredning/arkitektur/design 39 
läkare 34 
polis eller kriminologi 32 
jurist 26 
psykolog 21 
musik- och mediaproduktion 17 
journalist 16 
frisör/hudterapeut 11 
veterinär 9 
 
Vidare var det ett fåtal som svarade brandman, trafikledare och marinbiolog.  

 

Intresset för utlandsstudier 
Intresset för språkstudier har under ett antal år minskat vid svenska högskolor och 
universitet. Trots detta är många av gymnasisterna intresserade av att förlägga 
åtminstone delar av sina vidare studier utomlands. Inte mindre än en på fyra vill 
definitivt studera utomlands.  
 
Enkät på gymnasiedagarna 

 ÄR DU INTRESSERAD 
ATT STUDERA I 
UTLANDET 

ANTAL 
ELEVER 

(PROCENT) 

 Ja, definitivt 310 23,5 
  Ja, kanske 671 50,9 
  Nej, inte intresserad 336 25,5 
  Totalt 1317 100,0 
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Mellan könen finns inga stora skillnader i intresse att studera utomlands. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

 ÄR DU INTRESSERAD ATT STUDERA I 
UTLANDET(PROCENT)  

 Kön Ja, definitivt Ja, kanske Nej, inte 
intresserad 

 Man 22,6 48,2 29,2 
  Kvinna 24,1 52,6 23,3 
Totalt 23,6 50,9 25,5 
 
Gymnasister från akademikerhem är något mer intresserade av studier utomlands än 
övriga. 
  
Enkät på gymnasiedagarna 

  ÄR DU INTRESSERAD ATT STUDERA I 
UTLANDET (PROCENT) 

Har någon förälder 
med universitets-, 
högskoleutbildning 

Ja, definitivt Ja, kanske Nej, inte 
intresserad 

 Ja 26,4 52,5 21,1 
  Nej 19,4 48,4 32,3 
Totalt 23,5 50,8 25,6 
 
Gymnasister som har en utländsk bakgrund är klart mer intresserade av studier 
utomlands än gymnasister med svensk familjebakgrund. 
  
Enkät på gymnasiedagarna 

  ÄR DU INTRESSERAD ATT STUDERA I 
UTLANDET (PROCENT) 

Båda föräldrar är 
födda i ett annat 
land än Sverige  

Ja, definitivt Ja, kanske Nej, inte 
intresserad 

 Ja 34,7 46,8 18,5 
  Nej 22,3 51,4 26,3 
Totalt 23,5 51,0 25,5 
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Gymnasister som är intresserade av den mer nationellt inriktade lärarutbildningen är i 
mindre utsträckning intresserade av att studera utomlands. De som vill studera språk 
och som vill studera till läkare är klart mer intresserade av utlandsstudier. Bland dessa 
grupper är det bara en på tio som inte över huvud taget vill studera utomlands. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

INTRESSERAD AV ATT 
STUDERA (PROCENT) 

DEFINITIVT 
INTRESSERAD 
AV ATT 
STUDERA 
UTOMLANDS 

KANSKE 
INTRESSERAD 
AV ATT 
STUDERA 
UTOMLANDS 

INTE 
INTRESSERAD 
AV ATT 
STUDERA 
UTOMLANDS 

Språk     48,7 41,7 9,6 
Humaniora     41,8 45,6 12,7 
Läkare     36,5 57,7 5,8 
Konstnärlig utbildning     35,7 50,4 14,0 
Samhällsvetare     34,6 52,3 12,8 
Media/informatör  34,1 51,9 14,0 
Tandläkare     33,3 36,7 30,0 
Civilingenjörsutbildning  30,1 51,4 18,5 
Ekonomi     28,6 46,6 24,9 
Ingenjörsutbildning     23,6 45,9 30,6 
Naturvetare     20,8 53,2 26,0 
Annan utbildning inom 
hälsa/vård     

17,8 51,8 30,4 

Data/IT     17,8 49,6 32,6 
Lärare     17,6 51,6 30,9 
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Jag oroar mig för…… 
I undersökningen av Hong (2006) fick man ange vad som oroar med högre studier. Det 
mest frekventa svaret var att man oroar sig för att det kommer att bli svårt. 
 
Enkät av Hong m fl 

 VAD OROAR MEST MED HÖGRE 
STUDIER (BLAND DEM SOM SKALL 
STUDERA VIDARE)?  

PROCENT 

  Svårighetsgraden 57,3 
  Ekonomi 17,2 
  Att vara borta från familjen 7,8 
 Det akademiska språket 6,5 
  Inte få några vänner 2,9 
  Annat 8,4 
 
I Gymnasieundersökningen på universitetet ställdes i stort motsvarande alternativ till 
respondenterna. Även i denna undersökning var svårighetsgraden det man oroade sig 
mest för. Men även ekonomiska problem att betala tillbaks studielån och att försörja sig 
på lån under studietiden var vanliga orosmoment. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

ÄR DET NÅGOT SOM OROAR 
DIG MED HÖGRE STUDIER?  

PROCENT 

Svårighetsgraden       63,2 
Studielånen blir svåra att betala 
tillbaka 

53,2 

Det är snålt att leva på 
studiemedel  

41,6 

Att få jobb efter examen       29,9 
Inte få några vänner      10,4 
Att vara borta från familjen  10,2 
Det lönar sig dåligt på sikt      4,9 
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Kvinnliga gymnasister är med bekymrade för svårighetsgraden i högre studier. 
 

Enkät på gymnasiedagarna 

  SVÅRIGHETSGRADEN OROAR MIG 
(PROCENT) 

Kön  Ja  Nej 
 Man 56,3 43,7 
  Kvinna 67,1 32,9 
 
Funderingar på att högre studier är svårt finns både bland gymnasister med och utan 
akademikerbakgrund från familjen. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

 SVÅRIGHETSGRADEN OROAR 
MIG (PROCENT) 

Har någon förälder med 
universitets-, 
högskoleutbildning  

Ja  Nej 

 Ja 62,3 37,7 
  Nej 64,2 35,8 
 
Inte heller verkar det finnas någon skillnad i hur man upplever svårighetsgraden mellan 
de gymnasister som har utländsk eller svensk bakgrund. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

 SVÅRIGHETSGRADEN OROAR 
MIG (PROCENT) 

Båda föräldrar är födda i ett 
annat land än Sverige 

Ja  Nej 

 Ja 64,2 35,8 
  Nej 63,2 36,8 
Totalt 63,3 36,7 
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Minst bekymrade för att det kommer att bli svårt har de som vill gå vidare till 
utbildningar som normalt hämtar studenter från det naturvetskapliga programmet, som 
exempelvis utbildningar i naturvetenskap, till läkare eller till civilingenjör. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

INTRESSERAD AV UTBILDING BEKYMRAD FÖR 
SVÅRIGHETSGRADEN I 
HÖGRE STUDIER(PROCENT)  

Annan utbildning inom hälsa/vård     72,6 
Tandläkare     72,4 
Samhällsvetare     67,1 
Lärare     65,7 
Data/IT     65,5 
Ekonomi     63,2 
Språk     62,6 
Ingenjörsutbildning     62,0 
Humaniora     61,8 
Media/informatör  59,6 
Konstnärlig utbildning     56,5 
Civilingenjörsutbildning  55,2 
Läkare     54,3 
Naturvetare     51,5 
 
Kvinnliga gymnasister är klart mer bekymrade för att det kan komma att bli svårt att 
betala tillbaka studielånen. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

 DET OROAR MIG ATT 
STUDIELÅNEN BLIR SVÅRA ATT 
BETALA TILLBAKA (PROCENT) 

Kön  Ja  Nej 
 Man 44,2 55,8 
  Kvinna 58,3 41,7 
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Någon skillnad i oron för lånen finns inte mellan gymnasister med eller utan akademisk 
bakgrund från familjen. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

 DET OROAR MIG ATT 
STUDIELÅNEN BLIR SVÅRA 
ATT BETALA TILLBAKA 
(PROCENT) 

Har någon förälder 
universitets-, 
högskoleutbildning?  

Nej Ja 

 Ja 47,8 52,2 
  Nej 44,5 55,5 
 
Gymnasister med utländsk bakgrund är något mer bekymrade för låneåterbetalningarna. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

 DET OROAR MIG ATT 
STUDIELÅNEN BLIR SVÅRA 
ATT BETALA TILLBAKA 
(PROCENT) 

 Båda föräldrar är födda i 
ett annat land än Sverige 

Nej Ja 

 Ja 56,0 44,0 
  Nej 45,5 54,5 
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De som är intresserade av att studera humaniora och språk är mest bekymrade för att det 
kan bli svårt att betala tillbaka studielånen. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

INTRESSERAD AV UTBILDNING BEKYMRAD FÖR DET 
BLIR SVÅRT ATT 
BETALA TILLBAKA 
STUDIELÅNEN 
(PROCENT) 

Humaniora     71,1 
Språk     66,4 
Media/informatör  63,2 
Konstnärlig utbildning     61,2 
Samhällsvetare     59,6 
Lärare     59,4 
Naturvetare     55,9 
Ingenjörsutbildning     53,3 
Annan utbildning inom hälsa/vård     53,2 
Läkare     52,2 
Ekonomi     51,5 
Civilingenjörsutbildning  50,7 
Data/IT     44,5 
Tandläkare     34,5 
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Oron för att det kan bli snålt att leva på studielån skiljer sig inte nämnvärt vare sig 
mellan könen, mellan olika akademisk bakgrund eller mellan gymnasister med utländsk 
eller svensk bakgrund. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

 DET OROAR MIG ATT DET ÄR SNÅLT 
ATT LEVA PÅ STUDIEBIDRAG 
(PROCENT) 

Kön  Nej Ja 
 Man 57,5 42,5 
  Kvinna 59,0 41,0 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

 DET OROAR MIG ATT DET ÄR 
SNÅLT ATT LEVA PÅ 
STUDIEBIDRAG (PROCENT) 

Har någon förälder 
universitets-, 
högskoleutbildning? 

Nej Ja 

 Ja 57,5 42,5 
  Nej 59,5 40,5 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

 DET OROAR MIG ATT DET ÄR 
SNÅLT ATT LEVA PÅ 
STUDIEBIDRAG (PROCENT)  

Båda föräldrar är födda i ett 
annat land än Sverige  

Nej Ja 

 Ja 63,3 36,7 
  Nej 57,8 42,2 
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De som har som alternativ att välja en konstnärlig utbildning är minst bekymrade för att 
det kan vara snålt att leva på studiemedel. De som är intresserade av läkar-, ekonom- 
eller civilingenjörsutbildning är mest bekymrade för studieekonomin. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

INTRESSERAD AV UTBILDNING BEKYMRAD FÖR ATT 
DET BLIR SNÅLT ATT 
LEVA PÅ STUDIEMEDEL 
(PROCENT) 

Läkare     50,0 
Ekonomi     49,7 
Civilingenjörsutbildning  46,5 
Media/informatör  46,5 
Språk     45,8 
Annan utbildning inom hälsa/vård     44,3 
Tandläkare     44,8 
Ingenjörsutbildning     43,1 
Samhällsvetare     42,5 
Naturvetare    41,2 
Lärare     39,4 
Humaniora     38,2 
Data/IT     33,6 
Konstnärlig utbildning     29,6 
 
Det är inga stora skillnader i hur man oroar sig för att få jobb efter examen mellan 
könen, mellan gymnasister från familjer med akademisk bakgrund eller inte samt 
mellan gymnasister med svensk eller utländsk bakgrund. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

 ATT INTE FÅ JOBB EFTER EXAMEN 
OROAR MIG (PROCENT) 

Kön Nej Ja 
 Man 73,1 26,9 
  Kvinna 68,3 31,7 
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Enkät på gymnasiedagarna 

 ATT INTE FÅ JOBB EFTER 
EXAMEN OROAR MIG (PROCENT) 

Har någon förälder 
universitets-, 
högskoleutbildning? 

Nej Ja 

 Ja 67,8 32,2 
  Nej 72,3 27,7 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

 ATT INTE FÅ JOBB EFTER 
EXAMEN OROAR MIG 
(PROCENT) 

Båda föräldrar är födda i ett 
annat land än Sverige 

Nej Ja 

 Ja 74,3 25,7 
  Nej 69,6 30,4 
 
De gymnasister som funderar på utbildningar inom hälso- och vårdsektorn är minst 
bekymrade att få jobb efter examen. De som vill läsa samhällsvetenskap, humaniora och 
språk eller media/information är mest bekymrade för att få jobb. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

INTRESSERAD AV UTBILDNING BEKYMRAD FÖR ATT 
FÅ JOBB EFTER 
EXAMEN (PROCENT)  

Samhällsvetare     48,6 
Humaniora     42,1 
Media/informatör  37,7 
Språk     37,4 
Konstnärlig utbildning     36,5 
Civilingenjörsutbildning  34,3 
Naturvetare     33,8 
Lärare     32,6 
Ekonomi     32,2 
Data/IT     29,1 
Ingenjörsutbildning     27,7 
Tandläkare     27,6 
Annan utbildning inom hälsa/vård     27,4 
Läkare     21,7 
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Tre faktorer sammanfattar 52,4  procent av den totala variationen i vad man oroar sig 
för. 
 
Enkät på gymnasiedagarna 

FAKTORLADDNINGAR – FAKTOR  
1 2 3 

Det oroar mig att det är snålt 
att leva på studiebidrag 

,697     

Det oroar mig att studielånen 
blir svåra att betala tillbaka 

,638     

Svårighetsgraden oroar mig -,598     
Att vara borta från familjen 
oroar mig 

  ,779   

Att inte få några vänner oroar 
mig 

  ,772   

Att inte få jobb efter examen 
oroar mig 

    ,794 

Det oroar mig att det lönar 
sig dåligt på sikt 

    ,667 

 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with 
Kaiser Normalization. 
 
Faktorerna anger mönster i elevernas svar, vilka grupperar vad man oroar sig för, 

� Faktor 1: Ekonomin under studietiden under studietiden är det man oroar sig för, 
samtigt är man inte så bekymrad över att det kan bli svårt att klara studierna 

� Faktor 2: Att flytta hemifrån och att det kan bli svårt att hitta nya vänner är något 
man bekymrar sig för 

� Faktor 3: Att inte få jobb och att det kanske inte lönar sig på sikt att studera är 
något man oroar sig för 
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Sammanfattning och konklusioner 

Hur får gymnasister information om högre studier? 
Kurskataloger är fortfarande viktiga informationskällor för gymnasisterna. Information 
över Internet blir dock allt viktigare och värderas dessutom av gymnasisterna själva som 
en mycket värdefull informationskälla. Den informationen man får genom att tala med 
kompisar som läser vidare är givetvis också en mycket viktig källa för information. Som 
vanligt när man undersöker olika vägar för information anser kunderna att traditionell 
reklam inte är det viktigaste mediet. När det gäller att skapa kännedom om ett 
varumärke är det givetvis ändå viktigt att synas i medierna. 

Vem går vidare till högre studier? 
Hur ser våra marknadsandelar ut bland gymnasister? Hur många tänker gå vidare till 
högre utbildning? I de tre undersökningarna har vi ungefärligen följande andelar: 
 

UNDERSÖKNING SKJERVIK HONG GYMNASIEDAGARNA 
Tänker studera 
vidare nu 

20 procent 20 procent 30 procent 

Planerar att 
studera vidare 
senare, inom 1-3 år 

60 procent 55 procent 65 procent 

Tänker möjligen 
studera senare 
eller tänker inte alls 
studera  

20 procent 25 procent 15 procent 

 
Vi har i undersökningen på gymnasiedagarna ett tydligt bortfall om 40-50 procent som 
inte kommer till dagarna. Sedan har vi ytterligare omkring 10 procent som inte svarar 
på enkäten trots att de är med på informationen. I de två andra undersökningarna har vi 
säkerligen ett mindre bortfall. Med ett enkelt antagande om att vi missar ungefär hälften 
av gymnasisterna i undersökningen på gymnasiedagen och att dessa inte är intresserade 
av högre studier får vi marknadsandelarna i populationen av gymnasister till att 15 
procent vill gå vidare till högre studier direkt, 30-35 tänker läsa vidare men inte nu och 
resterande 50-55 procent har inga direkta planer på att läsa vidare. 
 
Det är föga förvånande stora skillnader i hur många som planerar gå vidare till högre 
studier beroende på vilket program man läser på gymnasiet. Traditionella 
studieförberedande program har höga andelar som tänker läsa vidare. Bland 
gymnasister från de naturvetenskapliga- och teknikprogrammen tänker omkring 40 
procent gå vidare till högre studier medan andelarna för många av de övriga 
programmen ligger kring 10 till 20 procent. 
 
Trots att vi vet att vi får fler kvinnor än män som går vidare till högre studier är 
skillnaderna i undersökningen på gymnasiedagarna mellan kvinnor och män inte alltför 
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stora. Andelen som anger att de aldrig tänker läsa vidare är dock klart högre bland 
manliga gymnasister. I undersökningarna som gjorts direkt i gymnasieklasserna och där 
bortfallet är lägre, är det något större skillnader mellan män och kvinnor. 
 
Skillnader finns dessutom när det gäller att välja högre utbildning och om man kommer 
från ett hem med traditioner att läsa vidare på högskolan eller inte. Omkring 20 procent 
från dem som kommer från ett hem utan akademisk utbildning medan bland dem som 
kommer från akademikerhem är andelen lite drygt 30 procent. Ytterligare ett intressant 
faktum är att gymnasister med utländsk bakgrund i stor utsträckning tänker läsa vidare. 
I denna gruppen är det drygt 40 procent som tänker läsa vidare direkt, medan bland 
gymnasister med svensk bakgrund motsvarande andel ligger kring 25 procent. 

Motiv för och emot att studera vidare 
Det dominerande motivet som de som tänker läsa vidare anger är att man läser för att 
det krävs för att få ett bra jobb.  Motiv för att inte läsa vidare är bland de allra flesta att 
de känner sig skoltrötta och vill börja arbeta direkt efter gymnasiet. Det är inte så många 
av dessa som anger att de bekymrade för att det skulle vara för svårt att studera vidare. 
Skoltröttheten är något högre bland kvinnliga gymnasister. Gymnasister med utländsk 
bakgrund är klart mindre skoltrötta än sina svenska kollegor. 

Vilken typ av utbildning vill man läsa? 
En stor majoritet av de gymnasister som tänker sig att studera vidare vill läsa på ett 
program på högskola/universitet. Det är 70 procent som vill gå denna väg. Omkring 10 
procent vill läsa enskilda kurser. Lite drygt 10 procent är intresserade av KY 
utbildningar och resterande omkring 10 procent tänker sig andra typer av 
vidareutbildning utanför högskolesystemet. 
 
De som väljer programstudier vill i stor utsträckning läsa vidare nu, medan de som 
tänker sig att läsa enskilda kurser på högskolan mer tänker sig att studera lite senare.  
Det är inga stora skillnader i vilken typ av utbildning man vill läsa och könen. 
Gymnasister från familjer utan akademiska traditioner är i något större omfattning 
intresserade av KY utbildningar.  

Vad vill man studera? 
Den utbildningsväg som den största gruppen gymnasister visar intresse för är 
utbildningar inom vård- och hälsosektorn. Omkring 20 procent av dem som tänker sig 
en högre utbildning vill studera inom detta fält, och detta exklusive de omkring 5 
procent som är intresserade av utbildning till läkare och tandläkare. Det är mycket få 
som samtidigt uttrycker intresse för dessa olika utbildningar. Alltså är det totalt sett 
omkring 25 procent som är intresserade av utbildningar inom vård- och hälsosektorn 
totalt. Ekonom- och lärarutbildning samlar omkring 15 procent intresserade var. Att läsa 
till ingenjör och civilingenjör samlar vardera drygt 10 procent bland dem som vill läsa. 
Grupperna som är intresserad av dessa utbildningar överlappar till viss del och knappt 
20 procent totalt är intresserad av någon typ av utbildning inom teknik. Andelen som är 
intresserad för konstnärliga utbildning respektive för att läsa media/information eller 
data/IT ligger på omkring 10 procent vardera. 
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Utbildningskarriärerna skiljer sig tydligt mellan könen. Utbildning inom vård och hälsa 
som inte är utbildning till läkare och tandläkare samlar 90 procent kvinnor som 
intressenter. Av de som är intresserade av konstnärliga utbildningar är 80 procent 
kvinnor. Utbildning inom data/IT, ingenjörsutbildning och utbildning till Civilingenjör 
samlar mellan 15 och 30 procent kvinnor som är intresserade. Gymnasister med 
utländsk bakgrund är mer än genomsnittligt intresserade av utbildningar till tandläkare 
och läkare. Minst intresse bland dessa gymnasister har lärarutbildningen. Den 
utbildning som har relativt sett flest intressenter från familjer med akademisk bakgrund 
är utbildning till civilingenjör, men utbildningar inom vård och hälsa utöver läkar- och 
tandläkarutbildningarna samlar flest sökande i gruppen utan familj med akademiska 
traditioner.  
 
De utbildningar som flest av de intresserade anger att de tänker läsa vidare direkt efter 
gymnasiet är utbildningar till ingenjör, civilingenjör och inom data/IT. Här är andelen 
som tänker läsa direkt om kring 40 procent. Lägst andel som anger att de vill läsa vidare 
direkt är har de som vill läsa media/information. Där är andelen som vill läsa direkt 
efter gymnasiet 20 procent. 
 
Analyser av hur intresset för olika typer av utbildning ser ut från olika 
gymnasieprogram visar inga överraskande resultat. Gymnasisterna följer väl etablerade 
mönster. Naturvetargymnasister är intresserade av att läsa till civilingenjör, till läkare 
och tandläkare och de kan också tänka sig att läsa naturvetenskap mer allmänt. 
Liknande tendenser finns över hela utbildningsfältet.   

Hur säker är man på vad man vill läsa? 
Bland dem som vill läsa vidare vet omkring 20 precis vad de vill läsa, hälften har några 
alternativ som de funderar på och resterande 30 procent är inte säkra på vad de vill läsa. 
Bland de osäkra finns relativt sett många som tänker sig att läsa enskilda kurser på 
högskola/universitet. De som känner sig säkra på sitt val tänker ofta läsa vidare direkt 
efter gymnasiet.  
 
Mellan könen och mellan gymnasister från familjer med eller utan akademiska 
traditioner ser vi inga skillnader i hur säker man är på sitt studieval. Däremot är 
gymnasister med utländsk bakgrund mer säkra på vad de vill.  
 
De utbildningar som har mest säkra gymnasister är konstnärliga utbildningar, utbildning 
inom vårdsektorn och utbildning till lärare. Där är andelen som är säker ungefär 25 
procent. Lägst andel säkra gymnasister finns bland dem som är intresserade av att 
studera media/information eller humaniora. Här är andelen omkring 5 procent. 

Hur väljer man var man vill studera? 
Många gymnasister, över 60 procent av dem som vill studera vidare, vill gärna flytta till 
en lite större stad med studentliv och större nöjesutbud. Även argumentet att det inte 
skall ligga för nära hemma är viktigt för en hel del gymnasister. Samtidigt finns det en 
grupp som gärna ser att studieorten ligger nära hemmet och vännerna. 
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Hur känt är Karlstads universitet? 
Kännedom till Karlstads universitet skiljer sig givetvis markant beroende på var i landet 
man frågar gymnasister. På hemmaplan i regionen känner gymnasisterna självfallet väl 
till universitetet. Enligt en nationell undersökning är det omkring 20 procent som 
känner till att vi har ett universitet i Karlstad. att jämföra med de cirka 60 procent som 
känner till de mest kända lärosätena som Kungliga tekniska högskolan och Lunds 
universitet. 

Var vill man läsa vidare? 
Göteborg är den studieort som de klart flesta i regionen föredrar. Om vi ser på andelen 
som väljer olika studieorter som förstahandsalternativ så leder Göteborg med omkring 
45 procent. Mellan 30 och 40 procent väljer Karlstad som första alternativ. Av 
gymnasisterna i regionen som vill läsa vidare föredrar 75 procent Göteborg för sina 
studier som förstahands- eller andrahandsalternativ. Motsvarande andel som föredrar att 
studera i Karlstad är 50 procent. På tredje plats kommer Stockholm som studiealternativ 
och det är 25 procent som kan tänka sig att läsa där som första eller andra alternativ. I 
undersökningen frågade vi också om man kunde tänka sig att läsa på högskolor i 
närheten som Skövde och Trollhättan. De är endast några procent av gymnasisterna som 
kan tänka sig detta i regionen. I den undersökning som gjordes bland gymnasister i 
Stockholm kunde omkring 10 procent tänka sig att studera i Karlstad. 
 
Marknadsandelarna bland gymnasisterna skiftar mellan olika utbildningar. Bland dem 
som vill läsa vidare till lärare eller till olika utbildningar inom hälsa och vård är andelen 
som vill välja Karlstad som första alternativ omkring 50 procent. Bland dem som vill 
studera vidare till civilingenjör är andelen som vill välja utbildningen i Karlstad bara 
drygt 20 procent. 

Intresse för utlandsstudier 
Av dem som vill läsa vidare är det 25 procent som definitivt vill lägga en del av sina 
studier utomlands, omkring 50 procent kan kanske tänka sig det medan resterande 25 
procent inte kan tänka sig studera utomlands. Bland utbildningar som har lägst andel 
som kan tänka sig studier utomlands finns lärarutbildning, utbildningar inom hälsa och 
vård (exklusive läkar- och tandläkarutbildning) samt utbildning inom data/IT. Bland 
dem som är intresserade av läkarutbildning är å andra sidan nästan alla intresserade av 
att definitivt eller kanske läsa en del av sin utbildning utomlands. Gymnasister som har 
föräldrar med akademisk utbildning eller som har utländsk bakgrund kan oftare tänka 
sig att lägga delar av sin utbildning utomlands. 

Argument för och emot att välja Karlstad som studieort 
Det vanligaste argumentet för att välja att studera i Karlstad bland dem som tänker sig 
att studera vidare efter gymnasiet var att det är nära hem. Det är ungefär 70 procent av 
gymnasisterna i regionen som anger detta alternativ. Andra viktiga argument är att 
Karlstad är en trevlig stad, vilket ungefär 50 procent anger. Att man i Karlstad kommer 
att vara nära vänner och att det är viktigt säger cirka 40 procent. Bland viktiga argument 
att söka sig någon annanstans finns att man gärna vill läsa i en större stad eller helt 
enkelt att den utbildning man vill gå saknar i Karlstad. Detta anger vardera 50 procent 
av gymnasisterna. Nästan 30 procent tycker att Karlstad ligger för nära hem.  
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Vad oroar man sig för inför studierna? 
Det viktigaste svaret vi får på frågan om det är något man oroar sig för inför att läsa 
vidare är att man är orolig för att det kan bli svårt att klara studierna. Inte mindre än 
omkring 60 procent av dem som tänker läsa vidare anser att svårighetsgraden i studierna 
är något att bekymra sig för. Därefter kommer bekymmer för att det kan bli svårt att 
betalar tillbaka studielånen. Det är något som mer hälften av dem som planerar läsa 
vidare är oroliga för. Att det kan vara snålt att leva på studielån funderar 40 procent på. 
Att det kan bli svårt att få jobb är det 30 procent som är oroliga för.  
 
Kvinnor oroar sig mer än män när det gäller såväl svårighetsgraden som problemen att 
betala tillbaka studielånen. Det finns skillnader mellan olika utbildningar vad gäller det 
som gymnasisterna oroar sig för. Mest bekymrade för att det kan bli svårt att betala 
tillbaka studielånen är studenter som tänker läsa humaniora, media och kommunikation 
samt språk och minst bekymrade är studenter som tänker sig att läsa till tandläkare, 
datavetare, civilingenjör, ekonom och läkare. 
 

Slutsatser inför vidare studier 
Studien bör fortsätta årligen med motsvarande datainsamling i samband med 
gymnasiedagarna på universitetet. Formuläret kan förenklas och förtydligas baserat på 
svaren vi fått denna gång, men huvudsakligen har frågorna fungerat relativt väl och kan 
alltså replikeras. I en bilaga finns ett utkast till ett formulär som kan användas våren 
2008. Vissa svarsalternativ är där borttagna och några alternativ har tillkommit. 
Exempelvis har de högskolor som mycket få gymnasister såg som ett alternativ tagits 
bort. Linköpings universitet, som för många värmlänningar inte minst i östra delen av 
regionen är ett bra studiealternativ, har tagits med. 
 
Den bild vi får av undersökningen bygger huvudsakligen på svar från relativt 
studiemotiverade gymnasister i vår närregion. Mindre studiemotiverade gymnasister, 
före detta gymnasister som inte hittills påbörjat sina vidare studier liksom alla grupper 
som inte finns inom närområdet missar vi i undersökningen. Fakta om hur dessa olika 
målgrupper tänker borde vara av intresse att samla in. Ett sätt att göra detta kunde vara 
att arbeta tillsammans med uppsatsskrivande studenter. En annan variant kunde vara att 
organisera datainsamling i samband med ambassadörsbesök i strategiskt valda 
gymnasieskolor. I en bilaga finns ett förslag till förkortat formulär som kan tyckas på en 
fram- och baksida av ett A5 blad. 
 
Det vi får fram i studien är en bild av hur gymnasister tänker kring högre utbildning. 
Fortfarande är det givetvis av intresse att se hur de faktiskt väljer och följa upp hur de 
resonerat kring detta. Systematisk insamling av enkäter från nybörjare och också från 
studenter som redan läser på universitetet bör fortsatt ske. 
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Bilaga 1: Frågeformulär 2006/2007 
Utbildningsenkät våren 2007: Vi vill veta mer hur du tänker dig framtiden. Vi 
tackar på förhand för att du svarar på våra frågor!  

 
1. På vilken ort studerar du idag?  

�(1) Karlstad     �(2) Kristinehamn     �(3) Filipstad     �(4) Hagfors     �(5)Torsby     �(6) Sunne      

�(7) Arvika      �(8) Årjäng     �(9) Säffle      �(10) Åmål     �(11) Lundsberg     �12) Annan ort 

 
2. Vad studerar du just nu? Jag läser på: 

�(1) Gymnasium  

�(2)  Folkhögskola  

�(3)  KomVux 

 
3. Vilket program läser du på gymnasiet?  

�(1) Samhällsvetenskap    �(2) Naturvetenskap    �(3) Naturbruk   �(4)Teknik    �(5)Handel- o administration    

�(6)Omvårdnad/Barn och ungdom    �(7) Estetiskt program  �(8)Medieprogram    �(9)Övriga program  

 
4.  Har du tänkt studera vidare nu direkt efter gymnasiet? 

�(1) Ja, direkt efter gymnasiet  

�(2) Nej, inte direkt efter gymnasiet men inom tre år kommer jag nog att studera vidare  

�(3) Nej, inte nu eller inom de närmaste tre åren men antagligen senare  

�(4) Nej, jag har inte tänkt studera vidare alls  

 
5. EN FRÅGA TILL DIG SOM INTE TÄNKER STUDERA VIDARE DIREKT EFTER GYMNASIET! Varför 
tänker du inte studera vidare direkt efter gymnasiet? Du får gärna fylla i flera alternativ.  

�(1) Jag är skoltrött 

�(1)  Familjen vill att jag börjar jobba 

�(1)Jag vill börja arbeta så fort jag har tagit studenten 

�(1) Jag blir inte behörig till det jag skulle vilja studera 

�(1) Mina betyg räcker antagligen inte till i konkurrensen till det jag skulle vilja studera 

�(1) Jag är bekymrad för att inte klara av utbildningen 

�(1) Det är snålt att leva på studiemedel 

�(1) Det lönar sig dåligt på sikt 

�(1) Studielånen blir svåra att betala tillbaka  

�(1) Det blir inte lätt att få jobb efter examen 

 
6. EN FRÅGA TILL DIG SOM TÄNKER STUDERA VIDARE FAST INTE DIREKT EFTER GYMNASIET! 
DU SOM INTE TÄNKER LÄSA VIDARE ALLS GÅR TILL FRÅGA 17! �� 
Vad skall du göra innan du läser vidare?  

�(1)Läsa på komvux    �(2)Resa    �(3)Jobba    �(4)Göra lumpen    �(5)Ta ledigt    �(6)  Vet ej 

 
7.  Vad planerar du att studera? 

�(1) Helt utbildningsprogram på högskola eller universitet 

�(2) Enskilda kurser på högskola eller universitet 

�(3) Kvalificerad yrkesutbildning (KY utbildning) 
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�(4) Annan utbildning 

 
8. Vad vill du studera? Är du osäker kan du markera flera alternativ. 

�(1) Ekonomi    �(1) Samhällsvetare    �(1)Data/IT    ��(1)Ingenjörsutbildning    �(1)Civilingenjörsutbildning  
�(1) Naturvetare    �(1) Lärare    �(1) Humaniora    �(1) Konstnärlig utbildning    �(1) Media/informatör  

�(1) Språk    �(1)Läkare    �(1)Tandläkare    �(1)Annan utbildning inom hälsa/vård    �(1)Annan utbildning 
 
9. Hur säker är du på vad du vill studera?  

�(1) Jag vet precis vad jag vill studera!  

�(1) Jag har några alternativ jag funderar på!  

�(1)  Jag är inte riktigt säker på vad jag vill!   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VÄND!� �� 
10. Varför vill du studera vidare? Du får gärna fylla i flera alternativ. 

�(1) Min familj vill att jag läser vidare  
�(1) Det jag vill bli kräver att jag läser vidare på högre utbildning 

�(1) Jag vill bli högavlönad efter avslutad utbildning 

�(1) Utan högre utbildning är det svårt att få ett bra arbete 

 
11. Om vi antar att du får välja mellan följande 9 orter, var skulle du vilja studera då? Markera dit du vill i första 
hand med 1 och ditt andrahandsval med 2! 
 

�Stockholm �Göteborg �Uppsala �Lund �Umeå �Karlstad �Örebro �Skövde �Trollhättan 

 
12. Är du intresserad av att ta någon del av dina studier vid högskola/universitet i utlandet?  

�(1) Ja, definitivt  

�(2) Ja, kanske  

�(3) Nej, är inte intresserad  

 
13. När du funderar på att välja var du skall studera, vilka viktiga fördelar ser du med att välja Karlstads 
universitet? Du får gärna fylla i flera alternativ. 
�(1)Utbildningen jag vill läsa finns     �(1) Bra kvalitet i utbildningarna     �(1)  Det är nära hemma  
�(1)Det är bra med bostadsgarantin     �(1) Bra studentliv       �(1)Utbildningen har god status  
�(1) Lagom stort universitet        �(1)Karlstad är en trevlig stad      �(1)Modern studiemiljö 
�(1)Lagom lätt att komma in på utbildningarna     �(1)Nära mina kompisar  
 
14. När du funderar på att välja var du skall studera, vilka viktiga nackdelar ser du med att välja Karlstads 
universitet? Du får gärna fylla i flera alternativ. 
�(1) Utbildningen jag vill gå saknas     �(1) Dålig kvalitet i utbildningarna      �(1) Det är för nära hemma  
�(1) För dåligt studentliv     �(1)Utbildningen har dålig status     �(1) För litet universitet  
�(1)Universitetet är dåligt känt     �(1) För lätt att komma in/lågt söktryck     �(1)Universitet utan traditioner 
�(1)Jag flyttar gärna till en större stad med större nöjesutbud      �(1) Långt från mina kompisar  
 
15. Finns det någon utbildning som du saknar här på universitetet i Karlstad? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
16. Är det något som oroar dig med högre studier? Du får gärna fylla i flera alternativ. 

�(1)Svårighetsgraden      �(1)Inte få några vänner     �(1)Att vara borta från familjen  
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�(1)Att få jobb efter examen      �(1)Det lönar sig dåligt på sikt     �(1)Det är snålt att leva på studiemedel 

�(1)Studielånen blir svåra att betala tillbaka 

 
17. Kön? 

�(1)  Man  

�(2)  Kvinna 

 
18. Ålder? 

�(1)   - 18 år 

�(1)  19-20 år 

�(1)  21-25 år 

�(1)  över 25 år 

 
19. Har någon av dina föräldrar en universitets-, högskoleutbildning?  

�(1)  Ja  

�(2)  Nej 

 
20. Är båda dina föräldrar födda i ett annat land än Sverige? 

�(1)  Ja  

�(2)  Nej   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  TACK FÖR HJÄLPEN! 
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Frågeformulär Skjervik 
Program: _________________________________ 
 
Ålder: _______ 
   Man      
   Kvinna  
 
1. Vad förknippar du med att studera på högskola/universitet?  
(1 förknippar inte alls och 7 förknippar mycket.) 
Inte alls       Mycket 
 
Nya vänner      
1 2 3 4 5 6 7 
Studentliv      
1 2 3 4 5 6 7 
Egen lägenhet    
1 2 3 4 5 6 7 
Frihet       
1 2 3 4 5 6 7  
Viktigt för framtiden    
1 2 3 4 5 6 7 
Möjlighet till högre lön   
1 2 3 4 5 6 7 
Ett måste för framtida jobb   
1 2 3 4 5 6 7 
Tidskrävande                                    
1   2   3    4 5 6 7 
Höga krav      
1 2 3 4 5 6 7 
Stressigt     
1 2 3 4 5 6 7 
Lite pengar     
1 2 3 4 5 6 7 
Studieskulder     
1 2 3 4 5 6 7  
Självförverkligande    
1 2 3 4 5 6 7  
Ger erfarenhet     
1 2 3 4 5 6 7 
Läsa det man är intresserad av   
1 2 3 4 5 6 7 
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2. Vad tycker du är viktigt vid val av Högskola/Universitet?  
(1 inte viktigt och 7 mycket viktigt.) 
 
                    
Inte viktigt     Mycket viktigt 
 
Studentliv     
1 2 3 4 5 6 7  
Nära hem     
1 2 3 4 5 6 7  
Stor stad    
1 2 3 4 5 6 7  
Bostadsmöjligheter    
1 2 3 4 5 6 7  
Vänner    
1 2 3 4 5 6 7 
Antagningsmöjligheter  
1 2 3 4 5 6 7 
Skolans status   
1 2 3 4 5  6 7 
 
Annat: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3. Har du tankar på att läsa vidare på högskola/universitet efter gymnasiet? 
    
      1.        Ja, direkt efter gymnasiet    
 
      2.        Ja, men om ca 1 till 3 år efter gymnasiet  
 
      3.        Kanske någon gång i framtiden  
 
      4.        Nej, aldrig 
 
Vilken är den främsta anledningen till att du vill/ inte vill läsa vidare? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
4. Hur har du fått information om studier på högskola/universitet? 
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 Representanter från högskola/universitet    
 
 Syokonsulent  
 
 Studiebesök   
 
 Direktreklam           
 
 Internet      
 
 Kompisar    
 
 Kurskatalog   
      
Annat: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
5. Visste du att det finns ett universitet i Karlstad? 
 
   Ja     
 
   Nej  
 
6. Skulle du kunna tänka dig att läsa där? I så fall varför/ varför inte? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Frågeformulär Hong 
Enkätundersökning på dina studier 
Kryssa för det alternativ som passar på dig. 

1. Kön? 

�(1) man �(2) kvinna 

 
2. Läser du ett studie eller yrkesförberedande program? 

�(1) Studieförberedande �(2) Yrkesförberedande 

 
3. Om du svarade yrkesförberedande, vet du om det finns möjligheter att kunna studera på högre 
utbildning senare? 

�(1) Ja �(2) Nej �(3) Vet ej 

 
4. Vilket program läser du? 

�(1) SP �(6) NV �(11) NVmada �(16) TEprogramering �(21) HR 

�(2) SPbeteende �(7) NVbeteende �(12) NVmatematik �(17) HP �(22) IVIK 

�(3) SPekonomi �(8) NVdata �(13) TE �(18) BF �(23) PRIVIK 

�(4) SPjuridik �(9) NVdjur �(14) TEdesign �(19) MP �(24) Annat 

�(5) Spmedie �(10) NVnatur �(15) TEnätverkstekn �(20) OP 

 
5. Hur många timmar i veckan lägger du ner på dina studier utöver lektionstid? 

�(1)0 timmar �(2)1-3 tim �(3)3-5 tim �(4)Mer 

 
6. Från vem upplever du att du har störst krav ifrån när det gäller dina studier? 

�(1)Mig själv �(2)Syskon �(3)Lärare �(4)Föräldrar �(5)Skolan �(6)Ingen �(7)Annan 

 
7. Vilka känner du att du får mest stöd/uppmuntran från i dina studier? Ett el flera alternativ 

�(1)Föräldrar �(2)Syskon �(3)Vänner �(4)Studievägledare �(5)Lärare �(6)Ingen �(7) Annan 

 
8. Har dina föräldrar en högre utbildning? (Dvs universitets/högskolenivå) 

�(1)Ja �(2)Nej 

 
9. Är båda dina föräldrar födda i ett annat land än Sverige? 

�(1)Ja �(2)Nej 

Om du planerar att läsa på universitet/högskola fortsätt till fråga 10. Om du inte har 

några planer på att läsa alls på universitet/högskola fortsätt till fråga 23. 
 
10. När har du i så fall tänkt att läsa vidare på högre nivå? 

�(1)Direkt efter gymnasiet �(2)Senare 

 
11. Om du svarade senare vad ska du göra innan? Ett el flera alternativ 

�(1)Läsa på komvux �(1)Resa �(1)Jobba �(1)Göra lumpen �(1) Ta ledigt �(1) Annat 
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12. Varför vill du läsa vidare? Ett el flera alternativ 

�(1)Det jag vill bli kräver att jag läser vidare på högre utbildning 

�(1)Jag vill bli högavlönad efter avslutad utbildning 

�(1)Jag vill få bättre status och mer respekt 

�(1)Min familj vill att jag läser vidare 

�(1)Jag tror på en ljusare framtid med universitetsexamen 

�(1)Annat 

 
13. Vem påverkar dig mest vid valet av högre utbildning? 

�(1)Pappa �(2)Mamma �(3)Syskon �(4)Vänner �(5)Lärare �(6)Ingen �(7)Annan 

 
14. Vilken inriktning vill du helst av allt studera vid valet av högre utbildning? 

�(1)Ekonom �(2)Ingenjör �(3)Läkare �(4)Media �(5)Lärare �(6)Statsvetare �(7)Annan 

 
15. Vilka orter kan du tänka dig att studera i? Ett el flera alternativ 

�(1)Uppsala �(1)Stockholm �(1)Karlstad �(1)Lund �(1)Umeå �(1)Göteborg �(1)Annan 

 
16. Varför vill du studera där? Ett el flera alternativ 

�(1)Vänner �(1)Familjen �(1)Staden �(1)Betyg �(1)Studentlivet �(1)Annat 

 
17. Vilken faktor bedömer du som mest viktig för ditt val av universitet/högskola? 

�(1)Närhet till familjen �(2)Vänner �(3)Boende �(4)Kursutbudet �(5)Staden �(6)Lärare �(7)Annat 

 
18. Vad är det som oroar dig mest med högre studier? 

�(1)Det akademiska språket �(2)Svårighetsgraden �(3)Inte få några vänner �(4)Ekonomi 

�(5)Att vara borta från familjen �(6)Annat 

 
19. Hur har du tänkt dig finansiera studierna ? Ett el flera alternativ 

�(1)Studielån �(1)Jobb �(1)Stipendier �(1)Föräldrar �(1)Släktingar �(1)Annat 

 
20. Vilka universitet/högskolor känner du väl till?Ett el flera alternativ 

�(1)Karlstads universitet �(1) Uppsala universitet �(1)Mitt universitet �(1)Södertörns högskola 

�(1)Stockholms universitet �(1) Lunds universitet �(1)Karolinska institutet �(1)Kungliga tekn högskolan 

�(1)Göteborgs universitet �(1) Umeå universitet �(1)Linköpingsuniversitet �(1)Annat 

 
21. Hur fick du kontakt med universitet/högskola? Ett el flera alternativ 

�(1)Skolan �(1)Vänner �(1)Studievägledare �(1)Föräldrar �(1)Internet �(1)Kurskataloger �(1) Annat 

 
22. Var finner du bäst information om universiteten/högskolorna? 

�(1)Internet �(2)Broschyrer �(3)Kataloger �(4)Kontakta själv via mail/tel �(5)Studievägledare 

�(6)Studiebesök i universitet/högskola �(7)Reklam �(8)Annat 

Tack för att du medverkade i enkätundersökningen! 



 91 

Om du svarat att du inte tänker studera vidare var god fortsätt här 
23. Varför vill du inte läsa vidare på universitet/högskola?Ett el flera alternativ 

�(1)Behövs inte jag har redan ett yrkesförberedande utbildning efter gymnasiet 

�(1)Jag vill börja arbeta så fort jag har tagit studenten 

�(1)Bortkastat tid att studera vidare, jag tror inte det är lätt att få jobb efter examen 

�(1)Jag är skoltrött 

�(1)Annat 

 
24. Finns det något som kan hindra dig från att studera vidare på högre nivå? 

�(1)Ja �(2)Nej 

 
25. Om du svarat Ja vad kan det vara?Ett el flera alternativ 

�(1)Rädsla för att inte klara av högskolenivån 

�(1)Akademiska språksvårigheter 

�(1)Ekonomiska svårigheter 

�(1)Att inte kunna läsa det jag vill eller komma in på det universitet/högskola jag önskar t ex ej behörig el 

betygen räcker ej till. 

�(1)Familjen vill att jag börjar jobba 

�(1)Annat, definiera___________________________________________________________________ 

 
26. Tror du det kan finnas någon möjlighet i alla fall att du läser vidare i framtiden? 

�(1)Ja �(2)Nej 

 
Tack för att du medverkade i enkätundersökningen! 
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Bilaga 2: Förslag till enkät på Gymnasieinformationen 2008 
Utbildningsenkät våren 2008: Vi vill veta mer hur du tänker dig framtiden. Vi 
tackar på förhand för att du svarar på våra frågor!  

 
1. På vilken ort studerar du idag?  

�(1) Karlstad     �(2) Kristinehamn     �(3) Filipstad     �(4) Hagfors     �(5)Torsby     �(6) Sunne      

�(7) Arvika      �(8) Årjäng     �(9) Säffle      �(10) Åmål     �(11) Lundsberg   �(11) Karlskoga   �12) Annan ort 

 
2. Vad studerar du just nu? Jag läser på: 

�(1) Gymnasium  

�(2)  Folkhögskola  

�(3)  KomVux 

 
3. Vilket program läser du på gymnasiet?  

�(1) Samhällsvetenskap    �(2) Naturvetenskap    �(3) Naturbruk   �(4)Teknik    �(5)Handel- o administration    

�(6)Omvårdnad/Barn och ungdom    �(7) Estetiskt program  �(8)Medieprogram    �(9)Övriga program  

 
4.  Har du tänkt studera vidare nu direkt efter gymnasiet? 

�(1) Ja, direkt efter gymnasiet  

�(2) Nej, inte direkt efter gymnasiet men inom tre år kommer jag nog att studera vidare  

�(3) Nej, inte nu eller inom de närmaste tre åren men antagligen senare  

�(4) Nej, jag har inte tänkt studera vidare alls  

 
5. EN FRÅGA TILL DIG SOM INTE TÄNKER STUDERA VIDARE DIREKT EFTER GYMNASIET! Varför 
tänker du inte studera vidare direkt efter gymnasiet? Du får gärna fylla i flera alternativ.  

�(1) Jag är skoltrött 

�(1)Jag vill börja arbeta så fort jag har tagit studenten 

�(1) Jag blir inte behörig till det jag skulle vilja studera 

�(1) Mina betyg räcker antagligen inte till i konkurrensen till det jag skulle vilja studera 

�(1) Jag är bekymrad för att inte klara av utbildningen 

�(1) Det är snålt att leva på studiemedel 

�(1) Det lönar sig dåligt på sikt 

�(1) Studielånen blir svåra att betala tillbaka  

�(1) Det blir inte lätt att få jobb efter examen 

 
6. EN FRÅGA TILL DIG SOM TÄNKER STUDERA VIDARE FAST INTE DIREKT EFTER GYMNASIET! 
DU SOM INTE TÄNKER LÄSA VIDARE ALLS GÅR TILL FRÅGA 17! �� 
Vad skall du göra innan du läser vidare?  

�(1)Läsa på komvux    �(2)Resa    �(3)Jobba    �(4)Göra lumpen    �(6)  Vet ej 
 

7.  Vad planerar du att studera? 

�(1) Helt utbildningsprogram på högskola eller universitet 

�(2) Enskilda kurser på högskola eller universitet 

�(3) Kvalificerad yrkesutbildning (KY utbildning) 

�(4) Annan utbildning 
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8. Vad vill du studera? Är du osäker kan du markera flera alternativ. 

�(1) Ekonomi    �(1) Samhällsvetare    �(1)Data/IT    ��(1)Ingenjörsutbildning    �(1)Civilingenjörsutbildning  
�(1) Naturvetare    �(1) Lärare    �(1) Humaniora    �(1) Konstnärlig utbildning    �(1) Media/informatör  

�(1) Språk    �(1)Läkare    �(1)Tandläkare    �(1)Annan utbildning inom hälsa/vård    �(1)Annan utbildning 
 
9. Hur säker är du på vad du vill studera?  

�(1) Jag vet precis vad jag vill studera!  

�(1) Jag har några alternativ jag funderar på!  

�(1)  Jag är inte riktigt säker på vad jag vill!   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VÄND!� �� 
 
10. Varför vill du studera vidare? Du får gärna fylla i flera alternativ. 

�(1) Det jag vill bli kräver att jag läser vidare på högre utbildning 

�(1) Jag vill bli högavlönad efter avslutad utbildning 

�(1) Jag vill få bättre status och mer respekt 

�(1) Utan högre utbildning är det svårt att få ett bra arbete 

 
11. Om vi antar att du får välja mellan följande 9 orter, var skulle du vilja studera då? Markera dit du vill i första 
hand med 1 och ditt andrahandsval med 2! 
 

�Stockholm �Göteborg �Uppsala �Karlstad �Örebro �Linköping 

 
12. Är du intresserad av att ta någon del av dina studier vid högskola/universitet i utlandet?  

�(1) Ja, definitivt  

�(2) Ja, kanske  

�(3) Nej, är inte intresserad  

 
13. När du funderar på att välja var du skall studera, vilka viktiga fördelar ser du med att välja Karlstads 
universitet? Du får gärna fylla i flera alternativ. 
�(1)Utbildningen jag vill läsa finns     �(1) Bra kvalitet i utbildningarna     �(1)  Det är nära hemma  
�(1)Det är bra med bostadsgarantin     �(1) Bra studentliv       �(1)Utbildningen har god status  
�(1) Lagom stort universitet        �(1)Karlstad är en trevlig stad      �(1)Modern studiemiljö 
�(1)Lagom lätt att komma in på utbildningarna     �(1)Nära mina kompisar  
 
14. När du funderar på att välja var du skall studera, vilka viktiga nackdelar ser du med att välja Karlstads 
universitet? Du får gärna fylla i flera alternativ. 
�(1) Utbildningen jag vill gå saknas     �(1) Dålig kvalitet i utbildningarna      �(1) Det är för nära hemma  
�(1) För dåligt studentliv     �(1)Utbildningen har dålig status     �(1) För litet universitet  
�(1)Universitetet är dåligt känt     �(1) För lätt att komma in/lågt söktryck     �(1)Universitet utan traditioner 
�(1)Jag flyttar gärna till en större stad med större nöjesutbud      �(1) Långt från mina kompisar  
 
15. Finns det någon utbildning som du saknar här på universitetet i Karlstad? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
16. Är det något som oroar dig med högre studier? Du får gärna fylla i flera alternativ. 

�(1)Svårighetsgraden      �(1)Inte få några vänner     �(1)Att vara borta från familjen  

�(1)Att få jobb efter examen      �(1)Det lönar sig dåligt på sikt     �(1)Det är snålt att leva på studiemedel 

�(1)Studielånen blir svåra att betala tillbaka 
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17. Kön? 

�(1)  Man  

�(2)  Kvinna 

 
18. Ålder? 

�(1)   - 18 år 

�(1)  19-20 år 

�(1)  21-25 år 

�(1)  över 25 år 

 
19. Har någon av dina föräldrar en universitets-, 
högskoleutbildning?  

�(1)  Ja  

�(2)  Nej 

 
 
 
20. Är båda dina föräldrar födda i ett annat land än 
Sverige? 

�(1)  Ja  

�(2)  Nej   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  TACK FÖR HJÄLPEN! 
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Bilaga 3: Förslag till Ambassadörsenkät 2008 
10 frågor om hur du tänker dig framtiden. Tack för att du svarar på våra frågor!  
 

1. Vilket program läser du nu?  

�(1) Samhällsvetenskap    �(2) Naturvetenskap    �(3) Naturbruk   �(4)Teknik    �(5)Handel- o administration    

�(6)Omvårdnad/Barn och ungdom    �(7) Estetiskt program  �(8)Medieprogram    �(9)Övriga program  

 
2.  Har du tänkt studera vidare nu direkt efter gymnasiet? 

�(1) Ja, direkt efter gymnasiet  

�(2) Nej, inte direkt efter gymnasiet men inom tre år kommer jag nog att studera vidare  

�(3) Nej, inte nu eller inom de närmaste tre åren men antagligen senare  

�(4) Nej, jag har inte tänkt studera vidare alls  

3. EN FRÅGA TILL DIG SOM INTE TÄNKER STUDERA VIDARE DIREKT EFTER GYMNASIET! Varför 
tänker du inte studera vidare direkt efter gymnasiet? Du får gärna fylla i flera alternativ.  

�(1) Jag är skoltrött 

�(1)Jag vill börja arbeta så fort jag har tagit studenten 

�(1) Mina betyg räcker antagligen inte till i konkurrensen till det jag skulle vilja studera 

�(1) Det är snålt att leva på studiemedel 

�(1) Studielånen blir svåra att betala tillbaka  

�(1) Det blir inte lätt att få jobb efter examen 

 
4.  Vad planerar du att studera? 

�(1) Helt utbildningsprogram på högskola eller universitet 

�(2) Enskilda kurser på högskola eller universitet 

�(3) Kvalificerad yrkesutbildning (KY utbildning) 

�(4) Annan utbildning 

 
5. Vad vill du studera? Är du osäker kan du markera flera alternativ. 

�(1) Ekonomi    �(1) Samhällsvetare    �(1)Data/IT    ��(1)Ingenjörsutbildning    �(1)Civilingenjörsutbildning  
�(1) Naturvetare    �(1) Lärare    �(1) Humaniora    �(1) Konstnärlig utbildning    �(1) Media/informatör  

�(1) Språk    �(1)Läkare    �(1)Tandläkare    �(1)Annan utbildning inom hälsa/vård    �(1)Annan utbildning 
 
6. Hur säker är du på vad du vill studera?  

�(1) Jag vet precis vad jag vill studera!  

�(1) Jag har några alternativ jag funderar på!  

�(1)  Jag är inte riktigt säker på vad jag vill!    
 
7. Om vi antar att du får välja mellan följande 9 orter, var skulle du vilja studera då? Markera dit du vill i första 
hand med 1 och ditt andrahandsval med 2! 

�Stockholm �Göteborg �Uppsala �Karlstad �Örebro �Linköping   � …………… 

 
8. Är det något som oroar dig med högre studier? Du får gärna fylla i flera alternativ. 

�(1)Svårighetsgraden      �(1)Inte få några vänner     �(1)Att vara borta från familjen  
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�(1)Att få jobb efter examen      �(1)Det lönar sig dåligt på sikt     �(1)Det är snålt att leva på studiemedel 

�(1)Studielånen blir svåra att betala tillbaka 

 
9. Kön? 

�(1)  Man  

�(2)  Kvinna 

 
10. Ålder? 

�(1)   - 18 år 

�(1)  19-20 år 

�(1)  21-25 år 

�(1)  över 25 år      ……. Tack för hjälpen!! 
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