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Sammanfattning 
 
Varje högskola och universitet har ett ansvar att vara öppen för alla oavsett etnisk eller social 
bakgrund, könstillhörighet, funktionshinder med mera vilket har fått till följd att.Karlstads 
universitet har fått upprätta en ny handlingsplan för breddad rekrytering, Det ska främja 
studenternas lika rättigheter och motverka diskriminering etc. Vi har i vår studie undersökt 
faktorerna som påverkar gymnasieelever med utländsk bakgrund när de ska gå vidare till 
högre studier och jämfört med elever med svensk bakgrund. Uppsatsen syftar även till att 
besvara frågan vad Karlstads universitet kan förbättra i kommunikationen med 
gymnasieeleverna för att göra sig mer attraktivt för elever med utländsk bakgrund. 
 
Vi angriper problemet ur marknadsföringsperspektiv där vi fokuserar teoridelen på attityder, 
kultur och kommunikation. Kulturskillnader kan avspegla de attityder olika grupper av 
gymnasieelever har gentemot högre studier. För att nå ut till rätt målgrupp är 
kommunikationen mellan Karlstads universitet och gymnasieelever med utländsk bakgrund 
avgörande och därför har vi valt att titta närmare på olika kommunikationsmodeller. 
 
Vår undersökning består av både kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Den kvalitativa 
bestod av intervjuer med både gymnasieelever med utländsk bakgrund och representanter från 
Karlstads universitet. Resultatet av intervjuerna utgjorde grunden till den kvantitativa 
undersökningen som utfördes  i form av en enkätundersökning som skickades ut till ett antal 
gymnasieskolor i Stockholm och till en skola i Karlskoga. 
 
Resultaten från empirin visar att skillnaderna inte så stora  mellan elever med utländsk och 
svensk bakgrund. Båda grupperna har likartade preferenser och behov när det gäller valet till 
högre studier. De skillnader som finns, återfinns i anledningarna till val av en viss studieort 
och vissa universitet/högskolor. Elever med utländsk bakgrund uppgav att närhet till familjen 
är en avgörande faktor vid val av studieort i större utsträckning än studenter med svensk 
bakgrund. För dessa är stadens kultur och studentlivet viktigare.  
Vid val av universitet/högskola är kursutbudet viktigt för studenter med svensk bakgrund 
medan studenterna med utländsk bakgrund angav närheten till familjen som en viktig faktor.  
 
Eftersom elever med utländsk bakgrund anger att familjen är det viktigaste vid både val av 
studieort och universitet bör det av Karlstads universitet utformade meddelandet anknyta till 
detta. Meddelande kan vara att i en bild visa att Karlstad trots allt inte ligger så långt från 
exempelvis Stockholm som man kanske kan tror. Universitetet bör fortsätta att satsa på 
internet och kurskataloger som informationskällor eftersom det är i dessa medier som 
eleverna hämtar det mesta av sin information. 
 
Avslutningsvis ger vi förslag till vidare forskning eftersom vi har upptäckt att det skulle vara 
intressant att fortsätta  att fördjupa sig i  frågor som har fallit utanför ramen för vårt arbete. 
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1. Inledning 
Vi inleder det första kapitlet med att beskriva bakgrunden till våra undersökningsproblem, 
problemformuleringar och syften som vi vill undersöka samt redogör för de avgränsningar vi 
gjort och slutligen följer definitionen på begreppet utländsk bakgrund.  

1.1 Bakgrund  
Våra kontakter med andra kulturer ökar och därför blir det allt viktigare att vi kan hantera 
möten med människor från främmande kulturer. Interkulturell eller tvärkulturell 
kommunikation innebär ett samspel mellan människor från olika kulturer.1 Vi måste kunna 
göra oss förstådda och kunna tolka vad människor från andra kulturer försöker uttrycka på ett 
något så när riktigt sätt. Rörligheten i världen blir allt större eftersom allt fler människor 
flyttar och antalet människor som tvingas bli flyktingarna blir allt fler. Kontakterna mellan 
människor från olika kulturer blir därmed allt vanligare såväl inom privatlivet som inom 
utbildning och arbetsliv.2 Det svenska samhället har blivit allt mer etniskt och socialt 
mångfaldigt vilket medför att studenter med högre utbildning också representerar den 
mångfald som samhället i övrigt uppvisar. Regeringen har år 2005 utfärdat ett direktiv att 
varje högskola och universitet skall upprätta en handlingsplan gällande år 2006-2008 för att 
aktivit främja och bredda rekryteringen.3 Det betyder att högskolelagen ger varje högskola 
och universitet ett ansvar att vara öppen för alla oavsett etnisk eller social bakgrund, 
könstillhörighet, funktionshinder med mera. Det skall främja studenternas lika rättigheter och 
motverka diskriminering etc. 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.4 När det gäller studenter med utländsk bakgrund ligger dock universitetet 
under riksgenomsnittet.5 Karlstads universitet har tagit fram en ny handlingsplan för breddad 
rekrytering. Målet är att öka mångfalden i studentgruppen både ur ett socialt och etniskt 
perspektiv.   
 
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.6 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.7  
 
 
                                                 
1  Nilsson B & Waldemarson A. (1999) 
2  Ibid 
3 Tillägg i högskolelagen (1992:1434), 1 Kap. 5§ 
4 Årsredovisningen för Karlstads universitet (2005) 
5 Nya wermlands-tidning, Student (2006-09-06) 
6 Goldberg T. (2005) 
7 http://www.scb.se/templates/PlanerPublicerat/ViewInfo.aspx?publobjid=1539 (2006-12-28) 
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Om högskolorna och universiteten ses som kulturinstitutioner är detta också ett argument för 
en bredare syn på deras uppgifter. Om kulturlivet är av vikt för den lokala innovationsmiljön, 
måste frågan också ställas om hur en lokal kulturmiljö påverkar universiteten och hur dessa i 
sin tur påverkar kulturen. Universiteten och högskolorna är exempel på ”kunskapens platser” 
men oavsett om dessa platser är belägna på en viss ort eller om de finns i den virtuella 
världen, borde dessa platser erkännas som kulturella institutioner.8 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.9
 
De undersökningar som görs varje år visar att åtta av tio studenter är nöjda eller mycket nöjda 
med såväl studieorten Karlstad med dess studentliv som med utbildningens kvalitet. Nästan 
nio av tio anser att de kan rekommendera andra att söka till utbildningar vid Karlstads 
universitet. Kursutbud med utbildningsprogram bedöms som den viktigaste faktorn vid val av 
studieort. Därefter kommer tillgången på bostäder nära universitetet. Majoriteten av 
studenterna som tillfrågades i en undersökning, gjord våren 2000, uppgav att de direkt efter 
avslutade gymnasiestudier hade fortsatt att studera vid universitetet. En studie fem år senare 
visar att allt fler kommer från arbetslivet och att det finns en motsvarande minskning av 
antalet studenter som kommer direkt från gymnasiet. Denna tendens märks inom alla 
programområden.10  
 
År 2000 var kurskataloger och annan tryckt information gymnasisternas viktigaste underlag 
för kunskaper om studievägar och program. År 2005 hade användningen av Internet ökat 
markant och därmed minskade betydelsen av det tryckta ordet som informationskälla. Även 
råd och åsikter från kompisar med erfarenhet av studier i Karlstad hade ökat i betydelse. Men 
fortfarande var kurskatalogen en viktig informationskälla.11 Enligt Studentbarometern är det 
främsta skälet till att man väljer Karlstads universitet som studieort att det ligger nära 
studentens hemort eller att man redan bor i Karlstad. Några utbildningar erbjuds bara av 
Karlstads universitet och en del andra finns bara att få på bara några få platser i Sverige. 
Dessa utbildningar är därför starka argument för studier i Karlstad.12  

1.2 Problemformulering 
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 
lärocentrar.13 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? 
• Hur kan Karlstads universitet (KAU) göra sig mer attraktiv för studenter med utländsk 

bakgrund? 

                                                 
8 Sörlin S. (2003) 
9 http://www.scb.se/templates/PlanerPublicerat/ViewInfo.aspx?publobjid=1539 (2006-12-28)
10 Lars Haglund  Karlstad university Studies 2006:3 
11 Ibid 
12 Ibid 
13 Nya wermlands-tidning, Student (2006-09-06) 

4 
 



1.3 Syfte 
Vårt syfte är att ta reda på vilka faktorer som påverkar gymnasieelever när de skall bestämma 
huruvida de skall fortsätta att studera på högskolenivå efter avslutade gymnasiala studier och 
om det är någon skillnad mellan studenter med utländsk bakgrund och svensk bakgrund. Vi 
kommer även att ge förslag på vad Karlstads universitet kan göra för att förbättra 
kommunikationen och bli mer attraktiva för studenter med utländsk bakgrund. 

1.4 Avgränsningar 
Elever som studerar inom vuxenutbildningar och som kan fortsätta sina studier på universitet 
eller högskolor ingår inte i vår undersökning. Undersökningen är enbart inriktad på 
avgångsklasserna i gymnasieskolor. Detta eftersom dessa elever skall välja vad de skall göra 
efter gymnasiet. Den primära inriktningen är att studera gymnasieelever med utländsk 
bakgrund, men även elever med svensk bakgrund som går i samma klass är med i 
undersökningen som jämförelse. För intervjuer med representanter från Karlstads universitet 
har vi valt ut två personer, som enligt vår bedömning är bäst lämpade att ge oss en bred 
information om studenter med utländsk bakgrund som studerar vid Karlstads universitet. 
 
Vi har valt att begränsa oss geografiskt till tre typer av orter eftersom de var de enda vi fick 
positiv respon från: 

• Karlskoga, en stad utan universitet eller högskola. 
• Karlstad, en stad med universitet  
• Stockholm, en stad med många utbildningsalternativ. 

 

1.5 Disposition 
I avsnitt ett beskriver vi vår problembakgrund, syfte, problemformuleringar, avgränsningar 
och definitioner som ligger till grund för den här uppsatsens uppkomst. I det andra avsnittet 
gör vi en presentation av Karlstads universitet och de gymnasieskolor som ingår i 
undersökningen. I avsnitt tre beskriver vi den teoretiska referensram som ligger till grund för 
uppsatsen. I avsnitt fyra presenterar vi vår metod och hur arbetet med uppsatsen har 
genomförts. I avsnitt fem sammanställer vi och presenterar den empiri som vi har samlat in. I 
avsnitt sex kommer en analys att genomföras av empiri och de olika teorier som har beskrivits 
i teoriavsnittet. I det sjunde avsnittet kommer vi slutligen att föra fram de slutsatser som vi har 
dragit av analysen och besvara våra frågeställningar. Vi kommer även att reflektera över de 
resultat som vi har fått fram och presentera förslag på vidare forskning. 

1.6 Definitioner 
Utländsk bakgrund 
Till personer med utländsk bakgrund räknas de som är bosatta i Sverige men utrikes födda 
eller som är födda inom landet men där båda föräldrarna är födda utanför Sverige. Som 
personer med utländsk bakgrund räknas inte adoptivbarn födda utomlands. I det fallet har 
adoptivföräldrarnas etniska tillhörighet prioriterats före de biologiska föräldrarnas.14 
Utbytesstudenter och free-mover studenter det vill säga personer som beviljats 
uppehållstillstånd för studier i landet räknas inte heller med till personer med utländsk 
bakgrund. 15

                                                 
14 http://www.scb.se/templates/Publikation____UF19SM0601.asp (2006-10-15) 
15 http://www.scb.se/templates/Publikation____111086.asp (2006-10-15) 
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2. Presentation av de skolor som ingår i undersökningen  
Här följer först en utförlig presentation av Karlstads universitet och därefter korta 
presentationer på de gymnasieskolor som ingår i vår undersökning. 

2.1 Presentation av Karlstads universitet 
I mitten av 1800-talet startades en lärarutbildning på högre nivå i Karlstad och 1967 blev den 
universitetsfilial till Göteborgs universitet. Först 1977 fick Karlstad en egen högskola och som 
ett resultat av ett politiskt arbete med syftet att bidra till att sprida högre utbildning utanför 
universitetsorterna blev den slutligen Karlstads universitet år 1999.16

 
Grunden för Karlstads universitet är ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald. 
Öppenhet, närhet och omtanke kännetecknar universitetets miljö och arbetssätt.17 Karlstad 
universitet är öppet och bygger på intellektuell och akademisk frihet, uppgiften är att skapa, 
integrera, tillämpa, sprida och vårda kunskap. I dialog med samhället utvecklar universitetet 
kunskap som förändrar världen. Målet är att bidra till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar samhällsutveckling. Universitetet vågar gå sin egen väg och utmana kunskapens 
gränser och strukturer genom nytänkande. Visionen är att 2015 få studenten att tänka fritt, 
nytt och stort.18

 
I början av november 2006 hade Karlstads universitet 9781 studenter och antalet anställda var 
ca 1100. Universitetet erbjuder i dagsläget omkring 50 utbildningsprogram och 700 kurser 
inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, undervisning och vård. Dessa är 
organiserade i fyra fakulteter; den första är ekonomi, kommunikation och IT, den andra teknik 
och naturvetenskap, den tredje samhälls och livsvetenskaper och den fjärde fakulteten är den 
estetisk-filosofiska.19   
 
Som ett av Sveriges yngsta universitet är Karlstads universitet även ett av de modernaste. En 
viktig bas för grundutbildningen är forskningen och den utgör även kärnan för 
forskarutbildningen och är organiserad i två forskarskolor, en för naturvetenskap och teknik, 
samt en för humaniora och samhällsvetenskap. Genom idogt arbete har universitetet på bara 
sex år lyckats uppnå en hög akademisk nivå. Internationaliseringen av både forskning och 
utbildning är prioriterade områden och universitetet strävar efter att höja kvaliteten på 
utbildningen och därmed göra studenterna mer attraktiva på både den nationella som den 
internationella arbetsmarknaden.20 Högskoleverket, som granskar universiteten och 
högskolorna i Sverige, anser att Karlstads universitet kvalitetsmässigt väl kan mäta sig med de 
mer renommerade universiteten.21  

2.2 Tingvallagymnasiet, Karlstad 
Skolan, med sina 1250 elever, domineras av en samhällsvetenskaplig inriktning med språklig 
och kulturell profil.22 Tingvallagymnasiet erbjuder bland annat det samhällsvetenskapliga 
(SP) och naturvetenskapliga programmet (NV) med olika inriktningar samt det internationella 

                                                 
16 http://www.kau.se/omuniversitetet/historia.lasso (2006-12-21) 
17 http://www.kau.se/omuniversitetet/vision.lasso (2006-12-21) 
18 Ibid 
19 http://www.kau.se/omuniversitetet/fakta.lasso (2006-12-21) 
20 http://www.kau.se/forskning/forskarutbildning/omvar_forskarutbildning.lasso (2006-12-21) 
21 http://www.kau.se/kvalitet (2006-12-20) 
22 http:// www.tingvalla.karlstad.se (2006-11-25) 
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Baccalaureate som ger eleven möjligheter att läsa vidare utomlands. Skolan erbjuder det 
yrksförberedande handel och administrations programmet och individuella programmet 
(IVIK).23

2.3 Kärrtorps gymnasium, Stockholm 
Det går 1037 elever och skolan är data- och medieinriktad. Kärrtorpsgymnasium strävar efter 
att ge alla elever goda förutsättningar inför fortsatta studier vid högskola och universitet. Alla 
programmen är därför studieförberedande.24 Vidare har skolan NV- och SP- programmen med 
olika inriktningar, PRIVIK (programförberedande introduktionskurs för invandrare mot NV-
programmet), valbara kurser och IVIK.25

2.4 Farsta gymnasium, Stockholm 
Farsta gymnasium har en idrotts- och hälsoprofil och har 914 elever. Förutom utbildning inom 
idrotter som bland annat fotboll, golf, handboll, ridsport med mera.26 Utöver detta erbjuder 
Farsta gymnasium NV programmet med olika inriktningar, SP-, teknik-, barn och fritid-, 
handels och administration-, samt IVIK.27

2.5 Brännkyrka gymnasium, Stockholm 
Skolan har cirka 460 elever fördelade på 22 klasser och har en beteendevetenskaplig profil. På 
skolan erbjuds ett brett utbud av teoretiska program och inriktningar och ettårigt IVIK för 
invandrarungdomar.28 Bland annat erbjuder Brännkyrka gymnasium NV- och SP programmet 
med flera olika inriktningar. 29

2.6 Bergslagsskolan i Karlskoga 
Bergslagsskolan har cirka 670 elever och större delen av de program som erbjuds är 
yrkesförberedande. Bergslagsskolan erbjuder datortekniska-, el-, energi-, fordons- samt 
hotell-  och restaurangprogrammet. 30

                                                 
23 http://www.tingvalla.karlstad.se (2006-11-25) 
24 http://www.stockholm.se/Extern/Templates/ServiceGuide.aspx?id=252&params=939 (2006-11-25) 
25 http://www.kap.edu.stockholm.se/program.htm (2006-11-25) 
26 http://www.stockholm.se/Extern/Templates/ServiceGuide.aspx?id=252&params=378 (2006-12-27) 
27 http://www.faa.edu.stockholm.se/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=41(2005-12-27) 
28 http://www.stockholm.se/Extern/Templates/ServiceGuide.aspx?id=252&params=248 (2006-11-25) 
29 http://www.brk.edu.stockholm.se/brk/ (2006-11-25) 
30 http://www.bun.karlskoga.se/gymnasiet/bs/Utbildning.htm (2006-11-25) 
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3. Teori 
Syftet med teoriavsnittet är att beskriva de områden som senare kommer att användas för att 
analysera empiriavsnittet. Här kommer de teorier och modeller som är relevanta för 
uppsatsen att presenteras. Vi har för avsikt att tillämpa teorier för marknadsföring och 
marknadskommunikation för att studera de sätt på vilka Karlstads universitet skall kunna 
förbättra sin kommunikation med gymnasisterna i avgångsklasserna. De teorier vi funnit 
användbara som stöd för vårt arbete är kultur, attityd och påverkan. Linjär 
kommunikationsmodell, samband mellan påverkan och attityd samt förhållandet mellan mest 
framträdande uppfattningar om ett objekt och attityder gentemot detta objekt är modeller som 
jämte kognitiva föregångare till attityd och påverkan är tillämpliga i vårt arbete. För en 
ytterligare komplettering av modellerna använder vi kulturen och hur den avspeglar sig i 
svaren från gymnasieeleverna i vår undersökning. 
 

3.1 Kultur 
Dussintals definitioner har förvirrat forskare om vad kultur är eller hur kulturen inverkar på 
konsumenterna. Lyckligtvis har nya teorier utvecklats som hjälper till att förklara konceptet 
kultur och dess påverkan på individer. Vi behandlar kultur som åsikter som delas av de flesta i 
en social grupp. I en vidare mening inkluderas kulturella åsikter, allmänna, påverkande 
reaktioner, typiska uppfattningar och karakteristiska beteendemönster. Varje samhälle 
etablerar sin egen vision av världen och bildar eller konstruerar denna kulturella värld genom 
att skapa och använda dessa åsikter till att representera viktiga kulturella kännetecken.31 
Språket är inte bara ett neutralt medium för att överföra tankar utan är också något som är fyllt 
av värderingar, kultur, språkvanor, personlighet och attityder avspeglas i all kommunikation. 
Dessa faktorer bidrar till tolkningen av det som sägs och görs. Den sociala organisationsform, 
som kulturen är, differentierar och integrerar människors samspel. Vi får genom kulturen 
referensramar för handling och tolkning.32

 
Marknadsförare måste överväga flera frågeställningar när de analyserar kultur. För det första 
kan kultur analyseras på olika nivåer. Ofta analyseras kultur på makronivå, som ett lands hela 
samhälle. Emellertid sammanfaller inte tvärkulturella skillnader alltid med nationsgränser. 
Detta är uppenbart i många länder där kulturella skillnader mellan inhemska sociala grupper 
är lika stora som mellan skilda nationer och inte heller avgränsar nationsgränser alltid klara 
tvärkulturella skillnader.33 En åsikt är kulturell om många i en social grupp delar samma 
fundamentala åsikt. Dessa kulturella åsikter är till en del otydliga då alla människor i en social 
grupp troligen inte har exakt samma uppfattning om ett objekt eller aktivitet. Dessa kulturella 
meningar skapas av människor. Antropologer säger ofta att uppfattningar konstrueras eller 
förhandlas fram av människor i en grupp genom deras sociala samspel. Konstruktionen av 
kulturella uppfattningar är mer uppenbar på en nivå med mindre grupper. På den 
makrosociala nivån är institutioner som regering, religiösa organisationer, 
utbildningsorganisationer och affärsföretag också involverade i skapandet av uppfattningar.34  

                                                 
31 Peter P et al (1999) 
32 Nilsson B & Waldemarson A. (1999) 
33 Peter, P et al (1999)  
34 Ibid  
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3.1.1  Kulturens innehåll 
Den vanliga ansatsen i marknadsföring är att analysera kulturen i form av termer om dess 
viktigaste attribut eller innehåll. Marknadsförare fokuserar vanligen på att identifiera de mest 
dominanta värdena hos ett samhälle men kultur är mer än bara värden. Kulturen omfattar 
uppfattningar, attityder, mål och värden som de flesta i samhället har, så väl som åsikter, 
regler, seder och normer som de flesta människorna följer. Innehållet i kulturen inkluderar 
även uppfattningar gällande de väsentliga aspekterna om den sociala och fysiska miljön, 
inkluderande de viktigaste samhälleliga institutionerna i ett samfund (politiska partier, 
religioner, handelskammare) och de typiska fysiska objekten (produkter, verktyg, byggnader) 
som används av människorna i ett samhälle.35

 
Kultur är en dynamisk företeelse. Det är människans sätt att tolka och uppfatta sin omvärld. 
Kultur förändras i samspel dels med den samhälleliga förändringen som exempelvis den 
tekniska utvecklingen i övrigt dels med andra kulturer. I detta avseende befinner sig 
invandrargrupperna i en speciell situation. Alla minoritetskulturer lever under hotet att bli 
dominerade och uppslukas av majoritetens kultur. Denna process kan studeras med hjälp av 
en trestegsmodell:36

 
• Ackulturation: är det första stadiet i förändringsprocessen och avser 

invandrargruppens funktionella anpassning till sin omgivning. Anpassning 
avser i första hand förändringar i den materiella kulturen. Den ackulturerade 
invandraren anammar exempelvis nya klädesvanor eller tillämpar alla de små 
regler som används i det vardagliga livet. Ackulturation öppnar vägen till de 
fördelar som majoritetskulturen kan tänkas erbjuda. 
 

• Integration: är det andra stadiet i förändringsprocessen och innebär att 
invandrargruppens sociala organisation upplöses eller aldrig byggs upp. Den 
integrerade invandrargruppen anammar exempelvis majoritetskulturens 
familjemönster, rekreationsvanor, utbildningsinstitutioner med mera. I den 
bemärkelsen är många invandrargrupper mer eller mindre integrerade i det 
svenska samhället. 

 
• Assimilation: är det tredje och sista stadiet i förändringsprocessen. 

Assimilation innebär att invandrargruppen byter identitet och anammar 
majoritetens värdesystem. Valloner och östfinnar liksom medlemmar av den 
svenska kungafamiljen, som är av utländsk börd, utgör exempel på 
assimilerade grupper, medan iranier och finnar är exempel på icke- 
assimilerade minoriteter i dagens Sverige. Kulturell identitet är ett ytterst 
komplicerat mänskligt fenomen. Men så mycket kan sägas att den kultur som 
människor vuxit upp i och identifierar sig med i regel sitter så djupt att den 
första generationens invandrare ytterst sällan eller aldrig assimileras totalt. 

 
Ungdomar i multietniska livsmiljöer lever i en ständig och nära kontakt med det vardagliga 
livets kulturella mångfald. Skilda kulturella livselement bryts mot varandra, korsas och 
beblandas, och nya identiteter utvecklas. I hög grad tycks det handla om en strävan bland 
unga människor med invandrarbakgrund att återskapa och identifiera ett 
ursprungssammanhang och att upprätthålla en kontinuitet mellan förr och nu som är nära 
                                                 
35 Peter P et al (1999) 
36 Goldberg T (2005) 
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relaterad till behovet av en förankring i tillvaron. Känslan av ett identitetsmässigt utanförskap 
och sökandet efter en sociokulturell hemhörighet präglar ungdomars identitetsarbete i 
multietniska samhällen.37

3.2 Attityd och påverkan 
Genom enkla inlärningsprocesser påverkas vi att associera till vissa egenskaper hos en 
produkt eller tjänst. Vi påverkas så att vi genom dessa associationer skall få vissa 
känslomässiga värderingar gällande en vara. De kan vara kopplade till en viss egenskap eller 
nyttighet hos denna eller till den kommersiella reklamen för denna vara. Musik, som uppfattas 
som trevlig, kan kopplas samman med ett visst varumärke eller produkt i TV-reklamen. 
Denna positiva uppfattning av musiken gör att ett varumärke eller en produkt också värderas 
förhållandevis positivt.38

 

 
 
                         Figur 3.1  Sambandet mellan påverkan och attityd. 

                               Källa: Antonides,G. Van Raaij, F. 1998 
                    

Attityder kan flyktigt beskrivas som gillanden och ogillanden med avseende på produkter, 
tjänster, människor, idéer, uppföranden och andra egenskaper hos ett objekt. En attityd 
uppstår emellertid vanligtvis som en kognitiv process, som kan vara, men måste inte vara, 
relaterad till en påverkan. Om gymnasieeleven, som i vårt fall är konsumenten, är i ett 
känslomässigt tillstånd eller i en viss sinnesstämning, kan denna sinnestämning associeras 
med en viss produkt eller tjänst (alternativ B i fig 3.1). En koppling görs då som leder till en 
särskild attityd gentemot produkten. Efter att ha genomfört fyra-fem års studier på ett 
utbildningsprogram på universitetet och erhållit en examen är studenten förväntansfull inför 
de möjligheter som finns på arbetsmarknaden. Ett samtal med en före detta student som har 
läst på universitet och inte lyckats få ett jobb kan emellertid leda till den felaktiga tolkningen 
att de utbildningar, som universitetet erbjudit, inte är tillräckligt bra för att ge studenten det 
arbete han eller hon har utbildat sig för. Kopplingen mellan utbildning och arbete kan vara 
falsk. Det beror inte på utbildningens kvalitet att det inte finns tillräckligt många 
arbetstillfällen för nyutexaminerade  och i ett sådant fall talar vi om en felkoppling.39

3.2.1 Kognitiva processer  
Kognition refererar till den mentala process, som har att göra med förvärv och manipulation 
av kunskap, och som inkluderar lärande, iakttagelseförmåga och tänkande. Detta argument 
visar på en koppling mellan påverkan och attityd, med associativa inlärningsprocesser och 
attribution som kopplingselement. Attityder kan också skapas utan någon påverkan men 

                                                 
37 Ålund A (1999) 
38 Antonides G & Van Raaij F (1998) 
39 Ibid 
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kognitiva eller sociala processer kan inverka. På detta sätt kan en negativ attityd utvecklas 
mot högskolestudier genom vetskapen om den inverkan studielånen har på arbetslösa 
akademikers ekonomi. Den sociala miljön kan också bidra till utvecklingen av en viss attityd 
gentemot studier, exempelvis genom det politiska parti man sympatiserar med. Informationen 
om objekt och idéer bidrar till skapandet av attityder och den därav följande påverkan som 
man upplever genom dessa objekt och idéer. Det är en ”framresonerad åsikt” om objekt och 
idéer figur 3.2. Lägg märke till att processen i figur 3.2  är motsatt den i figur 3.1. Men i figur 
3.2  kan vara icke-relaterad till objektet exempelvis en sinnesstämning medan påverkan i figur 
3.1 är direkt associerad till objektet (exempelvis ogillande av utbilda sig vidare).40

 

 
               Figur 3.2 Kognitiva föregångare till attityd och påverkan 
               Källa: Antonides,G. Van Raaij, F. 1998 
 

3.2.2 Attitydernas funktioner 
Attityder, liksom påverkan och värderingar, fyller olika funktioner hos folk: vetande, 
instrumentala, värdeuttryckande och ego-skyddande funktioner. Attitydernas funktion som 
kunskap skall stärka korrespondensen mellan konsumtion av varor och tjänster och alla slags 
kunskapselement. En negativ attityd mot att fortsätta att utbilda sig vid universitet eller 
högskola överensstämmer med de erfarenheter som många unga personer i Sverige har av 
universitetsutbildning i dag. Efter att ha studerat i flera år kan studenterna inte få ett arbete 
som motsvarar deras kompetens. Men trots att de inte har lyckats få något arbete måste de 
börja betala av sina studieskulder.41  
 
• Attityder gentemot objekt 

Under integrationsprocessen sammanfogar konsumenterna delar av sitt vetande, sin tro 
och övertygelse gällande en viss produkt eller ett visst varumärke, med syfte att göra en 
heltäckande utvärdering. Dessa genomtänkta uppfattningar kan utformas genom tolkning 
av tillgänglig information eller genom aktivering av sådant som finns i minnet.42  

 
• De mest framträdande uppfattningarna 

Genom sina olika erfarenheter skaffar sig eleverna som konsumenter många uppfattningar 
om produkter, varumärken och andra objekt i sin omgivning. Exempelvis presenterar figur 
3.3 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, 

                                                 
40 Antonides G & Van Raaij F (1998) 
41 Ibid 
42 Fill C (2002) 
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som visas i figur 3.3, benämnes 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.43

 
 
 

Allmänna uppfattningar om 
universitet/högskolor 

De mest framträdande 
uppfattningarna om 
universitet/högskolor 

 
 

Figur. 3.3  
Förhållandet mellan mest framträdande uppfattningar  
om ett objekt och attityder gentemot objektet.  
Källa: Peter P et al (1999). Egen bearbetning 

 
 

                                                 
43 Fill C (2002) 
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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.44

3.3  Kommunikationens betydelse 
All kommunikation handlar om att skapa och utväxla åsikter eller betydelser mellan 
människor. Detta åsiktssammanhang representeras i alla kulturer av tecken, symboler eller 
beteende. Mediabaserad kommunikation kommer även i fortsättningen att vara ett av 
tjänsteföretagens viktigaste marknadsföringsinstrument. Kommunikationen måste även ske på 
distans, bland annat för att tala om att företaget finns och har något att erbjuda. 
Tjänsteföretagen är i varierande grad beroende av kundens vilja och förmåga att bidra till 
tjänstens produktion eftersom produkten inte är färdig. Företaget måste därför kunna övertyga 
kunden om att företaget kan leverera det som kunden önskar. Ett rederi kan exempelvis 
illustrera sina annonser med bilder av sina kryssningsfartyg, ett Hotel kan visa interiörbilder 
med mera. Det är inte fullt lika enkelt för företag som baserar sin verksamhet på mänskliga 
resurser som kunnande och kompetens. De måste kunna kommunicera med kunden om sin 
kapacitet. Exempelvis kan inte ett universitet/högskola i förväg i en broschyr visa hur duktiga 
och kunniga lärare varje institution vid universitetet har. Istället presenteras abstrakt 
information om vilka program eller fristående kurser som erbjuds. Först när gymnasieeleverna 
är antagna till utbildning vid något universitet/högskola vet de om deras förväntningar på 
utbildning uppfylls eller inte.45  

3.4  Kommunikationsteori 
Ordet kommunikation kommer från latinets ”communicare”, som betyder att något blir 
gemensamt. Kommunikationen handlar om information, påverkan, tanke, känsla och ett sätt 
att få vår identitet bekräftat. Nilsson och Waldemarson definierar kommunikation som en 
process där två eller flera personer skickar budskap till varandra och därigenom visar hur de 
påverkar varandra och uppfattar sig själva, vilket innehåll de lägger i sina budskap och hur de 
ser på den situation de befinner sig i. Kommunikation är dessutom en process som äger rum i 
ett socialt system där deltagarna har förväntningar och attityder som de fått från andra 
människor och som påverkar de budskap som utväxlas.46

 
 

                                                 
44 Fill C (2002)  
45 Edvardsson, B & Echeverri P (2002)  
46 Nilsson B & Waldemarson A (1999) 
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Figur 3.4 Linjär kommunikationsmodell. 
Källa:  Fill, C. 2002 
 
Kommunikationsmodeller fyller i stort sett samma funktion som teorier, förutom att de är 
enklare och mindre generella. Vi kan jämföra både modell och teori med en karta, men en 
karta är bara en förenklad modell av verkligheten och förenklingen kan också vara bedräglig. 
Många kommunikationsmodeller är emellertid nyttiga och användbara.47

 
Källa/kodifiering 
Karlstads universitet har ett behov av att kommunicera med de gymnasieelever som är  
universitetets målgrupp. Universitetet är källan för det meddelande som skickas till 
gymnasieeleverna, som är mottagarna. När universitetet har bestämt vad budskapet skall vara, 
utformas det så att gymnasieeleverna skall kunna förstå det. Denna kodning, som processen 
kallas, kan bestå i att meddelandet utgörs av det skrivna ordet, bilder, symboler och ibland 
även musik. 48

 
Signal 
Det kodade meddelandet skall sedan sändas genom någon lämplig kanal till mottagaren. Olika 
kanaler är exempelvis kurskataloger, Internet, TV-reklam, annonser i tidningar och personliga 
kontakter. Valet av kanal är viktigt så att mottagaren avkodar informationen, som finns i 
meddelandet, till det av källan avsedda budskapet. Kontakten ansikte mot ansikte och muntlig 
kommunikation kan ha extremt stort inflytande.49

 
Avkodning/Mottagare 
Mottagaren tar emot signalen med meddelandet och gör sin tolkning av innehållet. 
Gymnasieelevernas förståelsesfär och attityder påverkar processen. Ju mer mottagaren känner 
till om källan, desto troligare är det att mottagaren tolkar källans budskap på rätt sätt. 
Motsvarande gäller även källan och desto mer denne känner till om mottagaren, desto 
effektivare och bättre kan budskapet utformas.50  
 
                                                 
47 Nilsson B & Waldemarson A (1999) 
48 Fill C (2002)  
49 Ibid 
50 Ibid 
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Respons/ Feedback 
Mottagarens reaktioner på budskapet kallas respons. Feedback är den delen av responsen som 
mottagaren skickar tillbaka till källan. Denne har ett stort intresse av att inte bara få reda på att 
meddelandet tagits emot utan också hur meddelandet har tolkats. Feedbacken kan vara både 
verbal och icke-verbal. I en feedbackprocess sänds budskapen fram och tillbaka och parterna 
anpassar sin fortsatta kommunikation till varandra.51 Om ingen anpassning görs kan källan 
fortsätta att sända sina budskap, vilka inte förstås av mottagaren på det sätt som avsetts, och 
den förväntade responsen uteblir. De signaler som sänds säger mycket om kontrahenternas 
kunskaper och erfarenheter, men också om deras attityder, värderingar och uppfattningar.52

 
Buller 
Buller är allt som försämrar kvaliteten på överföringen av ett meddelande och som läggs till 
budskapet men inte ingick i det ursprungliga meddelande och inte stämmer med avsändarens 
avsikt.53 Vid all kommunikation förekommer buller i mer eller mindre grad vilket kan utgöra 
hinder när ett meddelande tas emot av mottagaren. Anledningarna kan vara fysiska eller 
kognitiva faktorer som hindrar en korrekt tolkning av meddelandet. Skillnader i källans och 
mottagarens förståelsesfär kan hindra kommunikation. Kan inte studenten förstå språket i 
exempelvis kurskatalogen på grund av att de ord som används, är främmande för 
gymnasieeleven, hindras kommunikationen.54  

3.5 Vikten av word-of mouth kommunikation 
En beteendeforskare, Ernest Dichter, sammanställde 6000 fallstudier och gjorde konklusionen 
att i nästan 80 procent av alla köp kunde word-of-mouth-påverkan spåras. Andra 
undersökningar visar att det är det tre gånger så troligt att de respondenter som har mottagit 
positiva word-of-mouth-kommunikationer köper en ny produkt än de som har mottagit 
negativ kommunikation. Släktingar och vänner är troligen de informationskällor som mest 
påverkar kunders val. Starkast är den personliga påverkan eftersom konsumenterna i 
allmänhet anser vänner och släktingar mer trovärdiga än kommersiella informationskällor. 
Betydelsen av word-of-mouth är relaterad till kulturella värden. I kulturer som domineras av 
grupplogik och anslutning till gruppens normer har kommunikation från gruppens 
medlemmar en större påverkan. I kinesiska och japanska kulturer är troheten mot 
gruppnormerna inrotad från barndomen. Som ett resultat har word-of-mouth här en ännu 
större inverkan än den har västerländska kulturer 55

 
 

                                                 
51 Maltén A (1998) 
52 Fill C (2002) 
53 Nilsson B & Waldemarson A (1999) 
54 Fill C (2002) 
55 Assael H (1995)  
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4. Metod 
I metodavsnittet beskriver vi vårt genomförande av undersökningen och presenterar de 
metodval som vi har använt. För att läsaren skall bilda sig en bättre uppfattning om de olika 
metodvalen redogörs även teorin till varje undersökningsmetod. Vid slutet kommer vi även att 
redogöra en mer utförligare beskrivning av arbetet och avsluta med uppsatsens trovärdighet. 

4.1 Marknadsundersökningens syfte 
Inför vårt ämnesval av D-uppsats anordnade Karlstads universitet ett så kallat marknadstorg 
där forskare och företag informerade om sina projekt och sökte hjälp av uppsatsstudenter. 
Bland annat presenterade prorektor Lars Haglund olika marknadsföringsinriktade projekt, 
som Karlstads universitet ville ha undersökta. Ett av uppdragen var att undersöka vilka 
åtgärder som behöver vidtagas för att förmå fler studenter med utländsk bakgrund att söka till 
Karlstads universitet. Detta ämne kom att bli vårt val av uppsatsämne.  
 
När ett undersökningsproblem har identifieras skall ett syfte formuleras. Detta är i praktiken 
en benämning av undersökningsproblemet och skall beskriva inriktning samt målsättning. 
Syften kan delas in i tre huvudgrupper, explorativt, beskrivande eller förklarande, beroende på 
vilken inriktning de har och de kan också överlappa varandra.56

4.1.1 Explorativt syfte 
I de fall undersökningsproblemet är någorlunda känt kommer undersökningen inledningsvis 
att vara explorativt. I en sådan undersökning är undersökaren inte helt säker på var denne 
befinner sig eller vart denne är på väg. För att skapa sig en översiktsbild av exempelvis en 
specifik marknad, bransch eller kundbehov görs normalt en explorativ undersökning. Denna 
ger sällan några exakta svar utan ringar istället in och avgränsar problemet. Genom att ställa 
en rad frågor av typen ”Vad” byggs kunskap upp om problemområdet.57

4.1.2 Beskrivande syfte 
I de fall då det redan finns en god kännedom om ett marknadsproblem eller situation men det 
saknas en uppdaterad och klar bild, kommer undersökningen troligen att ha ett beskrivande 
eller deskriptivt syfte. Denna undersökning kommer främst att besvara frågor som ”Hur” men 
även ”Vem”, ”Var” och ”När”.58  

4.1.3 Förklarande syfte 
När ett fenomen, som skall undersökas, redan är bekant samtidigt som det finns en bra och 
distinkt beskrivning av detta, vill undersökaren oftast ha reda på varför det fungerar på det 
sättet som det gör. I dessa fall är det lämpligt att genomföra en undersökning med ett 
förklarande syfte eftersom denna form av undersökning försöker få fram anledningen till att 
något hände. I en förklarande undersökning ställs främst frågor av typen ”Varför?”59  

4.1.4 Vår tillämpning av de olika marknadssyftena 
Vi har valt att använda alla tre marknadsföringssyftena. Ur det explorativa 
undersökningssyftet ställde vi i början, ”vad” frågor som vad är det vi skall undersöka och 
skriva om med mera. Från Lars Haglund fick vi en mer detaljerad bild av problematiken när 
                                                 
56 Christensen et al (1998) 
57 Ibid 
58 Ibid 
59 Ibid 
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det gäller studenter med utländsk bakgrund och han gav oss också råd om var vi skulle kunna 
finna mer data i ämnet för att kunna börja formulera syften och problemfrågor till uppsatsen. 
Den explorativa undersökningen ger oss kunskap om existerande problemområden och när 
dessa är kända. Det fungerar som ett slags förstudie där våra frågor identifieras som 
exempelvis vad statistiken över hur många studenter med utländsk bakgrund som läser på 
universitet eller högskolor ser ut. Med den beskrivande undersökningen kan vi då ta reda på 
hur exempelvis en gymnasieelevs beslutsprocess går till snarare än att upptäcka nya fenomen 
som påverkar denna process. I detta fall vad som ligger bakom viljan att läsa vidare på högre 
utbildning eller inte och vad som avgör och orsakerna till valet av universitet eller högskola. 
Vi måste ha god förståelse för de problemformuleringar och syften vi ställt och innan vi kan 
göra denna beskrivning. Eftersom vi inte bara vill använda oss av fakta och teori som skall 
besvara våra frågor om elevers val och beslutsprocess, vill vi göra en undersökning på dem 
och genom frågor få svar på de riktiga orsakerna bakom deras val. Därför ställer vi ”varför” 
frågor och tillämpar den förklarande undersökningen.  

4.2 Deduktiv och induktiv ansats 
Det finns två olika strategier som går att tillämpa för att få grepp om verkligheten och det är 
deduktiv och induktiv ansats. Den deduktiva ansatsen innebär att undersökaren går från teori 
till empiri och anhängarna till denna strategi hävdar att det är bästa sättet att arbeta. 
Undersökaren skaffar då först vissa förväntningar som bygger på tidigare empiriska studier 
och teorier om hur världen ser ut och går därefter ut och samlar in empiri för att se om dessa 
förväntningar stämmer med verkligheten.60 Den induktiva gör tvärtemot den deduktiva, det 
vill säga går från empiri till teori. Då undersökaren inte har några förutfattade meningar och 
förväntningar skall denne samla in data som ger verkligheten en korrekt givet sammanhang 
och på så vis försäkrar sig undersökaren att informationen är riktig och relevant vilket 
undersökaren därefter kan utveckla teorier från.61

4.2.1 Vårt tillvägagångssätt med deduktiv ansats 
Vi har valt att använda oss av den deduktiva ansatsen då vi går från teori till empiri. Vi har 
som sagt först samlat in datainformation och teorier för att ge oss en bakgrund och skapa oss 
en förväntan på hur världen ser ut. Med detta kan vi sedan få en bättre grund till att forma vår 
empiriska undersökning.  

4.3 Datainsamlingen 
Alla marknadsundersökningar förutsätter att data samlas in, analyseras, tolkas och 
presenteras. Data kan delas in på två övergripande sätt. Utgående från karaktären och formen 
på data kan den delas upp i kvantitativ data och kvalitativ data.62  Vidare kan datainsamlingen 
göras så att s.k. sekundär- och primärdata samlas in. Det är då möjligt att avgöra när och hur 
datamaterialet samlades in. 

4.3.1 Undersökning av kvalitativ karaktär 
Genom en kvalitativ undersökning tas konceptuella beskrivningar av verkligheten fram i form 
av texter och modeller. Dessa beskrivningar syftar till att identifiera, lyfta upp och belysa de 
samband som kan finnas och ge undersökaren en djupare förståelse och helhetsbild av 
undersökningsproblemet.63 En kvalitativ undersökning försöker inte påtvinga verkligheten 

                                                 
60 Jacobsen (2002) 
61 Ibid 
62 Christensen et al (1998) 
63 Holme & Solvang (2006) 
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någon förutbestämd struktur eftersom den insamlade datan används till att bygga teorier eller 
hypoteser. Däremot är den kvalitativa undersökningen begränsad till undersökarens subjektiva 
förmåga att förstå och tolka data-materialet.64 Kvalitativa undersökningar kan vidare fungera 
som en förberedelse till kvantitativa undersökningar, och utgörs då av en förstudie eller en 
förundersökning.65

4.3.2 Undersökning av kvantitativ karaktär 
En undersökning av kvantitativ karaktär registrerar framförallt siffror och fokuserar på antal, 
mängd och frekvens. Dessa variabler kan sedan analyseras instrumentellt och bearbetas 
statistiskt. En analys av data från en undersökning av kvantitativ karaktär är främst inriktad på 
att upptäcka, mäta och fastställa samband mellan olika variabler. En sådan undersökning 
studerar det specifika i ett sammanhang eller delarna av en helhet. Anledningen till att 
kvantitativa metoder är användbara är att de ständigt har visat sig kunna träffa rätt när det 
gäller beskrivningar av olika fenomen i samhället.66 Metoden lämpar sig bäst när 
undersökaren redan känner till en hel del om undersökningsobjektet och vill testa sina teorier 
på objektet. Resultatet kan sedan användas till att förbättra och utveckla teorierna.67

4.3.3 Sekundärdata 
Data, som tidigare har samlats in och sammanställts i ett annat sammanhang och syfte än för 
den aktuella undersökningen, kallas för sekundärdata. Dessa är lämpliga att använda i början 
av en undersökning eftersom de ger kunskap och en djupare förståelse av problemet som skall 
undersökas. Det finns även tillfällen då det går att besvara frågeställningarna med hjälp av 
enbart sekundärdata.68  

4.3.4 Primärdata 
De flesta undersökningar kräver mer information om undersökningsproblemet än vad som 
redan finns tillgänglig. Informationen kanske inte är tillämplig eller går inte att anpassa till de 
specifika önskemål som finns. Då måste ny information, kallad för primärdata, samlas in. 
Primärdata kan samlas in genom antingen enkäter, intervjuer, observationer och experiment. 
Den största fördelen är att primärdata är anpassat till undersökningsproblemet och dessutom 
är informationen aktuell. Undersökaren vet även hur tillförlitligt materialet är eftersom 
undersökaren själv har samlat in det.69

4.3.5 Vår tillämpning av datasamlingen 
Vi började vår undersökning med att söka efter sekundärdata i form av information i 
årsredovisningar och rapporter som Karlstads universitet gjort. Vår avsikt var att få en bild av 
hur rekryteringen av studenter med utländsk bakgrund fungerar idag i jämförelse med andra 
högskolor och universitet i Sverige och vilka handlingsplaner universitetet har för att kunna 
rekrytera fler. Från olika internetsidor som exempelvis statistiska centralbyrån och 
högskoleverket har vi sökt efter ytterligare bakgrundsinformation om hur stor andel studenter 
med utländsk bakgrund utgör av totala antalet studenter vid de olika lärosätena. Därefter 
övergick vi till insamlingen av primärdata där vi började med kvalitativa intervjuer. Två 
personer vid Karlstads universitet, i befattningar där de hade ansvar för rekrytering av 
studenter och studieadministration intervjuades om nuläget och framtida handlingsplaner. 
                                                 
64 Christensen et al (1998) 
65 Holme & Solvang (2006) 
66 Ibid 
67 Christensen et al (1998) 
68 Ibid 
69 Ibid 
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Genom kvalitativa telefonintervjuer med gymnasieelever insamlades data för den 
efterföljande, kvantitativa enkätundersökningen. (En mer utförligare beskrivning på vårt 
tillvägagångssätt kommer i avsnittet ”undersökningens mer detaljerade genomförande”). 

4.4 Urval 
När en primärdatainsamling genomförs måste målpopulationen definieras. Eftersom i de flesta 
fall inte är möjligt att göra en undersökning av hela populationen måste ett lämpligt urval av 
delar göras ur målpopulationen. Denna del av populationen kan undersökas om hur 
individerna uppfattar den företeelse eller det problem som undersöks. Med ledning av 
undersökningsresultatet kan sedan slutsatser dras om hela mål-populationen. Ju större del 
urvalet utgör av hela målpopulationen desto bättre stämmer urvalets uppfattningar överens 
med målpopulationens uppfattningar.  

4.4.1 Tre typer av urval 
Det finns olika typer av urval, sannolikhets-, icke sannolikhets- och strategisk urval. Ett 
sannolikhetsurval innebär att alla respondenter väljs slumpmässigt och har en känd chans att 
komma med i urvalet. I ett icke sannolikhetsurval har inte samtliga respondenter i 
populationen någon känd chans att komma med i urvalet. Detta innebär att undersökningen 
kan komma att få ett snedvridet resultat eftersom det kan finnas en stor andel under eller 
övertäckning från målpopulationen till urvalet.70 I den strategiska urvalet bestämmer 
undersökaren själv, vilka personer i målpopulationen som skall ingå i urvalet. Denna typ av 
urval är vanlig vid undersökningar där syftet är att få en djupare förståelse för olika 
företeelser.71

4.4.2 Bortfall 
Oavsett urvalsmetod kommer aldrig urvalet att exakt motsvara den population som urvalet 
görs ifrån. Hänsyn måste tas till fel och brister i urvalet och detta är bortfallsfel.72  Bortfallsfel 
är respondenter som valt att inte delta i undersökningen och kan antas skilja sig från dem som 
har valt att svara på frågorna. Det innebär att de som har valt att svara inte kommer att vara 
representativa för målpopulationen. Om bortfallet är stort kan resultatet bli missvisande och 
därför måste bortfallet analyseras för att se om det finns några skillnader mellan grupperna.73

4.4.3 Vårt genomförande av urval och bortfall 
Vi gjorde ett strategiskt urval när vi själva bestämde vilka som skall ingå i vår undersökning. 
Vårt första strategiska urval var att välja ut sista års gymnasister med utländsk bakgrund för 
enskilda telefonintervjuer i de kommunala gymnasieskolorna i Karlstad. Av de fyra skolor i 
Karlstad som tillfrågades var det endast Tingvallagymnasiet som accepterade att vara med i 
undersökningen. Vilket gav oss ett bortfall på fyra skolor. Sammanlagt intervjuades åtta 
respondenter på telefon. (Mer om genomförandet beskrivs utförligare i avsnittet som följer). 
 
För vår enkätundersökning behövdes ett antal gymnasieskolor i landet och denna gång 
tillämpade vi återigen ett strategiskt urval. Gymnasieskolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Uppsala och Örebro tillfrågades. Att vi valde just dessa städer är för att vi antog att dessa har 
fler elever med utländsk bakgrund per klass.  Dessutom kontaktades skolor i mindre städer 
som, Karlskoga och Kristinehamn, då Karlstads universitet främst vill rekrytera närområden. 
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Totalt tillfrågades 120 skolor men enkätundersökningen kunde bara genomföras på fyra 
skolor; Kärrtorps gymnasium, Farsta gymnasium och Brännkyrka gymnasium i Stockholm 
och en skola, Bergslagsskolan, i Karlskoga. Mer om orsakerna till bortfallen beskrivs 
utförligare i nästa avsnitt. 
 
Enkäterna som skickades ut till skolor har följande bortfall: 

• Kärrtorps gymnasium 70 procent 
• Brännkyrka gymnasium 24 procent 
• Stadsmissionsskolan 100 procent 
• Farsta gymnasium 75 procent 
• Bergslagsskolan i Karlskoga 17 procent 

4.5 Undersökningens mer detaljerade genomförande 
Eftersom vår undersökning består av både kvalitativa undersökningar i form av 
fokusintervjuer och kvantitativa undersökningar i form av enkäter, beslutade vi oss för att i 
vårt urval göra den kvalitativa undersökningen i Karlstad för att spara tid. Vår tanke var att 
intervjuerna skulle ge oss tillräckligt med information för att bilda grunden till 
enkätundersökningsfrågorna som i sin tur skulle skickas vidare till skolor runt om i Sverige 
och ge oss en bredare geografisk undersökningsfördelning. Det är också viktigt att belysa att 
vår undersökning handlar främst om att ta reda på vilka elever med utländsk bakgrund som 
väljer högre utbildning efter gymnasiet. Därför kändes det naturligt att endast göra 
enkätundersökningar i de studieförberedande programmen men vår handledare till D-
uppsatsen ansåg att det kunde vara intressant att även ta med elever som läser de 
yrkesförberedande programmen och undersöka hur de ser på möjligheterna att fortsätta 
studierna på högskolenivå. Då vår undersökning går ut på att ta reda på intresset hos 
gymnasister med utländsk bakgrund att läsa vidare efter gymnasiet, var det mest intressant att 
göra undersökningen på avgångsklasserna. 
 
Till att börja med valde vi ut fyra kommunala gymnasieskolor i Karlstad och dessa var 
Tingvallagymnasiet, Nobelgymnasiet, Tullholmsgymnasiet och Sundsta Älvkullegymnasiet. 
Karlstads kommuns webbsida74 gav oss allmän kontaktinformation till skolorna. För att få en 
snabb respons försökte vi i första hand per telefon komma i kontakt med rektorerna istället för 
växeln på de olika skolorna. Vi stötte på problem redan från början bland annat var rektorn för 
Nobelgymnasiet på semester och andra var inte anträffbara. Inte heller rektorerna på 
Tullholmsgymnasiet var anträffbara och med Sundsta Älvkullegymnasiet fanns ingen 
kontaktinformation alls om rektorerna. Istället skickade vi e-mail till skolornas expedition och 
hoppades på att dessa skulle bli vidarebefordrade till rektorerna.  
 
Vi presenterade oss som tre studenter på Karlstads universitet som skall skriva en D-uppsats 
om elever med utländsk bakgrund och önskade att få intervjua elever på deras skolor. Vi fick 
ingen respons från varken Sundsta Älvkullegymnasiet, Tullholmsgymnasiet och 
Nobelgymnasiet. Däremot från Tingvallagymnasiet fick vi redan på efterföljande dag svar 
från rektor Jan Gustafsson och han var mycket angelägen till att hjälpa oss med vår uppsats. 
Efter en vecka beslutade vi oss återigen via e-mail försöka kontakta de övriga 
gymnasieskolorna men fick inget svar från dem denna gången heller.   
 

                                                 
74 http://www.karlstad.se (2006-11-25) 
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Eftersom vi inte hade tid att söka upp fler gymnasieskolor bestämde vi oss för att enbart göra 
telefonintervjuer på Tingvallagymnasieskolans elever. Detta gav oss ett bortfall på tre 
gymnasieskolor. Inför genomförandet av intervjuerna stötte vi på ytterligare problem. Lärarna 
på Tingvallagymnasieskolan hade haft ett möte och diskussioner gällande undersökningen 
och blivit osäkra om lämpligheten. Att endast göra undersökningen på elever med utländsk 
bakgrund kunde av gymnasisterna vara känsligt och ge upphov till missuppfattad 
särbehandling. Lärarna kunde därför inte hjälpa oss att sortera ut denna kategori av elever på 
skolan. Det hela löstes genom att vi fick namnlistor från några slumpmässigt valda klasser så 
att vi själva kunde försöka hitta eleverna med utländsk bakgrund.  
 
När den kvalitativa datan var bearbetad valde vi att inrikta oss på de större städerna som mål 
för enkätundersökningarna eftersom vi inte fick fram tillräckligt många elever med utländsk 
bakgrund. Vi valde främst ut Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala där det finns ett 
större antal invånare med invandrarbakgrund. Då Karlstads universitet mest satsar på att 
rekrytera studenter i det egna närområdet frågade vi även Kristinehamn, Karlskoga och 
Örebro. Vi frågade inga fler gymnasier i mindre städer eftersom vi antog att skolorna inte har 
så många med utländskbakgrund i varje klass. Eftersom vi redan hade fått negativ respons på 
undersökningen gällande elever med utländsk bakgrund nämnde vi inte i förfrågan till de 
olika gymnasieskolorna att undersökningen gällde elever med utländsk bakgrund. Istället 
skrev vi i mailet med vår förfrågan att vi ville göra en enkätundersökning omfattande samtliga 
gymnasister som gick sista året i gymnasiet. Frågorna var desamma som de frågor vi skulle ha 
ställt till elever med invandrarbakgrund men en aning begränsade.  
 
Vi ringde till fem skolor i Göteborg medan övriga skolor fick förfrågan via e-mail för att 
spara tid. Från alla gymnasieskolor som tillfrågades, totalt cirka 120 skolor, fick vi endast svar 
från fyra Stockholmsskolor som var villiga att ställa upp för undersökningen och dessa är 
Kärrtorps gymnasium, Brännkyrkagymnasium, Stadsmissionsskolan och Farsta gymnasium. I 
Karlskoga fick vi svar från Bregårdsskolan och Bergslagsskolan. De flesta skolorna vi frågade 
hade svarat och tackat nej till att hjälpa oss med enkätundersökningen. Anledningarna var allt 
från att det redan genomfördes många enkätundersökningar på deras skola eller att de inte 
hade tid att hjälpa oss. Vi hade regelbundna kontakter med alla gymnasieskolor som hade 
tackat ja utom med Bregårdsskolan i Karlskoga som av någon okänd anledning slutade att 
svara på våra mail och därmed föll bort från vår lista över skolorna. Kvar fanns fyra skolor i 
Stockholm och en i Karlskoga. Då totalt 826 enkäter skulle skickas ut, ansåg vi att vi hade ett 
tillräckligt stort underlag. Vi hoppades att gymnasieskolorna i Stockholm skulle ge oss 
tillräckligt många elever med utländsk bakgrund så att vi skulle kunna uppfylla syftet med vår 
uppsats, att analysera resultaten och besvara vår frågeställning. Fördelningen av enkäterna 
blev enligt följande:  
 

• Kärrtorps gymnasium 273 st 
• Brännkyrka gymnasium 148 st 
• Stadsmissionsskolan 20 st 
• Farsta gymnasium 235 st 
• Bergslagsskolan i Karlskoga 170 st   

 
Enkäterna skickades ut till skolorna och vi gav dem ca två veckors tid för genomförandet.  
Men redan efter några dagar fick vi ett brev från Stadsmissionsskolan i retur. Brevet med 20 st 
enkäter hade inte kommit fram till adressaten utan vandrat runt till olika adresser. Vi 
beslutade oss för att inte skicka något nytt paket till skolan eftersom antalet enkäter som föll 
bort var litet och tiden för genomförandet av enkäten hade minskat avsevärt. Till skolan 
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meddelade vi vad som hade hänt och tackade så mycket för att de hade varit villiga att hjälpa 
oss med undersökningen. När den utsatta tiden började löpa ut visade det sig att alla enkäterna 
inte skulle komma tillbaka i tid. Vi skickade e-mail till skolorna och frågade hur 
undersökningen hade gått. Brännkyrka gymnasium och Farsta gymnasium hade blivit en 
aning försenade med att skicka enkäterna medan enkäterna från andra två skolorna redan var 
på väg. Snart började svarspaketen komma tillbaka men fortfarande saknades svaren från 
Farsta gymnasium. Skolan hade svarat med att de mycket tidigt skickat tillbaka enkäterna 
men inget hade dock kommmit fram till oss. Något hade blivit fel på vägen och vi förstod att 
detta kunde leda till ytterligare förseningar eller bortfall. Enkäterna, som de övriga skolorna 
skickat, var inte heller vad vi hade förväntat. Kärrtorps gymnasium hade endast skickat 27 
procent av enkäterna. Anledningen till detta var på grund av att en lärare hade blivit sjuk 
varför någon enkätundersökning inte hade kunnat genomföras. Dessutom hade det varit stor 
frånvaro i klasserna som hade genomfört enkätundersökningen. Liknande orsaker uppgav de 
övriga skolorna där Brännkyrka gymnasium skickat 76 procent av enkäterna och 
Bergslagsskolan 82 procent av enkäterna. 
 
Efter att ha sorterat ut elever med utländsk bakgrund för sig och de med svensk bakgrund 
visade sig resultaten från Kärrtorps gymnasieum inte vara det förväntade. Vi hade antagit att 
där skulle finnas en större andel elever med utländsk bakgrund men vi fick totalt bara fram 
fem personer. Bergslagsskolan i Karlskoga gav oss lite bättre resultat med 15 personer. Men 
det allra bästa resultatet kom från Brännkyrka gymnasium som hade hela 58 personer med 
utländsk bakgrund. Väldigt sent inkom till slut även enkäterna från Farsta gymnasium, paketet 
hade cirkulerat runt i universitetet innan det kom fram till oss. Men dock var innehållet en 
besvikelse med endast 25 procent av enkäterna.  

4.6 Intervjuer 
Teorin säger att intervjun är den datainsamlingsteknik som fungerar som ett mer eller mindre 
strukturerat samtal. Antalet respondenter kan variera och ibland är det flera intervjuare och 
ibland inte. Den vanligaste intervjusituationen är när en intervjuare möter en respondent och 
där intervjuaren styr och leder samtalet, men respondenten har även ett ansvar för att intervjun 
skall bli så bra som möjligt. Intervjuer bör i allmänhet vara ostrukturerade med så få 
standardiserade frågeformulär som möjligt eftersom respondenten skall kunna ge synpunkter 
som härstammar från dennes egna uppfattningar.75 De fel som kan uppstå i intervjun kan vara 
ett resultat av hur frågorna ställs, tonfallet eller betoningen mm. Ett vanligt fel som orsakas av 
respondenten är att denne håller inne med information eller förskönar sitt svar.76 Den största 
styrkan med intervjuer är att den liknar ett vardagligt samtal och är den undersökningsform 
där intervjuaren utövar den minsta styrningen på respondenterna.77  

4.6.1 Genomförandet av personintervjuer 
Vi tog kontakt via e-mail med Karlstads universitets två representanter, Lena Fries, som är 
chef för studentservice och ansvarar för studieadministrationen från antagning till examen. 
När vi även ville ha information om universitetets sätt att marknadsföra sig, hänvisade Lena 
Fries oss till Kristina Fransson, som är ansvarig för samordningen av universitetets arbete 
med studentrekrytering marknadsföring. På grund av tidsbristen fick vi en tid med båda 
samtidigt och det finns en risk när man intervjuar två personer samtidigt eftersom det kan 
hända att den mest dominanta personen av respondenterna svarar utan att ge den andra 
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76 Christensen et al (1998) 
77 Holme & Solvang (2006) 
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möjlighet att yttra sig. Detta försökte vi ha i åtanke under intervjun. Vi förberedde oss för 
intervjuerna genom att arbeta fram en lista med de frågor vi ville ha svar på. När vi alla 
träffades i den överenskomna möteslokalen och började ställa våra frågor kom vi underfund 
med att Kristina Fransson missförstått vad intervjun skulle handla om. I våra e-mail hade vi 
använt oss av uttrycket studenter med utländsk bakgrund utan att definiera innebörden. 
Kristina Fransson hade missuppfattat uttrycket och tolkat detta som att vi ville tala om 
internationella studenter eftersom detta är en kategori som Karlstads universitet också vill 
rekrytera. Hon var därför inte förberedd att svara på frågor om detta ämne och kunde inte ge 
oss den information vi ville ha om studenter med utländsk bakgrund men vi fick svar på våra 
frågor gällande marknadsföringen. Tillsammans med svaren från Lena Fries kunde vi ändå få 
tillräcklig information om hur universitetet går till väga när det gäller studenter med utländsk 
bakgrund. Vi uppmärksammade att de intervjuade var mycket intresserade av att få veta vilka 
vi var. Vår egen presentation räckte inte. När vi i detalj hade redogjort för våra akademiska 
meriter kunde vi börja med intervjun. Den spelades in på band så att vi senare skulle kunna gå 
tillbaka till källan om det skulle uppstå några oklarheter och därmed försäkra oss om att vi 
fick med allt som sagts under intervjun och därmed undvika att förlora viktig information. För 
att intervjun skulle flyta fram utan störande avbrott hade vi i förväg bestämt att en av oss 
skulle styra intervjun och ställa alla frågorna. På så vis undvek vi att utfrågningen urartade 
och att alla började prata i munnen på varandra och på så sätt förvirrade respondenterna. De 
andra två gruppmedlemmarna fick sitta och anteckna sådant som de tyckte krävde mer 
utförlig diskussion för att kunna ställa frågor senare i slutet av intervjuerna, eller också 
studera respondenternas kroppsspråk, gester och mimik med mera.  

4.6.2 Genomförandet av telefonintervjuer 
Den andra typen av intervju genomfördes i form av telefonintervjuer med gymnasieelever på 
Tingavallagymnasiet, en gymnasieskola i Karlstad. Innan vi på kvällstid började ringa upp 
eleverna med utländsk bakgrund hade vi förberett oss genom att utarbeta en frågelista. Vi 
började telefonsamtalet med att presentera oss och berätta om den undersökning som vi höll 
på med för vår uppsats och frågade om de var villiga att ställa upp på en intervju. Samtliga 
uppringda elever med utländsk bakgrund accepterade att bli intervjuade. Det blev totalt bara 
åtta elever men vi ansåg att det var tillräckligt eftersom de svar vi fick gav oss underlag för en 
bredare uppfattning om de synpunkter och åsikter dessa gymnasieelever hade om fortsatta 
högre studier efter gymnasiet. Med hjälp av dessa svar kunde vi omformulera några av 
frågorna i de enkäter som skulle skickas till gymnasieskolor i de av oss utvalda städerna. 
Dessutom identifierade vi behovet av ytterligare några frågor.  

4.7 Enkäter 
En enkät är en skriftlig sammanställning av öppna och slutna frågor som respondenten får 
besvara. Enkäten används till att samla in information från enskilda individer eller företag och 
skickas via posten, genomförs med telefon, delas ut på stan eller i skolklasser. Det är viktigt 
att skilja på grad av standardisering och grad av strukturering vid frågeteknik. Standardisering 
innebär att svarssituationen skall göras så lika som möjligt för alla respondenter och frågorna 
står i en viss ordning och är formulerade på samma sätt till samtliga respondenter. Graden av 
strukturering har att göra med hur mycket undersökaren styr respondentens svarsmöjligheter. 
Om frågorna är mycket fria och inte helt bestämda i förväg är graden av strukturering låg. Det 
är viktigt att veta på vilket sätt enkäten skall distribueras och presenteras för respondenten. 
Enkäter passar bra om antalet respondenter är stort och finns utspridda över ett stort område.78
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4.7.1 Genomförandet av enkäterna 
När vi hade fått svaren på de kvalitativa frågorna färdiga och analyserade var nästa steg att 
utforma enkätfrågor av all den information vi samlat in. Innan enkäterna skickades iväg till 
skolorna fick Lars Haglund i egenskap av handledare ge synpunkter på frågorna och föreslå 
ändringar och sedan godkänna dem. Även gymnasieskolorna som vi hade kontaktat ville se 
frågorna i förväg innan de bestämde sig om de ville ställa upp på undersökningen. Enkäterna 
består av ett A4-ark med text på båda sidorna, innehållande ett antal frågor med 
flervalsalternativ som eleven skulle besvara. Flervalsalternativen styr respondentens 
svarsmöjligheter och hindrar egna kommentarer och fria svar. Enkäten innehåller bara en enda 
fråga där respondenten själv kan komma med en egen definition. För att spara tid och pengar 
beslutade vi oss för att inte närvara personligen i de utvalda gymnasieskolorna för att dela ut 
enkäterna, utan skolorna åtog sig att administrera undersökningen lokalt för vår räkning. Vi 
skickade enkäterna med post till de olika gymnasieskolorna och fick dem returnerade på 
samma sätt. Eftersom vi hade bett alla gymnasieskolorna att utföra undersökningen med 
samtliga tredjeårselever, fick vi lägga in en fråga, som skulle skilja de med utländsk bakgrund 
från övriga elever. Vi skulle då kunna sortera ut dessa svar från de övriga elevernas svar. För 
att den frågan, som i mångas ögon ansågs som känslig, inte skulle vara alltför iögonfallande, 
dåldes den genom att vi lade till några ytterligare frågor, som inte var viktiga för vår 
undersökning. Detta lyckades eftersom alla gymnasieskolorna godkände våra frågor och såg 
fram emot att hjälpa oss att genomföra enkätundersökningen hos dem.  

4.8 Validitet  
Om en undersökning ger ett mätvärde, som motsvarar det verkliga värdet, är undersökningen 
valid. Det som undersökaren har tänkt mäta har mätts med perfekt precision. För att uppnå 
validitet bör undersökningen, oberoende av mätmetod, komma fram till liknande resultat. 
Genom jämförelser av mellan olika metoder kan resultatens giltighet värderas. Validitet 
handlar helt enkelt om trovärdighet, det vill säga hur väl undersökningen och dess resultat 
stämmer överens med verkligheten, detta kallas för intern validitet. Validitet handlar även om 
graden av generaliserbarhet vilket brukar definieras som extern validitet. Dessutom så är en 
kvalitativ undersökning baserad på ett få strategiskt utvalda enheter och därför är det inte 
möjligt att då tala om statistisk representativitet och grad av säkerhet. Detta leder även till att 
den externa validiteten måste undersökas utifrån andra perspektiv än hur väl resultaten är 
strategiskt representativa.79  

4.8.1 Vårt tillvägagångssätt med validitet  
Vi kommer att mäta vår validitet genom att beskriva hur vi har samlat in och bearbetat vår 
data. Det finns givetvis en mängd faktorer som kan ha påverkat validiteten och vi kommer att 
redogöra för dessa nedan. De fördomar, förkunskaper, förståelse för respondenterna och vår 
bakgrund som vi har haft med oss in i undersökningen kan ha påverkat validiteten. Vi har 
försökt att undvika detta genom att vi har spelat in intervjun vi genomförde med Kristina 
Fransson och Lena Fries. Vi var dessutom närvarande alla tre under denna intervju och detta 
gjorde att några av oss kunde lyssna efter nyanser och anteckna ytterligare viktig information. 
Under telefon intervjuerna fick vi ibland en känsla av att respondenten inte kunde tala om vad 
denne verkligen kände. Anledningarna till detta kan vara att respondenten inte var ensam i 
rummet eller av någon annan okänd anledning inte ville säga sanningen. Detta är inget som vi 
kan bevisa utan det var bara en känsla som vi hade under intervjun. Detta påverkar 
naturligtvis validiteten men eftersom denna situation endast uppstod någon enstaka gång och 
respondentens svar stämde bra överens med vad övriga respondenter svarade valde vi att ta 
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med denna intervju ändå. Vi är medvetna om att vi saknar erfarenhet inom detta område och 
vi kände att de första telefonintervjuerna blev sämre än de sista intervjuerna. Trovärdigheten 
borde alltså ha ökat efter varje telefonintervju som vi har genomfört. 
 
De urval som vi har genomfört kan mycket väl påverka validiteten på vår undersökning. 
Eftersom skolorna själva valde ut vilka vi skulle intervjua är det möjligt att de respondenter vi 
har intervjuat inte kan representera samtliga inom målpopulationen. Vi har dock respondenter 
från en rad olika program i både enkätundersökningen och intervjuerna och detta säkerställer 
att vi har respondenter med olika synsätt på problemet.  
 

4.9 Reliabilitet  
Reliabilitet avser mätmetodens förmåga att stå emot slumpmässiga fel. Om en mätning skall 
vara reliabel skall undersökningen ge samma resultat när samma mätmetod används vid 
upprepade tillfällen. Vid kvalitativa undersökningar är reliabiliteten svårare att mäta eftersom 
kvalitativa data samlas in genom kontakt med andra människor i ett specifikt sammanhang. 
Det är därför omöjligt att samla in identiska data som sedan kan mätas eftersom verkligheten 
är föränderlig. Dessutom är den kvalitativa analytikern och mätinstrumentet samma sak och 
detta innebär att reliabiliteten endast kan ikläda sig undersökarens skepnad, men eftersom 
verkligheten förändras kan ingen som upprepar studien komma fram till ett identiskt resultat. 
Det är därför irrelevant att fastställa värdet av en kvalitativ analys genom det traditionella 
reliabilitetsbegreppet.80

 
4.10 Chitvå testet 
Chitvå testet bygger på att de observerade frekvenserna i tabellen jämförs med det som skulle 
ha genererats, om statistiskt oberoende hade förelegat mellan variablerna (alltså om slumpen 
hade styrt). Två händelser, A och B, kan sägas vara statistiskt oberoende om kunskap om den 
ena inte bidrar till att förutsäga utfallet av den andra. Sannolikheten för att A inträffar är i så 
fall densamma oavsett om B inträffar eller inte.81 Chitvå måttet mäter avvikelsen från en 
situation av statistiskt oberoende. Ett signifikant värde på Chitvå behöver inte betyda att 
sambandets styrka, mätt med ett associationsmått, är kraftig. Det erhållna Chitvå värdet är 
nämligen känsligt för antalet observationer. Chitvå testet används därför främst till att avgöra 
huruvida variabler överhuvudtaget är relaterade till varandra.82

 

4.9.1 Vårt tillvägagångssätt med reliabilitet och chitvå testet 
Då vi har genomfört intervjuer har vi inte kunnat använda samma mätmetod flera gånger för 
att mäta om resultatet har blivit detsamma varje gång. Eftersom vi själva har genomfört 
intervjuerna och som vi har beskrivit ovan är vår erfarenhet av intervjuer liten påverkar detta 
reliabiliteten negativt. Vi har dock genomfört en enkät undersökning och resultaten visar 
liknande svar som dels intervjuerna men även mellan del olika skolorna. Med detta i 
beaktande anser vi att vi har uppnått en tillfredsställande reliabilitet.  
 
För att kunna hantera den stora mängd data som genererats av enkätundersökningen har vi 
använt oss av datorprogrammet SPSS med Chitvå som verktyg för analys av resultatet. På så 
vis vet vi att resultaten inte styrts av slumpen och att vår undersökningen blir trovärdig.  
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5. Empiri 
I följande avsnitt kommer vi att lägga fram de för uppsatsen aktuella empirier som enligt oss 
utgör bakgrunden och informationskälla till uppsatsen. Vi börjar med att presentera 
intervjuerna och avslutar med att presentera resultatet från enkätundersökningen.  

5.1 Intervju med Lena Fries och Kristina Fransson  
Vi har torsdagen den 16 november 2006 intervjuat Kristina Fransson och Lena Fries. Kristina 
Fransson är ansvarig för samordningen av universitetets arbete med studentrekrytering och 
marknadsföring. Lena Fries är chef för studentservice och ansvarar för studieadministrationen 
från antagning till examen. 
 
Varför är det viktigt att få hit studenter med utländsk bakgrund? 
 
Det är viktigt att försöka rekrytera studenter med utländsk bakgrund till Karlstad universitet 
eftersom detta skulle öka kvaliteten på de utbildningar som finns här. Det är även viktigt ur ett 
ideologiskt perspektiv med en breddning av rekryteringen eftersom alla människor skall ha 
rätt att läsa vidare oavsett hur deras bakgrund ser ut. Att rekrytera studenter med utländsk 
bakgrund är enbart en del av mångfaldsperspektivet eftersom det är lika viktigt att rekrytera 
svenska ungdomar som kommer från en studieovan miljö. 
 
”Det berikar både undervisningen och kontakterna mellan studenterna om det i en studentgrupp finns 
personer med väldigt olika bakgrund och erfarenheter” 
 
Hur många studenter är det som söker till universitetet som har utländsk bakgrund? 
 
Ingen av respondenterna kunde ge någon exakt siffra över hur många studenter det är som 
söker till Karlstads universitet eftersom de inte får lov att göra sökningar efter studenter med 
utländsk bakgrund i studentregistret. Universitetet har fått förlita sig på uppgifter från 
undersökningar som statistiska central byrån, SCB gör årligen. I dessa undersökningar har 
Karlstads universitet lite mindre andel studenter med utländsk bakgrund än riksgenomsnittet 
men detta kan vara avhängigt av om undersökningen tar hänsyn till hur stor andel människor 
med utländsk bakgrund det finns i närområdet. Universitetet gör även egna undersökningar 
genom att ställa frågor till nyblivna studenter och där ett par av frågorna behandlar dessa 
ämnen. Medverkan i dessa undersökningar är frivillig. 
 
”Om man tar hänsyn till att det i Värmland inte finns en väldigt stor andel människor med utländsk 
bakgrund ligger vi bra till, men om vi inte tar den sortens hänsyn utan slår ut det jämnt över landet då 
ligger vi lite under riksgenomsnittet men det är en viktig parameter att man tar hänsyn till hur det ser 
ut runtomkring.” 
Hur arbetar ni för att bredda rekryteringen? 
 
Eftersom utbildningsnivån i Värmland är låg totalt sett arbetar respondenterna mest med 
frågor som har anknytning till Värmland. De försöker att avdramatisera högre studier för 
ungdomar som är uppvuxna i traditionella bruksorter som Hagfors, Grums, Filipstad, 
Munkfors och Bengtsfors. Ett konkret projekt att försöka avdramatisera steget till högre 
studier är Kronoparksprojektet. Där får lärarstudenter under en viss tid bli faddrar för elever 
som studerar på Frödingskolan eller som bor på Kronoparken, ett mångkulturellt område där 
många med invandrarbakgrund bor. När universitetet har haft öppet hus har inbjudan skickats 
till olika invandrarföreningar. Eftersom Kristina Fransson eller Lena Fries inte får lov att 
markera eller sortera svaren från studenter efter bakgrund är det svårt att göra några stora 
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utskick som är anpassade till en viss målgrupp. I den information som universitet skickar ut 
finns olika budskap och dessa måste vara utformade så att eleven känner igen dem och kan 
identifiera sig med innehållet. Materialet är inte riktat mot någon särskild målgrupp utan har 
en mer allmän inriktning. Universitetet har ett mycket gott samarbete med vuxenutbildning-
arna i regionen och vidare kan personer med utländsk bakgrund få sina utländska betyg 
bedömda utifrån ett svenskt utbildningsperspektiv. Karlstads universitet har även inlett ett 
samarbete med tidningen Gringo83 och det är något de kan tänka sig att fortsätta med. 
 
”Vi försöker alltid ha ett breddat rekryteringsperspektiv på det material vi gör.”  
”Katalogen har varit vår viktigaste informationskälla och vårt viktigaste budskap.” 
 
Rekryterar ni studenter med utländsk bakgrund som studentambassadörer? 
 
Det sker ingen riktad rekrytering av studentambassadörer med utländsk bakgrund, utan  
existerande kontakterna utnyttjas genom att de tillfrågas om de känner någon med utländsk 
bakgrund som kan vara villig att ställa upp. Studenter som antagits kan behöva språkstöd för 
att kunna genomföra sina studier och när pengar finns kan universitetet även erbjuda någon 
form av läxhjälp.  
 
”Rekrytering handlar inte enbart om att söka och antas utan de måste även vilja stanna kvar hos oss.” 
 
Ger ni dispens eller extra hjälp? 
 
Universitetet har satsat pengar på att driva en språkstuga där lärare från universitetet kan 
erbjuda lektioner i svenska. Det är viktigt att studenterna inte får dispens från kravet på 
svenska eftersom detta skulle vara att göra dem en ”björntjänst” eftersom de skulle bli mycket 
svårt för dem att klara studierna. Det är emellertid många studenter, även svenska, som 
behöver hjälp med språket. Spridningen är enorm och det går inte att dra alla över en kant 
eftersom vissa invandrare har en hög akademisk utbildning bakom sig och då är det naturligt 
att läsa vidare. Universitetet behöver därför inte locka akademikerbarn eftersom dessa ändå 
kommer att läsa vidare. 
 
”Vi måste visa att det är ok att låna pengar, visa att det är möjligt att läsa vidare, detta är lika viktigt 
att visa oavsett om man kommer från Grums eller Afghanistan.” 
”Ger vi dispens från svenska kommer han eller hon att få det jättetufft att klara sig.” 
 
Hur ser ni på positiv särbehandling? 
 
Karlstads universitet har blivit stämd av tre kvinnliga sökanden som i tingsrätten yrkat på 
skadestånd för att de inte antagits på grund av positiv särbehandling av män som sökt till 
sjuksköterskeutbildningen vid universitetet. Ingen form av särbehandling är aktuell innan 
domen i det så kallade Uppsalafallet har kommit från HD. Med ledning av den domen kan 
universitetet ta ställning i frågan om särbehandling.Just nu händer ingenting utan alla väntar 
på domen från HD och från tingsrätten i Karlstadsfallet med de tre kvinnorna. 
 
”Om man kliver ur den juridiska aspekten vore det värdefullt att få en spridning exempelvis på 
lärarprogrammet eller vårdutbildningen, frågan är hur vi kan hantera det rent praktiskt.” 
”Högskolorna har alltså ett uppdrag att arbeta för mångfald och breddad rekrytering men vi har inga 
verktyg att ta till, när det blir konkurrens om platser på en utbildning.” 
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Vilka andra informationskanaler har ni? 
 
Universitetets hemsida på Internet har i år gått förbi kurskatalogen som informationskälla men 
skillnaden är hårfin. Allra viktigast är emellertid de personliga mötena mellan presumtiva 
studenter och studentambassadörerna och universitetet lägger ner mycket tid och pengar på 
dessa ambassadörer. Respondenternas resande för rekrytering av studenter har hittills inte 
varit riktade mot någon speciell grupp utan man har valt att resa till platser där det finns en 
stor rekryteringspotential. När de har åkt till Göteborg har de valt att besöka så många 
gymnasieskolor som möjligt utan någon speciell inriktning. 
 
”Vi lägger ner mycket tid, kraft och pengar på våra student ambassadörer, allt annat är bara stöd.” 
 
Vilken är er profilering? 
 
Karlstad universitet är ett ungt och dynamiskt universitet med ett stort utbud av kurser. Det är 
inte heller byråkratiskt vilket möjliggör en nära och personlig kontakt mellan lärare och 
elever. Den bostadsgaranti som universitetet ger och att Karlstad är en trevlig stad att bo i är 
förhållanden som framförs i profileringen. 
 
”Personligt, närhet, omtanke och service.” 
 
Vilket är den vanligaste orsaken till att studenter med utländsk bakgrund inte väljer 
Karlstad eller inte väljer att läsa vidare? 
 
Vi vet inte vad som ligger bakom. Det kan vara att vårt huvudsakliga rekryteringsområde är 
Värmland och regionen runt Vänern. Kulturella traditioner gör att man inte lämnar familjen 
för att studera på en ort långt från hemorten. Men troligen har utbildningsnivån i hemmet en 
avgörande betydelse.  
 
”Det som jag tror är avgörande beror till  stor del på hur utbildningsnivån ser ut hemma.” 
”Snedrekryteringen är inte signifikativ för invandrargrupperna utan man går till högre studier i lika 
stor utsträckning där jämfört med svenska ungdomar.” 

5.2 Telefonintervjuer med gymnasieelever  
Vår första kvalitativa undersökning gjordes på Tingvallagymnasiet i form av telefonintervjuer 
och sammanlagt tillfrågades åtta elever som läser sista året på gymnasiet. Respondenterna 
studerade på det samhällsvetenskapliga programmet med inriktning kultur, handel och 
administration och det samhälssvetenskapliga programmet. Sammanställningen av 
intervjuerna gav följande resultat: 
 
Varför läser du på gymnasiet? 
 
Fyra av respondenterna uppgav att den största anledningen till att de studerar på gymnasiet är 
för att kunna få jobb efteråt, de tror dessutom att det är svårare att få jobb med enbart nio årigt 
grundskoleutbildning. De övriga sex uppgav att de studerar på gymnasiet för att kunna läsa 
vidare på högre utbildning på universitet eller högskola.  
 
”Nästan ingen jag vet vill anställa någon som saknar gymnasieutbildning” 
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För de respondenter som skall läsa vidare ställde vi följande frågor: 
Varför vill du läsa vidare på högre utbildning? 
 
Eleverna uppgav att det för dem inte enbart räcker med att ha en gymnasieutbildning utan de 
tror att de får bättre jobb och tjänar mer om de satsar på akademiskutbildning. En stor del vill 
få mer respekt och högre status samt att detta är familjens vilja att de läser vidare efter 
gymnasiet. Många har uppgett att de fått stort stöd av familjen och vidare har föräldrar samt 
vänner varit de som påverkat respondenterna mest. Eleverna tyckte att det skulle vara mycket 
enklare att börja studera om även vännerna gjorde det. I ett fall uppgav en elev att han inte 
ville studera vidare men att föräldrarna försökte påverka honom att göra det. 
 
”Jag vill tjäna mycket pengar och få makt och status” 
”Min familj har alltid uppmuntrat oss barn att läsa det vi är intresserade av.” 
 
Ska du börja läsa vidare direkt efter studenten? 
 
Det var ingen som skulle läsa vidare direkt efter gymnasiet utan några behövde läsa upp lite 
betyg på komvux för att få behörighet till högskolestudier. Medan andra var skoltrötta och 
ville jobba, ta ledigt en tid eller resa innan de de börjar läsa på universitet eller högskola. 
 
”Jag ska åka på språkresor utomlands en termin innan jag börjar på universitetet” 
 
Hur känner du dig inför studier vid universitet eller högskola? 
 
De flesta respondenterna svarade att de känner en oro inför att läsa på universitet eller 
högskola, mest handlar det om svårighetsgraden och det akademiska språket. Det handlar om 
rädslan för att inte klara av utbildningen. De upplevde att språket kunde vara en svårighet men 
att det säkert kan övervinnas. De flesta oroar sig även mest för hur det kommer att bli efter 
avslutade studier. Som invandrare kan det ändå vara svårt att få jobb. 
 
”Jag tror inte att jag har några språksvårigheter som hindrar vidare studier.” 
 
Vilken utbildning vill du läsa och vilka universitet och högskolor känner du till? 
 
De utbildningar som är populärast är lärarprogrammet och ekonomiprogrammet. Uppsala, 
Lund, Stockholm, Göteborg, Södertörn och Karlstad är de universitet som de känner bäst till.  
 
”Ja, jag vill läsa vidare vid Karlstads universitet, eftersom det ligger närmast hemmet och där finns 
den utbildning jag vill läsa.” 
 
Vad kan ett universitet eller högskola göra för att locka dig och vilka krav ställer du på 
skolan? 
 
För att locka respondenterna till ett visst universitet skal detta ha bra lärare, som förstår 
invandrare. Också mer information om studentlivet efterfrågas jämte möjligheterna att få 
bostad. Andra önskemål är att nivån på betygskraven sänks så att det är lättare att komma in 
på den utbildning man har tänkt sig och lägre studiekrav så att det går att klara studierna. 
Ytterligare attribut som uppskattas är en hög nivå på utbildningen. Eftersom de har alla sina 
vänner här i Karlstad och universitet är nära kan de tänka sig att studera vid Karlstads 
universitet. Samtliga i undersökningen kände till Karlstad universitet eftersom de hade varit 
där på studiebesök. De hade även fått information av syokonsulenten på skolan men få hade 
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själva sökt efter information. Betygen ansågs vara viktiga vid val av universitet. En 
respondent uppgav att han skulle vara tvungen att välja den skolan som hade de lägsta 
betygskraven för antagning. Universitetsstaden är viktig eftersom studentlivet skall vara 
roligt. Närheten till familjen är positiv men några elever är inte främmande för att flytta från 
Karlstad eftersom de har bott här i stort sett hela sitt liv och vill se något nytt. 
 
”Det måste vara bra lärare, studentlivet är viktigt också att man har kul när man pluggar. Kanske att 
betygsnittet sänks något så att det inte blir omöjligt att komma in. Det skall heller inte vara omöjligt 
att klara av studierna.” 
 
Till de respondenter som inte skulle läsa vidare ställde vi följande: 
Varför vill du inte läsa vidare på högre nivå? 
 
De som inte skulle läsa vidare, ansåg att de inte hade tillräckligt bra betyg för att kunna 
fortsätta att studera. Dessutom tyckte en student att det skulle vara bortkastad tid att fortsätta 
studer eftersom många går arbetslösa efter studierna. Den respondenten ansåg att det istället 
skulle gå att arbeta sig upp. Flera var mycket skoltrötta och ville hellre börja arbeta. De 
uteslöt inte en fortsättning på sina studier vid ett senare tillfälle.  
 
”Jag vill börja jobba och inte läsa.” 
”Föräldrarna vill att vi börjar jobba så snabbt som möjligt”  
”Det är slöseri med tid att plugga eftersom många blir arbetslösa efter examen i alla fall, så varför 
kasta bort 3-4 år?” 
”Jag är så förbaskat skoltrött” 

 

5.3 Enkätundersökningen 
Enkätundersökningarna gjordes på Kärrtorps-, Farsta- och Brännkyrkagymnasium i 
Stockholm och Bergslagsskolan i Karlskoga. I undersökningen deltog sammanlagt 104 elever 
med utländsk bakgrund och 280 elever med svensk bakgrund. Totalt fick vi in 384 svar. För 
att det inte skall bli för mycket datainformation för läsaren, har vi påp vissa ställen samlat mer 
detaljerad information i bilagan som vi hänvisar till. 
 
1. Könsfördelningen 
I undersökningen deltog i gruppen med utländsk bakgrund 62 procent kvinnor och 38 procent 
män av 104 elever. Medan det deltog 48 procent kvinnor och 52 procent män av 280 elever i 
gruppen med svensk bakgrund. (Se bilaga 2, punkt 1) 
 
2. Studie eller yrkesförberedande program 
Det går 95 elever med utländsk bakgrund på det studieförberedande programmet och det visar 
sig att 93 procent av dessa väljer att studera vidare på högre utbildning. På det 
yrkesförberedande programmet går det endast nio elever med utländsk bakgrund och av dessa 
har 89 procent planer på att fortsätta på universitet eller högskola senare.  
 
Bland elever med svensk bakgrund går det 194 på det studieförberedande programmet och av 
dessa väljer 92 procent att läsa vidare på högre utbildning. På det yrkesförberedande 
programmet går det sammanlagt 86 elever med svensk bakgrund och av dessa kommer 40 
procent att studera på högre utbildning senare. (Se bilaga 2, punkt 2) 
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 Elever med utländsk bakgrund Läsa vidare på högre nivå 

  Ja Nej 
 Studieförberedande 93% 7% 
  Yrkesförberedande 89% 21% 

 

 Elever med svensk bakgrund Läsa vidare på högre nivå 

  Ja Nej 
 Studieförberedande 92% 8% 
  Yrkesförberedande 40% 60% 

 
 
3. Program som eleven läser 
Det framkom att de flesta elever med utländsk bakgrund läser på ett studieförberedande 
program. Samhällsvetenskapliga programmet inkluderat alla inriktningarna (SP) är populärast 
med 52 procent och i andra plats kommer naturvetenskapliga programmet inkluderat alla 
inriktningar (NV) med 32 procent. Teknikprogrammet inkluderat alla inriktningar (TE) läser 
fem procent och de med yrkesförberedande programmen som handel och administration (HP), 
barn och fritidprogrammet (BF), vård och omsorgsprogrammet (OP) och annat där 
fordonsprogrammet bland annat är inkluderat, hade minst elever. IVIK är det individuella 
programmet med en procent. 
 
När det gäller elever med svensk bakgrund, visar en likartad resultatriktning som eleverna 
med utländsk bakgrund har valt. För båda grupperna är SP populärast till följt av NV, här 
läser 33 procent med svensk bakgrund, SP och 20 procent NV, dock tyder det på att det finns 
ett större intresse för hotell och restaurang (HR) med sju procent av de med svensk bakgrund 
än för elever med utländsk bakgrund, som valt bort denna utbildning. Likaså med PRIVIK, 
(Programförberedande introduktionskurs för invandrare mot naturvetenskapsprogrammet) där 
två elever med svensk bakgrund går och där ingen med utländsk bakgrund valt detta program. 
19 procent med svensk bakgrund har även valt annat program, där ingår bland annat 
fordonsprogrammet och övriga yrkesinriktade program med större intresse än den utländska 
gruppen. (Se bilaga 2, punkt 3) 
 
 

Program i procent
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4. Hur mycket tid eleven lägger ner på sina studier 
När vi ställde frågan hur många timmar eleverna lägger ner i veckan visar det sig att 13 
procent av eleverna med utländsk bakgrund inte lägger ner någon tid på sina studier. De flesta 
med 43 procent lägger mellan 1-3 timmar i veckan och 25 procent mellan 3-5 timmar. 18 
procent lägger ner mer än 5 timmar på studier i veckan. 
 
Eleverna med svensk bakgrund visar på liknande fördelning som elever med utländsk 
bakgrund. Här lägger 14 procent ingen studie alls i veckan medan hela 59 procent lägger ner 
1-3 timmar studier och 17 procent lägger ner mellan 3-5 timmar i veckan. Endast elva procent 
lägger ner mer än 5 timmar i veckan. (Se bilaga 2, punkt 4) 
 
            

Elever med utländsk bakgrund Studietimmar 

   Ja Nej 
 0 tim 13% 87% 
  1-3 tim 43% 57% 
 3-5 tim 25% 75% 
 Mer 18% 82% 

  

Elever med svensk bakgrund Studietimmar 

   Ja Nej 
 0 tim 14% 86% 
  1-3 tim 59% 41% 
 3-5 tim 17% 83% 
 Mer 11% 89% 

 
 
5. Hur mycket tid eleven lägger ner och var kraven kommer från 
Bland elever med utländsk bakgrund kommer de största kraven från dem själva och 
fördelningen över tiden som de tillbringar studierna är störst mellan 1-3 timmar i följt av 33 
procent som ägnar 3-5 timmar och 23 procent tillbringar mer än fem timmar på sina studier. 
Näst största kravet kommer från föräldrarna och fördelningen över hur många studietimmar 
elever med utländsk bakgrund lägger ner är störst mellan 1-3 timmar och minst med nio 
procent i mer än fem timmar i veckan.  
 
För elever med svensk bakgrund visar resultaten att det största kravet kommer från eleverna 
själva och 57 procent av dessa ägnar sig mest åt 1-3 timmars studier i veckan. Det andra 
kravet liksom för elever med utländsk bakgrund kommer från föräldrarna och dessa elever 
med svensk bakgrund ägnar 51 procent mest 1-3 timmars studier. Som tredje plats kommer 
kraven från lärarna och i samband med skolans krav är det även här vanligast att 67-73 
procent lägger ner 1-3 timmar studier i veckan. (Se bilaga 2, punkt 5) 
 
 
6. Största kravet kommer från 
Både elever med utländsk bakgrund (57 procent) som elever med svensk bakgrund (53 
procent) har svarat att det största kravet kommer från de själva när det gäller för deras studier. 
På andra plats har 26 procent av elever med utländsk bakgrund svarat med att kravet kommer 
från föräldrarna och 20 procent av de med svensk bakgrund har uppgett likadant. På tredje 
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plats har sju procent med utländsk bakgrund svarat att ingen ställer krav på dem medan elever 
med svensk bakgrund (elva procent) svarat att kravet kommer från läraren. 
 

Kravfördelningen i procent
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7. Krav på högskolestudier 
För elever med utländsk bakgrund är det 62 procent som skall välja att läsa vidare på högre 
utbildning och där flest svarat att kraven kommer från dem själva. På andra plats har eleverna 
svarat att av dem 22 procent som skall läsa vidare kommer största kravet från föräldrarna. Det 
är totalt 97 elever med utländsk bakgrund som väljer att fortsätta på universitet eller högskola 
och sju elever tänker inte läsa vidare.  
 

Med utländsk bakgrund Högskolestudier 

  Ja Nej 
Kravupplevelse 
från vem? 

Mig själv 62% 48%

  Syskon 2% 98%
  Lärare 6% 94%
  Föräldrar 22% 78%
  Skolan 2% 98%
  Ingen 6% 94%

 
 
Bland elever med svensk bakgrund visar resultaten att det största kravet på högskolestudier 
kommer 55 procent från dem själva. Precis som för elever med utländsk bakgrund har 21 
procent av elever med svensk bakgrund valt föräldrarna som största krav på andra plats. Totalt 
är det 212 av dessa elever som väljer att studera vidare på högre nivån medan 68 elever inte 
skall läsa vidare. (Se bilaga 2, punkt 7) 
 
 

Med svensk bakgrund Högskolestudier 

  Ja Nej 
Kravupplevelse 
från vem? 

Mig själv 55% 44%

  Syskon 1% 99%
  Lärare 9% 91%
  Föräldrar 21% 78%
  Skolan 6% 94%
  Ingen 7% 95%
  Annan 1% 99%
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8. Stödfördelningen 
Den totala stödfördelningen för både elever med utländsk och svensk bakgrund visar att båda 
grupperna uppger föräldrarna som största stödkällan medan de med utländsk bakgrund uppger 
att lärarna eller syskon ger mer stöd. Bland elever med svensk bakgrund ger vännerna mer 
stöd än lärarna och syskonen (sex procent), många uppger även att de inte får något stöd alls 
från någon.  
 
 

Stödfördelningen i procent
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9. Krav och stöd 
Elever med utländsk bakgrund som uppgett att största kraven kommer från dem själva får 70 
procent av dessa stöd från föräldrarna medan elever med svensk bakgrund får 54 procent. 
Vidare bland eleverna med utländsk bakgrund får 70 procent av dem stöd från syskonen, 67 
procent får stöd av vänner, 45 procent får stöd av 58 procent får inget stöd av någon och 69 
procent får stöd av någon annan.  
 
För eleverna med svensk bakgrund som uppgett att största kravet kommer från dem själva får 
vidare 36 procent stöd från syskonen, 69 procent stöd från vännerna, 58 procent får stöd från 
lärarna, 50 procent får inget stöd från någon och 52 procent får stöd av någon annan. (Se 
bilaga 2, punkt 9) 
 
10. Föräldrar med högre utbildning och vidarestudier 
Hela 51 procent av eleverna med utländsk bakgrund uppger att föräldrarna har högre 
utbildning medan 49 procent inte hade det. För eleverna med svensk bakgrund visar det 
ungefär samma resultat, 53 procent hade föräldrar med högre utbildning och 47 procent hade 
inte. 
 
Vi jämförde även om det finns något samband mellan föräldrar med högre utbildning och 
eleverna som väljer att följa föräldrarnas spår. Resultaten visar att elever med utländsk 
bakgrund tenderar att följa i föräldrarnas spår som har hög utbildning. Där svarar 53 procent, 
ja på att studera vidare på universitet eller högskola medan 24 procent av dem väljer att inte 
studera vidare. 47 procent med utländsk bakgrund väljer att inte göra som föräldrarna utan 
fortsätter att läsa på högre nivå medan 76 procent följer i föräldrarnas spår och väljer att inte 
läsa vidare.  
 
När det gäller eleverna med svensk bakgrund skiljer resultaten sig, det visar sig att 58 procent 
väljer att följa i föräldrarnas fotspår med högre utbildning varav 35 procent i samma grupp 
inte läser vidare. 65 procent väljer att följa i föräldrarnas fotspår som inte läser vidare på 
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universitet eller högskola och 42 procent följer inte med i föräldrarnas riktning utan skaffar 
sig en högre utbildning. (Se bilaga 2, punkt 10) 
 
 

Elever med utländsk bakgrund 
Föräldrar med högre 

utbildning 

   Ja Nej 
 Läsa vidare 53% 47% 
 Ej läsa vidare 24% 76% 

 

Elever med svensk bakgrund 
Föräldrar med högre 

utbildning 

   Ja Nej 
 Läsa vidare 58% 42% 
 Ej läsa vidare 35% 65% 

 
 
11. Elever som valt att läsa på universitet eller högskola och när de skall börja 
Bland elever med utländsk bakgrund väljer 43 procent att läsa vidare direkt efter gymnasiet 
medan 57 procent väljer att vänta och läsa vidare senare. För elever med svensk bakgrund 
väljer endast 20 procent att läsa vidare medan 80 procent vill vänta. Sammanlagt är det 309 
elever med utländsk och svensk bakgrund som skall läsa vidare på universitet eller högskola. 
 
 

 När läsa vidare? 

  Direkt Senare 
 Utländsk bakgrund 43% 57% 
  Svensk bakgrund 20% 80% 

 
 
 
12. Vad eleverna som valt senare ska göra? 
31 procent av eleverna med utländsk bakgrund har svarat att de skall jobba medan 25 procent 
har svarat med att de skall läsa på komvux. 16 procent totalt har svarat med att de vill resa 
innan de börjar på universitet och elva procent skall göra lumpen. Resterande sju och sex 
procent skall antingen ta ledigt eller göra något annat. 
 
I gruppen elever med svensk bakgrund har de totalt svarat med att de skall resa och jobba (64 
och 42 procent vardera). 15 procent skall göra lumpen och elva procent skall vardera läsa på 
komvux eller ta ledigt. I den övriga gruppen skall sex procent göra något annat. 
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Sysselsättning innan högre utbildning i procent
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13. Varför vill eleverna läsa vidare på högre utbildning? 
55 procent av elever med utländsk bakgrund svarar att yrkets krav på högre utbildning är den 
största anledningen till att de måste läsa vidare på universitet eller högskola. På andra plats är 
en akademisk utbildning en tro på ljusare framtid med 47 procent. 23 procent svarade att de 
ville bli högavlönad och 19 procent ville få status och respekt medan 12 procent svarade att 
det är familjens vilja att de läser vidare. Sju procent svarade att anledningen är av något annat. 
 
Eleverna med svensk bakgrund gav den största anledningen till vidarestudier för att det är en 
tro på ljusare framtid med 49 procent. På andra plats svarade eleverna med att yrket kräver 
vidareutbildning (45 procent). 35 procent ville bli högavlönad och 12 procent svarade på 
något annat. Sju procent vardera svarade med att det är familjens vilja till att de fortsätter sina 
studier eller att få status och respekt med akademisk utbildning är en annan anledning. 
 
 

Anledningen till att läsa vidare i procent
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14. Vem påverkar valet av högre utbildning? 
Vi ser att 36 procent av eleverna med utländsk bakgrund svarat att ingen påverkar dem vid 
valet av högre utbildning. Dock på andra plats svarar 32 procent att pappan har störst 
påverkan varav mamman kommer på tredje plats med 14 procent. Nio procent svarade med att 
någon annan påverkar dem och fyra procent påverkas av sina vänner medan tre procent av 
syskonen och endast två procent påverkas av sina lärare. 
 
För de med svensk bakgrund ser vi att ingen påverkar (53 procent) medan pappan också ligger 
på andra plats med 21 procent men något lägre. På tredje plats är det mamman som påverkar 
(14 procent) och nio procent har svarat att någon annan påverkar dem vid valet av högre 
studier. Sex procent har svarat med att det är vännerna och två procent syskonen medan en 
procent har svarat att det är läraren som påverkar. 
 
 

Vem påverkar vid valet av högre utbildning i procent
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15. Påverkan och krav 
Där den största kravupplevelsen kommer från eleven själva har 36 procent av de med utländsk 
bakgrund uppgett att ingen påverkar deras utbildning medan 33 procent svarat att pappan 
påverkar och 17 procent svarat att det är mamman. Där kravupplevelsen upplevde som störst 
av föräldrar har eleverna med utländsk bakgrund svarat att den största påverkan vid valet av 
högskolestudier kommer från ingen med 50 procent, medan på andra plats är det pappan igen 
med 33 procent.   
 
För elever med svensk bakgrund har de som svarat att kraven kommer främst från dem själva 
att 51 procent av dem inte ansåg att någon påverkade deras val av utbildning. Andra plats 21 
procent svarat att pappan påverkar precis som med de utländska eleverna. Samma sak är det 
på största kravupplevelsen från föräldrarna att 53 procent med svensk bakgrund svarat att 
ingen påverkar deras studieval och på andra plats kommer även pappan med 29 procent. (Se 
bilaga 2, punkt 15) 
 
 
16. Vilken inriktning? 
43 procent av elever med utländsk bakgrund har svarat med att de väljer en annan typ av 
inriktning än det som nämnts medan 26 procent vill läsa ekonomiprogrammet. Elva procent 
vill bli läkare och åtta procent ingenjörer. Fyra procent vill läsa media, lärare eller statsvetare. 
 
När det gäller de vanliga eleverna har dem 53 procent svarat att de vill läsa något annat utöver 
det som nämnts i enkäterna. Tretton procent svarar dock att de vill läsa till ingenjör medan 
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elva procent vill bli läkare. Tio procent vill bli ekonomer och sju procent vill läsa till lärare. 
Endast två procent vill läsa till statsvetare. 
 
 

Val av inriktning till högre utbildning i procent
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17. Vilka orter eleverna kan tänkas studera i 
Den populäraste studieorten för båda grupperna är Stockholm där 74 procent av de med 
utländsk bakgrund svarat och 71 procent med svensk bakgrund. 39 procent med utländsk 
bakgrund har uppgett Uppsala som näst populärast medan de med svensk bakgrund med 47 
procent vardera uppgett att Uppsala och Göteborg är populärast som andra plats. För dem med 
utländsk bakgrund kommer Göteborg som tredje plats med 27 procent och 26 procent på en 
annan stad. Delad femteplats kommer Karlstad och Lund med 15 procent och sist Umeå (11 
procent) för de med utländsk bakgrund. Bland eleverna med svensk bakgrund kommer Lund 
(33 procent) efter Göteborg och annan ort med 32 procent. Därefter kommer Karlstad med 23 
procent och sist Umeå med 15 procent. 
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18. Anledningen till att studera på de valda orterna 
Bland elever med utländsk bakgrund har de flesta uppgett att familjen är anledningen till den 
valda studieorten med 43 procent svar. På andra plats kommer staden med 33 procent och 
delad tredje plats har eleverna svarat 29 procent vardera på att vänner och något annat är 
viktigt. Därefter kommer studentlivet med 24 procent och betyg (19 procent) som sista 
anledningen. 
 
För elever med svensk bakgrund har de hälften uppgett att staden är största anledningen till 
valet av studieort. På andra plats har 41 procent svarat med att studentlivet är viktigt och 39 
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procent på annat. 25 procent har svarat att familjen är viktigt vid val av studieort tätt i följt av 
vänner som 24 procent tyckte var viktigt. Sist med tio procent är betyget. 
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19. Vilken faktor är mest viktig vid valet av universitet 
38 procent av de med utländsk bakgrund uppger att närheten till familjen är den viktigaste 
faktorn vid valet av universitet eller högskola, även kursutbudet är viktigt (23 procent). 14 
procent bland eleverna med utländsk bakgrund har svarat att annat är viktigt utöver 
alternativen på enkätfrågorna. Tio procent tyckte staden är viktigt och sju procent har vardera 
svarat att vänner och boende är viktigt. Endast en procent uppgav läraren som viktig. 
 
Elever med svensk bakgrund har uppgett att kursutbudet är den viktigaste faktorn vid valet av 
universitet eller högskola mer än hälften svarade på denna med 56 procent. Närheten till 
familjen har 13 procent svarat och på vardera nio procent har eleverna med svensk bakgrund 
svarat att boendet och staden är det viktigaste faktorn. Därefter följs av annat med åtta procent 
och vänner med fyra procent. Endast en procent tyckte att läraren är viktig precis som för 
eleverna med utländsk bakgrund. 
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20. Mest oro med högre utbildning 
När det gäller det som oroar eleverna mest när det gäller högre utbildning har mer än hälften 
bland de med utländsk bakgrund svarat svårighetsgraden med 62 procent. Därefter följs 13 
procent med det akademiska språket och 11 procent fann oron att vara borta från familjen 
medan nio procent oroade sig för ekonomin och fyra procent på något annat. En procent 
oroade sig för att inte få några vänner. 
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För de med svensk bakgrund har eleverna svarat enligt följande; 56 procent tyckte också att 
svårighetsgraden är största oron och 21 procent som tyckte ekonomin skulle ställa till det för 
dem. Tio procent uppgav något annat medan sex procent uppgav oron för att vara borta från 
familjen. Fyra procent bekymrade sig för att inte få några vänner och endast tre procent 
svarade att akademiska språket skulle orosfaktorn. 
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21. Korstabell mellan de viktigaste faktorerna och vad som oroar mest 
Bland de med utländsk bakgrund som svarat att den viktigaste faktorn vid valet av universitet 
är närhet till familjen har 64 procent uppgett att svårighetsgraden är det som oroar mest vid 
högre studier. De med utländsk bakgrund som svarat att kursutbudet är det största faktorn vid 
valet av universitet har även svarat att svårighetsgraden är den största med 64 procent. 
 
För de med svensk bakgrund har de som svarat att kursutbudet är den viktigaste faktorn vid 
valet av universitet eller högskola, har även här svarat att svårighetsgraden är det som oroar 
mest med 58 procent. (Se bilaga 2, punkt 21) 
 
 
22. Hur finansiera studierna? 
Det visar sig att 62 procent av de med utländsk bakgrund tänker finansiera sina studier genom 
jobb och 46 procent uppgav att de skulle ta studielån. 36 procent av elever med utländsk 
bakgrund får hjälp av föräldrarna och 27 procent skall finansiera sina studier på annat. Sex 
procent skall söka stipendier och endast tre procent tar till hjälp av sina släktingar. 
 
De med svensk bakgrund skall också finansiera sina studier med jobb (70 procent) och 58 
procent skall söka studielån. 27 procent får hjälp av sina föräldrar medan tretton procent 
finansiera på vardera stipendier eller på något annat sätt. Endast fem procent med svensk 
bakgrund får hjälp av sina släktingar med finansieringen. 
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22. Vilka universitet som eleven känner till 
Stockholms universitet (SU) är den skola som båda grupperna med utländsk (48 procent) och 
svensk bakgrund (68 procent) känner väl till. Bland elever med utländsk bakgrund kommer 
sedan Kungliga tekniska högskolan (KTH) med 39 procent och Uppsala univeristetet (UU) 
med 37 procent. 28 procent känner till Lunds universitet (LU) och 25 procent Södertörns 
högskola. 20 procent känner till Karolinska institutet (KI) medan 18 procent svarade på både 
Karlstads universitet (KAU) och annat. 17 procent svarade både på Göteborgs universitet 
(GU) och Linköpingsuniversitet (LIU). 16 procent på Umeå universitet (UMU) och lägst tre 
procent svarade på Mitt universitet (Mitt SU). 
 
När det gäller elever med svensk bakgrund kom Uppsala universitet (UU) som andra plats där 
37 procent svarade tätt i följt av Södertörns högskola med 32 procent. 29 procent svarade på 
Kungliga tekniska högskolan och 27 procent på Karolinska institutet. Därefter svarade 26 
procent på annan skola och 18 procent på Göteborgs universitet. Vidare svarade 14 procent på 
Lunds universitet och 13 procent på Umeå universitet. Elva procent svarade att de kände till 
Karlstads universitet och nio procent på Linköpingsuniversitet. Endast fyra procent kände till 
Mitt universitet. 
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23. Hur eleven kom i kontakt med respektive universiteten och högskolorna 
Den största kontaktkällan kommer från kurskataloger för båda grupperna med utländsk (35 
procent) och svensk (47 procent) bakgrund. Internetkällan kommer tätt i följt med 32 procent 
vardera från både de med utländsk och svensk bakgrund. Därefter uppger de med utländsk 
bakgrund att de fått tips av vänner (26 procent) medan de med svensk bakgrund fått kontakt 
med universitet eller högskola på annat sätt. Lägst kontakt kommer från föräldrarna där endast 
sex procent med utländsk bakgrund svarat och åtta procent med svensk bakgrund. 
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24. Vilken information är bäst? 
Den bästa informationskällan finner både elever med utländsk och svensk bakgrund via 
Internet där de svarat 55 respektive 57 procent. Därefter är kurskataloger en bra 
informationskälla där de med utländsk bakgrund svarat 28 procent och de med svensk 
bakgrund svarat med 29 procent. Via broschyrer har 25 procent elever med utländsk bakgrund 
svarat och 23 procent med svensk bakgrund. Lägsta informationskälla är för de med utländsk 
bakgrund via reklam och för de med svensk bakgrund via att själva ta kontakten med 
universitet eller högskola via e-mail och telefon. 
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25. Elever som inte läser vidare på universitet eller högskola 
Det är sju elever med utländsk bakgrund och 68 elever med svensk bakgrund som inte skall 
läsa vidare på högre utbildning. 
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För eleverna som inte väljer att fortsätta på högre utbildning är den främsta orsaken för de 
med utländsk bakgrund är att de skall jobba efter gymnasiet (42 procent) och hela 71 procent 
uppgav att de är skoltrötta. 14 procent behöver inte jobba då de redan har ett yrkes-
förberedande utbildning. 
 
Bland de med svensk bakgrund skall 53 procent jobba efter gymnasiet och 49 procent är 
skoltrötta. Vidare har 32 procent redan ett yrkesförberedande program vilket gör att de inte 
behöver läsa vidare på universitet eller högskola. 12 procent av elever med utländsk bakgrund 
uppgav att det är bortkastat med tid att fortsätta på högre studier eftersom det inte ger något 
jobb i alla fall efter examen. Endast fyra procent svarade att anledningen var något annat. 
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26. Hinder 
43 procent med utländsk och 34 procent med svensk bakgrund har svarat att hinder finns för 
vidare studier. 
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27. Anledningen till hinder 
Både elever med utländsk och svensk bakgrund har svarat med 29 respektive 32 procent att 
hinder är något annat. Den akademiska språksvårigheten på universitet och högskola kommer 
på andra plats där har 14 procent med utländsk bakgrund och 21 procent med svensk 
bakgrund svarat. Det finns en stor rädsla över att inte klara av högskolenivån och där har 14 
procent av eleverna med utländsk bakgrund svarat och tio procent av de med svensk 
bakgrund. Bland de med svensk bakgrund uppger även att anledningen till hinder är att 
ekonomiska svårigheter eller att inte ha behörighet och betyg för att komma in på någon 
utbildning på universitet eller högskola. 
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28. Läsa på universitet eller högskola i framtiden? 
71 procent med utländsk bakgrund har svarat ja på att läsa vidare i framtiden medan 74 
procent av de med svensk bakgrund har svarat ja på denna fråga. 
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6. Analys 
I det här avsnittet kommer vi att analysera den empiri vi har tagit fram med hjälp av 
intervjuer och enkäter samt föra en diskussion kring den teori vi har använt oss av. 
 
Utbildningsprogrammen 
De flesta eleverna som deltog i vår undersökning läser på de samhällsvetenskapliga 
programmen med inriktning mot ekonomi eller det naturvetenskapliga programmet. Detta 
stöds av tidigare studier som Statistiska centralbyrån gjort och där framgår det också att 
studenter med utländsk bakgrund främst väljer att studera på program med naturvetenskaplig 
eller teknisk inriktning. För gymnasieeleverna med svensk bakgrund ser resultatet ut ungefär 
likadant ut i vår enkätundersökning. Den stora skillnaden är, att det är en större andel elever 
med svensk bakgrund, som läser yrkesförberedande program.  Även de intervjuer vi 
genomförde på telefon pekar i samma riktning eftersom samtliga dessa gymnasieelever med 
utländsk bakgrund gick på ett studieförberedande program. Av de elever, som har läst på ett 
studieförberedande program, är det en mycket större andel elever med utländsk bakgrund som 
senare väljer att studera vidare än de som har svensk bakgrund. Den största skillnaden ligger 
emellertid i gruppen som läser på ett yrkesförberedande program. Där är det en mycket större 
andel gymnasieelever med utländsk bakgrund, som väljer att gå vidare till högre studier än 
vad motsvarande elever med svenskt ursprung gör.  
 
Studietimmar, krav på studierna och stöd  
Det är relativt jämnt mellan de olika grupperna vad gäller nedlagd studietid men det finns ett 
par skillnader. Det är fler gymnasieelever med utländsk bakgrund som utöver tiden i skolan 
lägger ner mer än 5 timmar per vecka. De flesta eleverna med svensk bakgrund lägger ner 1-3 
timmar i veckan. Båda grupperna ansåg att de största kraven kommer från föräldrarna och 
dem själva. Gymnasister med svensk bakgrund upplevde även krav från skolan och lärarna i 
mycket större utsträckning än vad eleverna med utländsk bakgrund gjorde. De respondenter 
som har föräldrar med högre utbildning känner att de får ett bättre stöd när det gäller studier 
än de vars föräldrar inte har någon högre utbildning. Lärare och föräldrar är, enligt eleverna 
med utländsk bakgrund, de personer från vilka de får mest stöd. Också gruppen elever med 
svensk bakgrund anger att det är föräldrarna som ger dem mest stöd och till skillnad från 
gruppen gymnasister med utländsk bakgrund upplever dessa elever att stödet i studierna från 
vännerna är större än stödet från lärarna. Nedlagd studietid och stödet från föräldrar är ett 
positivt samband eftersom de som lägger ner mycket tid på studierna känner att de får ett 
större stöd från sina föräldrar. Det är lätt för gymnasieeleven att i det här läget göra en 
felkoppling om denne känner att kravet är för högt eller att de inte får tillräckligt stöd från 
exempelvis föräldrarna i sina studier. Om även vännerna är negativt inställda till högre studier 
leder detta till att eleven påverkas att associera högre studier med något negativt. 
Respondenten gör alltså en felkoppling av påverkan vilket illustreras på den högra sidan i 
figur 6.1. Vår undersökning visar att föräldrar med högre utbildning tenderar att ge mer stöd 
och mer stöd tenderar att ha till följd att mer tid används för studier. Eleven känner sig mer 
motiverad att studera.  Enligt vår undersökning väljer oftast gymnasieelever med utländsk 
bakgrund att gå vidare till högre studier vilket innebär att den koppling mellan påverkan, 
association och attityd som eleven gör är positiv.  
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                 Figur 6.1  Sambandet mellan påverkan och attityd. 

                       Källa: Antonides,G. Van Raaij, F. 1998 
 
 
Föräldrar med högre utbildning och vidarestudier 
Andelen gymnasieelever som har föräldrar med en högre utbildning bakom sig är ungefär 
densamma i de båda grupperna. Elever med utländsk bakgrund tenderar att vilja läsa vidare i 
större utsträckning än vad elever med svensk bakgrund gör. De flesta elever med utländsk 
bakgrund vill läsa vidare om även deras föräldrar har en högre utbildning vilket är en skillnad 
mot eleverna med svensk bakgrund som inte i samma utsträckning väljer att gå i föräldrarnas 
fotspår. Den största skillnaden mellan grupperna finns emellertid bland eleverna som inte har 
föräldrar med högre utbildning. Elever med utländsk bakgrund vill i mycket större 
utsträckning gå vidare till högre studier än vad studenter med svensk bakgrund gör. 
 
Vem påverkar valet av högre utbildning? 
Föräldrarna är absolut de som mest påverkade gymnasieeleverna i intervju-undersökningen. 
En respondent i den undersökningen svarade att han inte ville studera vidare men att 
föräldrarna ändå försökte förmå honom att fortsätta. I detta fall kan en felkoppling mot högre 
studier mycket väl ligga nära till hands eftersom respondenten känner ett motstånd mot att 
fortsätta med högre studier. Föräldrarnas försök att påverka har inte fått den effekten som de 
önskar.  
En viktig faktor var vännerna eftersom gymnasisterna tyckte att det var mycket enklare att 
fortsätta med högre studier om även vännerna gjorde det. Den kulturella miljön har stor 
betydelse för hur eleverna funderar och agerar i olika situationer. Den kognitiva process en 
elev genomgår påverkas av människorna i dennes omgivning. Se fig. 6.2. Även 
sinnesstämningar påverkar eleven vilket tydliggjordes i telefonintervjuerna då en respondent 
svarade att det kan vara svårt för en invandrare att få jobb även efter högskolestudier. Denna 
sinnesstämning leder till en negativ attityd gentemot högre studier utan att denna 
sinnesstämning i egentlig mening är relaterad till högre studier. 
 
 

 
Figur 6.2 Kognitiva föregångare till attityd och påverkan 
Källa: Antonides,G. Van Raaij, F. 1998 

  
Vänner är en grupp, som har stor betydelse för hur en person agerar i vissa situationer. De 
bidrar till utvecklingen av attityder gentemot fortsatta studier genom att påverka eleven i en 
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viss riktning. I enkätundersökningen svarade den övervägande delen av gymnasieeleverna att 
det inte var någon som påverkade deras val utan de bestämde själva. Men de, som svarade att 
de blev påverkade, angav att det var föräldrarna som påverkade mest och den mesta påverkan 
kom från fadern i familjen.  I denna fråga är skillnaden liten mellan grupperna vilket kan bero 
på att de kan ha likartade attityder gentemot högre studier. Oavsett vilken etnisk bakgrund de 
har är det troligt att föräldrarna i familjer med hög akademisk utbildningsnivå försöker 
påverka sina barn så att de fortsätter att studera vidare på högre nivå.  Kulturella skillnader 
kan också vara orsaken. Trots ackulturation i större eller mindre grad kan synen på högre 
studier i föräldrarnas tidigare hemland ha stor betydelse för elevens beslut att fortsätta att 
studera på högre nivå efter gymnasiet. Finns det relativt få högutbildade människor i ett 
samhälle, eftersträvar många föräldrar, även de som själva har låg utbildning, att ge barnen en 
så hög utbildning som möjligt för att få högre status. Har eleven växt upp i en sådan miljö har 
han varit utsatt för kognitiv påverkan från föräldrarnas kultur utan att själv vara medveten om 
detta utan anser sig självständigt ha fattat beslutet att studera vidarer. 
 
När börja läsa på universitet eller högskola? 
I enkäten ställdes en fråga om respondenterna ville påbörja högre studier direkt efter avslutade 
gymnasiestudier eller vänta till senare. Många respondenter väljer att inte studera vidare 
direkt efter gymnasiet. Som skäl anfördes att de var skoltrötta och hellre ville börja arbeta 
eller resa innan de påbörjar högre studier. Enligt undersökningen väljer en större andel 
studenter med  utländsk bakgrund att läsa vidare direkt efter gymnasiet. En större andel av 
studenterna med en svensk bakgrund vill syssla med annat än studier efter gymnasiet. 
Skillnaden mellan grupperna kan bero på den påverkan föräldrarna har på respondenterna. 
Vår undersökning visar att gymnasister med utländsk bakgrund som har föräldrar med högre 
studier bakom sig i större utsträckning väljer att gå vidare till högre studier. Anledningar till 
att de ville vänta med att påbörja högre studier var ungefär detsamma som framkom under 
intervjuerna. Jobb var det vanligaste svaret i båda grupperna men en större andel med svensk 
bakgrund ville ut och resa medan elever med utländsk bakgrund i större utsträckning skulle 
läsa på komvux. Anledningen till att gymnasisten väljer att börja arbeta istället för att direkt 
fortsätta med högre studier kan vara olika. Den familjesammanhållning som finns i många 
kulturer kan kräva att en elev börjar arbeta för att bidra till familjens försörjning så fort som 
möjligt. Å andra sidan kan familjer också ställa upp och stötta elever som skall studera vidare. 
 
Vad får eleven att läsa vidare på högre utbildning? 
Våra telefonintervjuer visar att anledningen till gymnasiestudierna är att man vill satsa på 
högre postgymnasiala studier.  Vår undersökning visar att majoriteten av gymnasisterna med 
utländsk bakgrund har en positiv attityd till högre studier. Dessa attityder fyller olika 
funktioner som att vara värdeutryckande och egoskyddande. Positiva attityder uppkommer när 
eleven associerar en högre utbildning med högre lön och en ljusare framtid. Flera 
respondenter svarade att det yrke de vill utbilda sig till kräver högre utbildning och att 
familjen därför vill att de skall fortsätta att studera. Även högre status och respekt var 
argument för högre studier. Se fig. 6.3. De kunskaper och övertygelser som en gymnasieelev 
har om högre studier sammanfogas till en heltäckande utvärdering av objektet. Genom 
studiebesök, kurskataloger, information från vänner och familj och sina egna övertygelser av 
högre studier bildar eleverna sina egna uppfattningar om högre studier och olika universitet. 
Eftersom det inte är möjligt att aktivera samtliga uppfattningar för behandling i minnet 
kommer endast de främsta uppfattningarna att vara skapande av attityder gentemot högre 
studier. Då de flesta gymnasisterna är positivta till högre studier och associerar dessa med 
exempelvis en ljusare framtid blir attityden mot universiten också positiva. 
Bevekelsegrunderna för att läsa vidare är ungefär desamma oavsett etniskt ursprung eller 
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vilket program de läser. Skillnaderna i enkätsvaren är litet mellan de båda grupperna, elever 
med svensk respektive utländsk bakgrund.  

Allmänna 
uppfattningar om 
högre studier 

Figur. 6.3 Förhållandet mellan mest framträdande positiva uppfattningar  
om ett objekt och attityder gentemot objektet. Egen bearbetning. 
Källa: Peter P et al (1999). 

 
 
Hinder & Oro 
Gymnasieeleverna i intervjun ansåg att det inte fanns några hinder till att läsa vidare utan 
endast svårigheter som kunde övervinnas. De elever, som i enkäten svarade att de inte ville 
studera vidare, angav att de hinder som fanns, var att de inte hade behörighet att söka till den 
utbildning de ville läsa. Det fanns även andra hinder men dessa var inte med bland 
enkätfrågorna. Dessa hinder ansågs vara av sådan art att de inte kunde övervinnas och därför 
ville dessa elever inte läsa vidare.  Skoltrötthet och viljan att arbeta var andra anledningar till 
att inte fortsätta.  
 
Telefonintervjuerna visade att det fanns fler som oroade sig för framtiden efter avslutade 
högskolestudier än för svårigheterna att klara av dessa studier. Respondenterna trodde också 
att det i egenskap av invandrare skulle bli svårt att få jobb. Men oron för att inte klara av 
studierna var liten. Svårighetsgraden angavs av många som en källa till oro. Få studenter i 
enkätundersökningen angav ekonomin som skäl till oro eftersom många uppgav att de skulle 
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arbeta medan de studerade, men även att de utöver lån och bidrag från CSN skulle få hjälp av 
sina föräldrar vilket gällde båda grupperna. Ett resultat från undersökningen, som kan vara 
uppseendeväckande, visar att det är fler studerande med svensk än med utländsk bakgrund 
som oroar sig för det akademiska språket. Även Lena Fries och Kristina Fransson pekade i 
intervjun med dem på behovet av hjälp med det svenska språket och att detta också gäller 
studenter med svenskt ursprung. Orsaken till detta kan inte utläsas ur vår undersökning men 
den visar att språket inte uppfattas vara något hinder för studenter med utländsk bakgrund att 
studera vidare. Vad de flesta gymnasisterna oroade sig mest för var att behöva vara borta från 
familjen. Här var inte skillnaden mellan grupperna så stor. En större andel elever med 
utländsk bakgrund än med svensk oroade sig över svårighetsgraden i utbildningen. Fler 
studenter med svensk bakgrund än med utländsk oroade sig för att inte finna några vänner på 
universitetsorten.   
 
Varför inte läsa vidare 
De respondenter i telefonintervjuerna som inte ville läsa vidare efter gymnasiet svarade att de 
bara ville sluta skolan så att de kunde börja arbeta istället. Ytterligare anledningar till att inte 
läsa vidare var även det skulle vara bortkastad tid, inte hade tillräckliga betyg och att de var 
skoltrötta. Detta visar sig även i de enkätsvar vi har samlat in då de främsta orsakerna till att 
inte läsa vidare är för att de vill börja arbeta eller att de är skoltrötta. Dessa respondenter har 
då kopplat högre studier med något negativt som exempelvis bortkastad tid. De har istället 
gjort en koppling mellan arbete och positiva händelser som exempelvis tjäna pengar. 
Respondenterna har även associerat högre studier med mer arbete i skolan och denna 
kognitiva process har lett till en negativ attityd gentemot högre studier. Det är många faktorer 
som inverkar på respondenterna, exempelvis kan de respondenter som svarat att det skulle 
vara bortkastad tid med högre studier hört eller läst om att det är svårt att få jobb efter 
avslutade studier, särskilt för invandrare. Detta kan onekligen leda till en negativ attityd 
gentemot högre studier. Se fig. 6.4.  
 

Allmänna negativa 
uppfattningar om högre 
studier 

Framträdande 
uppfattningar 

Börja arbeta istället för att studera. Börja arbeta istället för 
att studer 

Börja arbeta 
istället för att 
studera 

Bortkastad tid att studera 
Ej tillräckliga betyg f ör antagning  Skoltrött 
Skoltrött Bortkastad tid  Skoltrött 
Mer arbete i skolan 

Figur. 6.4 Förhållandet mellan mest framträdande negativa uppfattningar om 
ett objekt och attityder gentemot objektet. Egen bearbetning. 
Källa: Peter P et al (1999). 

 
Varför välja en viss studieort framför en annan 
De populäraste orterna att studera på är Stockholm och Uppsala. Detta beror till stor del på att 
majoriteten av eleverna som deltog i vår undersökning kommer ifrån stockholmsområdet. 
Detta avspeglas i enkätundersökningen då anledningarna till att studera på just de orterna är 
närhet till familjen, vännerna eller staden. Studenter med utländsk bakgrund angav i större 
utsträckning att närheten till familjen var viktigt vid valet av studieort. Betydelsen av 
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studentlivet och staden var viktiga för studenter med svensk bakgrund i högre grad än vad 
studenter med utländsk bakgrund gjorde.  
Vid intervjun med Lena och Kristina framkom att en av de vanligaste orsakerna till att 
studenter med utländsk bakgrund inte väljer Karlstad universitet kan vara att studenterna inte 
vill flytta långt bort från hemorten. Bakomliggande orsaker kan vara kulturella skillnader 
mellan studenter med utländsk bakgrund och studenterna med svensk bakgrund. Några kunde 
emellertid tänka sig att studera i Lund, Umeå eller Karlstad. När det gäller Karlstad så svarade 
de respondenter som telefonintervjuades, och som alla var från Karlstad, att de ville studera i 
Karlstad eftersom det universitetet ligger nära familjen och vännerna.  
 
Vilka faktorer är viktiga vid val av universitet 
Ett skäl till att välja ett visst universitet före ett annat var nivån på utbildningen och 
kursutbudet. Enligt enkäten är kursutbudet viktigt för studenter med svensk bakgrund, medan 
närheten till familjen återigen angavs som viktig för studenter med utländsk bakgrund. En 
respondent i intervjuundersökningen uppgav att denne skulle välja en högskola framför en 
annan om betygskraven var lägre på den ena skolan.  Personerna från universitetet, Lena Fries 
och Kristina Fransson, som vi intervjuade var noga med att föra fram att Karlstad universitet 
inte ger någon dispens från kravet på svenska eller kan sänka betygskraven eftersom detta 
skulle vara att göra studenterna en björntjänst. De skulle misslyckas med studierna. 
 
Kännedom om olika universitet och hur de finner information 
Eftersom större delen av gumnasieeleverna i enkätundersökningen kommer från 
Stockholmsområdet och alla respondenterna i telefonintervjuerna kommer från Karlstad är det 
naturligt att de båda undersökningarna skiljer sig åt vad det gäller kännedom om olika 
universitet eller högskolor. Respondenterna i telefonundersökningen känner bäst till Karlstads 
universitet eftersom de har varit där på studiebesök. De universitet som ligger i närheten av 
Stockholm är de universitet som gymnasieeleverna i enkätundersökningen känner bäst till och 
det ser ungefär likadant ut mellan eleverna med utländsk respektive svensk bakgrund. 
Gymnasisterna i enkätundersökningen har fått information om universiteten genom vänner, 
Internet, studievägledare och kataloger. Resultaten är likvärdiga mellan de olika grupperna.  
 
Det blir allt viktigare för universiteten att kommunicera med blivande studenter via 
mediabaserad kommunikation. Genom Internet och kurskataloger kan universiteten 
kommunicera med gymnasieelever på distans och tala om att de finns. Vår undersökning 
tyder på att respondenterna i första hand har använt sig av Internet och kataloger för att finna 
information om olika lärosäten men även att dessa två media har stått för den allra första 
informationen de har fått om universiteten. Word of mouth är en annan källa av stor betydelse 
vid val av universitet och de personer som påverkar valet mest är föräldrar och vänner. 
Åsikter från släktingar och vänner påverkar gymnasieeleven mest vid val av högre studier och 
väger tyngre än åsikter från utomstående personer. Om släktens och vännernas åsikt om ett 
universitet är positivt leder detta oftast till att studenten får en positiv attityd gentemot detta 
universitet. Betydelsen av word of mouth är mycket beroende av de kulturella värden som 
finns i samhället eller i gruppen som respondenten kommer från.  
 
Gymnasieeleverna i telefonintervju-undersökningen hade till skillnad från dem i 
enkätundersökningen inte försökt att inhämta information på egen hand utan de hade fått sin 
information av studievägledare på skolan. Det är därför viktigt att Karlstad Universitet klarar 
av att förmedla sitt budskap själv. Då gymnasieelever med utländsk bakgrund skall vara 
mottagarna i vår modell bör budskapet vara utformat så att det passa deras förståelsesfär. 
Närheten till familjen är mycket viktig för studenterna och därför bör ett meddelande om att 
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Karlstads universitet finns i närområdet framföras till studenterna. Se fig.6.5. När detta 
medelande har utformats på lämpligt sätt skall en lämplig kanal väljas för överföring av 
budskapet. Bäst information hämtar respondenterna ifrån Internet har kommit att bli det bästa 
sättet att förmedla informationen till gymnasieeleverna tätt följt av kurskatalogen. Detta 
stämmer väl överens med vad Lena och Kristina uppger i intervjun.  Karlstads universitets 
hemsida har numera varit den viktigaste informationskällan för de nya förstaårsstudenterna 
men katalogen ligger inte långt efter. Dock betonar både Lena och Kristina att det personliga 
mötet är den absolut viktigaste informationskanalen när det gäller att sprida information om 
universitetet. Genom att låta elever från närliggande gymnasieskolor komma på studiebesök 
på universitetet får man den personliga kontakten som eftersträvas. De som har varit på dessa 
studiebesök uppger att de känner mycket väl till Karlstads universitet. Det är viktigt att dessa 
personer får ett bra intryck av universitetet. Dessa personer kommer sedan att berätta för sina 
vänner som i sin tur kommer att sprida vidare denna positiva attityd genom word of mouth. 
Genom studiebesöket känner studenterna redan till Karlstad universitet och därför är det 
troligt att de kommer att tolka meddelandet på rätt sätt. Den respons och feedback som 
universitetet sedan mottar genom frivilliga intervjuer av förstaårsstudenter är av största vikt 
eftersom universitetet då får reda på hur meddelandet har tagits emot. Vid all kommunikation 
förekommer det buller som stör kommunikationen mellan universitetet och presumtiva 
studenter. I vår undersökning vill en del studenter som är skoltrötta börja arbeta istället. I 
dessa fall kan kommunikationen hindras helt på grund av att eleven tycker att det inte är 
någon idé att skaffa sig information om olika universitet eller högskolor. Universitetet har för 
närvarande inga riktade insatser utan alla kampanjer är riktade till alla gymnasieelever 
eftersom det inte har funnits några undersökningar gjorda på gymnasielevers behov.   

 
 

Figur 6.5  Linjär kommunikationsmodell. Egen bearbetning 
Källa:  Fill, C. 2002 

7. Diskussion & slutsats 
I följande kapitel kommer vi att föra en diskussion kring de ställda problemformuleringarna 
med hjälp av den insamlade empirin och vår teori. Vi kommer även att ge förslag på vidare 
forskning. 
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7.1 Vad avgör val av universitet hos gymnasieelever? 
Elever som valt att läsa vidare uppgav att anledningen till detta, är en väg till bättre jobb, 
högre status, respekt och hopp om en ljusare framtid. Vi anser dessa svar vara naturliga och 
inget underligt i sig att anledningarna till att studera vidare är detsamma för båda grupperna. 
Båda grupperna oroade sig främst för svårighetsgraden på utbildningen. I andra hand oroade 
sig elever med utländsk bakgrund för akademiska språket (13 procent) och elever med svensk 
bakgrund oroade sig för ekonomin (21 procent). När det gäller oron över att vara borta från 
familjen svarade fler elever med utländsk bakgrund på detta än de med svensk bakgrund. Det 
är skillnad på svårighetsnivån mellan gymnasiet och universitetsstudier och den uppfattning 
som vi har är att denna skillnad kan vara ett problem de första terminerna innan studenten har 
kommit in och anpassat sig till de nya kraven. I vår undersökning framgår det att många 
respondenter vill studera på program där det ställs höga krav på studenten och detta kan vara 
en bidragande orsak till att utfallet blev som det blev. Vi anade på förhand att det akademiska 
språket skulle vara en källa till oro för studenter med utländsk bakgrund i större utsträckning 
än hos studenter med svensk bakgrund. Det är många som kommer till Sverige när de är i 
tonåren och har därför svårt att hinna lära sig svenska och gymnasieskolan. Det intressanta är 
dock att när vi ställde frågan till dem, som svarade att de inte ville studera vidare efter 
gymnasiet, vilka hinder de ansåg vara orsak till att inte studera vidare svarade fler studenter 
med svensk bakgrund än med utländsk, att det akademiska språket var ett sådant hinder. Vi 
vet inte varför det är på det här viset men under vår telefonintervju svarade en respondent att 
denne ansåg språket vara en svårighet men att denna svårighet gick att övervinna. Detta 
betonade respondenten flera gånger under intervjun och vi tror att denna åsikt delas av många 
andra. Den studieerfarenhet de får genom att lägga ner tid på studierna hjälper dem att klara 
problemen med det svenska språket som för dem oftast inte är hemspråket. Genom att lägga 
ner mer arbete kan svårigheter övervinnas. Därför är inte det akademiska språket 
avskräckande utan de ser mer på att arbetsinsatsen inte skall räcka till för att klara studierna i 
övrigt. 
 
Elever som valt att inte läsa vidare på högre utbildning uppgav att de hinder som finns för att 
inte studera vidare var att de inte är behöriga, var skoltrötta och att de ville börja arbeta 
istället. Framförallt var många skoltrötta och detta gäller även för de studenter som svarat att 
de vill studera vidare längre fram. Efter kanske tolv års studier har vi en förståelse för de 
studenter som angivit att de är skoltrötta och vi anser att det inte är något fel utan snarare en 
fördel att sysselsätta sig med andra aktiviteter innan de fortsätter med studierna. Detta 
eftersom de kan finna andra perspektiv och uppfattningar under denna tid.  
 
För eleverna som vill läsa vidare på universitet eller högskola är de populäraste orterna 
Stockholm, Göteborg och Uppsala och anledningarna till detta är vänner, närhet till familjen 
eller staden. Elever med utländsk bakgrund uppgav närhet till familjen (43 procent) i större 
utsträckning än elever med svensk bakgrund (25 procent). För dessa var staden och 
studentlivet viktigare. De faktorer som var avgörande vid val av universitet är kursutbudet för 
elever med svensk bakgrund och för elever med utländsk bakgrund är närheten till familjen en 
viktig faktor. Vi trodde på förhand att familjen skulle vara en viktig faktor för studenter med 
utländsk bakgrund och detta visade sig vara rätt. Vi tror att anledningen till detta är att 
familjen kulturellt sett har en starkare betydelse för människor i andra kulturer än den 
svenska. Tidigare undersökningar visar att kursutbudet är viktigast vid val av universitet 
vilket även vår undersökning visar. Undersökning visar vidare att elever med utländsk 
bakgrund oftast väljer att gå vidare till högre studier vilket innebär att kopplingen mellan 
påverkan, association och attityd som respondenten gör är positiv. Båda grupperna visar en 
liknande attityd gentemot högre studier och detta kan bero på att respondenter med en 
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liknande bakgrund som exempelvis akademiska föräldrar kan ha samma syn på högre studier. 
De flesta har svarat att de bestämmer själva vad de vill läsa på universitet eller högskola, utan 
att någon påverkar dem. De elever som kände att det fanns någon som påverkade dem uppgav 
att det är från föräldrarna.  
 
Vi kan i stort dra slutsatsen att skillnaden mellan grupperna är väldigt liten men de skillnader 
vi vill peka på är att närheten till familjen är viktigare för studenter med utländsk bakgrund 
vid val av universitet. Familjen kan i samhällen i kris vara den enda tillförlitliga punkten i 
tillvaron. Genom att flytta till Sverige, en kultur som kan vara främmande, eller växa upp i en 
familj som inte har genomgått ackulturation förstärks familjebanden. Eleven lever då i två 
skilda kulturer, en hemma och en annan utanför hemmet. Gymnasisterna med utländsk 
bakgrund är inte en homogen grupp. Det etniska ursprunget varierar från de nordiska 
grannländern till områden i andra världsdelar.  Kursutbudet var betydligt viktigare för 
studenter med svensk bakgrund. Studenter med utländsk bakgrund tenderar att i högre 
utsträckning vilja studera vidare efter gymnasiet. Det mest anmärkningsvärda med vår 
undersökning är att fler studenter med svensk bakgrund anser att det akademiska språket utgör 
ett hinder till att studera vidare. 

7.2 Hur ska KAU attrahera fler med utländsk bakgrund   
Det Karlstads universitet kan göra för att attrahera fler studenter med utländsk bakgrund är att 
mer konkret visa att universitetet ligger centralt och att med dagens kommunikationer 
familjen inte är så långt borta, exempelvis genom att visa hur lång tid det tar att åka från 
Stockholm till Karlstad. Med bilder på studenter som sitter på tåget och gör ett skolarbete i 
jämförelse med ett fullsatt tunnelbanetåg visas att restiden inte är förlorad tid. Dessutom skall 
staden lyftas fram som en trevlig studentstad med stort utbud av affärer och restauranger och 
för att attrahera ytterligare skall universitetet informera om sitt fräscha bibliotek som erbjuder 
bra studiemiljö. Karlstads universitet måste även visa att de har stort kursutbud och informera 
om nya kurser som kommer i framtiden genom att skicka ut information redan till första års 
eleverna på gymnasieskolorna. Samt fortsätta att annonsera i tidningar som Gringo och göra 
mer skolbesök i de större städerna med fler invånare med invandrarbakgrund. Det är viktigt 
att skicka ut fler studentambassadörer och representanter från alumni med utländsk bakgrund 
till gymnasieskolorna i de större städerna för att informera om universitetet. Då många elever 
med utländsk bakgrund oroar sig för svårighetsgraden bör därför universitetet ge en mer 
lättöverskådligt information på hemsidan och i kurskataloger med mera om att steget till de 
högre studierna inte är så stort som det verkar. Vidare kan universitetet ta initiativ till att bilda 
en studentförening som enbart riktar sig till studenter med utländsk bakgrund och som är 
öppen för alla oavsett programtillhörighet. 
 
Då Karlstad universitets främsta rekryteringsområde är närområdena bör universitetet fortsätta 
med det arbete de redan gör. Andelen studenter med utländsk bakgrund är relativt liten vilket 
även speglas i de siffror som visar att Karlstads universitet ligger under genomsnittet, vad 
gäller andel studenter med utländsk bakgrund. Dock bör universitetet utveckla sitt material till 
att även rikta sig mot studenter med utländsk bakgrund i större utsträckning eftersom det trots 
allt finns gymnasieelever med utländsk bakgrund i Värmland. Det är även viktigt att arbeta 
långsiktigt med att försöka rekrytera studenter med utländsk bakgrund eftersom konkurrensen 
om studenterna är hård och här kan det finnas vinster att göra. Detta gäller framförallt när 
universitetet skall marknadsföra sig i de större städerna såsom Stockholm och Göteborg. 
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7.3 Förslag på vidare forskning 
Vår undersökning har varit riktad mot gymnasieelever med utländsk bakgrund och en 
jämförelse med elever med svensk bakgrund. Eftersom det är den första på gymnasienivå har 
våra frågor varit ganska allmängiltiga och därför har också svaren vi fått varierat mycket. De 
skillnader vi noterat har varit oväntat små, vilket tyder på att gymnasieeleverna i hög grad är 
ackulturerade. För att öka antalet gymnasieelever med utländsk bakgrund skulle en 
undersökning av urvalet vid övergång från grundskola till gymnasium behöva göras.De elever 
som inte har genomgått ackulturisation kan ha stoppats redan här. Om fler fortsätter till 
gymnasiet kan rekryteringen till universiteten också öka. 
 
Av dem som inte väljer att läsa vidare, anger fler elever med svensk bakgrund än med 
utländsk bakgrund, att det akademiska språket är ett hinder till högre studier. En undersökning 
av orsaken varför det ligger till på det här sättet vore intressant att genomföra. 
 
Föräldrar till elever med utländsk bakgrund påverkar mer vid valet av högre utbildning än 
föräldrar till elever med svensk bakgrund. Är det kulturella skillnader som ligger bakom eller 
något annat? 
 
En jämförelse mellan gymnasieelevernas föreställning om svårighetsgraden på utbildningen 
och hur studenterna, som läst ett år på universitet, upplever denna svårighetsgrad och även de 
senares uppfattning om det akademiska språket vore intressant att undersöka djupare. 
 

54 
 



Källförteckning 
 
Litteratur 
 
Antonides, G., Van Raaij F, W. (1998) Consumer behaviour a European perspective.  Wiley 
& Sons Ltd. Chichester, England 
 
Assael, H., (1995) Consumer behaviour and marketing action. 5th edition. South western 
college publishing.  
 
Christensen L, Andersson N, Carlsson C,  Haglund L (1998) Marknadsundersökning – en 
handbok, Studentlitteratur, Lund 
 
Edvardsson, B, Echeverri, P.,( 2002) Marknadsföring  i tjänsteekonomin.Studentlitteratur, 
Lund 
 
Fill, C. (2002), Marketing communications contexts, strategies and applications. 
 
Goldberg, T. (2005); Samhällsproblem. Studentlitteratur, Lund 
 
Holme, I. Solvang, B.(2006) Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Studentlitteratur, Lund 
 
Haglund, L. (2006) Studenter om studier och studentliv – Resultat från studentenkäter våren 
och hösten 2005. Karlstad University studies 2006:3 
 
Jacobsen, D. (2002) Vad, hur och varför?- Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. Studentlitteratur, Lund 
 
Maltén, A. (1998) Kommunikation och konflikthantering-en introduktion. Studentlitteratur, 
Lund 
 
Nilsson, B. Waldermarsson, A. (1999), Kommunikation samspel mellan 
människor.Studentlitteratur, Lund 
 
Paul Peter, J. Olson, J & Grunert, K.(1999) Consumer behaviour & marketing strategy. 
McGraw-Hill international (UK) Limited 
 
Sörlin, S. (2003) Kulturen i kunskapssamhället.Om kultursektorns tillväxt och kulturpolitikens 
utmaningar.Tryck ScandBook AB, Falun 
 
Ålund, A., (1999) Multikultiungdom, kön, etnicitet, identitet. Studentlitteratur, Lund 
Tidningar 
Nya Wermlands-tidningen, student. (2006-09-06). 
 
Internet 
http://www.brk.edu.stockholm.se/brk/ (2006-11-25) 
http://www.bun.karlskoga.se/gymnasiet/bs/Utbildning.htm (2006-11-25) 

55 
 



http://www.faa.edu.stockholm.se/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid
=41(2005-12-27) 
 
http://www.karlstad.se (2006-11-25) 
http://www.kap.edu.stockholm.se/program.htm (2006-11-25) 
http://www.kau.se/omuniversitetet/historia.lasso (2006-12-21) 
http://www.kau.se/omuniversitetet/vision.lasso (2006-12-21) 
http://www.kau.se/omuniversitetet/fakta.lasso (2006-12-21) 
http://www.kau.se/forskning/forskarutbildning/omvar_forskarutbildning.lasso (2006-12-21) 
http://www.kau.se/kvalitet (2006-12-20) 
 
http://www.scb.se/templates/PlanerPublicerat/ViewInfo.aspx?publobjid=1539 (2006-12-28) 
http://www.scb.se/templates/Publikation____UF19SM0601.asp (2006-10-15) 
http://www.scb.se/templates/Publikation____111086.asp (2006-10-15) 
 
http://www.stockholm.se/Extern/Templates/ServiceGuide.aspx?id=252&params=939 (2006-
11-25) 
http://www.stockholm.se/Extern/Templates/ServiceGuide.aspx?id=252&params=378 (2006-
12-27) 
http://www.stockholm.se/Extern/Templates/ServiceGuide.aspx?id=252&params=248 (2006-
11-25) 
http:// www.tingvalla.karlstad.se (2006-11-25) 
 
 
 
 

56 
 



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 
 
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! 
 
 
 
 
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! 
  



Bilaga 2 Detaljerad bilaga till empirin för enkätundersökningen 
 
1. Könsfördelningen 
 

Fördelningen över elever med utländsk 
bakgrund

Män, 
38%

kvinnor, 
62%

Fördelningen över elever med svensk 
bakgrund

Män, 
52%

kvinnor, 
48%

 
 
2. Studie eller yrkesförberedande program 
 

Läsa vidare på högre nivå 

Elever med utländsk bakgrund Ja Nej Totalt (Ja) 
Studieförberedande 93% 7% 89  
Yrkesförberedande 89% 21% 8 

Totalt 97 7 104/97 

 

Läsa vidare på högre nivå

Elever med svensk bakgrund Ja Nej Totalt (Ja) 
Studieförberedande 92% 8% 178  
Yrkesförberedande 40% 60% 34 

Totalt 212 68 280/212 

 
3. Program som eleven läser 
Resultaten i antal. 

Program i antal

30103316
3354 53

2019842
4357

92
56

21191173

49
90

146

0
50

100
150
200

SP NV TE HP BF OP HR IVIK PRIVIK Annat

Utländsk bakgrund Svensk bakgrund Totalt
 

 
 
 
 



4. Hur mycket tid eleven lägger ner på sina studier 
 

Studietimmar 

Med utländsk bakgrund Ja Nej Totalt (Ja) 
0 tim 13% 87% 14
1-3 tim 43% 57% 45
3-5 tim 25% 75% 26

Kravupplevelse 
från vem? 

Mer 18% 82% 19
Total 104

 

Studietimmar 

Med svensk bakgrund Ja Nej Totalt (Ja) 
0 tim 14% 86% 38
1-3 tim 59% 41% 165
3-5 tim 17% 83% 46

Kravupplevelse 
från vem? 

Mer 11% 89% 31
Total 280

 
5. Hur mycket tid eleven lägger ner och var kraven kommer från 
 

Studietimmar 
Med utländsk bakgrund  0 tim 1-3 timmar 3-5 timmar Mer Totalt  

Mig själv 7% 37% 33% 23% 60 
Syskon 0% 50% 50% 0% 2 
Lärare 33% 33% 17% 17% 6 
Föräldrar 13% 65% 13% 9% 27 
Skolan 0% 0% 0% 100% 2 
Ingen 43% 57% 0% 0% 7 

Kravupplevelse 
från vem? 

   
Totalt 12 45 26 19 104 

 
Studietimmar 

Med svensk bakgrund  0 tim 1-3 timmar 3-5 timmar Mer Totalt 
Mig själv 9% 57% 19% 15% 149 
Syskon 25% 75% 0% 0% 4 
Lärare 4% 73% 16% 7% 30 
Föräldrar 26% 51% 18% 5% 57 
Skolan 11% 67% 11% 11% 19 
Ingen 25% 55% 10% 10% 20 

Kravupplevelse 
från vem? 

Annan 0% 50% 0% 50% 1 
Totalt 38 164 46 32 280 

 
 
 
 
 
 



7. Krav på högskolestudier 
 

Högskolestudier 

Med utländsk bakgrund Ja Nej Totalt (Ja) 
Mig själv 62% 48% 58
Syskon 2% 98% 2
Lärare 6% 94% 6
Föräldrar 22% 78% 23
Skolan 2% 98% 2

Kravupplevelse 
från vem? 

Ingen 6% 94% 6
Total 97 7 104/97

 

Högskolestudier 

Med svensk bakgrund Ja Nej Total (Ja) 
Mig själv 55% 44% 116
Syskon 1& 99% 3
Lärare 9% 91% 20
Föräldrar 21% 78% 45
Skolan 6% 94% 13
Ingen 7% 95% 14

Kravupplevelse 
från vem? 

Annan 1% 99% 1
Total 212 68 280/212

 
9. Krav och stöd 
 
 Kravupplevelse från vem?   
 Sig själv Syskon Lärare Föräldrar Skolan Ingen Annan Totalt 
Stöd 
Föräldrar 

Utländska 70% 47 0% 24% 2% 4% 0% 47

  Svenska 54% 3% 7% 24% 7% 5% 0% 153
Stöd Syskon Utländska 70% 20 0% 20% 0% 5% 0% 20
  Svenska 36% 7% 21% 36% 0% 0% 0% 14
Stöd Vänner Utländska 67% 15 0% 27% 0% 0% 0% 15
  Svenska 69% 0% 12% 13% 4% 1% 1% 68
Stöd Studie- 
vägledare 

Utländska 0% 1 0% 100% 0% 0% 0% 1

  Svenska 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 1
Stöd Lärare Utländska 45% 22 18% 27% 5% 5% 0% 22
  Svenska 58% 0% 6% 15% 15% 6% 0% 34
Stöd Ingen Utländska 58% 19 5% 21% 0% 16% 0% 19
  Svenska 50% 0% 13% 23% 7% 7% 0% 40
Stöd Annan Utländska 69% 16 6% 19% 0% 6% 0% 16
  Svenska 52% 0% 20% 20% 4% 4% 0% 25

 
 
 
 
 



10. Föräldrar med högre utbildning och vidarestudier 
I antal 

Med utländsk bakgrund 
Föräldrar med högre 

utbildning Totalt (Ja) 

  Ja Nej   
 Läsa vidare 51 46 97
  Ej läsa vidare 2 5 7
Total 104

 

Med svensk bakgrund 
Föräldrar med högre 

utbildning Totalt (Ja) 

  Ja Nej   
 Läsa vidare 122 90 212
  Ej läsa vidare 24 40 68
Total 280

 
 
11. Elever som valt att läsa på universitet eller högskola och när de ska börja 
 

När läsa vidare? 

 Direkt Senare Totalt 
Utländsk bakgrund 43% 57% 97  
Svensk bakgrund 20% 80% 212 

Totalt 84 225 309 

 
15. Påverkan och krav 
 
 Vem påverkar valet av utbildning? Total 

 Med utländsk bakgrund Pappa Mamma Syskon Vänner Lärare Ingen Annan   
Kravupplevelse 
från vem? 

Mig själv 33% 17% 2% 3% 0% 36% 9% 58

  Syskon 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 2
  Lärare 33% 0% 0% 0% 0% 50% 17% 6
  Föräldrar 46% 5% 5% 5% 9% 27% 3% 22
  Skolan 0% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 2
  Ingen 0% 29% 0% 0% 0% 57% 14% 7
Total 31 14 3 4 2 35 8 97

 
 Vem påverkar valet av utbildning? Total 

 Med svensk bakgrund Pappa Mamma Syskon Vänner Lärare Ingen Annan   
Kravupplevelse 
från vem? 

Mig själv 21% 12% 3% 4% 1% 51% 9% 116

  Syskon 67% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 3
  Lärare 10% 10% 0% 15% 0% 50% 15% 20
  Föräldrar 29% 4% 0% 4% 0% 53% 9% 45
  Skolan 23% 0% 8% 8% 0% 54% 8% 13
  Ingen 7% 0% 0% 7% 0% 86% 0% 14
 Annan 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 1
Total 45 19 4 13 1 112 8 212



21. Korstabell mellan det viktigaste faktorerna och vad som oroar mest 
 

 Vad oroar mest med högre studier? Total 

 Med utländsk bakgrund 

Det 
akademiska 

språket 
Svårighets 

graden 

Inte få 
några 
vänner Ekonomi 

Att vara borta 
från familjen Annat   

Vilken faktor är 
viktig vid val av 
universitet? 

Närhet till familjen 
11% 64% 3% 8% 11% 8% 36

  Vänner 29% 57% 0% 0% 0% 14% 7
  Boende 14% 14% 0% 43% 29% 0% 7
  Kursutbudet 23% 64% 0% 5% 9% 0% 22
  Staden 0% 60% 0% 10% 30% 0% 10
  Lärare 0% 100% 0% 0% 0% 0% 1
  Annat 7% 71% 0% 7% 0% 14% 14
Total 13 59 1 9 11 4 97

 

 Vad oroar mest med högre studier? Total 

Med svensk bakgrund 

Det 
akademiska 

språket 
Svårighets 

graden 
Inte få några 

vänner Ekonomi 
Att vara borta 
från familjen Annat   

Vilken faktor är 
viktig vid val av 
universitet? 

Närhet till familjen 
7% 53% 4% 21% 11% 4% 28

  Vänner 0% 37% 37% 13% 0% 13% 8
  Boende 0% 42% 0% 26% 16% 16% 19
  Kursutbudet 11% 58% 3% 24% 3% 10% 117
  Staden 5% 85% 0% 5% 5% 0% 20
  Lärare 0% 67% 0% 33% 0% 0% 3
  Annat 12% 29% 6% 12% 12% 29% 17
Total 7 118 8 44 13 22 212

 


