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1. INLEDNING 

Föreliggande rapport är den första i en serie rapporter rörande forskningsprojektet "Universi

tetsmiljö, studieeffektivitet och politisk aktivitet" vilket bedrivs vid sociologiska institu

tionen vid Umeå universitet. Projektet utgörs av en panelundersökning av de nyinskrivna studenterna 

vid Umeå universitet och högskolor höstterminen 1970. Syftet med denna rapport är flerfaldigt: 

a) att kortfattat presentera undersökningens syfte, uppläggning, urval och datainsamling, 

b) att introducera läsaren i materialet genom att presentera vissa karakteristika hos de nyin

skrivna och deras tillstånd i samband med första undersökningstillfället, 

c) att själva få en startpunkt och plattform för den fortsatta bearbetningen och analysen av 

materialet. 

Beskrivningen av tillståndet vid första undersökningstillfället är i vissa fall kompletterad med 

data som avser att belysa populationens utveckling och bakgrund före första undersökningstill

fället. Dessutom presenteras några jämförelsedata i avsikt att se huruvida vår undersöknings-

population avviker från andra studentpopulationer. Data presenteras i tabeller i form av kors-

tabuleringår och tabellkommentarerna är i många fall knapphändiga. Anledningen till detta är 

att tabellkommentarerna mera är tänkta att peka ut skillnader och tendenser i materialet än 

att vara något slag av en första analys. I många stycken talar också tabellerna för sig själva. 

1.1. Undersökningens syfte 

Uppslaget till detta projekt kom genom de ofta framförda åsikterna, att vänsterstudenterna till 

övervägande del rekryteras ur borgerliga miljöer och att den s.k. studentrevolten skulle vara 

i huvudsak ett uttryck för generationsmotsättningar. Vid närmare granskning av andras och egna 

data visade sig dessa åsikter ha ett svagt underlag (Korpi 1969"̂ ). Utifrån en del undersökningar 

om politisk aktivitet bland studenter och vissa resonemang om universitetsmiljöns inverkan, t ex 

den intellektuella miljöns och speciellt vissa studieinriktningars främjande av radikala åsikter, 

såg vi det som väsentligt och nödvändigt att göra en undersökning som skulle kartlägga hela den 

utveckling de studerande genomgår under universitetstiden och därvid ta hänsyn till så många fak

torer som möjligt. Detta för att kunna kartlägga socialisationsprocessen vid universitetet. 

Med undantag av några undersökningar har de flesta nöjt sig dels med tvärsnittsdata och dels med 

ett urval ur hela Studentpopulationen, vilket klart begränsat möjligheterna att uttala sig om 

universitetsmiljöns inverkan på utvecklandet av t ex yrkesinriktning och politiska sympatier. 

Undersökningens målsättning är att belysa hur studenternas totala miljö och särskilt universitets

miljön påverkar och kanaliserar deras attityder och aktiviteter framför allt i fråga om studier 

och politik. I denna allmänna målsättningsformulering ligger: 

1) att beskriva studenternas sociala och ekonomiska situation och de förändringar denna genom

går under de första studieåren, 

1) Korpi, "Vänsterstudenterna - barn av borgare eller proletariat?". Sociologisk Forskning, nr 4- 1969. 
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2) att söka förklara studenternas attityder och aktiviteter (handlande) med hänsyn tagen till 

a) deras sociala och ekonomiska situation, 

b) universitetsmiljön och förändringar i denna, 

c) förhållanden på samhällsnivå och förändringar i dessa. 

Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen framgår av PM nr 1 av den 21/4 1970. Till denna 

teoretiska ram blir det anledning att återkomma i senare rapporter. Avsikten är kort sagt att 

få en enhetlig och sammanhängande bild av den utveckling som de studerande genomgår under de första 

universitetsåren, vad de påverkas av och hur de i sin tur påverkar universitet och universitets

miljö genom sina aktiviteter. Därför är undersökningen upplagd som en panelunder sökning med första 

observationstillfället i samband med inskrivningen när de nyinskrivna studenterna ännu inte hun

nit direkt påverkas av universitetsmiljön. Detta ger möjligheter att bättre belysa den inverkan 

som universitetsmiljön har på de studerande och de förändringar dessa genomgår. 

Data insamlades under huvudrubrikerna Studer och studieplaner, Framtidsplaner, Politik och sam

hällsförhållanden , Studiefinansiering, Bakgrund och uppväxtmiljö, Fritid m.m. Detta ger underlag 

för en beskrivning av studenternas studieinriktning, studiemotivation, ekonomiska situation, po.-

litiska sympatier, kunskaper om vissa samhällsförhållanden, fritidsintressen osv. Deras situation 

vid universitetet belyses ytterligare genom data om deras ekonomiska, sociala och politiska familje

bakgrund, deras relationer till föräldrarna, deras tidigare studier och politiska utveckling. 

I föreliggande rapport redovisas delar av detta omfattande datamaterial från första undersöknings

tillfället r Avsikten är att ge en beskrivning av de nyinskrivna studenternas tillstånd vid in

skrivningen till universitet/högskola med avseende på vissa centrala variabler. Förutom data om 

de nyinskrivna vid själva inskrivningen redovisas en del data om deras sociala bakgrund och tidi

gare erfarenheter vilka är nödvändiga för att förstå deras situation vid universitetet. 

Denna beskrivning av läget vid bördan av höstterminen 1970 kommer sedan att tillsammans med det 

övriga materialet från första undersökningstillfället att användas som utgångspunkt för analysen 

av vad som händer studenterna under första och sedan andra året vid universitet/högskola. Särskilt 

intresse commer därvid att ägnas åt deras politiska åsiktsutveckling och politiska engagemang. 

Deras förhållande till studierna, framtida yrkesverksamhet och allmänna värderingar kommer också 

att ges ett visst utrymme. 

Vid sidan av panelundersökningen, vars andra våg inföll i slutet av vårterminen 1971 och vars 

tredje våg kommer i slutet av vårterminen 1972, kommer en översiktlig beskrivning av universitets

miljön i Umeå att göras. Denna beskrivning av miljön gäller i första hand läsåren 197 0-71 och 

1971-72 ( dvs de år panelen studeras) och kommer att inbegripa föreningsliv, studentbostäder, 

förhållanden vid institutionerna etc, och de förändringar som sker i denna miljö under den stu

derade perioden. Dessutom kommer viktigare händelser i regionen och det svenska samhället i stort 

att registreras och förhoppningsvis att kunna sättas i samband med lokala skeenden och studenternas 

utveckling. 

1.2. Urval och datainsamling 

En stor del av underlaget till denna undersökning utgöres av en panelstudie med tre datainsamlings-

tillfällen. Här redogörs i det följande för: 

-a) urvalet av de i undersökningen ingående individerna, 

b) datainsamlingsproceduren vid första panelvågen. 
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Under sökning sgruppen består av alla studerande vid universitet och högskolor i Umeå, som skrevs 

in vid universitet/högskola under tidsperioden 24/8 - 9/9 1970 och som tidigare ej varit inskrivna 

vid universitet/högskola. Undersökningsgruppen avgränsades så att 

a) inga utländska medborgare ingår, 

b) födelseåret är 194-0 eller senare, 

c) inskrivningsdatum inföll under ovan nämnda tidsperiod, 

d) studieorten var Umeå. 

Orsakerna till denna avgränsning är följande: 

a) Vi vill undvika språkproblem."̂  

b) Aider s spridningen bör minimeras så att gruppen blir så homogen som möjligt map åldersvariabeln. 

En stor variation i ålder innebär att även erfarenheterna före universitetsstudierna kommer 

att uppvisa en stor variation, vilket inte är önskvärt då materialet är alldeles för litet för 

att möjliggöra en vettig analys med hänsyn tagen till upplevelser före inskrivningen. 

c) En anledning till tidsavgränsningen är de praktiska problemen, vilka består i att fortlöpande 

dela ut formulär till folk och därigenom försena bearbetningen i olika avseenden, en annan och 

viktigare orsak är den att de svar som vi erhöll vid den första enkäten skall utgöra ett slags 

utgångstillstånd, vilket karakteriseras av att de studerande inte hade någon erfarenhet av uni

versitetsmiljön. 

d) De som studerar i Sundsvall och Luleå skrivs också in vid Umeå universitet, men av praktiska 

skäl kan dessa studerande ej medtas i undersökningen. Man kunde tänka sig att använda dessa 

som jämförelsegrupp med avsikt att försöka uppskatta universitetsmiljöns inverkan i olika av

seenden på ett mer ingående sätt, men dels är antalet studerande i Sundsvall respektive Luleå 

för litet, dels är våra möjligheter att kontrollera motsvarande miljövariabler begränsade. 

Datainsamlingen skedde dels i samband med det "ordinarie" inskrivningstillfället, 24/8 - 1/9, 

dels i samband med inskrivningen till universitetet som från den 2/9 skedde i utbildnings

avdelningens lokaler för de studerande som inte av skilda anledningar skrivits in under den 

"ordinarie" tiden. 

Under den första perioden utdelades 1269 frågeformulär som omfattade totalt 134 frågor. Inskriv

ningen skedde i kårhuset, Universum. Inskrivningsproceduren illustreras i Fig 1. Där framgår 

att varje studerande passerade en rad skilda "stationer" där den sista var "vår" station. Vakt

mästare såg till att de studerande gick rätt väg. Vid vår station var 2-3 personer sysselsatta 

med formulärutdelning och presentation av undersökningen. Dessa var försedda med en datalista 

över alla förhandsanmälda individer. Listan innehöll förutom uppgift om namn, även uppgifter om 

personnummer, linjeval och om man avsåg att studera hel- eller halvtid. Listan var uppställd efter 

personnummer. I samband med att fotografen fick legitimationskortet läste denne upp personnumret 

och namnet på ifrågavarande individ. Den som satt med datalistorna sökte rätt på individen, an

tecknade kodnumret från de kodnummer för sedda formulären bredvid individens personnummer och namn. 

I de fall de inskrivna ej var förhand sanmälda eller fanns på datalistan antecknades uppgifter 

om personnummer, kodnummer, namn, adress, utbildningslinje samt uppgiften om de avsåg att studera 

på hel- eller halvtid. Eftersom vi saknade de förhandsanmäldas studieadresser vidtalades bank

tjänstemannen (se Fig 1) att göra anteckningar om personnummer och angivna studieadresser, av 

vilka banken erhöll en kopia vid kvittering av betalda avgifter. Undersökningen presenterades 

muntligt för enskilda eller små grupper av studerande och samtidigt vidtalades dessa att fylla 

i formuläret och skicka det till oss, helst samma dag, eller så snart som möjligt. 

1) En separat studie av utländska studerande och deras speciella problem planeras f n av utbild
ningsavdelningen vid Umeå universitet. 
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INGÄNG TILL INSKRIVNINGS
FÖRRÄTTNINGEN 

Inskrivning 
vid Umeå 
studentkår 

Inskrivning 
vid 
universitetet" 

Legitimations-
kort ifylles 
av kår
funktionärer 

Undersökning* n Fotograf Bank 

Fig 1 Schematisk bild av inskrivningsproceduren, vid det ordinarie inskrivningstillfället. 

Under perioden 2/9 - 9/9 skedde inskrivningen vid universitetet på utbildningsavdelningen, 

i förvaltningsbyggnaden. Formulär delades ut genom en tjänstemans försorg till de 16 studerande 

som skrevs in under denna tid. Den siste som fick ett frågeformulär skrevs in den 7/9. Samma 

information togs in om dessa studerande som om de tidigare inskrivna. 

På kvällen den 28/8, efter den ordinarie inskrivningen, skrevs lärarhögskolans studerande in 

vid studentkåren?""benna inskrivning skedde i lärarhögskolans lokaler, men utdelningen av formu

lären fc jde samma mönster som vid den ordinarie inskrivningen. 

1.3. Bortfallet 

Vid datainsamlingstillfället (se ovan) erhöll sammanlagt 1285 personer ett frågeformulär. Av 

dessa 1285 visade sig tre (av vilka två besvarade formuläret) ha läst vid universitet tidigare 

och en alltför gammal för att rättvisande kunna besvara flera av frågorna i formuläret. Dessa 

fyra utgår därmed ur undersökningspopulationen. Ytterligare en reducering får göras eftersom 

ett antal (40 st) utländska studerande erhöll formulär trots att de inte skulle ha haft något. 

De personer som är födda 1939 och tidigare och alltså inte tillhör panelen (se ovan om urvalet) 

ingår däremot i redovisningen av tvärsnittsdata från första panelomgången. (Därmed klassifi

ceras här personer som är födda 1939 och tidigare som bortfall). 

En noggrannare analys av bortfallet från varje panelomgång är planerad, inte bara för den 

statistiska analysens skull utan för att bortfallet i sig är intressant i en undersökning som 

denna (bortfallet består i många fall av studieavbrott). Siffrorna som här presenteras rörande 

bortfallet får därför betraktas som preliminära. Så vet vi t ex inte med säkerhet om någon i 

det här redovisade bortfallet tidigare läst vid universitet/högskola eller hur många som aldrig 

påbörjade studier i Umeå och alltså inte skall ingå i panelen. I och med detta avstår vi tills 

vidare från att uttala oss om bortfallets eventuella effekt på undersökningsresultaten. 

1) Lärarhögskolans och socialhögskolans elever skriver ej in sig vid universitetet men väl 
vid studentkåren. 



Här nedan redovisas först bortfallets storlek, vidare hur bortfallet fördelar sig på variablerna 

kön, ålder, fakultet/högskola och utbildningslinje vid filosofisk fakultet. Dessa variabler är 

kända hos bortfallet genom föranmälning si i storna och de anteckningar som gjordes i samband med 

utdelandet av formulär. Dessa fördelningar jämförs med fördelningarna på samma variabler i svarande

gruppen och hur fördelningarna skulle ha sett ut om vi inte hade haft något bortfall. Därefter 

redovisas hur stor andel av varje kategori inom de nämnda variablerna som besvarat formuläret. 

Tabell 1.1: Bruttobortfallets storlek jämfört med svarandegruppen. Absoluta och relativa frekvenser. 

Antal Procent 

Svarande 1098 88,5 

Bruttobortfall 143 11,5 

Total undersöknings- 1241 100,0 
population 

Tabell 1.2: Bortfall, svarande och total undersökningspopulation uppdelat på kön. Absoluta och rela

tiva frekvenser. 

Bortfall Svarande Totalt 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Män 85 59,4 630 57,4 715 57,6 

Kvinnor 57 39,9 468 42,6 525 42,3 

Ej identifi
erade . 1 0,7 1 0,1 

Summa 143 100,0 1098 100,0 1241 100,0 

Männens andel av bortfallet är som synes något större än deras andel av svarandegruppen, medan 

motsatt förhållande gäller för kvinnorna. Fördelningen i svarandegruppen avviker dock föga från 

den fördelning som skulle ha blivit fallet om något bortfall ej funnits. 

Tabell 1.3: Bortfall svarande och total undersökningspopulation uppdelat på ålder. Absoluta och 

relativa frekvenser. 

Bortfall Svarande Totalt 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

19 år o yngre 29 20,3 434 39,5 463 37,3 
20 år 32 22,4 265 24,1 297 23,9 
21 år 22 15,4 142 12,9 164 13,2 
22 år 14 9,8 77 7,0 91 7,3 
23 år 15 10,5 34 3,1 49 4,0 
24 år 6 4,2 26 2,4 32 2,6 
25 år 7 4,9 21 1,9 28 2,3 
26 år o äldre 17 11,9 99 9,0 116 9,4 
Ej identifierade 1 0,7 1 0,1 

Summa 143 100,1 1098 99,9 1241 100,1 
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•Bortfallets åldersfördelning avviker påtagligt från svarandegruppens. Särskilt gäller detta an

delarna 19-år ingår och yngre samt 23-åringår, där den yngsta åldersgruppen svarar för en betydligt 

mindre andel av bortfallet än av svarandegruppen, medan 23-åringarna har en betydligt större an

del av bortfallet än av svarandegruppen. Överhuvudtaget är åldern något högre i bortfallet än i 

svarandegruppen. 

Tabell 1.4: Bortfall, svarande och total undersökningspopulation uppdelat på fakultet/högskola. 
Absoluta och relativa frekvenser. 

Bortfall Svarande Totalt 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Humanistisk 22 15,4 174 15,9 196 15,8 
Samhäll svet. 58 40,6 508 46,3 566 45,6 
Hat.nat.vet. 33 23,1 245 22,3 278 22,4 
Medicinsk 4 2,8 16 1,5 20 1,6 
Odontologisk 1 0,7 13 1,2 14 1,1 
Soc ialhögskolan 2 1,4 74 6,7 76 6,1 
Lärarhögskolan 14 9,8 65 5,9 79 6,4 
Ej uppgift 8 5,6 3 0,3 11 0,9 
Ej identifierade 1 0,7 1 0,1 

Summa 143 100,1 1098 100,1 1241 100,0 

Samhällsvetenskapliga fakulteten och socialhögskolan svarar för en avsevärt mindre andel av bort

fallet än av svarandegruppen. Lärarhögskolan svarar däremot för en större andel av bortfallet än 

av svarandegruppen. Skillnaderna är mindre påtagliga när man jämför svarandegruppens fördelning 

på fakultet/högskola med den totala fördelningen, dvs den fördelning som skulle ha rått under ideala 

förhållanden med inget bortfall alls. 

Tabell 1.5: Bortfall, svarande och total under sökningspopulat ion uppdelat på utbildningslinjer 

vid filosofisk fakultet̂ .̂ Absoluta och relativa frekvenser. 

Utbildni gs-
Bortfall Svarande Totalt 

Utbildni gs-
Bortfall 

linje Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

1 25 20,7 186 20,0 211 20,1 
2 5 4,1 30 3,2 35 3,3 
3 1 0,8 14 1,5 15 1,4 
4 1 0,8 15 1,6 16 1,5 
5 8 6,6 58 6,2 65 6,2 
6 21 17,4 212 22,8 233 22,2 
7 5 4,1 23 2,5 28 2,7 
8 16 13,2 107 11,5 123 11,7 
9 4 3,3 33 3,6 37 3,5 
10 8 6,6 75 8,1 83 7,9 
11 5 4,1 15 1,6 20 1,9 
12 4 3,3 16 1,7 20 1,9 
13 1 0,8 36 3,9 37 3,5 
17 1 0,8 13 1,4 14 1,3 
Sär sk. utb.-
linje/kcmb. 

105 10,0 utbildn. 15 12,4 90 9,7 105 10,0 
Ej uppgift 1 0,8 7 0,8 9 0,9 

Summa 121 99,8 930 100,1 1051 100,1 

1) Häri ingår endast humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig fakultet. 
Därav de lägre totalsummorna än i Tabell 1.4. 
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Den utbildningslinje vars respektive andelar av bortfall och svarandegrupp uppvisar största 

skillnaden är utbildningslinje 6 som svarar för en mindre del av bortfallet än av svarande-

gruppen. Utbildningslinjerna 2,7,8,11,12 och särskild utbildningslinje har alla större an

delar av bortfallet än av svarandegruppen. Skillnaderna mellan den "bortfallslösa" fördelningen 

och fördelningen i svarandegruppen är emellertid små. Den största differensen mellan de respek

tive andelarna överstiger inte en procentenhet. 

Tabell 1.6: Andelen svarande bland män och kvinnor. 

Antal svarande Procent Totalt 

Män 630 88,1 715 

Kvinnor 468 89,1 525 

Skillnaden i svarsbenägenhet mellan män och kvinnor är liten. Deras respektive andelar avviker 

föga från den totala svarsandelen. (88,5%). 

Tabell 1.7: Andelen svarande i de olika ålderskategorierna. 

Antal svarande Procent Totalt 

19 år o yngre 434 93,7 463 
20 år 265 89,2 297 
21 år 142 86,6 164 
22 år 77 84,6 91 
23 år 34 69,4 49 
24 år 26 81,3 32 
25 år 21 75,0 28 
26 år o äldre 99 85,3 116 

Som synes sjunker andelen svarande från att vara högst bland 19-åringarna till att bli lägst bland 

2 3-år ingår na och sedan åter stiga något. Av 2 3-år ingår na är det endast 69% som besvarat formuläret. 

Tabell 1.8: Andelen svarande vid de olika fakulteterna/högskolorna. 

Antal svarande Procent Totalt 

Humanistisk 174 87,0 200 
Samhällsvet. 508 90,4 562 
Mat.-nat.vet. 245 88,1 278 
Medicinsk 16 80,0 20 
Odontologisk 13 92,9 14 
Socialhögsk. 74 97,4 76 
Lär ar hög sk. 65 82,3 79 

Lärarkandidaterna och medicinarna har den lägsta svarsbenägenheten relativt sett (82% respektive 

80%). I övrigt ligger svarsbenägenheten strax under eller över den totala svarsandelen. 
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Tabell 1.9: Andelen svarande vid utbildningslinjerna vid filosofisk fakultet. 

Utbildning s-
•; linje 

Antal svarande Procent Totalt 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

186 
30 
14 
15 
58 
212 
23 
107 
33 
75 
15 
16 
36 
13 

85.7 
93.3 
93.8 
89,2 
91.0 
82.1 
87,0 
89.2 
90.4 
75,0 
80,0 
97.3 
92,7 

8 8 , 2  211 
35 
15 
16 
65 
233 
28 
123 
37 
83 
20 
20 
37 
14 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
17 
Särskild utbild
ningslinje 90 85,7 105 

De lägsta svarsandelarna finns vid utbildningslinjerna 7,11 och 12. De flesta utbildningslinjerna 

har emellertid svarsandelar som ligger i närheten av eller betydligt över den totala svarsandelen. 

De i många fall låga absoluta talen innebär doçk att man får vara varsam vid värderingen av vissa 

procent s if fror s betydelse. 

Sammanfattningsvis kan man säga att bortfallet fpga skiljer sig från svarandegruppen ifråga om de 

hos bortfallet kända variablerna, utom vad gäller ålder. Vid jämförelsen mellan svarandegruppen 

och den totala undersökningsgruppen är skillnaderna ännu mindre (även vad gäller ålder). Även om 

man aldrig får underskatta betydelsen av ett bortfall, så är vi benägna att utifrån vad vi idag 

vet om bortfallet bedöma det som ett mindre allvarligt problem. 
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2. NÅGRA BAKGRUNDSDATA 

2.1. Individdata 

Av undersökningsgruppens 1241 individer, har, som vi ovan sett, 1098 besvarat formuläret. Av dessa 

1098 individer är 630 män och 468 kvinnor, dvs 57% män och 43% kvinnor. För att se om könsför

delningen i Umeå liknar könsfördelningen vid de andra lärosätena kan vi studera Tabell 2.1. och 

Tabell 2.2. 

Tabell 2.1: Nyinskrivna vid filosofisk fakultet vid de olika lärosätena per den 15 september 1970 

uppdelat på kön. Procentuell fördelning. 

Uppsala Lund Göteborg Stockholm Umeå Samtliga"̂  

Män 57 60 61 54 60 59 

Kvinnor 43 40 39 46 40 41 

Summa 100 100 100 100 100 100 

(N) 1485 2370 3332 3633 1213 14249 

Källa: SCB, Tabellerna 4B och 4C (ej publicerade) hörande till Statistiska meddelanden nr U 1971:3. 
Nyinskrivningar efter utbildningslinjer vid filosofisk fakultet höstterminen 1970 per den 
15 september. 

Tabell 2.1. gäller alltså endast filosofisk fakultet. I vårt material är könsfördelningen på filo

sofisk fakultet 62% män och 38% kvinnor. Vid samtliga lärosäten överväger männens andel av de nyin

skrivna. Skillnaderna mellan lärosätena är heller inte särskilt stora och Umeå intar ingen sär

ställning med avseende på könsfördelningen. (I vårt material är dock männen något överrepresenterade 

i förhållande till SCB:s siffror. Det bör dock påpekas att SCB:s siffror inte är direkt jämförbara 

med våra. Se vidare nedan.) 

Tabell 2.2: Samtliga nyinskrivna höstterminen 1970 vid universiteten och socialhögskolorna vid de 
2 )  

olika lärosätena uppdelat pa kön. Procentuell fördelning. 

Uppsala Lund Göteborg Stockholm Umeå Samtliga 

Män 59 61 59 56 59 60 

Kvinnor 41 39 41 44 41 40 

Summa 100 100 100 100 100 100 

(N) 3453 3364 3639 4284 1577 17328 

Källa: SCB, Statistiska meddelanden nr U 1971:25. Nyinskrivna och närvarande studerande samt 
examina vid universitet och högskolor höstterminen 1970, Tabell 2 ( netto s iffror ). 

I vårt material är fördelningen, sedan lärarhögskolan dragits ifrån, 60% män och 40% kvinnor. 

Vid lärarhögskolan är det kvinnliga inslaget stort, 83% av samtliga lärarkandidater, varför män

nens övervikt blir något mindre när lärarhögskolan räknas med. 

1) Häri ingår även filialerna i Karlstad, Växjö och Örebro samt Linköping. 

2) I SCB: s material finns endast ämneslärarutbildningen vid lärarhögskolorna redovisad. De som 
går på denna utbildning är inte "Nyinskrivna" och har därför inte tagits med i tabellen. 
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Tendensen är emellertid tydlig, männen utgör ca 60% och kvinnorna ca 40% av de nyinskrivna vid 

universitet och högskolor höstterminen 1970. Vi kan därmed konstatera att de nyinskrivna i Umeå 

i detta avseende inte avviker från övriga motsvarande studentpopulationer 

Vid en fortsatt jämförelse av Umeå studenterna med andra studentpopulationer är ålder en lämplig 

variabel eftersom den förekommer i den offentliga statistiken.. I fråga om åldersvariabeln är jäm

förelserna inte på samma sätt lätta att göra som när det gäller kön eftersom SCB använder sig av 

en mycket grov åldersgruppering (24 år och yngre, 25-47 år samt 48 år och äldre, en i det här 

sammanhanget mycket olämplig åldersgruppering). I Tabell 2.3. har vi dock sammanställt ålders

fördelningen vid de allmänna utbildningslinjerna vid fil. fak. för att se om Umeå studenterna skiljer 

sig från de övriga studentpopulationerna. Anledningen till att vi i tabellen inte tar med särskild 

utbildningslinje beror på att vi i jämförelse med SCB:s Umeåsiffror har en kraftig underrepresentation 

av studerande vid särskild utbildningslinje. (Till denna fråga återkommer vi i avsnitt 3 om på

börjad utbildning). 

Tabell 2.3: Åldersfördelning endast allmänna utbildningslinjer vid fil fak och de olika läro

sätena. Procentuell fördelning. 

Uppsala Lund Göteborg Stockholm Umeå Samtliga 

$
 3-C

sl 

o yngre 86 87 92 81 88 87 

25 år o äldre 14 13 8 19 12 13 

Summa 100 100 100 100 100 100 

(N) 1081 1655 1919 2120 977 9383 

Källa: SCB, Tabell 4 A (ej publicerad) hörande till Statistiska meddelanden nr U 1971:3, Nyin-
skrivningar efter utbildningslinjer vid filosofisk fakultet höstterminen 1970 per den 15 
september. 

Åldersfördelningen i vår svarandegrupp är 91% 24 år och yngre samt 9% 25 år och äldre vid de all-
.  .  2 )  o  

männa utbildningslinjerna. Var undersökningsgrupp är något yngre än riksgenomsnittet och samtliga 

lärosäten utom Göteborg. Emellertid är SCB:s åldersindelning alltför grov för att man skall kunna 

dra några vidare slutsatser om skillnader mellan de olika lärosätena. Eftersom ca 90% av de nyin

skrivna vid de allmänna utbildningslinjerna är 24 år och yngre hade det varit rinligare att t ex se 

om det finns någon skillnad mellan lärosätena när det gäller andelen nyinskrivna som är 19 respektive 

20 år, dvs de vanligaste åldrarna hos de nyinskrivna. Anledningen till att en sådan jämförelse skulle 

vara av intresse finner man i Tabell 2.4. Det visar sig att hela 40% av de nyinskrivna är 19 år och 

yngre medan 24% är 20 år. Detta är kanske inga anmärkningsvärda siffror, medan däremot åldersför

delningen efter kön innehåller intressanta skillnader. 

1) Enligt levnadsnivåundersökningen utgör männen 62% av de universitetsstuderande (Johansson S., 
Om levnadsnivåundersökningen, sid 91. Se vidare nedan.) 

2) I jämförelse med SCB:s Umeåsiffror är skillnaden så pass stor att vi vill påpeka att den inte 
beror på vårt bortfall. Den totala undersökningsgruppen (endast allm. utbildningslinjer) har 
samma åldersfördelning som svarandegruppen med den åldersindelning som SCB tillämpar. Sanno
likt beror skillnaden mellan SCB:s och våra siffror på åldersfördelningen hos dem som skrev in 
sig före det ordinarie inskrivningstillfället eller i Sundsvall och Luleå. En grov skattning 
utifrån föranmälningslistorna, där man kan lokalisera dem som skrev in sig före den ordinarie 
inskrivningen, ger vid handen att skillnaderna mellan SCB:s och våra siffror försvinner om SCB 
skulle ha redovisat enbart de som skrev in sig vid den ordinarie inskrivningen. (Observera dock 
att alla nyinskrivna inte var föranmälda.) Dvs skillnaden mellan SCB:s och våra siffror beror 
med stor sannolikhet på vår definition och begränsning av undersökningspopulationen. 
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Tabell 2.4: Åldersfördelning efter kön. Procentuell fördelning. 

Män Kvinnor Totalt 

19 år och yngre 29 54 40 
20 år 23 26 24 
21 år 16 8 13 
22 år 11 2 7 
23 år 5 1 3 
24 år 3 21) 2 
25  T 3 0 2 
26 år och äldre 10 7 9 

Summa 100 100 100 

(N) 630 468 1098 

Hela 54% av kvinnorna är 19 år eller yngre medan motsvarande åldersgrupps andel av männen ut

gör 29%. En del av förklaringen till detta ligger troligen i att männen gör sin värnplikt efter 

avslutade gymnasiestudier. Värnplikten kan emellertid inte vara hela förklaringen eftersom 27% 

av de nyinskrivna männen är 21-22 år mot 10% av kvinnorna. Vad vi här kan konstatera är i alla 

fall att kvinnorna i undersökningsgruppen påbörjat sina universitetsstudier i något lägre ålder 

än männen. 

Tabell 2.5: De nyinskrivnas civilstånd. Absoluta och relativa frekvenser. 

Antal Procent 

Ogifta 958 87 

Gifta eller samman
boende 129 12 

Uppgift saknas 11 1 

Summa 1098 100 

Tabell 2.6: De nyinskrivnas barnantal. Absoluta och relativa frekvenser. 

Antal Procent 

Inget barn 1018 93 

Ett barn 36 3 

Två eller flera 
barn. - 31 3 

Uppgift saknas 13 1 

Summa 1098 100 

Av de nyinskrivna är 12% gifta eller sammanboende och 6% har barn. Siffrorna föranleder inga 

speciella kommentarer. 

1) En nolla (0) i en tabellcell indikerar att det finns individer i denna cell. I detta fall 2 
stycken, vilket utgör 0,43%, dvs efter konventionell avrundning 0. Ett streck (-) i en cell 
indikerar att den är tom, dvs det finns ingen individ i denna cell. Denna regel gäller i 
fortsättningen i alla tabeller. 
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tabell 2.7: De nyinskrivnas tidigare utbildning. Absoluta och relativa frekvenser. 

Nya gymnasiet, linje: Antal Procent Enbart nya gymnasiet i % 

Hum 
Sh 
Ek 
Na 

156 
234 
119 
333 
34 
100 
110 
12 

14 
21 
11 
30 
3 
9 
10 
1 

18 
27 
14 
38 
4 1) 

Studentexamen 
Annan utbildning 
Uppgift saknas 

Summa 1098 99 101 

(N) 876 

De allra flesta, 79%, har betyg från sista årskursen i nya gymnasiet som grund för inskrivningen 

till universitet/högskola, 9% har studentbetyg från gamla gymnasiet och 10% har någon annan form 

av behörighet för högre studier. Den alldeles övervägande delen kommer således från nya gymnasiet 

och av dessa har de flesta läst vid naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig gren, 38% respek-

2.2. Social bakgrund 

Rekryteringen till högre studier med avseende på social bakgrund har varit och är mycket sned. 

Detta gäller också Umeå, men jämfört med riksgenomsnittet och de övriga lärosätena har rekry

teringen till Umeå universitet varit minst sned. Studenterna vid Umeå universitet kommer i mindre 

grad från hem med hög socioekonomisk ställning än studenterna vid de andra universiteten. Rekry

teringen sker ju också i första hand från norrlandslänen, där andelen i högre sociala skikt är 

mindre än i övriga delar av landet. 

Den konventionella socialgruppsindelningen är tyvärr inte oproblematisk, men utgör det enda genom

arbetade och använda mått som gör det möjligt att dels ge en sammanfattande bild av den sociala 

skiktningen i Sverige och dels tillåter och möjliggör jämförelser med andra undersökningar. Även 

om socialgruppsindelningen kritiserats för att vara gammalmodig och tagits ur bruk i den offentliga 
. o  . 3 )  

statistiken, så är, som Sten Johansson påpekat i Levnadsnivaundersökningen, den sociala struk

turen så pass oförändrad sedan socialgruppsindelningen en gång gjordes att den i det stora hela 

kan appliceras på material från slutet av 1960-talet. Vi vill inte heller avhända oss möjligheten 

att använda ett mått som ger en god bild av det sociala ursprung de studerande i vår undersökning 

har. 

1) I kategorin med studentexamen ingår sådana som gått på tekniskt gymnasium. 

2) Fördelningen av samtliga i riket med avgångsbetyg från årskurs 3 i nya gymnasiet vårterminen 1969 
var enligt SCB, Statistiska meddelanden nr U 1970:30 följande: Hum 20%, Sh 24%, Ek 14%, Na 25% 
och Te 17%. För vårterminen 1970 har vi inte haft någon statistik tillgänglig, men man kan an
ta att fördelningen i stort var likadan. Utifrån dessa siffror skulle man ha kunnat förvänta sig 
en betydligt mindre andel från naturvetenskaplig gren än vad som blev fallet. 

3) Johansson S. , Om levnadsnivåundersökningen. Utkast till kapitel 1 och 2 i betänkande om svenska 
folkets levnadsförhållanden. Stockholm 1970. 

tive 27% . ̂ 
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I huvudsak omfattar socialgrupp I företagsledare i näringslivet och högre tjänstemän inom den 

offentliga sektorn, socialgrupp II lägre tjänstemän och småföretagare samt socialgrupp III arbetare. 

(Det bör kanske påpekas att de universitetsstuderande själva klassificeras som socialgrupp I och 

vad vi här gör är alltså att klassificera dem efter deras ursprung, dvs med hjälp av faderns 

yrke. Socialgruppskodningen har i vår undersökning gjorts med en kod från SCB som är en modifi

ering av den kod som använts i den officiella valstatistiken och i stort densamma som använts 

av levnadsnivåundersökningen). 

Enligt levnadsnivåunder sökningen"̂ tillhör 7,8% av befolkningen i åldrarna 15-75 år socialgrupp I, 

34,7% socialgrupp II och 57,5% socialgrupp III. Andelen 20-29-åringar med studentexamen eller 

utbildning därutöver av samtliga 20-29-åringar i respektive socialgrupp var enligt levnadsnivå-
2 )  

undersökningen 45% i socialgrupp I, 12% i socialgrupp II och 7% i socialgrupp III. 

3) 
Studentekonomiska undersökningen gjorde en approximativ beräkning av antalet studerande fran 

de olika socialgrupperna som skrevs in vid universitet och högskolor höstterminen 1967 och rela-
? 

terade dessa siffror till antalet 19-åringar i respektive socialgrupp. Det visade sig då att 63% 

av 19-åringarna i socialgrupp I, 23% av 19-åringarna i socialgrupp II och endast 8% av 19-åringarna 

i socialgrupp III fortsätter till högre studier. 

4) 
Den sociala sammansättningen bland de nyinskrivna 1967 sag enligt studentekonomi ska undersökningen 

ut på följande sätt: 28% av de nyinskrivna kom från socialgrupp I, 52% från socialgrupp II och 20% 

från socialgrupp III. Siffrorna för Umeå var 11% från socialgrupp I, 60% från socialgrupp II och 

30% från socialgrupp III. Data från vår förundersökning i Umeå 196 9 ̂visade att ca 17% av de studerande 

hade sitt ursprung i socialgrupp I, 52% i socialgrupp II och 30% i socialgrupp III. (Siffrorna gäller 

samtliga och är baserade på skattningar av totala antalet från varje socialgrupp.) 

För att göra det hela något överskådligare har vi sammanställt data från studentekonomi ska under

sökningen (Swärd), levnadsnivåundersökningen (Johansson) och vår förundersökning (Korpi). 

Tabell 2.8: Universitetsstuderandes sociala sammansättning i Umeå och riket 1967, i riket 1968 

samt i Umeå 1969. Procentuell fördelning. 

1 . 

Nyinskrivna 
ht 67 i Umeå 
(Swärd) 

Nyinskrivna 
ht 67 i riket 
(Swärd) 

Samtliga 
stud. i 
riket 68 
(Johansson) 

Samtliga 
stud. i 
Umeå 69 
(Korpi) 

Socialgrupp I 11 28 (32)6) 40 17 

Socialgrupp II 60 52 (48) 37 52 

Socialgrupp III 30 20 (19) 23 30 

Källor: Swärd m fl, Studentekonomi ska undersökningen, sid 122 och sid 126. 
Johansson L., Utbildning - empirisk del, sid 87. Inkluderar även högskolorna. 
Korpi, Vänster studenterna - barn av borgare eller proletariat?, sid 286. Inkluderar även 
högskolorna. 

1) Johansson S., Om levnadsnivåundersökningen. Utkast till kapitel 1 och 2 i betänkande om svenska 
folkets levnadsförhållanden. Stockholm 1970. 

2) Johansson L., Utbildning - empirisk del. Utkast till kapitel 7 i betänkande om svenska folkets 
levnadsförhållanden. Stockholm 1971, sid 92. 

3) Swärd m fl, Studentekonomiska undersökningen 1968. Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 
stencil 1968, sid 136. 

4) a.a., sid 122. Endast universiteten. 

5) Korpi, Vänster studenterna - barn av borgare eller proletariat? Sociologisk Forskning, nr 4 1969, 
sid 286. 

6) Siffrorna inom parantes inkluderar även högskolorna. 



Tabell 2.9: Social sammansättning bland studerande vid Umeå universitet efter inskrivningsår vid 

Umeå universitet. Procentuell fördelning. 

HT 1964 HT 1965 HT 1966 HT 1967 Samtliga 

Socialgrupp I 10 22 13 11 14 

Socialgrupp II 67 49 61 60 59 

Socialgrupp III 23 28 25 30 27 

Källa: Swärd m fl, a.a., sid 126. 

Om man jämför dessa tidigare data rörande Umeå med våra egna (Tabell 2.10) verkar det ha skett 

en svag ökning av andelen studerande från socialgrupp I och en markant ökning av andelen studerande 

från socialgrupp III vid Umeå universitet. Vidare kan vi konstatera att Umeå mycket påtagligt 

skiljer sig från riksgenomsnittet när det gäller den sociala sammansättningen av de studerande. 

Om skillnaden är lika påtaglig nu som den var för några år sedan kan vi inte uttala oss om efter

som jämförbara data saknas. 

Tabell 2.10: De nyinskrivna männens och kvinnornas sociala sammansättning enligt faderns social

grupp st illhör ighet . Procentuell fördelning. 

Man Kvinnor Samtliga 

Socialgrupp I 16 14 15 

Socialgrupp II 37 43 40 

Socialgrupp III 46 41 44 

Uppgift saknas 2 2 2 

Summa 101 100 101 

(N) 630 468 1098 

Skillnaderna mellan män och kvinnor är störst med avseende på andelarna från socialgrupp II och III 

där andelen kvinnor från socialgrupp II är betydligt större än motsvarande andel män, medan för

hållandet är det motsatta när det gäller socialgrupp III. 

En ungefärlig uppskattning av den geografiska rekryteringen till Umeå universitet får man av Tabell 2.11 

Tabell 2.11: Hemortens avstånd från Umeå. Absoluta och relativa frekvenser. 

Antal Procent 

Umeå är hemort 154 14 
Högst 5 mil från Umeå 61 6 
6-15 mil från Umeå 248 23 
16-35 mil från Umeå 341 31 
Mer än 35 mil från 
Umeå. 290 26 
Uppgift saknas 4 0 

Summa 1098 100 
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Av tabellen ser man att 74% av de nyinskrivna rekryteras från ett geografiskt område inom 35 mil 

från Umeå. Av de övriga 26% kommer säkerligen även en stor del från norrlandslänen eftersom såväl 

Gävle som Kiruna ligger mer än 35 mil från Umeå. 

I vilken typ av ort bar Umeåstudenten 1970 vuxit upp, är han en produkt av stad eller landsbygd? 

Detta framgår av Tabell 2.12. 

Tabell 2.12: Huvudsaklig ortstyp innan fyllda 16 år. Absoluta och relativa frekvenser. 

Antal Procent 

Stockholm, Göteborg eller Malmö 29 2 
Annan stad eller köping 392 36 
Ett mindre samhälle 289 26 
På landsbygden 375 34 
Utanför Sverige 2 0 
Uppgift saknas 11 1 

Summa 1098 100 

Sextio procent har vuxit upp i ett mindre samhälle eller på landsbygden medan endast ett fåtal haft 

sin huvudsakliga uppväxttid i någon storstad. 

Hur skiljer sig de studerande med olika socialgruppsursprung åt med avseende på huvudsaklig uppväxt

ort? Vi har slagit ihop Stockholm, Göteborg och Maljnö med annan stad eller köping till en kategori 

och mindre samhälle med landsbygd till en annan kategori. 

Tabell 2.13: Huvudsaklig ortstyp efter faderns socialgrupp. Procentuell fördelning. 

Socialgrupp I Socialgrupp II Socialgrupp III Samtliga"̂  

Storstad och annan stad 
eller köping. 68 41 25 38 

Mindre samhälle och 
landsbygd. 31 58 74 61 

Uppgift saknas 11 11 

Summa 100 100 100 100 

(N) 164 434 479 1077 

Av de studerande från socialgrupp III har 74% haft sin huvudsakliga uppväxt i ett mindre samhälle 

eller på landsbygden jämfört med 31% av de studerande från socialgrupp I. Tjugofem procent av social

grupp III har vuxit upp i städer eller större samhällen mot 68% från socialgrupp I. Skillnaderna 

är påtagliga. 

Skillnaderna kvarstår om man från socialgrupp II tar bort dem vilkas fäder är bönder och från social

grupp III dem vilkas fäder är småbrukare. Detta kan vi se av Tabell 2.14. 

1) Häri ingår ej "uppgift saknas" för socialgrupp och uppvuxna i utlandet. 
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Tabell 2.14: Huvudsaklig ortstyp efter faderns socialgrupp, utom bönder och småbrukare. Procentu-t 

eli fördelning. 

Socialgrupp I Socialgrupp II Socialgrupp III Samtliga 

Storstad och annan 
stad eller köping. 68 45 32 44 

Mindre samhälle 
och landsbygd. 31 54 67 55 

Uppgift saknas 11 1 i 

Summa 100 100 100 100 

(N) 164 395 360 919 

Om man jämför de:nsom vuxit upp i storstad och annan stad eller köping med de- som vuxit upp i ett 

mindre samhälle eller på landsbygden med avseende på faderns inkomst 1969, får vi ytterligare 

belägg för skillnader i socioekonomisk ställning när det gäller dessa studenters uppväxtmiljö. 

Tabell 2.15: Faderns inkomst 1969 efter huvudsaklig ortstyp. Procentuell fördelning. 

Storstad och Mindre samhälle 
annan stad eller och landsbygd. Alla 
köping. 

Under 30 000 kr 29 55 45 
30 - 49 000 kr 32 22 26 
50 - 69 000 kr 14 3 7 
över 70 000 kr 9 2 5 
Vet ej 11 12 12 
Uppgift saknas 5 6 5 

Summa 100 100 100 
(N) 421 664 1085 

Av de som vuxit upp i mindre samhällen eller på landsbygden hade 55% av fäderna en inkomst under

stigande 30 000 kr 1969 jämfört med dem som vuxit upp i större samhällen där motsvarande andel är 

29%. Skillnaderna är ännu mer påtagliga när det gäller de högre inkomsttagarna: 23% av fäderna 

t ill dem som vuxit upp i större samhällen hade 1969 en inkomst över 50 000 kr endast 5% av fäderna 

till dem som vuxit upp i mindre samhällen eller på landsbygden. 

Ytterligare en aspekt på den geografiska och socioekonomiska rekryteringen är frågan om geografisk 

rörlighet. Vi har inga data om flyttning mellan olika ortstyper, medan vi däremot har uppgifter 

om antal bostadsorter innan fyllda 16 år, dvs hur många gånger studenterna i undersökningsgruppen 

flyttat innan de fyllde 16 år. Detta kan ge en antydan om stabiliteten i boendemiljön under upp

växttiden. 

Tabell 2.16: Antal flyttningar innan fyllda 16 år efter faderns socialgrupp. Procentuell fördelning. 

I II III Alla 

Aldrig flyttat 37 60 65 59 
Flyttat en gång 27 24 24 24 
Två gånger 16 8 6 8 
Tre gånger eller fler 19 7 4 8 
Uppgift saknas 1 1 1 1 

Summa 100 100 100 100 

(N) 164 434 481 1085 
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Nära 60% har aldrig flyttat under uppväxttiden. Andelen med fäder i socialgrupp III som aldrig 

flyttat är 65% medan motsvarande andel med fäder i socialgrupp I är 37%. Nitton procent av dem 

med fäder i socialgrupp I har flyttat tre eller fler gånger mot endast 4% av dem med fäder i 

socialgrupp III. Skillnaden mellan socialgrupp II och III är inte särskilt stor men socialgrupp II 

har flyttat något oftare än socialgrupp III. Det tycks vara så, att om man kommer från ett hem 

med högre socioekonomisk ställning desto oftare har man flyttat. 

Om man jämför dem som aldrig flyttat med dem som flyttat någon gång med avseende på faderns in

komst så kvarstår tendenserna. Av dem som aldrig flyttat under uppväxttiden hade 51% av fäderna 

år 1969 en inkomst understigande 30 000 kr mot 35% av fäderna till dem som flyttat någon gång. 

Endast 7% av den som aldrig flyttat hade fäder med en inkomst överstigande 50 000 kr mot 19% 

av dem som flyttat någon gång. 

Tabell 2.17: Faderns inkomst 1969 efter flyttningar före fyllda 16 år. Procentuell fördelning. 

Aldrig flyttat Flyttat någon gång 

Under 30 000 kr 51 35 
30 - 49 000 kr» 24 29 
50 - 69 000 kr 4 12 
över 70 000 kr 3 7 
Vet inte 12 12 
Uppgift saknas 6 5 

Summa 100 100. 
(N) 646 444 

Betydelsen av föräldrarnas utbildning för barnens egen utbildning har såväl diskuterats som dokumen

terats. I Tabell. 2.18 ser vi hur de nyinskrivna fördelar sig med avseende på faderns respektive 

moderns skolutbildning. 

Tabell 2.18: Faderns och moderns skolutbildning. Procentuell fördelning. 

Fadern Modern 

Folkskola, yrkesskola eller motsvarande 72 78 
Realskola eller motsvarande 9 12 
Gymnasium eller motsvarande 5 5 
Universitets- eller högskoleutbildning 7 2 
Annan utbildning, ex.vis seminarium 4 2 
Uppgift saknas 3 1 

Summa 100 100 
(N) 1098 1098 

Hela 72% av fäderna och 78% av mödrarna har enbart folkskola eller motsvarande och endast 7% 

respektive 2% har universitets- eller högskoleutbildning. Som väntat har mödrarna något lägre 

utbildning än fäderna. 



3 PÅBÖRJAD UTBILDNING 

3.1. Fakultet och utbildningslinje. Jämförelser med andra lärosäten. 

I det följande skall vi redovisa hur de nyinskrivna fördelar sig på de olika fakulteterna och 

socialhögskolan vid de olika lärosätena. Uppgifterna är hämtade från SCB:s utbildningsstatistik. 

I högermarginalen i tabellerna nedan (Tabell 3.1-4) återfinns fördelningen i vår svarandegrupp. 

Tabell 3.1: De nyinskrivnas fördelning på de olika fakulteterna och socialhögskolan"̂ vid de olika 

lärosätena. Procentuell fördelning. 

Uppsala Lund Göteborg Stockholm Umeå Alla2) Svarand* 

Hum. fak. (a) 35 30 23 30 16 27 17 
Samh.fak. (a) 43 47 56 49 50 51 49 
Mat.-nat.fak. (a) 17 16 15 14 21 16 24 
Med.fak. (b) 4 2 1 2 2 2 2 
Odont.fak. (b) - 1 1 1 1 1 1. 
Socialhögsk. (b) - 4 4 4 10 3 T 

Summa 99 100 100 100 100 100 100 

(N) 1553 2551 3550 3924 1386 15085 1030 

3) 

Källor: (a) SCB, Statistiska meddelanden U 1971:3, Nyinskrivningar efter utbildningslinjer vid 
filosofisk fakultet höstterminen 1970 per 15 september, Tabell 1. 

(b) SCB, Statistiska meddelanden U 1971:25, Nyinskrivna och närvarande studerande samt 
examina vid universitet och högskolor höstterminen 1970, Tabell 1, nettosiffror. 

I jämförelse med de andra lärosätena har Umeå den lägsta andelen studerande vid humanistisk fakul

tet, näst högsta andelen studerande vid samhällsvetenskapliga fakulteten samt högsta andelen studerande 

vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och socialhögskolan såväl enligt SCB som vårt material. 

Eftersom vi i vårt material har en mycket lägre andel studerande vid särskild utbildningslinje 

(se Tabell 3.3) än SCB redovisar för Umeå skall vi göra en jämförelse där endast studerande vid de 

allmänna utbildningslinjerna vid filosofisk fakultet är medtagna. 

Tabell 3.2: De nyinskrivna fördelade på de olika fakulteterna vid filosofisk fakultet vid de olika 

lärosätena. Endast allmänna utbildningslinjer. Procentuell fördelning. 

Uppsala Lund Göteborg Stockholm Umeå Alla Svarandegruppen 

Hum. fak. 35 31 25 29 19 28 19 
Samh.fak. 42 46 54 50 53 50 54 
Mat.-nat.fak. 23 23 21 21 28 22 28 

Summa 100 100 100 100 100 100 101 

(N) 1081 1655 1919 2127 977 9383 833 

Källa: SCB, Statistiska meddelanden U 1971:3, Tabell 1. 

1) Lärarhögskolan är ej med i tabellen eftersom vi ej haft tillgängliga siffror för lärarhög
skolornas mellanstadielärarutbildning. 

2) Inkluderar även Karlstad, Linköping, Växjö och Örebro. 

3) Genom vårt datainsamlingsförfarande har vi endast täckt av 58% (76 av 132 av de nyinskrivna 
vid socialhögskolan i Umeå. 
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Som vi ser är skillnaden mellan SCB:s Umeåsiffror och våra obetydlig när det gäller fördelningen 

på de olika fakulteterna för dem som läser vid de allmänna utbildningslinjerna. Humanistiska fakul

teten vid Umeå universitet är inte fullt utbyggd, vilket till en del förklarar den låga andelen 

studerande vid humanistisk fakultet. Hen, även an man på de andra lärosätena utesluter dem som 

läser vid utbildningslinjerna 1*4-16 (vilka hör till humanistiska fakulteten och saknas i Umeå,), 

kvarstår i stort förhållandet att humanistiska fakulteten är den näst största fakulteten utom 

vid Umeå universitet, där matematisk-naturvetenskapliga fakulteten intar denna position. 

Enligt SCB påbörjade 236 individer studier vid särskild utbildningslinje vid filosofisk fakultet 

vid Umeå universitet, medan vi i vår undersökningsgrupp endast har .105 individer (i svarande

gruppen 90). Eftersom skillnaden när det gäller de allmänna utbildningslinjerna är obetydlig 

(se nedan Tabell 3.4), så har troligtvis de studerande vid särskild utbildningslinje i större 

utsträckning än de andra skrivit in sig vid annan tidpunkt än den officiella registreringen eller 

på annan ort. (Umeå universitet svarar för den decentraliserade universitetsutbildningen i Sunds

vall och Luleå). 

I övrigt så kan vi av Tabell 3.3 se att andelen studerande vid särskild utbildningslinje i Umeå 

är betydligt mindre än vid de andra lärosätena och i förhållande till riksgenomsnittet. Intressant 

att notera är att hela 42% av de studerande i Göteborg och Stockholm valt att inte läsa vid de 

fasta utbildningslinjerna. 

Tabell 3.3: De nyin skrivna fördelade på allmänna utbildningslinjer och särskild utbildningslinje 

vid filosofisk fakultet vid de olika lärosätena. Procentuell fördelning. 

Allm. utb.linje 
Sär sk. utb. linje 

Uppsala Lund Göteborg Stockholm Umeå Alla Svarandegruppen 

73 
27 

70 
30 

58 
42 

58 
42 

81 
19 

66 
34 

90 
10 

Summa 

(N) 

100 

1485 

100 

2370 

100 

3332 

100 

3634 

100 100 

1213 14249 

100 

923 

Källa: SCB, Statistiska meddelanden nr U 1971:3, Tabell 1. 

Tabell 3.4: De nyinskrivna fördelade på utbildningslinjer vid filosofisk fakultet, hela landet 

och Umeå enligt SCB samt svarandegruppen. Procentuell fördelning. 

Hela landet Umeå Svarandeg 

1 17 23 22 
2 3 3 4 
3 3 2 2 
4 1 2 2 
5 5 8 7 
6 27 24 25 
7 2 3 3 
8 11 13 13 
9 3 4 4 
10 11 9 9 
11 3 2 2 
12 3 2 2 
13 5 4 4 
14 1 - -

15 2 - -

16 1 - -

17 3 1 2 

Summa 101 100 101 

(N) 9383 977 833 

Källa: SCB, Statistiska meddelanden nr U 1971:3, Tabell 1. 
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Vår totala undersökningsgrupp (och för vilka vi har uppgift) omfattar 937 individer på de all

männa utbildningslinjerna, dvs 40 färre än i SCB:s material. Fördelningen i den totala under

sökningsgruppen är likadan som svarandegruppens. 

Som synes är skillnaden mellan fördelningen i Umeå och fördelningen i hela landet störst när det 

gäller utbildningslinje 1. På de andra utbildningslinjerna är skillnaden aldrig större än två 

procentenheter. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de nyinskrivna studenterna i Umeå i större utsträckning än de 

nyinskrivna studenterna vid de andra lärosätena valt matematisk-naturvetenskaplig utbildning, 

men att utbildningsvalen i övrigt går i samma riktning. 

3.2. Val av utbildning och vissa bakgrundsfaktorer. 

Tabell 3.5: Fördelning av de nyinskrivna på fakultet/högskola efter kön. Procentuell fördelning. 

Män Kvinnor Alla 

Hum. fak. 9 25 16 
Samh.fak. 50 41 46 
Mat-nat.fak. 32 10 22 
Med.fak. 2 1 2 
Odont.fak. 1 1 1 
Socialhögsk. 4 11 7 
Lärarhögsk. 2 11 6 
Uppgift saknas 0 - 0 

Summa 100 100 100 

(N) 630 468 1098 

Som väntat skiljer sig fördelningarna på fakultet och högskola efter kön på ett markant sätt. 

Tjugofem procent av kvinnorna läser vid humanistisk fakultet mot 9% av männen medan 32% av männen 

läser vid matematisk-naturvetenskaplig fakultet mot 10% av kvinnorna. Därtill kommer att större 

andelar 11%) av kvinnorna läser vid socialhögskolan och lärarhögskolan än motsvarande andelar 

bland männen (4 respektive 2%). Som dessa siffror antyder dominerar männen vid samhällsveten

skaplig, matematisk-naturvetenskaplig, medicinsk och odontologisk fakultet. Detta kan vi se av 

Tabell 3.6. 

Tabell 3.6: Andelen män och kvinnor på de olika fakulteterna/högskolorna. Procentuell fördelnd 

Humanistisk Samhälls Matematisk- Medicinsk 
vetenskaplig naturvetenskaplig 

Män 32 62 81 (69)1} 

Kvinnor 67 38 19 (31) 

Summa 100 100 100 100 

(N) 174 508 245 16 

Odontologisk Social Lärarhögskolan Alla 
högskolan 

Män (62) 32 17 57 
Kvinnor (38) 68 83 43 

Summa 100 100 100 100 

(N) 13 74 65 1098 

1) Parentes omkring procent siffrorna innebär att vi vill göra läsaren uppmärksam på att bas
talet är litet. Om inte annat sägs kommer i fortsättningen parentes att sättas runt procent
tal som är baserade på ett absolut antal av 25 eller mindre. 



fabell 3.7: Fördelning av de nyinskrivna på fakultet/högskola efter ålder. Procentuell fördelning. 

19 år o 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år o Alla 
yngre äldre 

Hum. 17 17 14 18 18 15 (14) 9 16 
Samh. 41 46 57 47 47 35 (48) 57 46 
Mat-nat. 23 26 20 22 20 23 (24) 12 22 
Med. 2 1 2 1 - - - - 2 
Odont. 1 1 - - 3 - - 4 1 
Soc.h. 7 5 3 8 6 15 ( 9) 12 7 
Lär ar hög sk. 9 3 4 4 3 12 ( 5) 6 6 
Uppg.saknas - 1 - - 3 - - - 0 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(N) 434 265 142 77 34 26 21 99 1098 

De yngsta, 19 år och yngre, har i mindre utsträckning än de andra (om man undantar 2 4-år ingår na) 

påbörjat studier vid samhällsvetenskapliga fakulteten. I fråga om humanistiska och matematisk

naturvetenskapliga fakulteten finns en lika påtaglig tendens när det gäller de allra äldsta. 

Påtagligt är också att de äldsta i stor utsträckning, 69%, påbörjat någon form av samhäll s in

riktade studier vid samhällsvetenskaplig fakultet eller vid socialhögskolan. 

Tabell 3.8: Åldersfördelning på de olika fakulteterna/högskolorna. Procentuell fördelning. 

Hum. Samh. Mat-nat. Med. Odont. Soc.h. Lär .h. Alla 

19 år o yngre 43 35 40 (62) (31) 42 60 40 
20 år 25 24 29 (13) (31) 18 11 24 
21 år 12 16 12 (19) - 5 8 13 
22 år 8 7 7 ( 6) - 8 5 7 
23 år 3 3 3 - ( 7) 3 1 3 
24 år 2 2 2 - - 5 5 2 
25 år 2 2 2 - - 3 1 2 
26 år o äldre 5 11 5 - (31) 16 9 9 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 

(N) 174 508 245 16 13 74 65 1095 

De tre antalsmässigt största fakulteterna, humanistiska, samhällsvetenskapliga och matematisk

naturvetenskapliga, har åldersfördelningar som i stort liknar den totala fördelningen. Samhälls

vetenskapliga fakulteten har emellertid en lägre andel 19-åringar i jämförelse med såväl totalen 

som de två andra. Humanistiska och matemat i sk-naturvet en skapliga fakulteterna har lägsta andelarna 

26 år och äldre. Största andelarna 19-åringar och yngre återfinns på lärarhögskolan och vid medicinska 

fakulteterna medan största andelarna 26 år och äldre finns på socialhögskolan och vid odontologiska 

fakulteten. 

I olika sammanhang har såväl givits belägg för och antagits att den sociala bakgrunden har betydelse 

för val av ut bildning sväg. Studerande med föräldrar i högre socialgrupper söker sig i större ut

sträckning till spärrade utbildningsvägar, utom möjligen social- och lärarhögskolor, samt tekniskt 

och ekonomi skt-admini stråt iva utbildningar. 
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tabell 3,9: Fördelning på fakultet/högskola efter socialgruppstillhörighet baserad på faderns 

yrke. Procentuell fördelning. 

I II III Uppgift Alla 
saknas 

Humanistisk 12 19 15 ( 5) 16 
Samhäll svetenskaplig 53 44 46 - 46 
Matemat i sk-natur vet. 21 22 23 (58) 22 
Medicinsk 2 2 1 (21) 2 
Odontologisk 2 1 1 - 1 
Socialhögskolan 2 7 8 ( 5) 7 
Lärarhögskolan 8 5 6 (11) 6 
Uppgift saknas - 0 0 - 0 

Summa 100 100 100 100 100 

(N) 164 434 481 19 1098 

De studerande från socialgrupp I avviker mera från såväl totalen som de båda andra socialgrupperna 

än vad socialgrupp II och III avviker från varandra. De som kommer från socialgrupp I har i mindre 

utsträckning än de andra gått till humanistiska fakulteten, i större utsträckning till samhälls

vetenskapliga fakulteten och i lägre utsträckning till socialhögskolan. De studerande från social

grupp II har i högre utsträckning än de andra påbörjat studier vid humanistiska fakulteten. Värt 

att notera är också att socialgrupp I i något högre grad påbörjat studier vid lärarhögskolan än vad 

de andra gjort. 

Tabell 3.10: Social sammansättning på de olika fakulteterna/högskolorna. Procentuell fördelning. 

Hum. Samh. Mat-nat. Med. Odont. Soc.h. Lär.h. Alla 

I 11 17 14 (25) (23) 5 20 15 
II 47 38 39 (50) (46) 39 32 40 
III 42 43 45 (25) (23) 53 48 44 
Uppgift saknas - 2 2 - ( 8) 3 3 1 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 

(N) 174 508 245 16 13 74 65 1095 

Från socialgruppsfördelningen på hela materialet avviker fördelningarna på medicinsk och odonto-

logisk fakultet samt på social- och lärarhögskolan mera än på de andra fakulteterna. Påtagligt 

är att 53% av studerande på socialhögskolan kommer från socialgrupp III mot endast 5% från social

grupp I. Slår man ihop medicinare och odontologer får man följande fördelning: 24% från social

grupp I, 48% från socialgrupp II och 24% från socialgrupp III. Detta tyder på att.läkar- och 

tandläkarutbildningen som traditionellt haft överrepresentation av studerande från de högre social

grupperna fortfarande har det. 
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babeli 3.11: Utbildningslinje efter kön. Procentuell fördelning. 

Män Kvinnor Alla 

1 27 8 20 
2 3 3 3 
3 2 1 1 
4 1 3 2 
5 3 11 6 
6 30 10 23 
7 3 2 2 
8 9 16 11 
9 4 3 4 
10 4 15 8 
11 0 4 2 
12 1 4 2 
13 4 4 4 
17 1 3 1 
Särskild utbildnings
linje 7 13 10 
Uppgift saknas 1 0 1 

Summa 100 100 100 

(N) 576 354 930 

När det gäller val av utbildningslinje råder det stora skillnader mellan män och kvinnor, skillnader 

som vi kunde se redan ifråga om fakultet. Den "populäraste" utbildningslinjen bland männen är linje 6, 

som börjar med statistik och nationalekonomi (se bilaga 1), medan, kanske något oväntat, utbildnings

linje 8 med sociologi som förstaårsämne är populärast bland kvinnorna. Kvinnorna har också i betydligt 

större utsträckning än männen valt särskild utbildningslinje. 

I Tabell 3.12 som redovisar andelen män och kvinnor på de olika utbildningslinjerna har vi strukit 

under den högsta procentandelen för att markera var vi finner mans- respektive kvinnodominerade ut

bildningslinjer. Den mest påtagliga manliga dominansen finns på utbildningslinje 1; motsvarande 

kvinnliga finns på utbildningslinje 11. 

Tabell 3.12: Andelen män och kvinnor på de olika utbildningslinjerna. Procentuell fördelning. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 Sär sk. utb. Alla 
linje 

Män 86 84 (79)(33) 31 83 (74) 49 67 29 ( 7) (19) 61 (23) 49 62 

Kvinnor 14 16 (21)(67) 69 17 (26) 51 33 71 (93) (81) 39 (77) 51 38 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(N) 186 30 14 15 58 212 23 107 33 75 15 16 36 13 90 930 

Tabell 3.13: Åldersfördelning på de olika utbildningslinjerna. Procentuell fördelning. 

Sär sk. utb. Alla 
linje 

31 38 

47 54 

22 8 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(N) 186 30 14 15 58 212 23 107 33 75 15 16 36 13 90 930 

1 2 

19 år o 
yngre. 39 47 

20-25 år 58 40 

26 år o 
äldre. 3 13 

3 4 5 6 

(64)(53) 38 32 

(29)(34) 53 60 

( 7)(13) 9 8 

7 8 9 10 

(52) 38 21 48 

(39) 58 52 48 

( 9) 4 27 4 

11 12 13 17 

(40) (31) 47 (38) 

(53) (63) 50 (54) 

(  7 )  (  6 )  3 ( 8 )  
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För att göra materialet något överskådligare har vi i Tabell 3.13 och Tabell 3.14 slagit ihop 

åldrarna 20 till 25 år i en kategori. I Tabell 3.13 ser vi att andelen 19 år och yngre vid ut

bildningslinjerna 2, 3, 4, 7, 10 och 13 kraftigt överstiger 19-åringår och yngres totala andel. 

Högsta andelarna 26 år och äldre finns på utbildningslinjerna 2, 4- och 9 (vilken sistnämnda 

också har lägsta andelen 19 år och yngre) samt särskild utbildningslinje, vilken har den allra 

högsta andelen 26 år och äldre. Noteras bör också att de två spärrade linjerna 3 och 4 har de 

högsta andelarna 19 år och yngre samt de lägsta andelarna av "mellanåldrarna". 

Tabell 3.14: Utbildningslinje efter ålder. Procentuell fördelning. 

19 år o 20-25 år 26 år o Alla 
yngre äldre 

1 21 22 7 20 
2 4 2 5 3 
3 3 1 1 1 
4 2 1 3 2 
5 7 6 7 6 
6 19 26 22 23 
7 3 2 3 2 
8 12 12 5 11 
9 2 3 12 4 
10 10 7 4 8 
11 2 2 1 2 
12 1 2 1 2 
13 5 4 1 4 
17 1 1 1 1 
Särsk. utb.linje 8 8 26 10 
Uppgift saknas - 1 1 1 

Summ 100 100 100 100 

(N) 350 503 77 930 

Av Tabell 3.14 ser vi att av de studerande som är 19 år eller yngre har de flesta gått till ut

bildningslinje 1, de flesta 20-25-åringårna till utbildningslinje 6 och de flesta 26-åringarna 

och äldre till särskild utbildningslinje. 

Tabell 3.15: Utbildningslinje efter socialgruppstillhörighet baserad på faderns yrke. Procentuell 

fördelning. 

I II III Uppgift saknas Alla 

1 16 20 22 (19) 20 
2 4 3 3 ( 6) 3 
3 2 1 1 - 1 
4 5 1 1 - 2 
5 4 5 8 ( 6) 6 
6 29 22 22 (32) 23 
7 4 3 1 - 2 
8 13 12 10 (25) 11 
9 1 3 5 ( 6) 4 
10 8 9 8 - 8 
11 2 3 1 - 2 
12 1 1 2 - 2 
13 1 6 3 - 4 
17 1 2 1 - 1 
Sär sk. utb. linje 9 9 11 ( 6) 10 
Uppgift saknas 1 1 1 - 1 

Summa 100 100 100 100 100 

(N) 140 370 404 16 930 
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Skillnaderna är mindre mellan socialgrupp II och III än mellan socialgrupp I och de båda andra. 

Även om utbildningslinje 6 utövat den största lockelsen i alla grupperna så har de studerande 

från socialgrupp I valt denna utbildningslinje i betydligt större utsträckning än de andra. Ut

bildningslinje 4 som börjar med psykologi och är spärrad har valts av de studerande från social

grupp I i större utsträckning än de andra medan utbildningslinje 1 (matematik) och 13 (historia) 

i mindre utsträckning valts av socialgrupp I jämfört med socialgrupp II och III. 

Om man ser på den sociala sammansättningen (Tabell 3.16) på de olika utbildningslinjerna frapperas 

man av att de två utbildningslinjer som är spärrade, nämligen 3 och 4, har relativt höga andelar 

studerande från socialgrupp I; utbildningslinje 4 har t o m så hög andel som 47%. Anmärkningsvärt 

är kanske också: att utbildningslinje 7 och 11 har så låga andelar studerande från socialgrupp III; 

att utbildningslinje 9 har ovanligt låg andel (3%) från socialgrupp I och ovanligt hög från social

grupp III; att utbildningslinjerna 13 och 17 har så låga andelar från socialgrupp I. 

Tabell 3.16: Den sociala sammansättningen på de olika utbildningslinjerna. Procentuell fördelning. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 Särsk. 
utb.linje 

Uppg. 
saknas 

Alle 

I 12 17 (21) (47) 10 19 (36) 17 3 15 (20) (13) 3 ( 8) 14 (14) 15 

II 40 40 (36) (20) 31 38 (52) 41 33 44 (67) (31) 58 (54) 37 (29) 40 

III 47 40 (43) (33) 57 41 (22) 38 61 41 (13) (56) 39 (38) 48 (57) 43 

Uppgift 
saknas 1 3 - - 2 2 4 3 1 - 2 

Summa 100 100 100 loo : 100 100 

o
 
o
 

i—i o
 
o
 

1—1 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(N) 186 30 14 15 58 212 23 107 33 75 15 16 36 13 90 7 930 

Tabell 3.17: De nyinskrivnas tidigare utbildning efter utbildningslinje. Procentuell fördelning. 

Nya gymn. 
gren: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 Sär sk. 
utb.linje 

Uppg. 
saknas 

Alla 

Hum. - - - ( 7) 16 -( 4) 12 6 52 (66) (56) 22 (53) 23 - 13 

Sh. 3 13 - (66) 38 19 (53) 45 37 16 (20) (13) 34 ( 8) 14 (14) 21 

Ek. 1 - - - 5 35 (13) 11 6 3 ( 7) (13) 8 ( 8) 8 - 12 

Na. 77 64(100)(13) 12 25 (26) 18 15 7 - ( 6) 22 (23) 13 (29) 32 

Te 6 13 - - - 4 - 3 - 1 - - - 2 - 3 

Student
examen. 11 7 - ( 7) 17 6 - 7 9 14 ( 7) (12) 3 _ 16 (43) 10 

Annan utb. 1 3 - ( 7) 10 10 ( 4) 2 27 7 - - 11 ( 8) 22 (14) 8 

Uppg. sakn. 1 - - - 2 1 - 2 - - - - - - 2 - 1 

Summa 100 100 100 

o
 
o
 

i—i 

100 

o
 
o
 

i—i 

100 100 100 

o
 
o
 

i—i o
 
o
 

i—i 

100 100 100 100 100 100 

(N) 186 30 14 15 58 212 23 

r-o
 

i—1 

33 75 15 16 36 13 90 7 930 

Om vi ser på Tabell 3.17 så finner vi som väntat att utbildningslinjerna 1, 2 och 3 domineras av 

studerande från naturvetenskaplig gren i nya gymnasiet; linjerna 4, 5, 7, 8, 9 och 13 domineras 

av studerande från samhällsvetenskaplig gren; utbildningslinje 6 av studerande från ekonomisk gren; 

linjerna 10, 11, 12 och 17 av studerande från humanistisk gren. Det enda anmärkningsvärda är kanske 

att de samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningslinjerna fått så pass stora andelar studerande 

från naturvetenskaplig gren i nya gymnasiet, detta gäller särskilt utbildningslinjerna 6, 7, 8, 13 

och 17. 
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4. POLITIK 

4.1. Politiska sympatier hos män och kvinnor, äldre och yngre. 

I det följande kommer några data från undersökningens första panelvåg att presenteras och jäm

föras med data från, vad vi kan kalla, förundersökningen i Umeå våren 1969 (Korpi, 1969). För

undersökningen skiljer sig från panelundersökningen i en del avseenden. Det vi fram för allt bör 

ha i minnet när vi jämför data är, att medan panelen endast innehåller nyinskrivna studenter så 

refererar data från förundersökningen till förhållanden i hela studentkåren. Vi kan alltså inte 

dra slutsatser från paneldata till studentkåren som helhet. 

De rikspolitiska sympatierna bland de nyinskrivna studenterna framgår av tabell 1, som får tjäna 

som utgångspunkt för jämförelser och för beskrivning av de studerande i politiskt hänseende. 

Tabell 4.1: Politiska sympatier bland nyinskrivna studenter i Umeå hösten 1970. Procentuell för

delning. (Siffrorna inom parentes hänför sig till förundersökningen, våren 1969). 

Parti Andel Andel Andel 
män kvinnor totalt 

Moderata Samlingspartiet (M) 4,0 (11) 3,9 (9) 3,9 (9,8) 
Folkpartiet (Fp) 7,0 (13) 10,0 (12) 8,3 (12,6) 
Centerpartiet (Cp) 15,7 (14) 9,0 (9) 12,8 (11,8) 
Kristen Demokratisk 
Samling (KDS) 2,5 (0) 1,9 (0) 2,3 ( 0,3) 
Framsteg spart iet (F) 0,5 (-) - (-) 0,3 ( -) 
Soc ialdemokraterna (S) 37,5 (44) 42,1 (43) 39,4 (43,8) 
Vänsterpartiet 
Kommuni sterna (Vpk) 5,2 (5) 3,2 (5) 4,4 (5,1) 
Kommunistiska Förbundet 
Marxist-Leninisterna (KFML) 9,7 (3) 6,4 (2) 8,3 (2,6) 
Annat - (2) - (1) - (1,7) 
Vet inte 14,9 21,4 17,7 
Ej uppgivet 3,0 (7) 2,1 (20) 2,6 (12,2) 

Summa 100,0 (100) 100,0 (100) 100,0 (100,0) 

(N) 630 (4999) 468 (3808) 1098 (8807) 

Våren 1969 var andelen studenter som röstade borgerligt (M-Fp-Cp-KDS) 35%, andelen socialdemokrater 

var 44% och andelen som röstade på Vpk och KFML 8% (Tabell 4.1). Hotsvarande siffror från panelen 

är 28, 39 respektive 13%. Andelen som inte kunde ange någon partisympati var nästan dubbelt så stor 

bland de nyinskrivna studenterna som bland hela kårens medlemmar. 

Den större osäkerheten bland kvinnorna när det gäller att ange part i sympatier, vilket Korpis data 

tydde på, visar sig också i vårt material. Den skillnad som fanns 1969 mellan män och kvinnor när 

det gäller uttryckta borgerliga sympatier kvarstår. Medan 30% av männen anger sympatier med de 

borgerliga så är motsvarande andel av kvinnorna endast 25%. Andelen som uttrycker vänstersympatier 

är lika stor bland såväl männen som bland kvinnorna nämligen 52%. Även i detta avseende liknar 

populationerna från 1969 respektive 1970 varandra. 
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tabell 4.2: Partisympati efter ålder. Procentuell fördelning. 

Partisympati -19 år 20-25 år 26 + år 

M 4 4 5 
Fp 8 8 13 
Cp 9 15 17 
KDS 3 2 3 
F 0 0 -

S 39 40 34 
Vpk 4 5 4 
KFML 8 9 6 
Vet inte 23 14 15 
Ej uppgivet 2 3 3 

Summa 100 100 100 

(N) 434 565 99 

Partisympatiernas fördelning kan studeras i Tabell 4.2. Moderaternas, KDS och Vpk:s andelar av 

sympatierna är ungefär lika stora i de tre ålderskategorierna och utgör ca 4% för Moderaterna 

och Vpk och ca 3% för KDS. Både folkpartiet och centerpartiet har en större andel sympatisörer 

i den äldsta gruppen (13 respektive 17%). Folkpartiets andel av sympatierna i de två yngsta grup

perna uppgår till 8%, medan centerpartiet erhåller 9% bland dem som är 19 år och yngre och 15% 

i gruppen 20-25 år. Både socialdemokraterna och KFML har större andel av sympatierna i de yngre 

leden. I de två yngsta kategorierna har socialdemokraterna 39 respektive 40% av sympatierna medan 

andelen sjunker till 34% av dem som är 26 år och äldre. KFML:s andelar i de tre åldersgrupperna 

är 8, 9 och 6% räknat från den yngsta kategorin. Andelen icke deciderade"̂ är störst bland dem 

som är 19 år och yngre och uppgår till 25%. I de två övriga åldersgrupperna är andelen också hög. 

Tabell 4.3: Partisympati efter kön och ålder. Procentuell fördelning. 

MÄN KVINNOR 

-19 år 20-25 år 26+ år -19 år 20-25 år 26+ år 

M-Fp-Cp-KDS-F 25 30 38 22 26 39 
S-Vpk-KFML 51 54 47 52 53 39 
Vet inte 21 13 12 25 18 18 
Ej uppgivet 3 3 3 1 3 4 

Summa 100 100 100 100 100 100 

(N) 181 383 66 253 182 33 

Vi har tidigare visat (Tabell 4.1) att kvinnorna i vårt material är mer osäkra än männen när det 

gäller att ange part i sympatier. Av Tabell 4.3 kan vi se att detta gäller i samtliga åldersgrupper 

Osäkerheten är störst i den yngsta gruppen där 24% av männen och 26% av kvinnorna inte kan uppge 

någon par tisympati. Skillnaderna mellan männen och kvinnorna i de två övriga åldersgrupperna är 

större då ca 15% av männen mot ca 21% av kvinnorna inte anger sympatier för något parti. 

Såväl för män som för kvinnor gäller, att ju äldre de studerande är desto större andel röstar 

borgerligt. Andelen vänstersympatisörer är något större än 50% i de två yngsta åldersgrupperna 

för både män och kvinnor. Däremot är andelen i den äldsta gruppen mindre, eller 47% bland männen 

och 39% bland kvinnorna, Samma förhållanden och tendenser som här beskrivits fann Korpi vid för

undersökningen 1969. 

1) Termen "icke deciderade" används här synonymt med "indifferenta". Begreppen omfattar de studerande 
som besvarat frågorna som rör partipreferenser med "vet inte", "inget parti" och "annat parti". 
Hit förs även de som inte besvarat frågan. 
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4.2. Social bakgrund 

Tabell 4.H: Partisympati efter faderns socialgrupp. Procentuell fördelning. 

Nuvarande parti Faderns socialgrupp 
sympati I II III Ej uppgift Alla 

H 12 4 1 5 4 
FP 13 9 6 5 8 
Cp 9 14 13 16 13 
KDS 1 2 3 - 2 
F - 0 0 5 0 
S 21 39 47 26 39 
Vpk 5 4 5 - 4 
KFML 9 7 9 11 8 
Vet inte 24 19 14 32 18 
Ej uppgivet 6 2 2 - 3 

Summa 100 100 100 100 99 

(N) 164 434 481 19 1098 

Tabell 4.4 visar att sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och politiska sympatier som på

visades 1969 även återkommer här. Andelen sympatisörer med de borgerliga partierna avtar från 

de med fäder i socialgrupp I, 35% (1969: 50%), till de med fäder i socialgrupp III, 23% (15%), 

medan andelen sympatisörer för vänsterpartierna ökar, 35% i socialgrupp I mot 61% i socialgrupp 

III (1969: 35 respektive 75%). 

Ar 1969 befanns de tre vänsterpartierna alla ha sina högsta procentsiffror i socialgrupp III. 

Bland de nyin skrivna gäller samma förhållande för socialdemokraterna, medan Vpk och KFML får sina 

sympatier i ungefär samma utsträckning från samtliga socialgrupper. Andelen som inte angett några 

partisympatier är störst bland studerande från socialgrupp I (30%) och minst i socialgrupp III (16%). 

Tabell 4.5: Partisympatisörernas sociala sammansättning. Procentuell fördelning. 

Partisympati 
Faderns social-
grupp N Fp Cp KDS F S Vpk KFML Vet inte Ej uppgivet Alla 

I 44 24 11 4 8 17 15 21 34 15 

II 37 44 43 36 (33) 39 35 35 42 28 40 

III 16 31 44 60 (33) 52 48 47 35 38 44 

Ej uppg. 2 1 2 - (33) 1 - 2 3 - 2 

Summa 99 

o
 
o
 

i—i 

100 100 99 100 100 99 101 100 101 

(N) 43 91 141 25 3 433 48 91 194 29 1098 

Av Tabell 4.5 framgår att sympatisörer med moderaterna oftare kommer från socialgrupp I än från 

någon annan socialgrupp. De som sympatiserar med folkpartiet kommer oftast från socialgrupp II 

medan centerpartiets sympatisörer i samma utsträckning kommer från socialgrupperna II och III. 

Vänstergruppernas sympatisörer kommer främst och i ungefär lika stor utsträckning från social

grupp III. Andelen från socialgrupp I är mindre bland socialdemokraterna än bland de övriga vänster

partierna. 

Bilden såg likadan ut vid den första undersökningen (Korpi, 1969). 
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4.3. Förändringar i politisk inställning. 

Tabell 4.6: Procentuell fördelning av fädernas partisympatier samt studenternas första parti-

sympatier och nuvarande partisympatier. Procentuell fördelning. 

Parti Faderns Första Nuvarande 
partisympati partisympati partisympati 

M(H) 8 8 4 
Fp 13 14 8 
Cp(Bf) 12 11 13 
KDS - 1 2 
F - - 0 
S 38 45 39 
Vpk(K) 4 6 4 
KFML - 2 8 
Annat parti 0 1 -

Vet inte 22 10 18 
Ej uppgift 2 3 3 

Summa 99 101 99 

(N) 1098 1098 1098 

Små förändringar har skett i politiskt inställning om vi jämför faderns part i sympatier med de 

nyinskrivnas första partisympatier. Däremot förlorar det borgerliga blocket anhängare när vi 

jämför med nuvarande part i sympatier. R5rdelningen av sympatier för de borgerliga är 33% bland 

fäderna, 34% enligt första partisympati och 27% enligt nuvarande partisympati (Tabell 4.6). 

Samma tendens finns i data från förundersökningen. 

Jämför vi sedan fördelningen av vänstersympatier ser vi, att 42% bland fäderna, 53% av de studerande 

efter första och 51% efter nuvarande partisympati ger något av de tre vänsterpartierna sina sympatier. 

En av fyra kan inte uppge vilket parti fadern sympatiserade med. Intressant att notera är det faktum 

att andelen som inte kan ange någon första partisympati bara uppgår till 13% medan motsvarande andel 

ökar till 21% när det gäller nuvarande partisympati. 

Tabell 4.7: Övergångar mellan första partisympati och nuvarande partisympati. Absoluta tal. 

Nuvarande Första partisympati 

partisympati H Fp Cp KDS S Vpk KFML Annan Vet inte Ej uppgivet Alla 

H 28 8 2 0 1 0 0 1 2 1 43 
Fp 10 55 8 0 11 1 0 1 4 1 91 
Cp 10 22 78 0 17 3 0 1 5 5 141 
KDS 2 4 4 6 6 0 0 0 2 1 25 
F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 
S 10 24 16 1 347 16 1 0 16 2 433 
Vpk 2 3 1 0 20 18 2 1 0 1 48 
KFML 6 6 4 0 41 15 13 2 3 1 91 
Vet inte 19 31 11 0 46 5 2 3 69 8 194 
Ej uppgivet 2 1 0 0 3 3 0 3 6 11 29 

Summa 90 155 124 7 492 61 18 12 107 32 1098 
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Tabell 4.7 visar det fullständiga rörelsemönstret för de nyinskrivna vad gäller övergångar mellan 
i 

första och nuvarande partisympati. Av samtliga uppgav 75% (824) både första och nuvarande parti

sympati. Två tredjedelar av dessa sympatiserar nu med det parti som de uppgivit att de först började 

sympatisera med. 

Fördelningen av första part i sympatier visar att 34% hade preferenser för något av de borgerliga 

partierna och 53% sympatiserade med vänsterblocket medan 13% inte uppgivit något val. Av dem som 

började sympatisera med den borgerliga gruppen gör 64% detta även nu, 19% har gått över till "andra" 

sidan och 17% är indifferenta. Vänsterpartierna har i större utsträckning fått behålla sina sympa

tisörer då 83% av dem som först började sympatisera med något parti inom vänstern håller fast vid 

dessa preferenser. Till den borgerliga sidan har vänstergruppen förlorat endast 7% och 10% har ej 

uppgivit nuvarande partisympati. 

Diagram 4.1: Procentuell andel av dem som uppgivit ett visst parti som första partisympati och 

som fortfarande sympatiserar med samma parti. 

70 

60  
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M Fp Cp S K(Vpk) KFML 

Som ett mått på stabilitet i partisympatier använder vi den procentuella andel som uppvisade samma 

partipreferens vid valet av första parti som vid valet av nuvarande partisympati1̂ Diagram 4.1). 

Enligt detta uppvisar KFML:s och socialdemokraternas sympatisörer den största stabiliteten (72 

respektive 71% stabila). Bland de borgerliga partierna är centerpartiets anhängare också stabila 

(63%) medan folkpartister och moderater är minst stabila (35 respektive 31%). En viss komplikation 

med detta stabilitetsmått visar sig när vi skall ange stabiliteten bland kommunisternas (K eller 

Vpk) sympatisörer. Det är nämligen svårt att avgöra huruvida en verklig övergång har skett för dem 
2 )  

som nu sympatiserar med KFML. Men även om vi räknar med att bade ett val pa Vpk och ett val pa 

KFML innebär stabilitet blir inte andelen stabila högre än 54% bland dem som började sympatisera 

med kommunisterna. 

1) Partibyten kan givetvis ha ägt rum mellan första och nuvarande partisympati, men i vilken om
fattning och i vilken riktning tillåter våra data inga utsagor om. 

2) KFML bildades som ett förbund sommaren 1967 av i huvudsak medlemmar och sympatisörer av det 
gamla kommunistpartiet, som bytte namn 1967. Förbundet ställde upp i valet 1970. Om nu en 
studerande hade gjort sitt första partival före 1967 och då gett kommunisterna sina sympatier 
så kunde man ju ha tillhört den grupp som sedemera kom att stödja KFML, vilket då innebär att 
man i realiteten inte bytt parti. 
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Diagram 4.2: Procentuell andel av dem som uppgivit ett visst parti som första partisympati och 

som bytt parti men antingen gått till eller stannat i det borgerliga blocket. 
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Diagram 4.3: Procentuell andel av dem som uppgivit ett visst parti som första partisympati och 

som bytt parti men antingen gått till eller stannat bland vänsterpartierna. 
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Diagram 4.4: Procentuell andel av dem som uppgivit ett visst parti som första partisympati och 

som gått till den indifferenta gruppen. 

K(Vpk) KFML 

Diagrammen 4.2-4 visar hur övergångar skett vid partibyten eller om man övergått till den in

differenta gruppen. Det framgår tydligt att andelarna av dem som först började sympatisera med 

något av de borgerliga partierna och övergått till vänsterblocket (Diagram 4.3) är större än 

andelarna av dem som först började sympatisera med någon av vänsterpartierna och övergått till 

det borgerliga blocket (Diagram 4.2). Dvs de borgerliga har i större utsträckning lämnat sitt 

"block" än vad vänstersympatisörerna gjort. De borgerliga sympatisörerna har också i högre grad 

blivit indifferenta än vänstersympatisörerna (Diagram 4.4). Korpi (1969) visade att andelen social

demokrater som övergått till att sympatisera med något av-de borgerliga partierna var relativt 

liten och något mindre än andelen som gått åt vänster. Diagrammen 4.2-3 visar att samma för

hållande råder 1970. 
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jTabell 4.8: Fördelningen av dem som uppgivit, dels vilket parti man först började sympatisera 

med (A-kolumner), dels nuvarande partisympatier (B-kolumner) efter faderns politiska 

sympatier. Absoluta tal. 

Faderns partisympati 

De nyinskrivnas Cp 
första respektive M Fp (Bonde- KDS s K Annat Ej uppg. 
nuvarande parti för b) 
sympatier. A B A B A B A B A B A B A B A B 

M 38 14 14 9 6 5 2 2 9 4 2 2 0 0 19 7 
FP 18 15 64 34 17 11 0 0 14 11 1 0 0 0 41 20 
Cp 6 13 8 16 60 53 0 0 20 22 3 2 0 1 27 34 
KDS 1 1 0 4 2 4 0 0 0 7 0 1 1 1 3 7 
F - 0 - 2 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 
S 13 13 29 29 24 23 0 0 319 266 14 15 1 1 92 86 
Vpk 2 4 6 4 4 3 0 0 19 17 17 11 0 0 13 9 
KFML 1 8 4 16 2 8 0 0 7 42 0 6 0 0 4 11 
Annat 1 - 3 - 1 - 0 - - 0 2 - 1 - 3 -

Ej uppgift 13 25 18 32 10 19 0 0 27 46 4 6 0 0 67 95 

Summa 93 146 126 2 416 43 3 269 

Tabell 4.8 tillåter oss att studera hur förändringarna i part i sympatier ser ut med faderns parti

preferens given. I Tabell 4.9 har variablerna första och nuvarande partisympati trikotomiserats. 

Därigenom kan vi studera förändringar av de tre gruppernas (borgerliga, vänster och indifferenta) 

andelar av de studerande. 

Tabell 4.9: Fördelningen av dem som uppgivit, dels vilket parti man först började sympatisera med 

(A-kolumner), dels nuvarande partisympatier (B-kolumner) efter faderns politiska prefe

renser. Procentuell fördelning. 

De nyinskrivnas första 
respektive nuvarande 
part i sympat ier. 

M-Fp-Cp-KDS-F 

S-Vpk-KFML 

Annat -Ej uppg. 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(N) 93 146 126 416 43 

De borgerliga partiernas andel av sympatisörerna har minskat kraftigt bland studerande med borgerliga 

fäder. Däremot håller man i stort sett samma andelar när det gäller dem med fäder med vänsterprefe

renser. 

Förändringarna på vänsterkanten består i att det skett en ökning mellan första och nuvarande parti

sympati för alla utom bland dem med socialdemokratiska fäder. Den största ökningen finns bland stu

derande med moderata fäder. Den minskning som vänsterblocket fått vidkännas går nästan uteslutande 

ut över socialdemokraterna. Andelen indifferenta är konstant för studerande med kommunistiska fäder 

medan andelen ökat i övrigt. Ökningen är större bland dem med borgerliga än bland dem med social

demokratiska fäder. 

Faderns partisympati 

M Fp Cp S K 

A B A B A B A B A B 

68 46 59 44 68 58 10 11 14 12 

17 27 27 34 24 27 84 78 73 75 

15 27 14 22 8 15 6 11 13 13 
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Vi har i stor utsträckning använt oss av data av retrospektiv karaktär för att få en uppfattning 

om utvecklingen till nuvarande partisympatier. Till sist skall vi i detta kapitel titta på två 

tabeller, vilka kan tänkas bli användbara när vi i fortsättningen skall studera den politiska ut

vecklingen hos våra studErande. Vi ställde en fråga med innebörden, vilket parti man gillade näst 

bäst, dvs vilket parti man placerade efter det parti man nu sympatiserade med. Svaren relaterades 

till nuvarande partisympati och resultaten redovisas i Tabell 4.10. 

Tabell 4.10: Väljare av "andra parti" fördelade efter nuvarande partisympatier. Absoluta tal. 

Nuvarande partisympatier (parti nr 1) 

"Parti nr 2" M Fp Cp KDS F S Vpk KFML Vet inte Ej uppgivet Alla 

M _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fp 22 - 66 0 0 21 0 0 1 0 110 
Cp 7 51 - 14 0 112 1 1 1 0 187 
KDS 4 2 2 - 0 2 0 0 0 0 10 
F 1 0 1 0 - 0 0 0 0 1 3 
S 3 13 36 5 0 - 28 12 1 0 98 
Vpk 0 5 7 0 1 121 - 29 1 0 164 
KFML 0 0 2 0 0 42 12 - 0 0 56 
Inget parti 4 2 6 1 0 52 3 41 16 5 130 
Vet inte 2 18 20 5 2 78 3 5 170 0 303 
Ej uppgivet 0 0 1 0 0 5 1 3 4 23 37 

Summa 43 91 141 25 3 433 48 91 194 29 1098 

Det ligger nära till hands att spekulera i huruvida dessa uppgifter skulle kunna bidra till att 

underlätta försök att predicera politiska preferensförskjutningar. Av tabellen ser vi att andra 

valen till 39% går till vänster (i förhållande till det parti man nu sympatiserar med), 33% går 

till höger medan 28% inte uppger något andra val. De som nu har sina sympatier i det borgerliga 

lägret går i samma utsträckning (24%) till vänstergruppen som nuvarande vänstersympatisörer går 

till de borgerliga partierna. 

Centerpartiet och Vpk är de\populäraste partierna när det gäller_ val-âv andra parti och erhåller 

17 respelctive 15% av sympatierna. Remarkabelt är det faktum att moderaterna inte erhåller ett 

enda andra val. 

Tabell 4.11: Partisympatisörerna fördelade efter tillfredsställelse. Procentuell fördelning. 

Övertygelse huruvida Partisympati 
det egna partiets förda 
politik är riktig. M Fp Cp KDS F S Vpk KFML AI: 

Inte alls övertygad 5 7 5 - (33) 4 10 3 5 
Inte särskilt övertygad 14 24 33 24 - 18 15 11 20 
Ganska övertygad 51 54 50 24 (67) 57 54 40 52 
Mycket Övertygad 28 11 9 40 - 19 19 42 20 
Vet inte 2 3 2 12 - 2 2 3 3 
Ej uppgivet - 1 1 - - 0 - 1 0 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(N) 43 91 141 25 3 433 48 91 875 
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"Grad av övertygelse huruvida det egna partiets förda politik är riktig" skulle kunna utgöra en 

indikator på benägenheten att byta partipreferens. 

Om så vore fallet skulle vi kunna predicera att sympatisörerna till centerpartiet och folkpartiet 

är mer lättrörliga än andra partiers sympatisörer. Moderaternas och KFML:s anhängare skulle då 

vara minst benägna att ändra sina politiska preferenser i framtiden. (Tabell 4.11) 

34 



5. FRAMTIDSPLANER OCH FRAMTIDSFÖRVÄNTNINGAR 

5.1 Studieambitioner 

I detta avsnitt redovisas olika aspekter av de nyinskrivnas studieambitioner i relation till 

bakgrundsvariablernas kön, ålder, faderns socialgrupp och fakultetstillhörighet. Studieambition 

har här mätts med fem olika frågor vilka finns redovisade i Tabellerna 5.1-4. 

Tabell 5.1: Studieambitioner efter kön. Procentuell fördelning. 

Studieambition Män Kvinnor Alla 

Har du för avsikt att ta fil kand examen 
( mot svarande ) ? Nej 8 17 11 

Ja 69 57 64 
Vet inte 21 25 23 
Ej uppgift 2 1 2 

Summa 100 100 100 
(N) 576 354 930 

Har du för avsikt att ta doktors
examen? Nej 43 55 48 

Ja 3 1 2 
Vet inte 35 25 31 
Ej uppgift 19 19 19 

Summa 100 100 100 
(N) 576 354 930 

Arbetade Du i gymnasiet(mot
svarande) för att få så höga 
betyg att Du skulle kunna 
komma in på spärrad utbildning? Mycket 4 9 6 

Ganska mycket 15 25 19 
Inte särskilt 
mycket 47 34 41 
Inte alls 30 27 29 
Vet inte 2 3 3 
Ej uppgift 2 2 2 

Summa 100 100 100 
(N) 630 468 1098 

Har du sökt in på spärrad ut
bildning? (Gällerdem som inte Nej 79 77 78 
skall läsa spärrad utbildnings Ja 18 22 19 
linje) . Ej uppgift 3 1 3 

Summa 100 100 100 
(N) 560 341 901 

Av vilket (vilka) skäl valde 
Du den utbildningsväg (-linje) Yrkesutbild
som Du nu börjar på? ningsalterna

tiv. 11 16 14 
Yrkesutbild
ningsalterna
tiv + andra 
motiv. 13 12 13 
Rent intresse 
för ämnet. 37 33 35 
Allmänbildning s 
motiv. 2 1 2 
I avvaktan på 
annat, för att 
ha någonting 
att göra. 2 2 2 
övrigt 24 27 25 
Vet inte 1 0 0 
Ej uppgift *10 9 9 

Summa 100 100 100 
(N) 630 468 1098 

1) Frågan ställdes till dem som skulle börja läsa vid humanistisk, samhällsvetenskaplig eller 
matematisk-naturvetenskaplig fakultet. 



Tabell 5.1 visar att det finns både skillnader och likheter mellan män och kvinnor. Vi kan konsta

tera att männen i högre grad än kvinnorna har för avsikt att avlägga fil kand examen eller mot

svarande. Andelen kvinnor som inte tänker ta denna examen uppgår till 17% medan motsvarande andel 

för männen stannar vid 8%. Totalt avser 64% att avlägga fil kand examen eller motsvarande. Denna 

siffra är anmärkningsvärt låg då 90% går på utbildningslinjer som skall leda fram till denna typ 

av examen. 

Som väntat är det ett fåtal som redan nu säger att de tänker doktorera. Något anmärkningsvärt 

kan det väl sägas vara att andelen "vet inte" och där uppgift saknar är så hög (50%). 

En av fyra har arbetat mycket eller ganska mycket för att ha möjlighet att komma in på spärrad 

utbildningslinje. Lika stor andel uppger att de inte alls har strävat efter de höga betyg vilka 

är en förutsättning för att kunna aspirera på en spärrad utbildningsplats. Kvinnornas ambitions

nivå var högre än männens i detta fall. Av kvinnorna har 34% arbetat mycket eller ganska mycket 

för höga betyg medan motsvarande andel bland männen stannar vid 19%. 

Av dem som inte skall läsa på spärrad utbildningslinje har 19% sökt till sådan utbildning. Skillnaderna 

mellan män och kvinnor är i detta fall små. 

Inte heller skiljer sig männen från kvinnorna i någon större utsträckning då det gäller att ange 

motiven för val av utbildningslinje. 

Intressant att notera är likväl det förhållandet att kvinnorna i högre utsträckning än männen upp

ger yrkesutbildningsalternativ. Totalt är det en liten andel som anger allmänbildningsalternativ 

och säger sig läsa enbart för att ha någonting att göra. 
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Tabell 5.2: Studieambitioner efter ålder. Procentuell fördelning. 

Stud ieambit ion Ålder 

-19 år 20-25 år 26+ år Alla 

Har du för avsikt att ta 
fil kand examen (mot Nej 9 11 21 11 
svarande)? Ja 65 65 55 64 

Vet inte 25 22 23 23 
Ej uppgift 1 2 1 2 

Summa 100 100 100 100 
(N) 350 503 77 930 

Har du för avsikt att 
ta doktorsexamen? Nej 48 45 64 48 

Ja. 3 2 - 2 
Vet inte 35 30 15 31 
Ej uppgift 14 23 21 19 

Summa 100 100 100 100 
(N) 350 503 77 930 

Arbetade Du i gymnasiet 
(motsvarande) för att Mycket 7 4 13 6 
få så höga betyg att Ganska mycket 26 15 13 19 
Du skulle kunna komma Inte särskilt mycket 44 43 20 41 
in på spärrad ut Inte alls 22 35 31 29 
bildning? Vet inte 1 2 9 3 

Ej uppgift 0 1 14 2 

Summa 100 100 100 100 
(N) 434 565 99 1098 

Har du sökt in på spärrad 
utbildning? (Gäller dem Nej 72 81 81 78 
som inte skall läsa Ja 25 16 14 19 
spärrad utbildnings Ej uppgift 3 3 5 3 
linje; . 

Summa 100 100 100 100 
(N) 333 494 74 901 

Av vilket (vilka) 
skäl valde Du den ut Yrkesutbild
bildning sväg (-linje) ningsalterna
som Du nu börjar på? tiv. 10 15 19 14 

Yrkesutbild
ningsalterna
tiv + andra motiv. 12 13 12 12 
Rent intresse för 
ämnet. 36 37 26 35 
Allmänbildnings
motiv. 2 2 - 2 
I avvaktan på annat, 
för att ha någonting 
att göra. 2 2 - 2 
Övrigt 27 "22 34 25 
Vet inte 0 1 - 0 
Ej uppgift 11 8 9 10 

Summa 100 100 100 100 
(N) 434 565 99 1098 
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I Tabell 5.2 relateras studieambitioner till ålder. Vi kan se att den äldsta gruppen i mindre 

utsträckning avser att avlägga fil kand examen. Denna grupp har också en större andel som svarar 

"nej" på frågan om de avser att doktorera. 

De yngsta och de äldsta i vår undersökning synes ha varit mer inriktade på en utbildning där spärr råder. 

Således är det 33% i gruppen 19 år och yngre, 19% i mellangruppen och 26% i gruppen 26 år och äldre 

som svarat "mycket" eller "ganska mycket" på frågan om de arbetat för att få höga betyg. Medan 23% 

av dem i den äldsta gruppen svarat "vet inte" eller ej besvarat frågan, så är motsvarande siffror 

för den yngsta gruppen och mellankategorin betydligt lägre (1 respektive 4%). Denna stora skillnad 

förklaras antagligen av att rätt lång tid förflutit sedan gymnasieåren för huvudparten av den först 

nämnda gruppen varför man inte minns hur det egentligen förhöll sig. 

Vi kan se att de yngre i högre grad sökt till spärrad utbildning. Yrkesutbildningsalternativet 

anges oftare som skäl för val av viss utbildningslinje högre upp i åldrarna och ämne s intre s set 

betonas mer i de två yngsta grupperna. 

På det sätt vi här indikerat olika aspekter av studieambition finns en viss, om inte alltid 

särskilt stark, samvariation med socialt ursprung, mätt med faderns socialgrupp st illhörighet 

(Tabell 5.3). Socialgrupp I skiljer sig från de övriga i det att en mindre andel avser att ta 

fil kand examen och en större andel säger sig ha för avsikt att doktorera. En tredjedel av 

socialgrupp I avser ej att doktorera mot hälften av dem i socialgrupp II och III. 

Studerande från socialgrupp III arbetade mindre för att få höga betyg i gymnasiet än vad de 

övriga gjorde. Dessutom uppvisar man en lägre andel som sökt spärrad utbildningslinje. För

delningarna av de motiv nan angett för val av viss utbildningslinje är påfallande lika för de 

studerande från olika socialgrupper. 

Fakultetstillhörighet uppvisar» ett klart samband med studieambitioner (Tabell 5.4). Av natur

vetarna tänker 69% avlägga fil kand examen mot 66% av humanisterna och 61% av samhällsvetarna. 

Studenter på de spärrade fakulteterna tede arbetat för höga betyg när de gick i gymnasiet i 

högre utsträckning än studenter på de fria fakulteterna. Naturvetarnas andel (23%) av dem som 

arbetat mycket eller ganska mycket för dessa betyg är större än samhällsvetarnas (16%) och huma

nisternas (13%) andelar. Naturvetarna har följdriktigt också en större andel som försökt komma 

in på spärrad utbildningslinje. 

Mer än hälften av humanisterna anger ämnesintresse som främsta skäl vid val av utbildningslinje, 

mot en av tre bland samhällsvetarna och naturvetarna. Någon form av yrkesutbildningsmotiv anges 

oftare av dem på de bundna fakulteterna. 

Den relativt stora andel som kategorien "övrigt" utgör antyder nödvändigheten av en revision av 

den kod som här använts vid klassificering av svaren på den öppna frågan. 
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Tabell 5.3: Studieambitioner efter faderns socialgrupp. Procentuell fördelning. 

Stud ieambit ion Faderns socialgrupp 

I II III Ej uppgift Alla 

Har Du för avsikt att ta fil kand 
examen (motsvarande)? Nej 9 13 10 (19) 11 

Ja 61 65 65 (50) 64 
Vet inte 26 21 24 (25) 23 
Ej uppgift 4 1 1 ( 6) 2 

Summa 100 100 100 (100) 100 

(N) 14 0 370 404 (16) 930 

Har Du för avsikt att ta 
doktor sexamen? Nej 36 48 52 (44) 48 

Ja 6 1 1 - 2 
Vet inte 36 31 30 (25) 31 
Ej uppgift 22 20 17 (31) 19 

Summa 100 100 100 (100) 100 
(N) 140 370 404 (16) 930 

Arbetade Du i gymnasiet 
(motsvarande) för att få Mycket 7 6 6 ( 5) 6 
så höga betyg att Du skulle Ganska mycket 21 22 16 (16) 19 
kunna komma in på spärrad Inte särskilt 
utbildning? mycket 37 40 43 (16) 41 

Inte alls 30 28 30 (47) 29 
Vet inte 3 3 2 (16) 2 
Ej uppgift 2 1 3 ( 5) 3 

Summa 100 100 100 (100) 100 
(N) 164 434 481 (19) 1098 

Har Du sökt in på spärrad 
utbildning ? ( Gäller dem som Nej 75 76 82 ( 6) 78 
inte skall läsa spärrad Ja 22 22 16 (63) 19 
utbildningslinje). Ej uppgift 3 2 2 (31) 3 

Summa 100 100 100 (100) 100 
(N) 130 362 393 (16) 901 

Av vilket (vilka) skäl 
valde Du den utbildnings- Yrkesutbild
väg (-linje) som Du nu ning salterna-
börjar på? tiv. 15 12 14 (21) 14 

Yrkesutbild
ningsalterna
tiv + andra 
motiv. 11 12 14 (11) 13 
Rent intresse 
för ämnet. 34 37 35 (26) 35 
Allmänbild-
ningsmotiv. 3 2 1 (5 ) 2 
I avvaktan 
på annat, för 
att ha någon
ting att göra. 3 1 2 - 2 
övrigt 27 26 24 (16) 25 
Vet ej - 0 1 - 0 
Ej uppgift 7 10 9 (21) 9 

Summa 100 100 100 (100) 100 
(N) 164 434 481 (19) 1098 
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Tabell S.1!: Studieambitioner efter fakultet. Procentuell fördelning. 

Stud ieambit ion 

Har du för avsikt 

Fakultet/Högskola 

H u m  S a m h  M a t . n a t  M O S  Alla 

att ta fil kand examen Nej 14 12 7 - - -- 11 
(motsvarande ) ? Ja 66 61 69 - - - - 64 

Vet inte 20 24 22 - - - - 23 
Ej uppgift - 3 2 _ 

• 2 

Summa 100 100 100 _ - 100 
(N) 174 508 245 - - 927 

Har Du för avsikt 
att ta doktors Nej 51 48 46 - - 48 
examen? Ja 2 2 2 - 2 

Vet inte 30 28 38 - - 31 
Ej uppgift 17 22 14 19 

Summa 100 100 100 - - - - 100. 
(N) 174 508 245 - - - - 927" 

Arbetade Du i gym
nasiet (motsvarande) Mycket 3 3 5 (13) (62) 18 15 6 
för att få så höga Ganska mycket 10 13 18 (69) (23) 50 48 19 
betyg att Du skulle Inte särskilt 
kunna komma in på mycket 36 46 50 (13) (15) 19 23 41 
spärrrad utbildning? Inte alls 44 33 23 - - 12 12 29 

Vet inte 5 3 2 - - 1 - 3 
Ej uppgift 2 2 2 ( 5) - - 2 2 

Har du sökt in på 
spärrad utbildning? 
(Gäller dem som inte 
skall läsa spärrad 
utbildningslinje). 

Summa 
(N) 

Nej 
Ja 
Ej uppgift 

Av vilket (vilka) 
skäl valde Du den 
utbildningsväg (-linje) 
som Du nu börjar på? 

Sumna 
(N) 

Yrkesutbild
ningsalterna
tiv. 
Yrkesutbild
ningsalterna
tiv + andra 
motiv. 
Rent intresse 
för ämnet. 
Allmänbildnings
motiv. 
I avvaktan på 
annat, för att 
ha någonting att 

100 
174 

100 
508 

100 
245 

100 
(16) 

(100)100 
(13) 74 

100 
65 

1001) 
1095 

87 
12 
1 

80 
18 
2 

66 
30 
4 

- - -

78 
19 
3 

100 
174 

100 
493 

100 
231 - - -

100 

898 

10 15 12 - 15 12 23 14 

13 11 9 (13) 23 26 22' 13 

54 35 36 (25) 23 16 15 35 

göra. 1 2 3 - - - - 2 
övrigt 14 25 26 (50) 23 35 37 25 
Vet ej 1 1 - - - - - 0 
Ej uppgift 5 9 12 (12) 16 11 3 9 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100-
(N) 174 508 245 (16) 13 74 65 1095" 

1) 

1) Uppgift om fakultetstillhörighet saknas för 3 individer. 
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i5.2. Yrkesplaner och yrkesförväntningar 

Tabellerna 5.5-6 avser att belysa hur pass säker man är på vilket yrke man vill ägna sig åt i 

framtiden beroende på fakultetstillhörighet, kön, ålder och faderns .socialgrupp. 

Av Tabell 5.5 framgår att studerande från de fria fakulteterna i högre grad är osäkra än studerande 

vid de bundna fakulteterna. Femtiosex procent av dem som studerar vid mat nat fakultet, 48% av 

samhällsvetarna och 42% av humanisterna uppger sig vara mycket eller ganska osäkra på framtida 

yrke. Motsvarande andelar för medicinare, odontologer, elever vid socialhögskolan och lärarhögskolan 

är respektive 12, 23, 25 och 10%. 

Tabell 5.5: Grad av säkerhet då det gäller vilket yrke man vill ägna sig åt i framtiden eller 

fakultet. Procentuell fördelning. 

Fakultet 

Grad av säkerhet Hum Samh Mat nat M 0 S L Alla 

Mycket osäker 12 13 16 ( 6) - 1 5 12 
Ganska osäker 31 35 40 ( 6) (23) 24 5 32 
Ganska säker 40 38 33 (56) (46) 62 46 40 
Mycket osäker 16 11 8 (25) (23) 7 43 13 
Vet inte - - 0 - - - - 0 
Ej uppgivet 1 3 3 ( 7) ( 8) 6 1 3 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 
(N) 174 508 245 16 13 74 65 1095 

Kvinnorna är säkrare på vilket yrke de vill ägna sig åt än männen. Medan 48% av männen uppger sig 

vara säkra på framtida yrke så är hela 58% av kvinnorna det (Tabell 5.6). Som man kunde vänta så 

ökar graden av säkerhet om framtida yrke med stigande ålder. I den yngsta gruppen uppger 47% sig 

vara säkra på vilket yrke man vill ägna sig åt. Andelarna av mellangruppen och den äldsta gruppen 

är 53% respektive 81%. 

Tabell 5.6: Grad av säkerhet då det gäller vilket yrke man vill ägna sig åt i framtiden efter kön, 

ålder och faderns socialgrupp. Procentuell fördelning. 

Grad av säkerhet Kön Ålder Faderns socialgrupp 
Män Kvinnor -19 år 20-25 år 26+ år I II III Ej uppg. Alla 

Mycket osäker 14 10 15 12 2 16 11 12 (16) 12 
Ganska osäker 35 29 36 33 14 26 35 32 (10) 32 
Ganska säker 39 40 34 42 54 43 38 41 (16) 40 
Mycket säker 9 18 13 11 27 10 13 13 (32) 13 
Vet inte 2 1 1 1 - 3 2 1 ( 21.) 1 
Ej uppgivet 1 2 1 1 3 2 1 1 

( 5]) 
2 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 L00 100 
(N) 630 468 434 565 99 164 434 481 19 1098 

Fördelningen över grad av säkerhet då det gäller vilket yrke man vill ägna sig åt skiljer sig inte 

anmärkningsvärt mellan studerande från olika socialgrupper. Det är något över hälften av de nyinskrivna 

som uppger sig vara ganska eller mycket säkra på sitt framtida yrke och något mindre än hälften som är 

osäkra i någon grad. 
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Tabell 5.7: Förväntningar om svårigheten att få ett passande arbete efter avslutade studier efter' 

fakultet och faderns socialgrupp. Procentuell fördelning. 

Grad av svårighet Fakultet Faderns socialgrupp 

Hum Samh Mat nat M 0 S L I II III Ej uppg. . Alla 

Mycket lätt 2 3 - (38) ( 8) 3 3 5 3 2 - 3 
Ganska lätt 23 28 35 (50) (69) 63 55 34 32 34 (H7) 33 
Ganska svårt 33 37 32 ( 6) ( 8) 16 20 34 35 29 (31) 32 
Mycket svårt 12 7 3 - - - - 5 5 6 (11) 6 
Vet inte 30 24 29 ( 6) (15) 18 22 21 25 28 (11) 25 
Ej uppgivet - 1 1 - - - - 1 0 1 - 1 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
(N) 174 508 245 16 13 74 65 164 434 481 19 1098 

Tabell 5.7 visar hur svårt man förväntar sig att det skall bli att få ett passande arbete efter av

slutade studier bland studerande på olika fakulteter och bland studerande med fäder i olika social

grupper. 

Av de studerande på matematisk-naturvetenskaplig fakultet tror 35% att det blir ganska eller mycket 

lätt att få ett passande arbete. Samma bedömning görs av 25% av humanisterna och 31% av samhälls

vetarna. Som väntat är motsvarande siffror för medicinarna, odontologerna, elever från socialhögskolan 

och lärarhögskolan inte obetydligt högre nämligen 88, 77, 66 och 58% respektive. 

Socialgruppstillhörighet synes inte påverka förväntningarna om svårigheten att få ett passande arbete 

på något entydigt sätt. Visserligen tror en större andel av de studerande från socialgrupp I, i jäm

förelse med andelarna från socialgrupperna II och III, att det blir lätt att få arbete. Men samtidigt 

uppvisar socialgrupp III en mindre andel, än de övriga grupperna, som tror att det kommer att bli 

svårt att få arbete. Osäkerheten är störst i socialgrupp III och minst i socialgrupp I. 

Vilken bedömning man gör av arbetslöshetsrisken framgår av Tabell 5.8. Mest pessimistiska är här elever 

i lärarhögskolan. Av dessa bedömer 4-9% risken att bli arbetslös som ganska eller mycket stora medan 

44% av humanisterna, 41% av samhällsvetarna och 37% av naturvetarna gör samma bedömning. Ingen av 

medicinarna tror på risken att bli arbetslös, medan 8% av odontologerna och 19% av socialhögskolans 

elever tror att risken finns. 

Tabell 5.8: Uppfattning av arbetslöshetsrisken efter studierna efter fakultet och faderns social

grupp. Procentuell fördelning. 

Arbetslöshetsrisk Fakultet Faderns socialgrupp 

Hum Samh Mat nat MÖSL I II III Ej uppg. Alla 

Nästan ingen 
risk 10 9 7 69 31 12 6 10 11 9 - 10 
Ganska liten 
risk 25 25 29 31 54 47 31 28 28 28 (16) 28 
Ganska stor risk 36 31 30 - 8 15 43 28 29 33 (37) 31 
Mycket stor risk 8 10 7 - - 4 6 9 9 7 (26) 8 
Vet inte 21 24 27 - 7 22 14 24 23 22 (11) 22 
Ej uppgivet 0 1 0 - - - - 1 0 1 (10) 1 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 (100) 100 
(N) 174 508 245 16 13 74 65 164 434 481 ( 19) 1098 
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Skillnaderna vid bedömningen av arbetslöshetsrisken är anmärkningsvärt små mellan studerande från 

olika socialgrupper. Andelarna som bedömer risken att bli arbetslös som liten respektive stor är 

i det närmaste lika stora. 

5.3. Framtidsförväntningar relaterade till föräldrarnas ställning och ekonomiska förhållanden 

Tabell 5.9: Förväntningar om huruvida man kommer att ha det ekonomiskt bättre eller sämre än 

föräldrarna då man nått deras ålder efter faderns socialgrupp. Procentuell fördelning. 

Förväntad relation Faderns socialgrupp 
mellan eget och 
föräldrarnas ekonomiska 
läge. I II III Ej uppgift Alla 

Mycket sämre 4 2 1 - 2 
Något sämre 25 6 1 ( 5) 7 
Samma 23 15 6 ( 5) 12 
Något bättre 27 44 41 (16) 39 
Mycket bättre 1 20 40 (42) 27 
Vet inte 18 12 10 (32) 12 
Ej uppgivet 2 1 1 - 1 

Summa 100 100 100 (100) 100 
(N) 164 434 481 ( 19) 1098 

Ett klart och väntat samband finns mellan socialt ursprung och den förväntade relationen mellan 

eget och föräldrarnas ekonomiska läge. Detta kan studeras i Tabell 5.9. Den studerande skulle alltså 

tänka sig in i den situationen att han èller hon var i den ålder föräldrarna nu är, sedan skulle 

man ange om man tror att man kommer att få det ekonomiskt bättre eller sämre än föräldrarna vid jäm

förelsetidpunkten. Slående är att en mycket liten andel tror att man kommer att få det mycket sämre 

än vad föräldrarna nu har det. Andelen från socialgrupp I som tror att man kommer att få det eko

nomiskt sämre utgör 29%. Motsvarande siffror för socialgrupperna II och III är respektive 8% och 

2%. Från socialgrupp I förväntar sig 23% att få det lika bra, vilket 15% respektive 6% också tror 

bland studerande från socialgrupperna II och III. Hela 81% av socialgrupp III förväntar sig att få 

det bättre än föräldrarna. I socialgrupp II är det 64-% och i socialgrupp I 28% som tror att man skall 

få det bättre i ekonomiskt hänseende. Andelen som inte vet är högst i socialgrupp I, 18%, mot 12% 

och 10% i socialgrupp II och III. 

Tabell 5.10: Förväntningar om huruvida man kommer att ha en lägre eller högre ställning i samhället 

än föräldrarna då man nått deras ålder efter faderns socialgrupp. Procentuell för

delning. 

Förväntad relation Faderns socialgrupp 
mellan egen och för
äldrarnas ställning 
i samhället. I II III Ej uppgift Alla 

Mycket lägre 3 1 1 ( 5) 1 
Något lägre 16 4 0 (10) 4 
Samma 24 17 7 (21) 14 
Något högre 20 42 47 (16) 41 
Mycket högre 1 12 27 (21) 17 
Vet inte 33 21 14 (21) 20 
Ej uppgivet 3 3 4 ( 6) 3 

Summa 100 100 100 (100) 100 
(N) 164 434 481 ( 19) 1098 
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Samma typ av fråga som föregående ställdes till de nyinskrivna, men istället för att spekulera 

om relationen mellan eget och föräldrarnas ekonomiska läge skulle man ta i beaktande den ställning 

i samhället man själv förväntar sig få efter avslutade studier och jämföra den med föräldrarnas. 

Socialgrupp st illhörighet spelar även här en stor roll för vilka förväntningar om framtiden man 

har (Tabell 5.10). 

Av studerande från socialgrupp I, II och III tror 19%, 5% och 1% respektive på en lägre ställning 

i samhället för sin egen del. På samma nivå tror 24-% från socialgrupp I, 17% från II och 7% från 

III att man kommer att befinna sig när man nått föräldrarnas ålder. Tre fjärdedelar av dem från 

socialgrupp III tror på en högre ställning mot ungefär hälften av dem från socialgrupp II och 21% 

från socialgrupp I. "Vet inte" avges av 33% från socialgrupp I, 21% från socialgrupp II och 14-% 

från socialgrupp III. 
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6. EKONOMI OCH STUDIER 

När de studerande kommer till universitet eller högskola vet de att deras huvudsakliga intäkts

källa kommer att bli studiemedlen och att merparten av denna intäkt skäl la skall återbetalas (det 

återbetalning s skyldiga beloppet). Denna intäktskälla har alltså två sidor: dels att vara en rela

tivt knapp sådan under studietiden och dels en framtida skuld. Därför är det också rimligt att 

kartlägga synpunkter på dessa sidor av studiefinansieringen hos de nyinskrivna. Innan vi går in 

på detta bör nämnas att av de nyinskrivna var det 23% som hade studie skulder redan när de på

började studier i Umeå. Fyra procent hade över 10 000 kr i studieskulder. 

När vi frågade de nyinskrivna hur ofta de oroar sig för hur de skall kunna betala tillbaka sina 

studieskulder fick vi den svarsfördelning som redovisas i Tabell 6.1. Två procent kommer inte att 

ha några studieskulder efter avslutade studier. I detta fall är det ingen skillnad mellan män och 

kvinnor, medan skillnaden i övrigt är tydlig. Av kvinnorna är det 46% som oroar sig någon gång 

eller oftare jämfört med 34% av männen. Femtioåtta procent av männen oroar sig nästan aldrig mot 

46% av kvinnorna. 

Tabell 6.1: Hur ofta de nyinskrivna oroar sig för hur de skall kunna betala tillbaka sina studie

skulder efter kön. Procentuell fördelning. 

Män Kvinnor Alla 

Ofta eller ganska ofta 7 10 8 
Någon gång 27 36 31 
Nästan aldrig 58 46 53 
Kommer inte att ha några studieskulder 2 2 2 
Vet inte 4 3 4 
Uppgift saknas 2 3 2 

Summa 100 100 100 
(N) 630 468 1098 

När det gäller oro för framtida studieskulder och ålder (Tabell 6.2) finner vi att 10% av de äldsta 

inte kommer att ha några studieskulder efter avslutade universitets- eller högskolestudier. De 

äldsta har också den största andelen, 10%, som oroar sig oftast. Största andelen som nästan aldrig 

oroar sig finner vi i åldrarna 20-25 år medan 19-åringarna har största andelen (42%) som oroar sig 

någon gång eller oftare. Genom att så pass stora andelar av de äldsta uppgivit "vet inte", (6%) 

eller inte besvarat frågan (8%) är det svårt att avgöra om det finns någon entydig tendens i materialet 

med avseende på ålder. Tydligt är i alla fall att de allra yngsta oroar sig i något större utsträckning 

än 20-25-åringarna. 

Tabell 6.2: Hur ofta de nyinskrivna oroar sig för hur de skall kunna betala tillbaka sina studie

skulder efter ålder. Procentuell fördelning. 

19 år o 20-25 år 26 år o Alla 
yngre äldre 

Ofta eller ganska ofta 7 9 10 8 
Någon gång 35 30 21 31 
Nästan aldrig 52 55 45 53 
Kommer inte att ha några studieskulder 1 1 10 2 
Vet inte 3 3 6 4 
Uppgift saknas 2 2 8 2 

Summa 100 100 100 100 
(N) 434 565 99 1098 
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När det gäller samma fråga relaterad till socialgruppsursprung baserad på faderns yrke så saknas 

också den entydiga tendens som man kanske skulle ha kunnat förvänta sig. Om vi betraktar Tabell 6.3, 

så finner vi dock att de nyinskrivna ur socialgrupp III i något större utsträckning än de andra 

oroar sig någon gång eller oftare för hur de skall kunna betala tillbaka sina studieskulder. När 

det gäller högsta graden av oro, dvs de som oroar sig ofta eller ganska ofta, är andelarna högre 

i socialgrupp II och III (9%) än i socialgrupp I (6%). Å andra sidan är andelen som nästan aldrig 

oroar sig lägst i socialgrupp I. De nyinskrivna ur socialgrupp I har också högsta andelen som upp

ger alternativet "vet inte". Andelen som inte kommer att ha några studieskulder är lika stor i 

de respektive socialgrupperna. 

Tabell 6.3: Hur ofta de nyinskrivna oroar sig för hur de skall kunna betala tillbaka sina studie

skulder efter socialgrupp. Procentuell fördelning. 

I II III Uppg saknas Alla 

Ofta eller ganska ofta 6 9 9 (16) 8 
Någon gång 34 28 33 (32) 31 
Nästan aldrig 49 56 51 (37) 53 
Kommer inte att ha några studieskulder 2 2 2 (10) 2 
Vet inte 6 3 3 ( 5) 4 
Uppgift saknas 3 2 2 - 2 

Summa 100 100 100 100 100 
(N) 164 434 481 19 1098 

I fråga om studiefinansiering så är det 40% som tror att det kommer att bli mycket svårt eller 

ganska svårt att finansiera studierna medan 46% tror att det kommer att bli ganska lätt eller 

mycket lätt. I denna fråga är det hela 13% som inte har någon uppfattning. När man relaterar 

denna fråga till frågan om oro för studieskulder så finner vi inte oväntat en tydlig tendens. 

Oro för studieskulder är måhända delvis en indikator på en allmän oro för framtiden och därigenom 

bör också de som oroar sig för studie skulderna också oroa sig för studietidens ekonomi. I Tabell 6.4 

kan vi se att så är fallet. 

Tabell 6.4: Hur lätt eller svårt de nyinskrivna tror att det kommer att bli att finansiera studierna 

efter hur ofta de oroar sig för hur de skall kunna betala tillbaka sina studieskulder. 

Procentuell fördelning. 

Oro för studieskulder 

Svårighet att Oroar sig Oroar sig Oroar sig Kommer inte Vet inte Uppgift Alla 
finansiera ofta eller någon gång nästan att ha studie saknas 
studierna ganska ofta aldrig skulder 

Mycket svårt 9 3 3 ( 5) 5 ( 8) 4 
Ganska svårt 49 45 32 ( 9) 32 (17) 36 
Ganska lätt 28 33 51 (54) 29 (33) 42 
Mycket lätt 2 1 4 (32) 2 ( 4) 4 
Vet inte 8 18 9 - 32 ( 8) 13 
Uppgift saknas 4 0 1 - - (30) 1 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 
(N) 93 342 579 22 38 24 1098 
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Vi ser att de som ofta eller ganska ofta oroar sig för studieskulder i betydligt större ut

sträckning (58%) tror att det blir svårt att finansiera studierna än de som oroar sig någon 

gång (48%) och de som nästan aldrig oroar sig (35%). Femtiofem procent av dem som nästan aldrig 

oroar sig tror att det blir ganska lätt eller mycket lätt att finansiera studierna mot 34% av 

dem som oroar sig någon gång och 30% av dem som oroar sig ofta eller ganska ofta. 

När vi ser resultaten i Tabell 6.4 så kan vi också förvänta oss att de som tror att det blir 

svårt att finansiera studierna också anser att de kommer att behöva förvärvsarbeta under somrarna 

av ekonomiska skäl. Av alla är det hela 70% som anser att de kommer att behöva ett ekonomiskt 

tillskott under studietiden genom sommararbete. Nittioåtta procent av dem som tror att studie

finansieringen blir mycket svår tror att de kommer att behöva förvärvsarbeta på somrarna mot 

4-9% av dem som tror att studiefinansieringen blir mycket lätt. Trettiosex procent av dem som 

tror att studiefinansieringen blir mycket lätt anser att de kanske inte eller säkert inte behöver 

arbeta på somrarna jämfört med 8% i gruppen "ganska lätt", 3% i gruppen "ganska svårt" och ingen 

i gruppen som tror att studiefinansieringen blir mycket svår. Ovanstående redovisas i Tabell 6.5. 

Tabell 6.5: Huruvida de nyin skrivna tror att de kommer att behöva förvärvsarbeta på somrarna 

under studietiden p g a ekonomiska skäl efter hur svårt de tror att finansieringen 

av studierna kommer att bli. Procentuell fördelning. 

Behöver arbeta 
Svårighet att finansiera studierna 

på sommaren: Mycket svår Ganska svårt Ganska lätt Mycket Vet Uppgift Alla 
lätt inte saknas 

Tror säkert 98 81 63 49 70 (40) 70 
Tror kanske 2 14 26 13 18 (20) 20 
Kanske inte - 2 4 8 3 (27) 3 
Säkert inte - 1 4 28 - — 3 
Vet inte - 1 3 2 7 (13) 3 
Uppgift saknas - 1 0 - 2 - 1 

Summa 100 100 100 100 100 100 
(N) 41 400 466 39 137 15 1098 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med detta avsnitt är att kort sammanfatta några av de karakteristika som kännetecknar de 

nyinskrivna vid Umeå universitet och högskolor höstterminen 1970. Detta gör vi under följande 

rubriker: Bakgrund, Utbildning, Politik, Framtid och Ekonomi. 

1. Bakgrund 

När det gäller de nyinskrivna i Umeå jämfört med andra lärosäten har vi funnit 

att andelen män är ungefär lika stor vid samtliga lärosäten samt att männen utgör majoriteten av 

de nyinskrivna; 

att de nyinskrivna är något yngre i Umeå än vid de andra lärosätena (utom Göteborg) enligt 

de jämförelsesiffror vi haft tillgängliga; 

att den sociala rekryteringen av studerande till Umeå universitet är betydligt mindre sned än 

rikssnittet. 

Vidare, när det gäller de nyinskrivna i Umeå har vi funnit 

att fyrtio procent är 19 år eller yngre samt att nio procent är 26 år eller äldre; 

att hela 54% av kvinnorna är 19 år eller yngre jämfört med 29% av männen; 

att tolv procent är gifta eller sammanboende samt att sex procent har barn; 

att 79% har betyg från nya gymnasiet, nio procent har den äldre studentexamen samt att tio procent 

har någon annan form av utbildning; 

att av dem som gått på nya gymnasiet har de flesta läst vid naturvetenskaplig gren; 

att femton procent kommer från socialgrupp I, fyrtio procent från socialgrupp II och 44% från 

socialgrupp III; 

att 74% kommer från ett geografiskt område inom 35 mil från Umeå, 

att sextio procent vuxit upp i ett mindre samhälle eller på landsbygden medan endast tre procent 

vuxit upp i någon storstad; 

att tre fjärdedelar av dem som kommer från socialgrupp III vuxit upp i ett mindre samhälle eller 

på landsbygden jämfört med en tredjedel av dem som kommer från socialgrupp I; 

att sextio procent av de nyinskrivna bott på samma ort fram till sextonårsåldern; 

att de som kommer från ett hem med högre socioekonomisk ställning oftare har flyttat under upp

växtåldern än dem som kommer från hem med lägre socioekonomisk ställning; 

att 72% av de nyinskrivnas fäder och 78% av mödrarna enbart har folkskoleutbildning eller mot

svarande och endast sju procent av fäderna och två procent av mödrarna har universitets-

eller högskoleutbildning. 

2. Utbildning 

Vad gäller de nyinskrivna i Umeå jämfört med de andra lärosätena har vi funnit 

att de nyinskrivna i Umeå i mindre utsträckning påbörjat studier vid humanistisk fakultet och i 

större utsträckning vid matematisk-naturvetenskaplig fakultet än de nyinskrivna vid de andra 

lärosätena; 

att särskild utbildningslinje vid filosofisk fakultet i Umeå har en betydligt lägre andel nyin

skrivna än vid de andra lärosätena; 

att fördelningen på utbildningslinjer vid filosofisk fakultet i Umeå inte avviker i någon högre 

grad från fördelningen för hela landet utom vad gäller andelen vid utbildningslinje 1. 

48 



Vidare gäller för de nyinskrivna i Umeå 

att de allra flesta (M-6%) påbörjat studier vid samhällsvetenskaplig, fakultet; 

att de dominerande utbildningslinjerna vid filosofisk fakultet är 1, 6 och 8; 

att männen dominerar vid samhällsvetenskaplig , matematiskt-naturvetenskaplig , medicinsk 

och odontologisk fakultet medan kvinnorna dominerar vid humanistiska fakulteten samt 

vid social- och lärarhögskolan; 

att andelen av de allra yngsta som påbörjat studier vid samhällsvetenskapliga fakulteten är mindre 

än motsvarande andel av de andra ålderskategorierna; 

att hela 69 procent av dem som är 26 år eller äldre påbörjat studier vid samhällsvetenskapliga 

fakulteten eller vid socialhögskolan; 

att av dem som påbörjat studier i medicin eller vid lärarhögskolan är 62 procent 19 år eller 

yngre medan 31% av dem som skall bli tandläkare och sexton procent av dem som läser vid social

högskolan är 26 år eller äldre; 

att andelen av dem som kommer från socialgrupp I och påbörjat studier vid samhällsvetenskapliga 

fakulteten är högre än motsvarande andel av de andra socialgrupperna; 

att socialhögskolan har lägsta andelen socialgrupp I och högsta andelen socialgrupp III medan 

medicin och odontologi har högsta andelarna socialgrupp I och lägsta andelarna socialgrupp III; 

att de flesta männen påbörjat studier vid utbildningslinje 6 vid filosofisk fakultet och de flesta 

kvinnorna vid utbildningslinje 8; 

att den mest mansdominerade utbildningslinjen är utbildningslinje 1 och den mest kvinnodominerade 

är 11; 

att utbildningslinjerna 3, 4 och 7 har ovanligt höga andelar 19 år eller yngre (alla över 50%); 

att utbildningslinje 9 och särskild utbildningslinje har betydligt högre andelar 26 år eller äldre 

än de andra utbildningslinjerna; 

att de två spärrade utbildningslinjerna 3 och 4 har relativt höga andelar från socialgrupp I medan 

utbildningslinjerna 9, 13 och 17 har låga andelar från samma socialgrupp; 

att utbildningslinje 9 har relativt hög andel studerande från socialgrupp III medan utbildnings

linjerna 7 och 11 har låga andelar; 

att de som studerat på nya gymnasiet i stort sett fortsätter på sin utbildningsinriktning; 

att utbildningslinjerna 6, 7, 8, 13 och 17 fått oväntat stora andelar studerande från naturveten

skaplig gren i nya gymnasiet. 

3. Politik 

Av kapitlet om de nyinskrivnas politiska beteende har vi sett 

att 52% sympatiserar med vänsterpartierna och 28% med de borgerliga partierna; 

att centerpartiet är det största borgerliga partiet och socialdemokraterna är störst inom 

vänstergruppen; 

att männen oftare har borgerliga sympatier än kvinnorna; 

att andelarna bland männen respektive kvinnorna som sympatiserar med vänsterpartierna är lika 

stora; 

att kvinnorna synes vara osäkrare när det gäller att ange partipreferenser; 

att de borgerligas andel av sympatierna ökar med ålder bland såväl män som kvinnor; 

att vänstern har större andel av sympatisörerna i de yngsta grupperna bland såväl män som kvinnor; 

att osäkerheten när det gäller val av parti avtar med ökande ålder och att tendensen är tydligare 

bland männen än bland kvinnorna; 
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att det kända sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och politiska preferenser även åter

speglas i vårt material; 

att 12% av studerande från socialgrupp I sympatiserar med moderaterna mot 1% av studerande från 

socialgrupp III; 

att socialdemokraternas andel i socialgrupp I uppgår till 21% medan andelen stiger till 47% 

i socialgrupp III; 

att Vpk och KFML får sina sympatier i ungefär samma utsträckning från samtliga socialgrupper; 

att vänsterpartiernas sympatisörer främst kommer från socialgrupp III; 

att studerande med socialdemokratiska preferenser kommer från socialgrupp I i mindre utsträckning 

än Vpk:s och KFML:s sympatisörer; 

att moderaterna oftast kommer från socialgrupp I, sympatisörer till folkpartiet oftast från social

grupp II och att centerns anhängare oftast kommer från socialgrupperna II och III; 

att fördelningen av fädernas partisympatier uppvisar stora likheter med fördelningen av de nyin-

skrivnas första partisympatier; 

att andelen borgerliga sympatisörer bland de nyinskrivnas fäder uppgår till 33% mot 27% efter de 

studerandes nuvarande partisympati; 

att andelen bland fäderna som sympatiserar med vänsterpartierna är 42% mot 51% efter de studerandes 

nuvarande partisympati; 

att andelen indifferenta bland de studerande är större (21%) enligt nuvarande än efter första 

partisympati (13%); 

att två tredjedelar av dem som uppgivit både första och nuvarande partipreferenser hållit fast vid sina 
första partipreferenser ; 

att de som först gav sina sympatier till vänsterpartierna i mindre utsträckning ändrar sina prefe

renser och går till det borgerliga blocket än vad de borgerliga ändrar sig och går över till 

vänsterpartierna; 

att stabilitet i partisympatier är mest markerad bland sympatisörerna till socialdemokraterna och 

KFML och minst bland moderaterna; 

att när moderaterna och folkpartisterna bytt partipreferenser har man i högre utsträckning gått 

till något annat parti inom det borgerliga blocket än man gått till vänsterpartierna; 

att sympatisörer till folkpartiet oftare bytt preferenser och gått till vänsterpartierna än 

andra sympatisörer inom det borgerliga blocket; 

att vänster sympatisörer oftare bytt parti inom vänsterblocket än gått över till den borgerliga 

sidan; 

att byten till den indifferenta gruppen är vanligast förekommande bland moderater och folkpartister; 

att de borgerliga partiernas andel av sympatisörerna minskat kraftigt bland studerande med borgerliga 

fäder, medan man i stort håller samma andelar när det gäller dem med fäder med vänsterpreferenser ; 

att vänsterblockets andel av sympatisörerna ökat mellan första partisympati och nuvarande parti

sympati, utom bland dem med socialdemokratiska fäder; 

att centerpartiet och Vpk är de populäraste partierna när det gäller val av andra parti, dvs det 

parti man gillar näst bäst; 

att moderaterna inte erhållit ett enda andra val; 

att 39% av andra-valen går till vänster i förhållande till det parti man nu sympatiserar med; 

att 33% av andra-valen går till höger; 

att andelen från det borgerliga lägret som går till vänsterpartierna är lika stor som motsvarande 

andel av vänstersympatisörerna som går till det borgerliga blocket; 

att sympatisörerna till folkpartiet och centerpartiet är minst övertygade om huruvida det egna 

partiets förda politik är riktig medan KFML:s och moderaternas sympatisörer är mest övertygade 

om riktigheten av det egna partiets förda politik. 
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4. Framtidsplaner och framtidsförväntningar 

När det gäller olika aspekter av studieambition har vi sett 

att männen i större utsträckning än kvinnorna avser att avlägga fil kand och doktorsexamen; 

att 34% av kvinnorna och 19% av männen arbetade mycket i gymnasiet för att få så höga betyg 

att man skulle kunna komma in på spärrad utbildning; 

att kvinnornas andel av dem som sökt till spärrad utbildning men ej kommit in är större än 

andelen män; 

att kvinnorna något oftare än männen anger yrkesutbildningsmotiv för val av viss utbildnings

linje; 

att männen oftare anger ämne s intre s se som motiv, än vad kvinnorna gör; 

att andelen som inte avser att ta fil kand examen är störst i den äldsta åldersgruppen; 

att de yngre i större utsträckning synes ha varit intresserade av en utbildning där spärr råder; 

att yrkesutbildningsmotivet oftare nämns som skäl för val av viss utbildningslinje i de högre 

åldersgrupperna; 

att en viss, om inte särskilt stark, samvariation råder mellan socialt ursprung och uppgivna 

studieambitioner ; 

att det härvid framkommit att socialgrupp I i något mindre utsträckning avser att avlägga fil kand 

examen än studerande från övriga socialgrupper, men att man oftare påstår sig ha för avsikt 

att doktorera; 

att en mindre andel sökt till spärrad utbildning från socialgrupp III än från socialgrupperna 

I och II; 

att man i socialgrupp III mindre arbetade för höga betyg; 

att de motiv man angivit för val av viss utbildningslinje inte skiljer sig nämnvärt mellan de 

olika socialgrupperna; 

att 69% av naturvetarna, 66% av humanisterna och 61% av samhällsvetarna tänker ta fil kand examen; 

att studenterna på de spärrade fakulteterna hade arbetat för höga betyg när de gick i gymnasiet 

i högre utsträckning än studenter på de fria fakulteterna; 

att mer än hälften bland humanisterna anger ämne s intre s se som främsta skäl vid val av utbildnings

linje, mot en av tre bland samhällsvetarna och naturvetarna; 

att yrkesutbildningsmotiv anges oftare av dem på de bundna fakulteterna. 

Då det gäller yrkesplaner och yrkesförväntningar har det framgått 

att endast hälften av de nyinskrivna är säkra på vilket yrke man vill ägna sig åt; 

att studerande vid de fria fakulteterna i högre grad är osäkra på vilket yrke man vill ägna sig 

åt i framtiden än vad man är på de bundna fakulteterna; 

att 49% av männen uppger sig vara säkra på framtida yrke mot 59% av kvinnorna; 

att graden av säkerhet ökar med stigande ålder; 
-na 

att skillnader mellan studerande fran olika socialgrupper, da det gäller vilket yrke man vill 

ägna sig åt, är anmärkningsvärt små; 

att 25% av humanisterna, 31% av samhällsvetarna och 35% av naturvetarna tror att det blir rela

tivt lätt att få ett passande arbete; 

att man på de bundna fakulteterna och social- och lärarhögskolan är mer optimistiska. i ovan nämnda 

avseende, än de studerande vid de fria fakulteterna; 

att socialgruppstillhörighet inte synes påverka förväntningarna om svårigheten att få ett passande 

arbete på något entydigt sätt; 

att andelarna av de nyinskrivna som bedömer risken att bli arbetslös som liten respektive stor är 

i det närmaste lika stora; 
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att elever vid lärarhögskolan bedömer arbetslöshetsrisken som större än vad de övriga gör; 

att ingen av medicinarna tror på risken att bli arbetslös; 

att skillnaderna vid bedömningen av arbetslöshetsrisken är anmärkningsvärt små mellan studerande 

från olika socialgrupper. 

Vidare har det framkommit 

att ett klart och väntat samband finns mellan socialt ursprung och den förväntade relationen 

mellan å ena sidan eget och föräldrarnas ekonomiska läge samt å andra sidan egen och för

äldrarnas ställning i samhället. 

5. Ekonomi 

I fråga om de nyinskrivnas syn på studietidens ekonomi har vi funnit 

att kvinnorna oroar sig mera än männen för hur de skall kunna betala tillbaka sina studieskulder ; 

att de allra yngsta i något större utsträckning oroar sig för framtida studie skulderna än de 

äldre ; 

att de studerande från socialgrupp II och III i större utsträckning redovisar en högre grad av 

oro för framtida studieskulder än de studerande från socialgrupp I medan det i fråga om redo

visad oro över huvud taget är socialgrupp III som oroar sig mest och socialgrupp II minst; 

att de som oroar sig för studie skulder också tror att det blir svårt att finansiera studierna 

medan de som nästan aldrig oroar sig för studieskulder också tror att studiefinansieringen 

blir lätt; 

att sjuttio procent tror att de kommer att behöva arbeta på somrarna under studietiden av ekonomiska 

skäl; 

att de som tror att studiefinansieringen blir svår också i betydligt större utsträckning tror 

att de kommer att behöva förvärvsarbeta på somrarna jämfört med dem som tror att studiefinansi

eringen blir lätt. 
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SUMMARY IN ENGLISH 

This is the first report of an investigation the aim of which is to throw some light upon the 

impact of university-life on students and their attitudes and activities, especially as to studies 

and politics. 

In short our aim is: 

1) to describe the social and economic situation of the students and the changes taking place 

in that situation during the time the students attend the university, 

2) to explain their attitudes and activities (and actions) with respect to 

a) their social and economic situation, 

b) the university milieu and changes within it, 

c) conditions on the macro-level and related changes. 

The theoretical frame of reference of this investigation has been presented in an earlier paper 

and we will make explicit references to that theoretical standpoint in later reports. 

When one is mainly concerned with changes of students during their time at the university one can 

make a choice between two different methodological designs. The first design is the ero ss-sectional, 

in which characteristics of students at different levels (level measured, for example, for how 

many years the students have been at the university) are measured at the same point in time. If 

students at different levels differ in average score, for example, it is possible to infer that 

there has been a change. In the second design, called longitudinal, the same students, called the 

panel, are measured at different points in time. We have chosen for our investigation the latter 

design because of its advantages, especially the possibility to hold the university milieu under 

control. Our population under study (i e the panel) comprises all the freshmen that were registered 

at the university and university-level colleges of Umeå, Sweden, in the autumn of 1970. Foreign 

students were excluded from our study and those born 1939 and before. 

The first data collect|pn ( i e the first panel-wave) was made in connection with the official 

registration at the university, when the freshmen had not yet been influenced by the university 

milieu. Data were collected about the educational goals of the freshmen, their plans and hopes 

about the future, how they look upon some social and political conditions, their political values, 

social background and family situation, what they think about their future economic situation at 

the university, what they do in their leisure time and so on. 

In this report we present some of these data on a descriptive level. The aim of this first report 

is mainly 1) to present the aim of the investigation, 2) to introduce the reader to the data material 

by presenting some important characteristics of the freshmen when they come to the university and 

3) to get a starting point for the coming analysis for ourselves. 

Possible causes of the characteristics and conditions of the students are not treated in detail 

here. The main reason is that we first of all want to show some tendencies and differences in what 

we think will be strategic variables of the future analysis. 

What can we then report about the freshmen at the university of Umeå 1970? First of all, they do 

not differ from other freshmen at other universities in Sweden with regard to sex distribution. 

In all the universities the majority of the freshmen - about sixty per cent - are men. Concering 
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their age, there is a slight difference in that the freshmen in Umeå are somewhat younger than 

the freshmen at the other universities. Although we have not obtained up-to-date data about the 

other universities with regard to the social background of the students (data from other univer

sities are three or four years old) we can still say that there are great differences. The students 

at the university of Umeå come from the working class more often than the students at the other 

universities do. Fifteen per cent of the freshmen at the university of Umeå have fathers who belong 

to the upper class or higher middle class, forty per cent have fathers who belong to the lower 

middle class and forty-four per cent have fathers belonging to the working class. (Social classes 

in Sweden are often designated by the Roman numbers I, II and III, respectively). 

When comparing the freshmen at the university of Umeå with freshmen at the other universities 

we can see that the proportion of the freshmen in Umeå who study at the faculty of liberal arts 

is lower than at the other universities, while for the faculty of natural sciences the proportion 

is higher. Most freshmen at the university of Umeå and at the other universities study at the social 

sciences faculty. 

Next we shall concentrate on some findings about the panel in our investigation. It can be seen 

that forty per cent of the total panel are 19 years old or younger. The percentage of women aged 

19 or below is 54 (%) compared to 29 per cent among men. 

Furthermore, most of the freshmen are recruited from the Northern part of Sweden and sixty per cent 

have grown up in the countryside or in small communities. Three out of four of those whose fathers 

belong to the working class have grown up in the countryside or in small communities while for those 

whose fathers are in the upper class or higher middle class the figure is one out of three. 

Sixty per cent of the freshmen have been living in the same place during their growing age. Those 

who come from homes with higher socio-economic status have not been bound to the same place as much 

as those who come from homes with lower socio-economic status: the higher the socio-economic status 

the higher the geographical mobility. 

As mentioned earlier, most of the freshmen begin to study at the faculty of social sciences. The most 

popular first-year subjects are mathematics at the faculty of natural sciences, statistics/economics 

and sociology at the faculty of social sciences. Male students dominate at the faculties of social 

sciences, natural sciences, medicine and dentistry. Female students, on the other hand, dominate 

at the faculty of liberal arts, the school of social work and public administration and the teacher 

training college. 

Among those who have begun to study at the faculty of social sciences, the youngest (19 or younger) 

show a lower rate than the older do. Nearly seventy per cent of the oldest (26 or older), a rather 

high figure, have begun to study at the faculty of social sciences or at the school of social work 

and public administration. Students whose fathers belong to the upper class or higher middle class 

more frequently choose the faculty of social sciences than students whose fathers belong to the 

other social classes. 

The school of social work and public administration shows the lowest proportion of students from 

the upper class or the higher middle class and the highest proportion from the working class, while 

the situation is reversed at the faculties of medicine and dentistry. 
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It has often been maintained that "left-wing students" more frequently come from the upper classes 

than from the working class. Our data do not support such an hypothesis. On the contrary students 

sympathizing with the leftist parties have come from the working class to a much higher degree than 

from the upper classes. 

Fifty-two per cent of the freshmen sympathize with working class oriented parties (Social-Democratic 

party, the traditional Communist party and the Marxist-Leninist league (KFML)),while 28% give their 

votes for bourgeois parties. Men are more conservative than women while the proportion among men 

and women who have leftist-sympathies is equal. From our data it appears that women are more 

indifferent in respect to party preferences. The proportion of sympathizers with the bourgeois 

parties is higher the older the freshmen are. Comparing the party preferences of the freshmens 

fathers with those of the students themselves we find that the distributions are very much alike. 

But when we also take a look at the distributions of the party preferences the freshmen now hold 

there has been a move toward the leftist parties. The proportion of respondents who cannot say 

which party they prefer has increased when comparing the students first party preferences with their 

present preferences. Stability in party preferences characterizes most of all sympathizers with 

the Social-Democratic party and the Marxist-Leninist league. The proportion of respondents sympathizing 

with the bourgeois parties has heavily decreased among the students whose fathers also sympathize 

with bourgeois parties, while the proportion is unchanged among those whose fathers prefer leftist 

parties. 

We also asked the freshmen about the party they liked second best in order to see if the answers 

might be used as indicators of a disposition to change party preference in the future. The answers 

show that the traditional Communist party and the "Center"-party (which is very much alike the 

Liberal party) are the most popular "second parties". The fact that the Conservative party did not 

get any vote is noteworthy. 

In our study we have looked into the freshmen1 s ambitions to study. It is apparent that males more 

often than females intend to take an academic degree. Females, however, work harder in order to get 

high marks in the gymnasium and they also more frequently apply for admission to "restricted subjects"}̂  

An interesting observation is that females more often than males indicate motives connected with 

a future profession. 

The proportion of students who actually are not planning to take a FK degree (bachelor's degree) 

is higher among the younger freshmen. They seem also to be more interested in the "restricted subjects". 

The older freshmen mention professional motives more frequently than younger freshmen do. 

A smaller proportion of students from the working class have turned in applications for the "restricted 

subjects". Comparing the reports between working-class students and-upper class students the former 

report more often that they did not work very hard in order to get high marks in the gymnasium whereas 

the latter category report having worked hard. As expected the freshmen admitted to the "resticted 

subjects" hade worked harder than other students for high marks. They also mention professional motives 

more often. 

1) At present admission to certain academic subjects is restricted, i e , the "numerus clausus" 
principle is valid. 
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Half the freshmen do not exactly know what profession they want to devote themselves to. In this 

respect the females are more decided than the males. Furthermore, older students have more definite 

plans than the younger ones. The differences between students from various classes are not great 

in any respect. The students admitted to the "restricted subjects11 seem to be more optimistic than 

others about their future possibilities on the labour-market but social class membership of the 

student is of no consequence when he speculates in this respect. 

The proportion who think they will be out of work when they leave the university is equal to the 

proportion who do not belive in the risk of unemployment. Students preparing for the teaching 

career estimate the risk to be higher than others do. However, none of the students in the medical 

school think that they will be out of work. Freshmen from various social classes hold the same 

opinion about the risk of becoming unemployed. 

It is obvious that most students from the lower classes believe that they will achieve a better 

position regarding their future economy as well as their social status. Most of the students from 

upper classes believe that their economy and status will be the same as their parents. 

All Swedish students of higher education are entitled to study allowances. About 20 per cent of 

the study allowances (the amount is about Skr M- 500 for one term) is a direct grant, while the 

rest is to be repaid after completed studies. Thus, study allowances have two aspects: 1) they 

constitute the main resources - a relatively small one - for covering the costs of living during 

the terms; 2) they constitute a loan that must be repaid. Therefore, we asked the freshmen if they 

worried about being able to repay the loan and if they thought that it would be hard or easy to 

finance their studies. We found that female students worried more often than male students about 

their chances of repaying their study loans. Students from the working class worried slightly more 

than students from the other social classes. Those who worried about the repay of loans also thought 

it would be hard to finance the studies. A considerable number of students, i e , seventy per cent 

of all the freshmen, reported that they would need to work for economic reasons during their summer 

vacations. 
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BILAGOR 

Bilaga nr 1: Utbildningslinjer och .ämnesområden vid filosofisk fakultet vid Umeå universitet 

ht 1970. 

Utbildningslinje Första avdelningen Andra avdelningen Tredje avdelningen 
studiekurs(er) poäng studiekurs(er) poäng valfri studiekurs poäng 

1 matematik 40 a) fysik̂ UO 40 
b) kemi '40 40 
c) informations 

behandling 40 40 
d) samhällskunskap 40 40 
e) matematisk 

statistik 40 40 
f) matematisk 

statistik 20 
+ informations
behandling 20 40 

2 matematik 20 a) fysikX\o + kemiX̂ 40 20 
c) statistik 40 60 

3 kemixVo a) 
X i 

biologi 40 40 

4 
i -, .x)l) psykologi a) sociologi 20 + 

pedagogik 20 40 
b) samhällskunskap 40 40 

5 pedagogik 40 a) sociologi 20 60 

6 statistik 20 + a) företagsekonomi 40 30 
nationalekonomi 20 b) företagsekonomi 10 + 
+ ekonomisk och kulturgeografi 40 20 
juridisk översikts-
kurs 10 

7 statistik 20 a) nationalekonomi 20 
+ sociologi 
alt statskunskap 40 40 

b) sociologi 20 + 
nationalekonomi 40 40 

c) statskunskap 20 + 
nationalekonomi 40 40 

8 sociologi 40 a) företagsekonomi 40 40 
c) litteratur

vetenskap 40 40 
d) psykologi 20 60 
f) statskunskap 40 40 
g) svenska 40 40 

9 samhällskunskap 40 a) företagsekonomi 40 40 
b) historia 40 40 

10 engelska 40 a) franska 40 40 
e) svenska 40 40 
f) tyska 40 40 

11 franska 40 a) engelska 40 40 
e) svenska 40 40 
f) tyska 40 40 

12 tyska 40 a) engelska 40 40 
b) franska 40 40 
f) svenska 40 40 

13 historia 40 b) samhällskunskap 40 40 
c) svenska 40 40 

17 konstvetenskap 40 b) litteraturvetenskap 40 40 

1) Studier i ämnet kan f n endast påbörjas hösttermin, 
x) Studiekursen är spärrad. 
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