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FÖRORD 

Forskningsprojektet "Universitetsmiljö, studieeffektivitet och politisk 

aktivitet" utgör den ram inom vilken denna rapport publiceras. Denna under

sökning har stötts med medel från Universitetskanslersämbetet och Statens 

råd för samhällsforskning. Initiativtagare till undersökningen var docent 

Walter Korpi. Handledare har varit professor Georg Karlsson. 

Rapportens två delar publicerades ursprungligen var för sig i maj och 

november 1973 i preliminära versioner. Trots en del svagheter publicerar 

jag återigen rapporterna i samma innehållsliga skick som ursprungsversio

nerna. De ändringar som gjorts är mera av teknisk natur och det enda som 

lagts till är en sammanfattning av de båda delarna. Dessutom låter jag en 

del av det ursprungliga förordet till del II avsluta detta förord. 

Umeå i september 1975 

Göran Cigêhn 

När man har en så oerhörd mängd data från tre panelomgångar som vi har 

rörande denna studentgrupps utveckling och förändring under de två första 

läsåren kr.n man antingen välja att presentera data som i sig är intressanta, 

vilket innebär att fördelningar och skillnader i materialet får styra en 

rent deskriptiv presentation, eller också utgår man från relativt begrän

sade frågeställningar kopplade till någon teori eller teoretisk ram, vilket 

innebär att man arbetar med en mera begränsad datamängd och få variabler 

där urvalet av dessa styrts av "teorin" och inte av data självt. Detta är 

naturligtvis att renodla två presentationssätt som kan komplettera varandra, 

men jag vill ändå göra denna distinktion. Det första presentationssättet kan 

sägas vara relativt väl illustrerat i kapitlen 2 till 5 i rapportens del I. 

Även om man har en klar "plan" för redovisningen kommer, som vi ser, en 

viss oöverskådlighet att bli följden och både läsare och författare kommer 

att få svårt att passa ihop "databitarna" om man har ambitionen att presentera 

så mycket som möjligt av insamlade data. Det enda vettiga är naturligtvis att 

arbeta i enlighet med det andra presentationssättet, dvs att låta "teorin" 

styra presentationen av data, även om "teorin" vare sig är väl utarbetad 



eller fast i konturerna utan snarare en föreställningsram om vissa be

greppsliga relationer. Om del I övervägande är en deskriptiv del med en 

liten kil in i det presentationssätt jag föredrar, så är förhoppningsvis 

del II mera konsekvent genomförd enligt modellen att låta teorin styra 

dataredovisningen. 

Umeå i november 1973 

Göran Cigéhn 



I 

SAMMANFATTNING 

1 ALLMÄNT 

Denna rapport i två delar utgör en delrapport i ett forskningsprojekt 

rörande en studentgrupps utveckling och förändring under de två första 

studieåren vid universitet och högskola. Undersökningsgruppen, panelen, 

bestod av dem som fortfarande läste vid Umeå universitet eller högskolor 

våren 1972 och som hösten 1970 för första gången skrevs in vid universitet 

eller högskola. Datainsamlingar gjordes i samband med inskrivningen hösten 

1970, efter ett års studier (i slutet av vårterminen 1971) och efter två 

års studier (i slutet av vårterminen 1972). 

I ett mera övergripande syfte med undersökningen ingår att dels beskriva 

studenternas sociala situation och förändringar i denna under studietiden 

och dels söka förklara attityder och handlingar med hänsyn till denna so

ciala situation, förhållanden i universitetsmiljön och social bakgrund. 

Syftet med denna rapport är att studera förändringar i utbildningsval hos 

den studerade panelen med hänsyn till vissa bakgrundsfaktorer och upplevel

ser av studierna. 

Ett mera preciserat syfte är att studera en handling - byte (eller fast

hållande) av utbildningsväg sedan studierna vid universitet eller högskola 

påbörjats - och hur denna handling samvarierar med eller eventuellt förklaras 

av andra faktorer. 

Vare sig man i detta sammanhang har ett deskriptivt eller ett förklarande 

angreppssätt så får man utgå från vissa allmänna sociologiska resonemang 

om mänskligt handlande och söka tillämpa dessa på de studerade individerna. 

I detta fall utgår man från att det utbildningsval studenten gjort dels är 

ett resultat av tidigare erfarenheter och dels är ett i någon mening ra

tionellt val. Det är en valhandling som av studenten ses som ett medel att 

nå ett mål antingen på lång sikt, t ex ett bra arbete efter studierna, 

eller på kort sikt, t ex att ha några trevliga studieår framför sig. 

Oberoende av om valet är träffat på kort eller lång sikt så gör studenten 

detta val i medvetande om att det kommer att inverka på hand levnadsför

hållanden såväl under studietiden som senare. 
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Det faktiska utbildningsvalet är därmed relaterat både till förväntningar 

om framtiden och till tidigare forhållanden och upplevelser. Från en rad 

undersökningar vet vi att vissa bakgrundsfaktorer (t ex föräldrarnas so

cialgruppstillhörighet) ibland spelar en avgörande roll när det gäller 

val av utbildning, både när det gäller själva tillträdet till högre stu

dier och typ av utbildning. Ungdomar från socialgrupp III är klart under-

representerade vid universitet och högskolor och ungdomar från socialgrupp 

I väljer oftare s k "prestigeutbildningar" (t ex läkarutbildning) än andra 

studerande.^^ Därför är det också rimligt att anta att byte av utbildning 

efter högskolestudiernas början är förankrade i tidigare erfarenheter och 

upplevelser. Men därtill kommer en rad faktorer som skulle kunna samman

fattas med uttrycket 'erfarenheter av utbildningssystemet'. Dessa erfaren

heter kommer att få olika betydelse beroende på de erfarenheter man hade 

före studiemas början. (Ännu en faktor spelar också in: arbetsmarknaden 

och kunskaper om densamma). 

Utifrån denna allmänna referensram studeras i denna rapport en utbildnings-
2) 

process där del I i grova drag handlar om vilka som byter och vilka som 

håller fast vid den utbildning man påbörjade hösten 1970 och där del II 

försöker sortera ut vilka faktorer som varit betydelsefullast i denn a 

process. Del II närmar sig alltså ambitionen att söka svara på frågan 

varför. Ambitionen med denna rapport sträcker sig dock inte till att mer 

än indirekt söka föra in i detta sammanhang viktiga faktorer som t ex fram-
3 ) © 

tidsförväntningar och yrkesplaner. Koncentrationen ligger helt på bakgrund, 

erfarenheter och upplevelser av studierna och förväntningar som är direkt 

relaterade till själva utbildningen. 

1) Se t ex SOU 1971:61, Val av utbildning och yrke, Stockholm 1971. 

2) Se Figur 1, sid 8 i del I och Figur 2, sid 2 i del II. 

3) Dessa kommer att behandlas av Johnny Karlsson i en rapport med titeln: 
Framtidsförväntningar och vrkesplaner hos en grupp studenter under deras 
första år vid universitet och högskola. 
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2 SAMMANFATTNING DEL I 

Denna del av rapporten, vars tyngdpunkt ligger i deskription, behandlar 

i huvudsak hur förändringar i utbildningsval samvarierar med vissa bak

grundsvariabler. Det första avsnittet behandlar stabilitet och instabi

litet vid val av utbildning oberoende av innehåll och riktning i utbild

ningsvalet och förändring av detsamma relaterat till dessa bakgrunds

faktorer. Av dessa har tre faktorer, socialgruppstillhörighet, kön och 

ålder valts ut för att studera riktningen i förändringarna i utbildnings

valet. Ät detta ägnas tre avsnitt. I ett sista avsnitt redovisas föränd

ringar i utbildningsvalen relaterat till utgångsval och slutval utan 

relation till andra variabler. I en bilaga redovisas dessutom netto- och 

bruttoförändringar vid de olika utbildningarna i den studerade gruppen. 

Den stabilitet i utbildningsval som det är fråga om här gäller stabilitet 

inom det delutbildningssystem som utgörs av Umeå universitet och högskolor 

till skillnad från t ex den stabilitet som består i att stanna kvar vid 

Umeå universitet och högskolor. Denna senare form skulle kunna studeras 

med hjälp av panelen och den del av bruttobortfallet som bytte högskole

ort före sista panelvågen och som därmed kom att hamna utanför undersök

ningsgruppen. (Se tidigare definition av undersökningsgruppen). 

Några ord bör också sägas om de olika former av instabilitet som kan före

komma beroende på vilka utbildningsplaner man har innan man börjar läsa vid 

universitet eller högskola. Dels har vi sådana som före studiernas början 

sökt till någon spärrad utbildning men inte kommit in och därför börjar läsa 

vid något andraval i väntan på att komma in vid den spärrade utbildningen 

och dels sådana som börjar under premissen att pröva sig fram till en 

passande utbildning. För både dessa är det första faktiska utbildnings

valet av "interimistisk" karaktär och instabiliteten närmast inbyggd i 

studiesituationen. Mera egentligt instabila i sitt utbildningsval är de 

som före studiernas början inte hade några planer på att byta utbildning 

men som ändå byter efter påbörjade studier. I analysen har dock inte 

gjorts någon skillnad mellan olika kategorier instabilabl a därför 

1) En kontroll av betydelsen av att ha sökt till spärrad utbildning åter 
finns dock på s 28 ff. 
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att vissa kategorier inte går att urskilja och av beräkningsmässiga skäl. 

Även om man därigenom delvis också mäter andra saker än faktorer som 

påverkar stabiliteten (t ex sociala faktorers betydelse för att komma in 

på spärrad utbildning), så kommer man ändå att få en bild av hur olika 

faktorer samvarierar med fullföljandet av en påbörjad utbildning. Ett 

rimligt antagande är att det krävs starka skäl för att i dagens arbets

marknadssituation förlänga studietiden (och därmed också öka studieskulderna)» 

vilket ju oftast blir fallet om man ändrar sitt studieval. Den som i den 

situationen påbörjar sina studier under förutsättningen att eventuellt 

byta utbildning, vare sig det har att göra med en förhoppning att komma 

in på någon attraktiv spärrad utbildning eller ett sökande efter en pas

sande utbildning, eller ändrar sig efter påbörjade studier har med all 

säkerhet andra sociala erfarenheter än den som förblir stabil i sitt 

utbildningsval. Utifrån ett sådant perspektiv torde det spela mindre roll 

om instabiliteten är 'planerad' eller inte. 

Ett av målen med ett utbildningssystem med fasta utbildningsvägar (t ex 

det s k "PUKAS"-systemet som panelen studerade under) är att minska kost

naderna genom nedkortning av utbildningstidens längd, ett annat mål är 

att göra utbildningen mera arbetsmarknadsanpassad och yrkesinriktad. (Ett 

syfte med U 68-reformen är ju att mera konsekvent göra utbildningen yrkes

inriktad än vad PUKAS-reformen kunde åstadkomma). Ett sådant system bygger 

på vissa förutsättningar: stabil (och därmed 'prognosticerbar*) arbets

marknad, möjligheter till sysselsättning efter avslutade studier, kunskaper 

hos de studerande före studiernas början om utbildningens innehåll, utform

ning och konsekvenser i fråga om sysselsättningsmöjligheter osv. Om stu

denterna av olika skäl upptäcker att systemets förutsättningar inte är 

uppfyllda och bl a av detta skäl byter utbildning, så innebär detta dels 

att systemet är irrationellt och dels att det desavuoeras av studenterna. 

Ur den enskilde studentens synvinkel är dock ett byte av utbildning ett, 

om än i begränsad mening, rationellt handlandeman byter för att t ex 

få en arbetsmarknadsmässigt bättre utbildning eller få studera sådant 

som man trivs bättre med än det man via en bristfällig information före 

studierna trodde skulle vara bra. Om utbildningssystemet är irrationellt, 

i de nämnda avseendena och om studenterna därför söker individuella lös-

1) Hos den enskilde individen kan handlandet inte bara mer än begränsat 
rationellt: individen väljer den bästa möjliga lösningen utifrån den 
kunskap han besitter. 
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ningar på sin utbildningssituation genom att t ex ändra sitt utbildnings

val då blir frågan om sociala bakgrundsfaktorers betydelse för stabili

teten också utbildningspolitiskt relevant. Även om vi inte vet vilket 

utbildningsbeteende som var och är bäst under 70-talets första hälft ur 

arbetsmarknadssynpunkt - att så snabbt som möjligt klara av en påbörjad 

utbildning vilken den vara må eller att pröva sig fram till en utbildning 

som man dels trivs med och som dels är mest marknadsanpassad - så kan man 

spekulera i om inte stabilitet i utbildningsvalet för många kan vara till 

framtida besvär. 

2.1 Stabilitet och vissa bakgrundsfaktorer 

Är denna spekulation riktig, då är det främst studenterna från socialgrupp 

III i panelen som drabbats av ett irrationellt utbildningssystem - dessa 

var nämligen stabilare i sitt utbildningrval än studenterna frän de båda 

andra socialgrupperna. Om de resonemang som förts är riktiga så innebär det 

också att de negativa konsekvenserna av utbildningssystemet främst träffar 

dem som redan är utbildningsmässigt missgynnade (och detta i så fall på 

ett mindre känt sätt). Ett utbildningssystem skall självklart inte vara 

så utformat att det relativt sett gynnar dem som via sina sociala erf aren

heter har möjlighet och är beredda att finna individuella lösningar på sina 

utbildningsproblem. 

Ett annat resultat rörande den studerade panelen får däremot en motsatt 

effekt om spekulationen om det bästa utbildningsbeteendet visar sig riktigt. 

Normalt är ju kvinnorna i underläge på arbetsmarknaden oberoende av utbild-

ningsvivå, men i den undersökta gruppen skulle männen oftare missgynnas av 

sitt utbildningsbeteende eftersom kvinnorna var mera rörliga i sitt utbild

ningsval än männen.^ Vid en kontroll av vilken av variablerna kön och 

socialgrupp som betydde mest för variationen i stabiliteten i utbildnings

valet så visade sig kön något starkare i fråga om val av fakultet eller 

högskola medan socialgrupp var starkare när det gällde val av utbildnings-

1) Om vi håller fast vid den framförda spekulationen om det gynnsammaste ut-
bildningsbeteendet så kan tolkningen av kvinnornas eventuella relativa 
fördelar preciseras till att gälla inte vilka kvinnor som helst utan 
kvinnorna ur socialgrupp I och II, vilka var mest rörliga. Detta gällde 
särskilt utbildningslinjevalen där det dessutom inte förekom någon 
skillnad i rörlighet mellan män och kvinnor ur socialgrupp III. 
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linje inora de filosofiska fakulteterna. Dessa skilda resultat beroende 

på vilket utbildningsval man studerar beror på att kvinnornas större rör

lighet till spärrade fakulteter och högskolor slår ut socialgruppsvariabeln 

medan det motsatta förhållandet gäller utbildningslinjevalen där social

grupp I och Il-studenternas större rörlighet slår ut betydelsen av kön. 

Eftersom de flesta förändringarna när det gäller fakultetstillhörighet 

innebär övergång till spärrad utbildning så är detta också en indikator 

på att kön var en betydelsefullare faktor än socialgrupp när det gällde 

att söka sig till spärrad (attraktivare?) utbildning efter högskolestu

diernas början i panelen. 

Det rimliga antagandet att de .yngre studenterna skulle vara mindre stabila 

i sitt utbildningsbeteende än de äldre gällde för den studerade gruppen 

bara i så måtto att de allra yngsta (vilka var 19 år eller yngre när de 

började läsa hösten 1970) var instabilast. Rimligtvis borde de äldsta ha 

hunnit utveckla mera bestämda utbildnings- och yrkesplaner och även vara 

mindre benägna att pröva sig fram i utbildningshänseende än de yngsta, 

men i den studerade gruppen var de äldsta nästan lika instabila som de 

yngsta både i fråga om fakultets-/högskoleval som utbildningslinjeval. 

Någon klar tendens till ökande stabilitet med stigande ålder fanns alltså 

inte och i den studerade gruppen verkar inte åldersvariabeln ha haft någon 

diskriminerande effekt på utbildningsbeteendet i det specifika avseende som 

här studerats.^ 

1) Även när det gällde andra variabler skedde ingen eller föga differentie
ring efter ålder i denna grupp. Några tänkbara orsaker till detta kan 
vara: 1) Den studerade panelen kan vara unik i detta och flera andra 
avseenden (vilket i så fall inrebär problem om man vill försöka ge 
någon form av generella omdömen utifrån de framkomna resultaten); 
2) Åldersintervallet kan vara för litet för att ge utslag; 3) De äldsta 
kan vara instabila av andra orsaker än de yngsta, men dessa orsaker kan 
ändå hänga samman med åldern. Skälet är dock inte att de äldsta valt 
speciella ämneskombinationer (t ex övergång till särskild utbildnings
linje vilket skulle tyda på mera medvetna yrkesplaner) i större utsträck
ning och därför registrerats som instabila (se sid 64). Förhållandet är 
snarast det motsatta. 
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Både de som flyttat oftast (dvs varit mest 'geografiskt rörliga') under 

sin uppväxttid och de som haft sin huvudsakliga uppväxt i städer och 

större samhällen var mindre stabila i sitt utbildningsval än dem som aldrig 

flyttat eller bara flyttat en gång och dem som vuxit upp på landsbygden 

eller i mindre samhällen. De i den studerade gruppen som var vana att byta 

miljöer och de som hade större erfarenhet av urbaniserade miljöer, dvs de 

som hade haft en mindre "stabil" uppväxtvar alltså även mindre stabila 

i sitt utbildningsval. Detta resultat stämmer också väl med antaganden om 

att de som har mera differentierade sociala och andra erfarenheter också 

är mindre obenägna att utvidga sina erfarenheter och pröva sig fram inom 

utbildningssystemet. 

Väl känt är att föräldrarnas utbildning påverkar barnens på flera sätt, 

bl a i fråga om utbildningsnivå och val av utbildning på t ex högskole-
o 2) 

nivå. Därför kan man också anta att föräldrarnas utbildning har betydelse 

i detta sammanhang. Det visade sig också att de vars föräldrar hade någon 

form av teoretisk utbildning efter den obligatoriska skolan, dvs relaskola 

eller högre, var mindre stabila än de andra i sitt utbildningsval. Troligt

vis förhåller det sig så att föräldrarnas erfarenheter av teoretiska stu

dier gjort barnen mera "öppna" för olika utbildningsalternativ och kanske 

också mera beredda att ta "risker" för att få en arbetsmarknadsmässigt 

gynnsam utbildning. 

Tidigare påpekades att det finns olika slags instabilitet i utbildningsvalet 

och mycket riktigt visade det sig också att de som uppenbart påbörjade någon 

form av "interimistisk" utbildning (i det här fallet sådana som sökt till 

spärrad utbildning före studiernas början men inte kommit in och därför 

påbörjat andra studier) var mindre stabila. Skillnaderna var tydliga (fram

för allt i fråga om fakultetsval) mellan dem som sökt till spärrad utbild

ning och sådana som inte gjort det, men var inte lika stora som förväntat. 

Hela två tredjedelar av dem som sökt till spärrad utbildning kom att stanna 

kvar vid sitt "andraval" under de två första studieåren och om man vänder 

1) Utan att här på något sätt kvalitativt värdera olika miljöer så åter
finns i den urbana miljön flera källor till påverkan och en social 
miljö som är mindre "stabil" än i en icke-urban miljö. 

2) Socialgrupp I-studenternas val av s k prestigeutbildningar är exempel 
på detta. Se SOU 1971:61 s 227 ff. 
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på jämförelsen så var det heller inte så att de flesta instabila hade 

sökt till spärrad utbildning eller mycket få av de stabila. I stort sett 

återfinner man också samma tendenser till differenser efter de undersökta 

bakgrundsvariablerna i fråga om ansökan till spärrad utbildning som i 

fråga om stabilitet i utbildningsvalet. Det är tydligt att de som kom från 

socio-ekonomiskt bättre situerade hem relativt sett uppvisade ett mera 

'medvetet' utbildningsbeteende. 

2.2 Utbildningsval och socialgrupp 

De studerande från socialgrupp I och II var alltså mindre stabila i sitt 

utbildningsval än de studerande från socialgrupp III. När det gällde själva 

valet av utbildning var det dessutom så att de studerande från socialgrupp 

I och II valde spärrad utbildning i större utsträckning än dem från social

grupp III och detta gällde framför allt, och i ökande grad, sedan universi

tetsstudierna påbörjats.1^ Intressantast härvidlag är kanske det ökande 

intresset för studier vid socialhögskolan från de studerande ur social

grupp I. Sr detta ett tecken på att studerande från socialt och ekonomiskt 

gynnade hem har börjat söka sig till utbildningar som tidigare inte utövat 

någon dragningskraft på dem? 

En annan märkbar och intressant tendens var att det ökande intresset för 

speciella ämneskombinationer utanför de fasta utbildningslinjerna ('särskild 

utbildningslinje*) och den specifikt yrkesinriktade kombinationsutbildningen 

framför allt gällde de studerande från socialgrupp I och II. Den populäraste 

utbildningen, ekonomutbildningen vid linje 6, valdes i störst utsträckning 

av de studerande från socialgrupp I och dessutom i ökande utsträckning 

under de två undersökta åren. Dessa resultat bekräftar att de studerande 

från högre sociala skikt oftare valt mera 'medvetet ' i bemärkelsen mera 

'matnyttiga' utbildningar ur arbetsmarknadssynpunkt. Ytterligare en bekräf

telse på detta skulle kunna vara att de studerande från socialgrupp I upp

visade en påtaglig minskning av intresset för humanistiska studier medan 

intresset för sådana studier kvarstod oförändrat hos de studerande från 

socialgrupp III. 

1) Detta stämmer också med Gessers data från Lund (1960-68), SOU 1971:61, 
s 227 ff. Gesser har dock koncentrerat sig på att jämföra de studerande 
från socialgrupp I med de övriga, medan de jämförelser som görs här i 
första hand gäller socialgrupp III jämfört med de andra. (Dvs Gesser har 
slagit ihop II och III medan jag oftast sammanför I och II. Motivering 
för detta återfinns bl a på sidan 18 i del I). 
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2.3 Utbildningsval och kon 

Som redan påpekats berodde kvinnornas större rörlighet mellan olika ut

bildningar bl a pä att de oftare än männen övergick till studier vid 

spärrade fakulteter och högskolor (i första hand till lärarhögskolan och 

socialhögskolan). Vid studiernas början hösten 1970 återfanns 12 % av 

männen och 30 % av kvinnorna vid de spärrade fakulteterna och högskolorna 

och efter två års studier 20 % av männen och 44 % av kvinnorna. Men kvin

norna ökade också sitt intresse för särskild utbildningslinje/kombinations

utbildning betydligt mera än männen. Av dem som läste vid de filosofiska 

fakulteterna ökade männen sin andel vid sådan utbildning från 4 till 11 % 

medan kvinnorna ökade sin andel från 12 till hela 30 %. 

De förändringar som skedde förändrade dock inte de så uppenbart skilda 

utbildningsvalen hos manliga respektive kvinnliga studenter. Kvinnornas 

större intresse för humanistisk, socialt-kurativ och pedagogisk utbild

ning (vid humanistisk fakultet, psykologutbildning, socialhögskola och 

mellanstadielärarutbildning vid lärarhögskola) och männens större intresse 

för matematisk- naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig utbildning kvar

stod. I vissa fall förstärkte rörligheten skillnaderna i utbildningsval. 

Detta var t ex fallet med intresset för mellanstadielärarutbildningen vid 

lärarhögskolan där 2 % av männen valde sådan utbildning i början av stu

dierna och 4 % efter två år mot 14 % av kvinnorna i början och 20 % efter 

två år. Männens intresse för studier vid samhällsvetenskapliga fakulteten 

minskade från 50 till 47 % medan kvinnornas intresse minskade betydligt 

mera, från 40 till 31 %. Om man överhuvud kan tala om någon utjämning av 

intresset för några studier så gällde det främst humanistiska studier där 

männens intresse minskade obetydligt från 11 till 10 % och kvinnorna något 

mera, från 23 till 18 %. Totalt ökade ändå skillnaderna mellan männen och 

kvinnorna i panelen i fråga om 'manliga' och 'kvinnliga' studieval. 

Skall man dra några slutsatser av detta så torde det mest näraliggande vara 

att trots ett mera allmänt intresse för spärrad och mera yrkesförberedande 

utbildning så har universitets- och högskoletiden istället för att minska 

tendensen till könsbundna studieval förstärkt denna tendens. 
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2.1 Utbildningsval och ålder 

Tidigare påpekades att de yngsta och de äldsta i panelen var instabilast 

i fråga om sitt utbildningsval. Även i ett annat avseende liknade de var

andra genom att svara för de största övergångarna till spärrad utbildning. 

Detta gällde särskilt för de äldsta (som var 25 - 30 år vid inskrivningen 

hösten 1970) vilka också svarade för den största enskilda förändringen 

genom sin kraftiga ökning av intresset för studier vid socialhögskolan. 

(Vilket alltså manifesterades genom att andelen 25-åringar och äldre som 

kom att studera vid socialhögskolan ökade från 10 till 26 %). I andra av

seenden var det dock stora skillnader mellan de yngsta och de äldsta. 

Så var det t ex bara 2 % av de äldsta som studerade vid humanistiska fakul

teten i slutet av den studerade perioden mot 16 % av de yngsta och ingen 

av de äldsta studerade medicin mot 4 % av de yngsta. De yngsta var dessutom, 

intressant nog, minst intresserade av studier vid samhällsvetenskapliga fa

kulteten. (Här svarade för övrigt de äldsta för den kraftigaste intresse

minskningen, vilket troligtvis berodde på övergångar till studier vid 

socialhögskolan). Någon klar eller entydig tendens till att vissa föränd

ringar markerades eller hängde samman med ökande eller minskande ålder 

fanns däremot inte; detta var heller inte fallet med studievalen. Det bör 

ändå noteras att det var de yngsta och de äldsta i panelen som oftast 

sökte sig till de spärrade och mest yrkesförberedande utbildningarna. 

Troliga skäl till att dessa längst från varandra liggande ålderskategorier 

liknade varandra mest i det avseendet kan vara att de äldsta hade sökt sig 

till universitet och högskola i en mera yrkesmedveten strävan och att de 

yngsta fått den färskaste informationen om det kärva läget på arbetsmark

naden i gymnasiet. 

2.5 Panelens utbildningsval 

I sista avsnittet i del I redovisas den relativa ökningen och minskningen 

i de studieval som panelen gjorde under de två åren samt ut- och inflöden 

från och till olika utbildningar oberoende av andra variabler. Som säkert 

redan framkommit skedde en förskjutning av panelens studieval från de fi

losofiska fakulteterna till de spärrade utbildningarna (framför allt vid 

socialhögskolan). Mest minskade intresset för studier vid humanistiska 

fakulteten, men detta innebar dock inte att ingen övergick till sådana 

studier. Lägsta inflödet (dvs byten till) förekom vid matematisk^natur-

vetenskaplig fakultet. 
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De flesta som övergick till studier vid socialhögskolan kom också mycket 

riktigt från samhällsvetenskapliga fakulteten vilket för övrigt också 

gällde för dem som övergick till lärarhögskolans mellanstadielärarutbildning. 

Mellanstadielärarutbildningen var dessutom den enda utbildning som inte 

förlorade några panelmedlemmar under de två undersökta åren (dvs inget 

utflöde förekom).^ 

De enda utbildningslinjer vid fil fak som panelen ökade sitt intresse för 

var, inte oväntat, de spärrade utbildningslinjerna 3 (kemilinjen) och 4 

(psykologlinjen) samt särskild utbildningslinje. Samtidigt kunde dock 

noteras relativt stort utflöde från särskild utbildningslinje (dvs sam

tidigt som mänga sökte sig till särskild utbildningslinje lämnade många 

den också). Den mest notervärda intresseminskningeiL gällde utbildnings

linje 8, framför allt under andra året sedan det första årets sociolog

studier avslutats (C). 

Alldeles tydligt förändrades panelens utbildningsval under studietiden 

relativt sett i riktning mot utbildningar 6om pekade mot tydliga yrkesmål. 

Det är väl troligt att rörligheten i riktning mot sådana utbildningar 

skulle ha varit större om inte dessa utbildningar i så stor utsträckning 

varit spärrade. 

1) Det bör kanske nämnas i sammanhanget att många i bortfallet var sådana 
som flyttat från Umeå för att de kommit in på lärarutbildning på andra 
orter än Umeå. 
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3 SAMMANFATTNING DEL II 

Efter att i del I ha kontrollerat vissa bakgrundsfaktorers samvariation 

med stabiliteten i utbildningsvalet och studieval är det primära syftet 

med del II att undersöka den relativa styrkan hos olika faktorer när det 

gäller rörligheten i utbildningsvalet. 

Utgångspunkten för detta ges i en analysmodell (se Inledning s 1 ff), 

nära knuten till möjliga analyser av data, vilken innehåller urskiljbara 

steg i den (utbildnings)process som föregått valet att byta eller hålla 

fast vid den påbörjade utbildningen. Dessa steg utgörs av social bakgrund 

(indikerad av socialgruppstillhörighet under uppväxten och kön), studie

erfarenheter före universitetstiden (indikerade av olika aspekter på 

studiedecidering) samt erfarenheter av studier vid universitet och hög

skola (indikerade av olika studieerfarenheter första året). Modellen är 

därmed (kausalt) irreversibel, dvs olika faktorers påverkan går bara i 

en riktning fram mot den undersökta valhandlingen, och möjliggör också 

hänsyn till indirekt påverkan. Om vi tar t ex socialgruppstillhörighet, 

så påverkar den upplevelser och erfarenheter vid universitet och högskola 

både direkt och via tidigare studieerfarenheter, vilka ju har en mera 

direkt relation till universitets- och högskolestudierna. Analysmodellen 

ger alltså möjlighet till tolkning av resultaten i kausala termer och är 

också knuten till både allmänna och specifika teoretiska tankegångar om 

(individuella) sociala processer, i detta fall en specifik variant av 

socialisationsprocessen. 

Uppläggningen av del II följer delvis modellen: kapitel 1 behandlar den 

tidigare studieerfarenhetens betydelse för stabilitet vid val av utbild

ning, kapitel 2 betydelsen av första årets studieerfarenheter och kapitel 

3 kombinerade effekter av social bakgrund (betydelsen av denna redovisades 

alltså i del I), tidigare studieerfarenheter och erfarenheter vid univer

sitet och högskola på stabiliteten. 

3.1 Stabilitet vid val av utbildning och tidigare studieerfarenheter 

För att åstadkomma en rimlig och relevant avtäckning av de tidigare studie

erfarenheterna har olika indikatorer på studiedecidering använts. Studie

decidering är ju ett uttryck för förväntningar och avsikter inför fram
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tida studier och dessutom ett resultat av tidigare studier. En sådan di

rekt koppling mellan tidigare studier och utbildningsbeteendet vid univer

sitet och högskola syns också väl motiverad utifrån analysmodellen. 

Som väntat samvarierade också dessa indikatorer på studiedecidering med 

stabiliteten i utbildningsvalet. Det bör dock genast sägas att för en del 

av dessa indikatorer gick samvariationerna i olika riktning beroende på 

om stabiliteten gällde val av fakultet/högskola eller val av utbildnings

linje inom fil fak. Exempelvis var de som uppgav yrkesutbildning som skäl 

till val av utbildning mest stabila i fråga om fakultetstillhörighet, vilket 

i första hand torde bero på att relativt många sedan gick vid de direkt 

yrkesförberedande utbildningarna vid de spärrade fakulteterna/högskolorna, 

medan de som uppgav yrkesutbildning var minst stabila när det gällde val 

av utbildningslinje vid fil fak, vilket kan bero på att utbildningarna vid 

fil fak inte i samma utsträckning är yrkesförberedande och att de som då 

valde utbildning av yrkesskäl antingen fick ompröva sitt val på grund av 

att den valda utbildningen inte var så 'matnyttig* eller att information 

om arbetsmarknadsläget gav skäl till byte av utbildning. 

Uppenbart var också vissa aspekter på studiedecidering viktigare än andra 

för stabiliteten i utbildningsvalet och de flesta eamvariationerna gick 

också i förväntad riktning. Exempel: de som tidigast hade bestämt sig förr 

universitetsstudier, de som var säkra på att utbildningen skulle leda till 

ett bra arbete, de som hade för avsikt att ta fil kand examen och de som 

trodde att det skulle bli lätt att klara studierna var stabilare i sitt 

utbildningsval än de andra. 

Valet av indikatorer för den senare undersökningen av kombinerade effekter 

på stabiliteten i utbildningsvalet föll på 'osäkerhet/säkerhet att utbild

ningen leder till ett bra arbete' i fråga om stabilitet vid val av fakultet/ 

högskola och 'hur mycket man arbetade för höga betyg i gymnasiet för att 

komma in på spärrad utbildning' i fråga om val av utbildningslinje, där de 

som hade arbetet mycket för att få höga betyg var betydligt instabilare 

än de andra. Förklaringen till att dessa var instabilare ligger säkerligen i 

att deras studie- (och yrkes-)ambitioner mindre ofta kom att tillfredsställas 

av 'andravalet'. 



XIV 

3.2 Stabilitet vid val av utbildning och erfarenheter av första studie-

året vid universitet och högskola 

Kapitel 2 inleds med ett resonemang om möjligheterna att koppla ihop den 

analysmodell som används och den teoretiska ram som ligger bakom och del-

vid inspirerat undersökningen (sid 22 ff). Därefter presenteras de indika

torer på studieerfarenheter under första studieåret som använts. Dessa 

är följande: 1) huruvida man tyckte att det var lätt eller svårt att klara 

studierna, 2) huruvida man ångrat att man började läsa vid universitet 

eller högskola eller inte samt 3) huruvida inan var nöjd eller missnöjd 

med sina studieresultat. Var och en av dessa indikatorer samvarierade starkt 

med de andra. Det var dessutom tydligt att de erfarenheter man fick av det 

första året så att saga 'fortplantades' till andra året, och då inte bara 

på det viset att de som tyckte det var lätt första året också tyckte att 

det var lätt andra året utan de var också iner nöjda med studieresultaten 

under andra året och ångrade sig också mindre efter andra året. Utan tvivel 

är detta en indikator på att det första årets studieerfarenheter sätter 

prägel på den fortsatta studietiden: har man positiva erfarenheter av första 

året kommer man att ha det i fortsättningen också. Första studieåret fun

gerar antagligen som ett slags "sanningens ögonblick" för de studerande. 

(En intressant omständighet var emellertid att panelens förväntningar före 

studierna när det gällde studiernas svårighetsgrad knappast infriades. Bara 

femtom procent trodde före studiernas början att det skulle bli lätt att 

klara studierna medan hela sextiotvå procent tyckte att det hade varit lätt 

att klara första årets studier. Mer än hälften (54 %) av dem som trodde att 

det skulle bli svårt att klara studierna hade upplevt första årets studier 

som lätta). 

Det finns alltså starka skäl som talar för att första årets studieerfarenheter 

också har betydelse för stabiliteten vid val av utbildning. Nu visade det sig 

dock vara så att dessa erfarenheter i vissa fall hade föga eller ingen alls 

betydelse och dessutom inte alltid påverkade stabiliteten i förväntad rikt

ning. I fråga om indikator 1 ovan visade det sig att upplevelsen av studier

nas svårighetsgrad inte spelade någon roll för stabilitet med avseende på 

fakultetstillhörighet, medan de som upplevde studierna som lätta oftare 

hade bytt utbildningslinje. Det verkar alltså som om man oftare vågade ta 

steget att byta utbildning när man inte hade den hämmande faktorn att stu

dierna varit svåra att klara. 
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For indikator 2 gällde att de som ångrade att de hade börjat läsa oftare 

hade bytt fakultet eller högskola, medan denna aspekt på studieerfaren

heter inte hade något inflytande på stabiliteten vid val av utbildnings

linje vid fil fak. Indikator 3 uppvisade ett motsatt mönster: om man var 

nöjd med studieresultaten eller inte spelade ingen roll för stabiliteten 

i fakultetsvalet, medan de som var nöjda med studierresultaten oftare hade 

bytt utbildningslinje än de missnöjda. Detta ger anledning att misstänka 

att samma mekanism var i farten som i fråga om svårigheten att klara 

studierna: de som var missnöjda vågade inte hoppa på någon annan utbild

ning, vilket skulle kunna förlänga studietiden, när det inte gick så bra 

första studieåret. 

Val av indikatorer för undersökning av kombinerade effekter blev utifrån 

detta: 'huruvida man ångrade sig eller inte att man börjat läsa' som var 

den enda av indikatorerna på erfarenheter av första året som föreföll ha 

betydelse för stabiliteten vid val av fakultet eller högskola och 'miss

nöje med studieresultaten' som föreföll betydelsefullast för stabiliteten 

i utbildningslinjevalet. (Analysmodellen prövades dock också med indikatorn 

'lätt/svårt klara studierna'). 

3.3 Kombinerade effekter av social bakgrund, tidigare studieerfarenheter 

och studieerfarenheter vid universitet/högskola på stabilitet vid val 

av utbildning 

I del I av rapporten undersöktes den sociala bakgrundens betydelse för 

stabilitet vid val av utbildning. Kön och socialgruppstillhörighet under 

uppväxten kan ses som utmärkta indikatorer på social bakgrund^ och dessa 

samvarierade också tydligt med stabiliteten i utbildningsvalet. Männen 

var stabilare än kvinnorna och de som kom från socialgrupp III var stabi

lare än de andra. Men, det visade sig också att kön var starkare än social

1) Ibland sätts närmast likhetstecken mellan social bakgrund och social
grupp och socialgruppsvariabeln är väl i det här fallet också närmast 
att betrakta som ett sammanfattande index öve r uppväxterfarenheter. Kön 
brukar användas som en allmän bakgrundsvariabel utan tillägg av social, 
men kön får nog betraktas som en i högsta grad 'social' variabel. Den 
socialt och kulturellt betingade och olika uppfostran som pojkar och 
flickor får åstadkommer ju också tydliga sociala skillnader mellan män 
och kvinnor. 
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grupp när det gällde att förklara Variationen i Stabilitet tned avseende 

på fakultetstillhörighet medati 9ocialgrùpp var starkare i fråga oro stabi

litet med avseende på val av utbildningslinje. 

Dessa indikatorer på social bakgrund används alltså i analysen^ till

sammans med de tidigare i del II utvalda indikatorerna på tidigare studie

erfarenheter och studieerfarenheter vid universitet och högskola för att 

utröna vilken fas i denna sociala utbildningsprocess som varit viktigast 

för panelen när det gällde valhandlingen att ändra eller hålla fast vid 

den utbildning man påbörjade höstterminen 1970. 

3.3.1 Resultat fakultet 

De utvalda indikatorerna kön (social bakgrund), säkerhet att utbildningen 

leder till ett bra arbete (tidigare studieerfarenheter) och huruvida man 

hade ångrat att man började läsa (studieerfarenheter av första året vid 

universitet och högskola) förklarade tillsammans så pass mycket som 35 % 

av variationen i stabilitet i utbildningsvalet. Detta kan också sägas vara 

ett stöd för utgångsantagandena vid konstruktionen av analysmodellen, dvs 

antagandena att de studerade faktorerna skulle ha betydelse för föränd

ringar i utbildningsvalet. Den relativt starkaste av dessa faktorer var 

kön och den svagaste var 'ånger', dvs studieerfarenheter vid universitet och 

högskola betydde, trots att man kanske borde anta motsatsen, minst av de 

studerade faktorerna. 

Stabilast var de män som före utbildningens början var säkra på att ut

bildningen skulle leda till ett bra arbete och som inte ångrade att de 

hade börjat läsa eft er ett års studier. Minst stabila var de kvinnor 

som före utbildningens början var osäkra och som efter ett års studier 

ångrade att de hade börjat läsa vid universitet och högskola. 

1) Analysen av de kombinerade effekterna på stabiliteten utfördes med 
hjälp av en multivariatteknik utarbetad av Coleman. Huvudprincipen i 
denna teknik är beräkning av genomsnittliga procentdifferenser. Se 
Coleman, J.S., Introduction to Mathematical Sociology, New York, 1964, 
s 189-201. 
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3.3.2 Resultat utbildningslinje 

När det gällde utbildningslinjevalen inom fil fak visade sig de utvalda 

indikatorerna på olika faser i utbildningsprocessen förklara hela 41 % 

av variationen i rörligheten, fiterigen var den längst bak liggande faktorn 

- i det här fallet socialgruppstillhörighet under uppväxten - den relativt 

starkaste och erfarenheter av studierna vid universitetet den relativt 

svagaste. 

En mera generell förklaring till såväl resultaten i stort (dvs att stu

denterna ur socialgrupp III var stabilast och att den sociala bakgrundne 

var den viktigaste faktorn av de studerade) och vissa delresultat torde 

vara följande: En student från socialgrupp III är socialt uppåtmobil, men 

har genom sin familjebakgrund begränsade ekonomiska resurser vilket utgör 

ett hinder för att förlänga studietiden. I en socialt uppåtmobil situation 

spelar det säkert också mindre roll vilket akademiskt yrke man får än att 

man verkligen får ett sådant och i en osäker arbetsmarknadssituation gäller 

det också att snabbt komma ut på arbetsmarknad en, särskilt om man befarar 

att den kommer att ytterligare försämras. För en student ur socialgrupp 

I eller 31, som inte alls eller inte på samma sätt är socialt uppåtmobil, 

är det däremot säkert viktigare vilket det akademiska yrket blir, att man 

trivs med studierna osv än en strävan efter studietid. Har man dessutom 

bättre ekonomiska resurser bakom sig och kanske till och med en socialt 

bestämd erfarenhet att 'kontakter' hjälper till på arbetsmarknaden så 

spelar heller inte en förlängd studietid så stor roll. 

De mera specifika resultaten svarade också mot denna generella förklaring. 

Stabilast var de som kom ur socialgrupp III, hade arbetat mycket för höga 

betyg i gymnasiet och var missnöjda med studieresultaten efter första årets 

studier. Instabilast var de som kom ur socialgrupp I eller II, hade arbetat 

mycket för höga betyg och var missnöjda med studieresultaten. 

Som vi ser ledde inte här rakt motsatta kombinationer av egenskaper till 

att man kom att karakteriseras av att ha varit mest eller minst sta bil, 

vilket ju var fallet i fråga om fakultet. Sambanden var heller inte lin-
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jära, vilket modellen förutsätter. Detta innebär också att vissa var 
2) 

stabilare än förväntat medan andra var instabilare. I en del fall var 

det uppenbart fråga om interaktionseffekter mellan vissa egenskaper som 

orsakade detta. När det t ex gällde missnöje med studieresultaten efter 

första studieåret var det tydligt att detta hade olika innebörd beroende 

på social bakgrund och studieambitioner i gymnasiet. Detta betyder att 

bland dem ur socialgrupp I och II som hade höga studieambitioner i gym

nasiet fungerade de dåliga studieresultaten närmast som en uppmaning till 

att byta utbildning, medan förhållandet var det motsatta bland dem ur 

socialgrupp III. 

Även andra delresultat visade att studieambitioner och studieresultat hade 

olika innebörd för studenter med olika social bakgrund när det gällde att 

fatta beslut om utbildningsval under studietiden vid universitetet. Den 

grundläggande förklaringen till detta torde alltså ligga i olika sociala 

situationer under studietiden, framför allt om man är socialt uppåtmobil 

eller ej. 

1) Colemans metod innebär att beräkningarna sker under antagande om lin
jära samband och additiva effekter, dvs att de oberoende variablerna i 
sin samtidiga påverkan på en beroende variabel gör detta oberoende av 
varardra. Resultaten här tyder på multiplikativa effekter, eller inter
aktionseffekter, mellan två eller flera variabler. Detta innebär bl a 
att vissa kombinationer av egenskaper intensifierar tendensen till sta
bilitet eller instabilitet. 

2) Vilket kan undersökas med hjälp av förväntade värden. Se sidorna 46-U8 
och Tabell 3:10, s H7. 
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4 AVSLUTANDE KOMMENTAR 

Analysen av kombinerade effekter på stabiliteten i utbildningsvalet (i del 

II) i den studerade panelen visade att de undersökta faktorerna hade haft 

betydelse för stabiliteten i utbildningsvalet. Detta i sin tur var ett 

stöd för analysmodellen, dvs ett stöd för antagandet att stabiliteten 

skulle vara beroende av social bakgrund, tidigare studieerfarenheter och 

studieerfarenheter vid universitet och högskola. 

Utifrån den ofta framförda, och även delvis dokumenterade, uppfattningen 

att universitetstiden utgör en både omvälvande och bestående erfarenhet^ 

skulle man kanske ha förväntat sig att studieerfarenheterna vid universitet 

och högskola skulle ha betytt mera för stabiliteten i utbildningsvalet än 

som var fallet. Istället visade sig den sociala bakgrunden vara viktigast, 

vilket ju heller inte är märkligt. I jämförelse med ett års studieerfaren

heter är den tidsmässigt långa, 'totala', sociala påverkan under uppväxten 

av en helt annan styrka. Ytligt är måhända den sociala bakgrundens domi

nerande inflytande på stabiliteten i utbildningsvalet ett intressant och 

tankeväckande resultat men vid en närmara granskning närmast självklart. 

A andra sidan är resultatet knappast trivialt och den inte så ofta före

kommande analysvarianten ger närmast en ny belysning av det välkända fak

tumet med den sociala bakgrundens inflytande i utbildningssammanhang. 

Om man därtill lägger den tidigare framförda spekulationen att ett rörligt 

utbildningsbeteende kan vara relativt gynnsammare för möjligheterna på 

arbetsmarknaden får resultaten dessutom en vidare utbildningspolitisk 

innebörd, särskilt som man torde kunna hävda att den process panelen genom

gått inte är unik: olika sociala erfarenheter beroende på socialt ursprung 

skiljer sig åt på ungefär samma sätt i olika delar av Sverige, universitets

systemet producerar likartade betingelser vid de olika universiteten och när 

arbetsmarknaden för akademiker är kärv så är den kärv för såväl Umeåstuden

ter som Lundastudenter med liknande utbildning. 

1) Se t ex Newcomb et al. Persistence and Change: Bennington College and 
Its Students After Twenty-five Years, New York 1967. 
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Man brukar också tillskriva studietiden vid universitet och högskola 

egenskapen att göra studenter med olika social bakgrund mera lika varandra 

under studietiden, vilket också gällde den här studerade panelen, t ex i 

fråga om partipolitiska sympatierI ett alldeles bestämt avseende skedde 

dock inte detta, vilket borde noteras speciellt. Trots en alldeles tydlig 

tendens till dels ett ökande intresse hos både män och kvinnor för spärrad 

och mera yrkesförberedande utbildning och dels ett ökande intresse hos 

männen för s k 'kvinnliga' studieval, så förstärkte universitetstiden ten

densen till könsbundna studieval istället för att försvaga den. 

1) Se Cigehn, G., Social bakgrund, studier och politik - några paneldata 
från Umeå, Research Reports from the Department of Sociology, University 
of Umeå, no 27, 1975. 
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INLEDNING 

Denna rapport är en delrapport i undersökningen "Universitetsmiljö, stu

dieeffektivitet och politisk aktivitet". Syftet med denna undersökning^ 
2 )  

är att undersöka vad som händer med studenten under de två första stu

dieåren vid universitet och högskola. Undersökningen är en totalundersök

ning av samtliga nyinskrivna studenter vid Umeå universitet och högskolor 

höstterminen 1970, exkluderande utlänningar samt studerande födda före 1940. 

Uppläggningen är i form av en trippelpanel med första undersökningstillfäl

let i samband med inskrivningen vid u niversitet/högskola, andra undersök

ningstillfället i slutet av andra terminen (vårterminen 1971) och tredje 

i slutet av fjärde terminen (vårterminen 1972). Undersökningsuppläggningen 

begränsar därmed ytterligare undersökningsgruppen till att gälla de som 

fortfarande läste vid universitet eller högskola i Umeå vårterminen 1972. 

I syftet ingår att dels beskriva studenternas sociala och ekonomiska situa

tion och de förändringar denna genomgår under de två första studieåren och 

dels söka förklara attityder och handlingar med hänsyn till deras sociala 

och ekonomiska situation, universitetsmiljön och förhållanden på makronivå 

(t ex situationen pä arbetsmarknaden). 

I denna rapport, som behandlar vissa bakgrundsvariablers relationer till 

val av utbildning och förändringar i utbildningsvalet, kommer i första hand 

beskrivningar att göras. I den mån framställningen "lutar åt" förklaringar, 

i samband med förändringar i utbi ldningsvalet, så kommer dessa endast att 

vara i form av samvariation mellan vissa bakgrundsvariabler och förändrings

variabeln. Förekomsten av samvariationer redovisas med hjälp av procentjäm

förelser (och i några fall genomsnittliga procentdifferenser). I ett senare 

skede (kommande rapporter) kommer de data som redovisas i denna och andra 

rapporter av beskrivande karaktär att ligga som grund för försök att för 

klara vissa handlingar och förändringar. 

1) En närmare beskrivning av undersökningen finns i Cigehn-Karlsson, 
Umeå student 1970. Några data om de nyinskrivna studenterna vid 
Umeå universitet och högskolor höstterminen 1970. 

2) Studenten här : undersökningsgruppens student. 



2 

På grund av det stora bortfall som vår undersökning drabbats av kan det 

vara på sin plats med några kommentarer kring detta. Ursprungligen delades 

1285 formulär ut i samband med inskrivningen till universitet och högskola 

höstterminen 1970. Bland dem som erhöll formulär fanns dock att antal ut

länningar, sådana som var födda före 1940 och några som hade läst tidigare. 

Dessa tillhörde alltså inte undersökningsgruppen och rensades därför ut 

från såväl svarandegrupp som bortfall."^ I tredje och sista panelvågen 

svarade 588 individer vilket innebär ett ackumulerat bruttobortfall på 592 

individer eller 50,2 %. Det bör dock genast understrykas att detta är 

bruttosiffror. En stor del av bruttobortfallet (eller som det kanske bör 

heta i detta sammanhang: bruttopanelmortaliteten) hade dock avbrutit sina 

studier eller bytt studieort och tillhörde alltså inte undersökningsgruppen 

i slutet av den studerade perioden. Vi vet att 153 av de 237 i andra bort

fallet (dvs bortfallet i panelvåg 2) och 165 av de 226 i tredje bortfallet 

(dvs bortfallet i panelvåg 3) avbröt sina studier eller bytte studieort under 

undersökningsperioden. När det gäller det första bortfallet, dvs de som inte 

besvarat något av våra formulär, har vi inte lika exakta uppgifter. Andelen 

som avbröt sina studier eller bytte studieort ökade från andra till tredje 

bortfallet och om man försiktigt antar att en lika stor ökning skedde från 

första till andra bortfallet så innebär det att ca 74 av de 129 i första 

bortfallet också avbrutit sina studier eller bytt studieort. Vissa svårig

heter att via SCB:s studiestatistik få fram uppgifter om första bortfallet 

tyder dessutom på att en del i första bortfallet aldrig började läsa hösten 

1970. Denna skattning gör dock att man med viss säkerhet kan definiera under

sökningsgruppen till att i slutet av den studerade perioden ha bestått av 

ca 788 individer. Därmed har vi också ett nettobortfall ('nettopanelmorta-

litet') på ca 200 individer eller ca 25 %. 

Detta är naturligtvis fortfarande en hög siffra. Efter omständigheterna 

(att respondenterna "drabbats" av våra enkäter tre gånger inom en tidrymd av 

mindre än två år) är dock siffran förklarlig, om än inte acceptabel. Dess

utom bör det påpekas att våra genomgångar av SCB:s studiestatistik och 

Umeå studentkårs medlemsregister gjort att vi har skäl att misstänka att 

ännu fler hade avbrutit sina studier eller bytt studieort av de ca 200 som 

nu definierats ingå i nettobortfallet. 

1) Totalt rörde det sig om 105 individer. I första panelomgångens svarande-
grupp på 1098 individer rörande vilka data redovisats i en tidigare rap
port (se tidigare not) ingår 47 individer födda före 1940. Vi ber läsaren 
uppmärksamma detta på vissa jämförelser görs med detta material. 
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En intressant omständighet när det gäller panelmortaliteten är naturligt

vis varför man inte fullföljer sitt deltagande i undersökningen. Det finns 

naturligtvis en rad tänkbara sådana, t ex vägran av politiska skäl. Ett 

skäl kan också vara att man har dåliga studieresultat. En jämförelse byggd 

på preliminära siffror om uppnådda studiepoäng för de som har fyra studie

terminer vid filosofisk fakultet i nettobortfallet respektive panelen illust

rerar frågan. 

Tabell 1 Uppnådda poäng för dem i panelen respektive bortfallet^ som har 

fyra studieterminer vid filosofisk fakultet. Relativa frekvenser. 

Antal poäng Panelen Nettobortfallet 

40 eller mindre 18 19 

41 - 60 25 36 

61 - 70 18 18 

71 - 80 35 24 

Mer än 80 5 3 

Summa 101 100 

(n) 306 1491* 

Även om dessa siffror måste läsas med försiktighet^ så framgår ändå att 

panelen har något bättre studieresultat än bortfallet. Så har t ex 40 % 

av panelen uppnått mer än 70 poäng medan motsvaranae andel av bortfallet 

är 31 %. Om det är så att en del av bortfallet kan förklaras med dåliga 

studieresultat tillsammans med förhållandet att bortfallet faktiskt skiljer 

sig från panelen med avseende på studieresultat, så innebär det naturligt

vis att vissa resultat måste tolkas med försiktighet. 

Konkreta tillvägagångssätt vid studiet av förändring 

När man skall studera förändring och när man som i vårt fall har mått på 

tillstånd vid tre tidpunkter kan man gå tillväga på flera sätt. Sr dess

utom syftet i första hand deskriptivt, vilket mitt syfte med denna rapport 

1) Tabellen är baserad på SCB:s studiestatistik, vilken enligt både våra 
egna och andras erfarenheter lider av en del brister, varför det kan 
vara på sin plats med en viss försiktighet vid användandet av siffrorna 
i tabellen. 
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är, kan man främst skilja på: 

1) En beskrivning av vad som hänt i en viss variabel och själva föränd

ringen kan beskrivas på följande sätt: 

a) man konstanthåller värden vid på en specifik variabel och ser 

vad som hänt mellan t_ och t_ i samma variabe l (dvs presentationen 
O 

sker med hjälp av trevägstabeller). 

b) man ser förändringen i två steg, dvs studerar med hjälp av tvåvägs

tabeller vad som hänt mell an t^ och t^ i ett första steg och vad som 

hänt mellan t2 och i ett andra steg. 

c) med hjälp av a) och b) ovan kan man studera såväl brutto- som netto

förändringar, men om materialet är av sådan art att en rad nollceller 

uppstår eller med mycket små frekvenser kan man antingen presentera 

enbart nettoförändringar (marginalfrekvenser) eller någon form av 

flödesvärden (alla stabila - alla rörliga). 

I fall a) och b) ovan presenterar man antagligen materialet med utgångs

punkt från idén om att förändringen beror på ackumulerade erfarenheter, 

dvs man ser tillståndet vid den tidigare tidpunkten som oberoende och 

tillståndet vid den senare som beroende. 

2) En beskrivning av hur olika variabler samvarierar. Här kan man också 

behandla materialet på olika sätt : 

a) genom att studera förändring oberoende av förändringens riktning. 

Här skapar maniêgot mått (index) på t ex instabilitet under hela 

den studerade perioden i samma variabel och ser hur andra variabler 

samvarierar med förändringsvariabeln. 

b) genom att studera förändringens riktning för olika undergrupper i 

materialet. Här kan man t ex studera hur män respektive kvinnor 

förändras och göra det på något av de sätt som beskrivs i 1 a-c). 

c) genom att studera förändring i olika variabler, dels samtidigt (dvs 

där man inte kan avgöra vilken förändring som kommer före i tiden) 

och dels där en förändring föregås av en annan. Här kan man t ex 

arbeta på det sätt som beskrivs under 2a) ovan för att se om en 

förändring i en variabel samvarierar med en förändring i en annan 

variabel. 
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Vid studium av samvariation mellan variabler är naturligtvis tanken att 

man skall ta ett första steg till förklaringar till förändringar antingen 

så att vissa bakgrundsvariabler förklarar såväl variation som förändring 

i en annan variabel eller så att en förändring i en variabel förklarar 

förändring i en annan variabel. 

(I denna rapport kommer presentationen av data att företrädesvis göras på 

det sätt som anges under 1 c) (avsnitt 5), 2 a (avsnitt 1) och 2 b (avsnitt 

2-4)). 

Mai steget från att med olika metoder och redovisningssätt beskriva för

ändringar och vilka samvariationer som existerar i ett material till att 

förklara dessa är stort. Nu finns det ju olika slags förklaringar och dessa 

är naturligtvis i ett första steg beroende på det urval man gjort. Vill man 

finna generella förklaringar till en viss företeelse får man naturligtvis 

göra ett helt annat urval än det vi har gjort. De förklaringar vi närmast 

åsyftar är dock att förklara varför den studerade gruppen handlar eller tän

ker som den gör. På grund av det stora nettobortfall vi har är det emeller

tid frågan om vi ens kan uttala oss om undersökningsgruppen, dvs de som förs

ta gången skrevs in vid universitet och högskola höstterminen 1970 i Umeå 

och fortfarande läste vårterminen 1972 

Bortsett från dess problem så ligger det ändå inom möjligheternas ram att 

dels göra svaga generaliseringar och dels söka förklara variationer i den 

undersökta gruppen. Om man finner vissa samvariationer eller att vissa un

dergrupper förändrar sig på ett visst sätt så är det naturligtvis inte o-

rimiigt att anta att andra studerande under i stort sett lika betingelser 

förändras på ungefär samma sätt. Undersökningsgruppen är naturligtvis inte 

unik. När det gäller att förklara varför undersökningsgruppen ser ut som 

den gör eller förändrar sig som den gör är den sas "sitt eget bevis". 

Med tanke på att det är en totalundersökning och att vi trots allt kunnat 

följa en så pass stor del av gruppen som ca 75 % under en tid av två år 

1) Bortfallsundersökningen kommer naturligtvis att, åtminstone till en del, 
klargöra till vilken grad svarandegruppen i sista panelomgången är repre
sentativ i förhållande till undersökningsgruppen, dvs panelen. 

I fortsättningen kommer dock begreppet 'panelen' att användas om svarande
gruppen i sista panelomgången vilket förefaller både praktiskt och rimligt. 
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förefaller det snarast som en överdriven försiktighet att inte söka för

klaringar . 

Rapportens uppläggning 

Denna rapport, som alltså får sägas utgöra första delen om utbildningen, 

behandlar i huvudsak utbildningsval och förändringar i dessa relaterat 

till vissa bakgrundsvariabler. Avsnitt 1 behandlar stabilitet och insta

bilitet vid val av utbildning relaterat till vissa bakgrundsfaktorer. Av 

dessa har jag valt ut tre av de mera centrala variabler som ansetts vik

tiga i utbildningssammanhang, socialgruppstillhörighet, kön och ålder för 

att studera riktningen i förändringarna i utbildningsvalet, vilket inte 

kommer fram i avsnitt 1. Dessa tre variablers betydelse för utbildnings-

valet redovisas i avsnitten 2-H. Kommentarerna i dessa avsnitt ägnas huvud

sakligen åt de förändringar som skett och något mindre åt skillnader i ut

bildningsval hos olika undergrupper i materialet. Förändringarna beskrivs 

också enbart med hjälp av nettosiffror. 

I ett sista avsnitt redovisas förändringar i utbildningsvalen relaterat 

till utgångsval och slutval utan relation till andra variabler. I en bi

laga återfinns okommenterat tabeller som redovisar netto- och bruttoför

ändringar vid de olika utbildningarna. 

Inledningsvis vill jag också påpeka att par saker. På grund av rapportens 

huvudsakligen deskriptiva karaktär kommer inte "allting" att kommenteras 

i de tabeller som presenteras. Kommentarerna kommer i första hand att rik

ta in sig på iögonfallande skillnader eller sådana som av författaren upp

levs som viktiga eller notervärda. Rapporten skall alltså kunna läsas utan 

ingående granskning av varje siffra i varje tabell. Men för de läsare som 

inte är nöjd med denna läsart får kommentarerna tjäna som en slags intro

duktion till de data som presenteras i tabellerna och tabellerna får sedan 

"tala för sig själva". När det gäller skillnader i procentenheter så kommer 

en procentenhets skillnad inte att betraktas som någon skillnad ̂  eftersom 

de procentsiffror som presenteras är hela tal (dvs avrundade uppåt eller 

nedåt enligt gängse metod). 

1) Detta gäller alltså mina kommentarer. En annan fråga är naturligtvis var 
man bör dra gränsen för en kommentar eller slutsatser utifrån de skill
nader som finns med tanke på vårt material - dels att det är en total
undersökning , dels att bortfallet är stort. 
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1 STABILITET OCH INSTABILITET VID VAL AV UTBILDNINGSVÄG OCH VISSA BAK

GRUNDSFAKTORER 

När man skall studera en student som påbörjat en viss utbildning så måste 

man utgå från vissa allmänna sociologiska resonemang och söka tillämpa 

dessa på hans handlande. En sådan utgångspunkt är att det val studenten 

gjort dels är ett resultat av tidigare erfarenheter och dels är ett i nå

gon mening rationellt val. Det är an valhandling som av studenten ses som 

ett medel att nå ett mål vare sig detta mål är långsiktigt (t ex att få 

ett jobb i framtiden) eller mera kortsiktigt (ha något att göra några år 

framåt), så har det med levnadsförhållanden att göra. Det faktiska valet 

är därmed relaterat både till något framåt i tiden som till tidigare för

hållanden och upplevelser. 

I en rad olika undersökningar rörande val av utbildning har vissa bakgrunds

faktorer visat sig spela en (ibland) avgörande roll, både när det gäller 

själva tillträdet till högre studier och när det gäller typ av utbildning. 

På samma sätt är det rimligt att anta att byten efter det att första valet 

är gjort är förankrade i tidigare erfarenheter och upplevelser. När det gäl

ler en sådan valhandling har dock en rad faktorer tillkommit vilka kan sam

manfattas med uttrycket 'erfarenheter av utbildningssystemet'. Dessa erfa

renheter kommer naturligtvis att få olika betydelse beroende på de erfaren

heter man hade före tillträdet till högre utbildning. Ytterligare en fak

tor kommer också att spela in: ökade kunskaper eller ny information om ar

betsmarknaden. De ökade kunskaperna eller den nya informationen om arbets

marknaden kommer att tas emot och behandlas på olika sätt beroende på ti

digare erfarenheter och erfarenheter av utbildningssystemet samt vilket ut

bildningsval som gjorts. 
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Figur 1 är en grovt schematisk bild av en utbildningsprocess. Längst bak 

i den "kedja" av orsaker som leder fram till t ex att man byter utbild-

ningsväg eller håller fast vid det ursprungliga valet ligger alltså er

farenheter som är gjorda före tillträdet till högre studier. En naturlig 

startpunkt för en analys av en utbildningsprocess hos en grupp studenter 

är då att beskriva hur vissa bakgrundsfaktorer samvarierar med stabilitet/ 

instabilitet vid val av utbildning, dvs att studera vissa bakgrundsfakto

rers betydelse för styrkan i det först träffade valet. 

När man studerar hur vissa bakgrundsfaktorer samvarierar med, i det här 

fallet, stabilitet/instabilitet vid val av utbildningsväg, så gör man i 

första hand en beskrivning av typen: vilka är stabila och vilka är insta-

bila? Vill man närma sig en förklaring varför vissa är stabila och andra 

inte så får man studera vilka andra faktorer - framför allt faktorer som 

rör erfarenheter av utbildningssystemet - som samvarierar med bakgrunds

faktorerna, men det får alltså bli en senare del av analysen. 

I det här sammanhanget kan man tala om två slags stabilitet: 

1) stabilitet inom utbildningssystemet vid Umeå universitet och högskolor, 

dvs de som stannar kvar vid universitet/högskola i Umeå och håller fast 

vid påbörjad utbildning 

2) stabilitet i förhållande till utbildningssystemet vid Umeå universitet 

och högskolor, dvs de som stannar kvar vid universitet/högskola i Umeå 
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Det första slaget av stabilitet är det som jag kommer att behandla här 

medan det andra slaget av stabilitet kommer att behandlas i en senare 

rapport om bortfallet. 

I detta avsnitt kommer jag att behandla stabilitet och instabilitet utan 

att beröra riktningen i förändringen hos de instabila eller vilken utbild

ning som påbörjats. Därför kan det vara på sin plats att något beröra vad 

som kan dölja sig bakom beteckningen"instabil". Först och främst kan vi sä

kerligen skilja på två slags instabila. 

1) Den första gruppen är de som före tillträdet till högre studier sökt 

till spärrad utbildning och inte kommit in samt de som före tillträdet 

beslutat sig för att pröva sig fram till en passande utbildning (vissa 

av dessa kan alltså läsa vid spärrad utbildning). I dessa båda fall är 

det första utbildningsvalet någon slags "interimistisk" utbildning i 

väntan på att hamna i den "rätta" utbildningen. 

2) Den andra gruppen utgörs av dem som inte hade några planer på byta ut

bildning efter det först träffade valet, vare sig de hade egna, fast 

utstakade utbildningsmål eller följde principen "följa John", dvs gjorde 

som bästa kompisen. Dessa ändrar sig alltså efter tillträdet till högre 

studier. 

Den andra gruppen är de egentligt instabila i ordets rätta bemärkelse medan 

den första gruppen är instabila bara i den bemärkelsen att de byter utbild

ning. Vid beskrivningen av hur social bakgrund samvarierar med stabilitet/ 

instabilitet kommer alltså delvis att ligga inbakad en beskrivning av so

ciala faktorers betydelse för möjligheterna att komma in vid spärrad utbil d

ning eftersom många fakultetsbyten innebär byten till spärrade fakulteter 

eller högskolor. Beskrivningen av den sociala bakgrundens betydelse för 

stabilitet/instabilitet kommer dock att oberoende av detta ge en bild av 

olika benägenheter att fullfölja påbörjad utbildning. 

Motivet till att studera grad av stabilitet vid val av utbildning är fler-

faldigt. Dels är stabilitet vid val av utbildningsväg en del av den sociala 

process som utbildnings- och yrkesval utgör, dels är stabilitet vid val av 

utbildning utbildningspolitiskt relevant. Den sociala bakgrundens betydelse 
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för dels längre utbildning och dels vilkenlängre utbildning man väljer är 

som sagt vid det här laget relativt väl dokumenterat. Däremot har man kans

ke i något mindre utsträckning följt processen vidare, dvs studerat vad som 

hänt efter universitets- och högskolestudiernas början. Fortsätter den so

ciala bakgrunden att ha ett inflytande över den valda utbildningen eller 

kommer faktorer inom utbildningssystemet (i det här fallet lokalt bestämt) 

att modifiera detta inflytande eller t o m ta bort det? 

Innan jag går vidare på fråga om vissa bakgrundsfaktorers betydelse för 

stabilitet vid val av utbildning ska jag bara ge ett exempel på vilket 

sätt denna stabilitet kan vara utbildningspolitiskt relevant. Alla ut

bildningssystem som i likhet med det nuvarande "PUKAS"-systemet bygger 

på fasta utbildningsvägar kommer att desavuoeras av studenterna om dessa 

inte följer systemet i den utsträckning som planerats därför att systemet 

bygger på ohållbara förutsättningar: stabil (och därmed 'prognosticerbar') 

arbetsmarknad, möjligheter till sysselsättning efter examen, kunskaper hos 

studenterna före tillträdet till studierna om utbildningens innehåll, ut

formning och konsekvenser etc. Ett av målen med fasta utbildningslinjer 

är att minska kostnaderna genom nedkortning av studietidens längd, ett 

annat mål är att göra utbildningen mera arbetsmarknadsanpassad och avnä-

maranpassad. Om studenterna avbryter sina studier eller byter utbildnings-

väg så måste utbildningssystemet sägas vara irrationellt, även om det ur 

den enskilde studentens synvinkel antagligen är rationellt att byta ut

bildning eller avbryta studierna. 

Jag har hittills bara talat om 'vissa' bakgrundsfaktorer som jag har för 

avsikt att relatera till stabilitet vid val av utbildningsväg. De bakgrunds

faktorer som jag därvid avser är i första hand följande: socialgrupp (baserad 

på faderns yrke), kön, ålder, antal flyttningar under uppväxten, huvudsaklig 

uppväxtort, hemoartens avstånd från Umeå, samt faderns och modems utbildning. 

Dessa variabler bildar ett block av oberoende variabler som antas samvariera 

med den beroende variabeln stabilitet vid val av utbildningsväg. 
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X (socialgrupp 

X- (kön 

x„ (ålder 

x^ (flyttningar)— 

xc (uppväxtort)— 
D 

X- (avstånd Umeå) 

"y (stabilitet vid val av utbildningsväg) 

X- (faderns utbildning) 

x0 (moderns utbildning)' 

För samtliga dessa variabler utom x„ (hemortens avstånd från Umeå) antas 
b ——— 

en samvariation medan det i fråga om xg mera har karaktären av en fråga: 

Har hemortens avstånd från Umeå någon betydelse för stabilitet vid val av 

utbildning? 

Som vi vet från populationsbeskrivningen*^ så råder det samvariation mellan 

flera av dessa bakgrundsvariabler, bl a att betydligt större andelar stude

rande från socialgrupp III vuxit upp i ett mindre samhälle eller på lands

bygden samt att de också flyttat mindre ofta under uppväxten än de stude

rande från de andra socialgrupperna. Den enda samvariation och samtidiga 

påverkan jag kommer att titta på i den här rapporten är emellertid kön och 

socialgrupp eftersom syftet här i första hand är att se till vilken grad 

dessa bakgrundsvariabler hänger ihop med den oberoende variabeln, dvs syf

tet är mera deskriptivt och mindre analytiskt eller förklarande. 

Som jag tidigare nämnde så kan en hel del av gruppen instabila vara sådana 

som innan de kom till universitet/högskola hade sökt till spärrad utbild

ning men inte kommit in och för vilka den först påbörjade utbildningen kan 

ha karaktären av en 'interimistisk' sådan. Därför kommer jag också att titta 

på hur denna variabel (=sökt till spärrad utbildning) förhåller sig till så

väl bakgrundsvariablerna som stabilitet vid val av utbildningsväg. 

1) Cigéhn-Karlsson, Umeåstudent 1970. Några data om de nyinskrivna studenter
na vid Umeå universitet och högskolor höstterminen 1970. 
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Socialgrupp och stabilitet 

Innan jag går in på hur den första av de oberoende variablerna - social-

gruppstillhörighet - är relaterad till stabilitet vid val av utbildnings-

väg kan det vara av intresse att se hur just socialgruppsfördelningen i 

den ursprungliga svarandegruppen (dvs de som svarade i panelomgång 1) ser 

ut i jämförelse med socialgruppsfördelningen i panelen, dvs jämföra den 

fördelning vi skulle ha haft om vi inte drabbats av panelmortalitet, stu

dieavbrott och byten av studieort. Om det är så att sociala bakgrunden har 

en avgörande roll för fullföljande av studier vid universitet, t ex så att 

studerande med en viss socialgruppstillhörighet i större utsträckning av

bryter sina påbörjade studier, så kommer detta naturligtvis att ge utslag 

i fördelningen på de 588 personer som är kvar i panelen då vi ju samtidigt 

vet (se inledningen) att så många i den ursprungliga svarandegruppen avbru

tit sina studier. 

Tabell 1.1 Socialgruppsfördelning enligt faderns yrke i den ursprungliga 

svarandegruppen (svarande i panelomgång 1) resp panelen (de 

som svarat i samtliga panelomgångar). Relativa frekvenser. 

Ursprunglig svarandegrupp Panelen Bruttobortfall 

Socialgrupp I 14,9 13,8 16,3 

Socialgrupp II 39,5 40,8 38,0 

Socialgrupp III 43,8 43,9 43,7 

Uppgift saknas 1,7 1,5 2,0 

Summa 99,9 100,0 100,0 

(n) 1098 588 510 

Det har i debatten, bl a i samband med diskussioner under våren 1973 om 

krisen för Umeå universitet, sagts att de som är mest känslig för arbets

marknadens förändringar är studerande ur socialgrupp III. Detta är kanske 

riktigt, men om man då också menar att detta betyder att studerande ur so

cialgrupp III avbryter sina studier i större utsträckning så ger dessa siff

ror inte något stöd för en sådan uppfattning. Om det finns någon tendens i 

materialet så är det väl snarare så att socialgrupp II ökat sin andel på so

cialgrupp I:s bekostnad. Nu skall man nog inte dra några bestämda slutsatser 

utifrån dessa siffror eftersom bruttobortfallet innehåller både sådana som 
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slutat och sådana som fortfarande läser samt att skillnaderna är små. 

Detta leder dock till en annan slutsats: att undersökningsgruppens (pa

nelens) "sociala karaktär" inte förändrats nämnvärt under de två åren 

trots att den minskat i storlek. Den sociala sammansättningen i undersök

ningsgruppen är alltså i stort sett likadan hösten 1970 och våren 1972. 

Om vi med hjälp av dessa siffror för fördelningarna med avseende på so

cialgruppstillhörighet i ursprunglig svarandegrupp resp panel inte kan 

avgöra huruvida socialgruppstillhörighet har någon betydelse för stabi

litet visavi systemet, så bör vi i alla fall kunna studera socialgrupps

tillhörighetens betydelse för stabilitet inom systemet. Har i detta ma

terial studerande som kommer från olika socialgrupper olika benägenhet 

att byta utbildningsväg? 

Tabell 1:2 Stabilitet/instabilitet1^ med avseende på fakultetstillhörig

het efter socialgruppstillhörighet baserad på faderns yrke. 

Relativa frekvenser. 

Socialgrupp I Socialgrupp II Socialgrupp III Alla 

Stabila 81 79 85 82 

Instabila 19 21 15 18 

Summa 100 100 100 100 

(n) 75 231 21+3 5t9 

1) Vid framtagandet av tabellerna har vi ursprungligen fått 9 olika kate
gorier stabila/instabila. En kategori utgörs av dem som har varit sta
bila hela tiden, dvs läst vid samma fakultet/högskola vid samtliga pa
nelomgångar , fem kategorier har bytt : en kategori två gånger, två har 
bytt en gång och de två resterande har bytt en gång och dessutom ej 
uppgivit fakultetstillhörighet vid något tillfälle. Två kategorier har 
varit stabila mellan två panelomgångar men ej lämnat uppgift om fakul
tetstillhörighet vid en och ytterligare en kategori har ej lämnat upp
gift vid två tillfällen. De tre senast nämnda osäkra kategorierna har 
ej medtagit s i tabellerna. Det enda antagande v.i kan göra rörande dessa 
osäkra är att de fördelar sig med avseende på stabilitet/instabilitet 
på samma sätt som de för vilka vi har säkra uppgifter. Totalt rör det 
sig om 32 individer som ej har uppgivit fakultet, varav panelomgång III 
svarar för 31. När det gäller utbildningslinje läggs ytterligare ett 
problem till, nämligen det förhållande att de som läser vid fil fak 
(dvs på utbildningslinjer) utgör en minskande andel av panelen, vid 
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Som vi kan se av tabell 1:2 är studenterna från socialgrupp III stabilare 

än studenterna från de båda andra socialgrupperna och studenterna från so

cialgrupp II är minst stabila. 

När det gäller val av utbildningslinje vid filosofisk fakultet kvarstår 

tendensen. Detta kan vi se i tabell 1:3. 

forts not 1 från föregående sida) 

panelomgång I läste 471 individer vid fil fak, vid panelomgång II läste 
445 vid fil fak och vid panelomgång III läste 383 personer vid fil fak, 
men där saknas som sagt fakultetsuppgift for hela 31 personer. Uppgifter 
for utbildningslinje saknas för sammanlagt 10 personer varav panelomgång 
svarar för 7. I tablåerna nedan kan vi se hur siffrorna för detta fördelar 
sig. 

Tablå 1 Fördelning panelomgångsvis fil fak, övriga fakulteter samt sak

nade värden. 

Fil fak övriga fak/ Saknade Summa 
högskolor värden 

Panelomgång I 471 116 1 588 

Panelomgång II 445 143 0 588 

Panelomgång III 383 174 31 588 

Tablå 2 Fördelning panelomgångsvis utbildningslinjer, ej utbildningslinjer 

(dvs övriga fak/högskolor än fil fak), saknade värden för utbild

ningslinje samt saknade värden fakultet. 

Utbildnings- Saknade värden 
linje utbildningslinje 

Panelomgång I 472 0 

Panelomgång II 447 3 

Panelomgång III 378 7 

Anledningen till skillnaderna mellan siffrorna för fil fak i tablå 1 och 
utbildningslinje i tablå 2 beror på följande. Den person för vilken vi sak
nar fakultetsuppgift vid panelomgång ett har uppgivit utbildningslinje (sär
skild). Vid panelomgång två uppgav 5 studerande som i första hand läste vid 
spärrade fakulteter/högskolor att de även var registrerade vid utbildnings
linjer, och samma sak uppgav 2 studerande vid panelomgång tre. (se för övrigt 
bilaga 1). 
Vi redovisar dessa siffror för att läsaren inte skall behöva undra över var
för det förekommer skilda bastal. Dessutom föreligger ju här ett besvärande 
internbortfall på dessa centrala variabler. 
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Tabell 1:3 Stabilitet/instabilitet med avseende på val av utbildnings

linje vid fil fak efter socialgruppstillhörighet. Relativa 

frekvenser. 

Socialgrupp I Socialgrupp II Socialgrupp III Alla 

Stabila 72 70 79 75 

Instabila 28 30 21 26 

Summa 100 100 100 101 

(n) 47 149 174 372 

Tabellerna 1:2 och 1:3 är delvis övertäckande eftersom de fakultetsbyten 

som sker inom fil fak också registreras som byten av utbildningslinjer. 

De flesta byten inom fil fak sker dock inom samma fakultet, antingen så 

att man byter till annan utbildningslinje"^ inom samma fakultet eller så 

att man byter till särskild utbildningslinje varvid man i stor utsträckning 

läser ämnen som tillhör samma fakultet. 

Det är alltså uppenbart att studenterna från socialgrupp III är stabilast 

när det gäller att fullfölja en påbörjad utbildningsväg. Hur skall detta 

tolkas, beror det på att de är "trögrör1igare'' och inte lika snabbt svarar 

på förändringar på arbetsmarknaden eller beror det på att de har en bestäm

dare yrkesinriktning som kombinerad med sämre ekonomiska resurser (stöd 

hemifrån m m) gör att de är ovilligare att förlänga studietiden? Detta be-
2) 

handlas i den rapport som tar upp yrkesval och framtidsförväntningar. 

De data vi har stöder dock inte uppfattningen att studenterna från social

grupp III "drabbas" av oron på arbetsmarknaden på så sätt att de genom by

ten av utbildningsvägar förlänger studietiden utan kanske snarare så att 

deras obenägenhet att genom byten pröva sig fram till en utbildning som 

1) Det bör dock påpekas att vissa utbildningslinjer "skär över" fakultets
gränserna, så t ex linje 8. Vid eventuella oklarheter från respondentens 
sida (läser vid utbildningslinje 4 men har uppgett hum fak) så har rätt
ningar skett vid kodningen. Därvid har vi utgått från ämnen respektive 
utiildningslinjer. Uppenbart är att det råder viss oklarhet om fakultets
tillhörighet bland många studenter. 79 % av dem som bytt utbildningslinje 
har ej bytt fakultet. 

2) Karlsson, J., Framtidsförväntningar och yrkesplaner hos en grupp stu
denter under deras första år vid universitet och högskola. (Kommande 
rapport). 
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passar på arbetsmarknaden kan vara till framtida besvär. Detta är dock bara 

en spekulation eftersom vi ännu inte vet vilket utbildningsbeteende som på 

lång sikt är bäst: att så snabbt som möjligt klara av en påbörjad utbild

ning eller att pröva sig fram till en utbildning som man dels trivs med och 

som dels är mest arbetsmarknadsanpassad. 

Om man ser till panelen som helhet så är andelen stabila kanske något högre 

ä n  v ä n t a t b å d e  m e d  a v s e e n d e  p å  f a k u l t e t  s o m  u t b i l d n i n g s l i n j e .  P å  e t t  g a n s -
2) 

ka tidigt stadium av den nya studieordningen kom oroväckande rapporter om 

att studenterna var på väg att överge de fasta utbildningslinjerna, både ge

nom att byta utbildningslinjer och genom att söka sig till särskild utbild

ningslinje. Detta förhållande syns i vilket fall som helst inte gälla i sär

skilt hög grad för den studerade panelen. I fråga om fakultetsbyten är det 

naturligtvis i hög grad fråga om byten till spärrade fakulteter och avsik

ten att söka sig till dessa kan naturligtvis ha förelegat hos många stude

rande redan vid inträdet till högre studier. När det gäller utbildnings

linjer vid fil fak så är en siffra på 26 % för sådana som bytt inte någon 

alarmerande siffra. 

Kön och stabilitet 

Om vi återvänder till frågan om vilka bakgrundsfaktorer som samvarierar 

med stabilitet och följer den tråden ett slag så kan vi konstatera stora 

skillnader mellan könen i fråga om stabilitet/instabilitet både med av

seende på fakultet som utbildningslinje. 

1) Om man utgår från den ursprungliga svarandegruppen i panelomgång I 
så kan man naturligtvis tänka sig att bruttobortfallet svarar för 
en stor andel byten. Begränsar man sig till den jämförelse som är 
relevant här, dvs att jämföra med panelmortaliteten, så ger en skatt
ning av antalet byten att det är fråga om högst 10-11 % som har bytt 
fakultet, vilket alltså innebär en fara för underskattning av panelens 
stabilitet. 

2) Se t ex Utbildningsledarna vid Umeå universitet, Några aspekter på den 
nya studieordningen. Erfarenheter av rutiner och resultat vid Umel" 
universitet, stencil, Umeå 1971. 
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efter kön. Relativa frekvenser. 

Män Kvinnor Alla 

Stabila 86 77 82 

Instabila 14 23 18 

Summa 100 100 100 

(n) 308 248 556 

Tabell 1:5 Stabilitet/instabilitet med avseende 

linje efter kön. Relativa frekvenser, 

Män Kvinnor Alla 

Stabila 78 68 74 

Instabila 22 32 26 

Summa 100 100 100 

(n) 242 132 374 

Kön, socialgrupp och stabilitet 

Är nu detta en entydig könsskillnad eller ligger någon annan skillnad 

bakom? Det visar sig, som vi kan se av tabell 1:6» att den största andelen 

kvinnor finns i socialgrupp II och den största andelen män finns i social

grupp III. Vi har tidigare sett att socialgrupp II är minst stabil både 

med avseende på fakultetstillhörighet och val av utbildningslinje medan 

det motsatta förhållandet gäller för socialgrupp III. 

Tabell 1:6 Andelen män och kvinnor inom de olika socialgrupperna. Rela

tiva frekvenser. 

Socialgrupp I Socialgrupp II Socialgrupp III 

Män 58,0 51,3 59,7 

Kvinnor 42,0 48,8 40,3 

Summa 100,0 100,0 100,0 

(n) 81 240 258 

Den fråga som genast inställer sig är vilken variabel, kön eller 

socialgrupp, som varit viktigare. Först skall vi se vad som händer 

med partialsambanden mellan socialgrupp och stabilitet när vi konstant-

håller kön. I Tabell 1:7 har socialgrupp I och II slagits samman inte 
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enbart för att skapa en lämplig dikotomi utan också utifrån det fakttun 

att socialgrupp I i detta material med få undantag utgörs av övre medel

klass till skillnad från socialgrupp II som utgörs av lägre medelklass. 

(En adekvatare benämning än medelklass torde vara mellanskikt.) Skälet 

till att vi finner så få 'överklasstudenter1 i detta material har säker

ligen med den regionala rekryteringen att göra. De största skillnaderna 

återfinns dessutom oftast mellan socialgrupp II och III. 

Tabell 1:7 Stabilitet/instabilitet med avseende på fakultetstillhörig

het efter kön och socialgrupp. Relativa frekvenser. 

Män Kvinnor 

Socialgrupp Socialgrupp Socialgrupp Socialgrupp 
I+II III I+IÏ III 

Stabila 84,4 88,1 74,7 81,0 

Instabila 15,1 11,9 25,3 17,3 

Som synes kvarstår skillnaderna"*"^ mellan socialgrupperna när vi delar 

upp materialet på män och kvinnor. För männen kan vi dock konstatera en 

svag minskning av skillnaderna mellan socialgrupperna medan vi för kvin

norna kan konstatera en ökning av skillnaderna mellan socialgrupperna. 

Om kön hade varit den huvudsakliga orsaken till skillnaderna och samban

det socialgrupp - stabilitet ett s k "sksnsamband", så skulle skillnaderna 

mellan socialgrupperna ha försvunnit eller minskat kraftigt i tabell 1:7. 

Om vi gör tvärtom, dvs konstanthåller socialgrupp och studerar skillnaderna 

mellan könen, så kan vi här se att skillnaderna mellan könen med avseende 

på stabilitet kvarstår, men att skillnader mellan män och kvinnor ökar 

något för socialgrupp I+II och minskar i socialgrupp III (jfr med tabell 

1:4 ovan). För åskådlighetens skull (tabell 1:7 går ju att läsa med andra 

celljämförelser) har tabell 1:8 gjorts. 

Tabell 1:8 Stabilitet/instabilitet med avseende på fakultetstillhörighet 

efter socialgrupp och kön. 

Stabila 

Instabila 

Socialgrupp I+II 

Män Kvinnor 

84,4 74,7 

15,1 25,3 

Socialgrupp III 

Män Kvinnor 

38,1 81,0 

11,9 17,3 

1) 80 % av socialgrupp I+II är stabila mot 85 % av socialgrupp III. 
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Om vi hade haft ett "skensamband" mellan kön och stabilitet skulle skill

naderna ha försvunnit eller minskat kraftigt i tabell 1:8, vilket de ju 

inte gör. Kvar står frågan vilken variabel som är starkare när det gäller 

variansen i stabilitet vid val av utbildningsväg. För att få fram detta 

har jag använt Colemans modell för multivariatanalys när man har (eller 

kan skapa) dikotoma variabler."^ Metoden går ut på att få fram värden 

för olika effektparametrar genom beräkning^" ̂ av genomsnittliga procent

skillnader. I det här fallet har vi två effektparametrar, kön och social

grupp, samt två slumpeffekter på grund av andra variabler, den ena ver

kande i riktning mot stabilitet, den andra verkande i riktning från sta

bilitet. 

Dessa effektparametrar får följande värden: 

Effekt av kön = .084 

Effekt av socialgrupp = .050 

Slumpeffekt p g a andra variabler i riktning mot stabilitet = .754 

Slumpeffekt p g a andra variabler i riktning från stabilitet = .113 

Som vi ser är kön något starkare än socialgrupp när det gäller att för

klara variansen i stabilitet med avseende på fakultetstillhörighet, men 

vi ser också att största delen av variansen är oförklarad. 

När det gäller stabilitet med avseende på val av utbildningslinje, där 

vi har en likadan tendens som för fakultetstillhörighet (dvs att männen 

är stabilare än kvinnorna och att socialgrupp III är stabilare än social

grupp I och II), ser vi av tabell 1:9 att det är stora skillnader mellan 

kvinnorna i socialgrupp I+II resp III men en betydligt mindre skillnad 

mellan männen i socialgrupp I+II resp III. Dessutom är skillnaden mellan 

männen och kvinnorna i socialgrupp III närmast negligerbar. 

Tabell 1:9 Stabilitet/instabilitet med avseende på val av utbildnings

linje efter socialgrupp och kön. Relativa frekvenser. 

Socialgrupp I+II Socialgrupp III 

Män 

Stabila 76,7 

Instabila 23,3 

Kvinnor 

60,5 

39,5 

Män 

78,8 

21,2 

Kvinnor 

78,6 

21,4 

1) För den som är närmare intresserad hänvisas till Coleman, Introduction 
to Mathematical Sociology, New York 1964, framför allt sidorna 189-201. 
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Vad innebär det nu att vi får en förändring av de ursprungliga rela

tionerna när partialsambanden tas fram? 

På samma sätt som i fråga om stabilitet med avseende på fakultetstill

hörighet kan värdena på effektparametrarna räknas fram. Vi får då följande 

värden: 

Effekt av kön = .082 

Effekt av socialgruppstillhörighet = .101 

Slumpeffekt p g a andra variabler i riktning mot stabilitet = .645 

Slumpeffekt p g a andra variabler i riktning från stabilitet = .172 

Vi ser här att socialgrupp är något starkare än kön när det gäller att 

förklara variansen i stabilitet med avseende på val av utbildningslinje 

dvs motsatt förhållandet när det gäller fakultetstillhörighet. Även här 

är större delen av variansen oförklarad (eller riktigare: beroende på 

andra variabler), men jämfört med stabilitet med avseende på fakultet 

så är en något mindre del av variansen beroende på andra variabler. Dess

utom har värdet på slumpeffekten mot stabilitet minskat och värdet på 

slumpeffekten från stabilitet ökat, vilket innebär att tendensen till 

instabilitet är större när det gäller val av utbildningslinje än i fråga 

om fakultetstillhörighet (vilket ju också kan ses direkt i tabellerna 

1:4 och 1:5). 

Det finns ytterligare en intressant skillnad mellan stabilitet med av

seende på fakultet resp utbildningslinje. Med hjälp av värdena på effekt-

parametrarna kan man räkna fram estimerade värden"1"^ på andelarna stabila 

i respektive cell och jämföra dessa med de observerade värdena. 

Tabell 1:10 Jämförelse mellan observerade (p^obs) och förväntade (p^est) 

värden för stabila med avseende på fakultet efter kön och 

socialgrupp. 

Socialgrupp I+II 

Kvinnor Män 

Socialgrupp III 

Kvinnor Män 

PjObs 0,747 

p^est 0,754 

differens -0,007 

0,844 

0,838 

0,006 

0,810 

0,804 

0,006 

0,881 

0,888 

-0,007 

1) Coleman a a, sid 195-199. 
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Tabell 1:11 Jämförelse mellan observerade (p^obs) och estimerade (p.est) 

värden för stabila med avseende på val av utbildningslinje. 

Socialgrupp I+II Socialgrupp III 

Kvinnor Män Kvinnor Män 

PjObs 0,605 0,767 0,786 0,788 

p^est 0,645 0,727 0,746 0,828 

differens -0,040 0,040 0,040 -0,040 

I tabell 1:10 är skillnaderna mellan estimerade och observerade värden 

mycket små, men det finns en tendens som återkommer i tabell 1:11 där 

skillnaderna är något större (och värdet på skillnaderna lika stort i 

varje jämförelse): de observerade värdena för kvinnor i socialgrupp I+II 

och männen i socialgrupp III är lägre än de förväntade medan det motsatta 

förhållandet gäller för män i socialgrupp I+II och kvinnorna i socialgrupp 

III. När det gäller fakultet är avvikelserna mellan de förväntade och ob

serverade värdena små men när det gäller utbildningslinje något större, 

vilket innebär att man t ex borde ha kunnat förvänta sig att männen i 

socialgrupp III skulle ha varit något stabilare än vad de i verkligheten 

är och att kvinr oona i socialgrupp III skulle ha varit något mindre sta

bila. 

Ålder och stabilitet 

Ett rimligt antagande är att de yngre studenterna är mindre stabila än 

de äldre. Detta antagandes rimlighet skulle i detta sammanhang främst 

motiveras av att de yngre 1) inte hunnit utveckla lika bestämda utbild

nings- och yrkespreferenser som de äldre, 2) har "mera tid" på sig att 

pröva sig fram än de äldre. 

Antagandet stämmer, men bara i den bemärkelsen att det är de allra yngsta 

(19 år eller yngre vid tillträdet till högre studier) som är instabilare 

än de övriga när det gäller fakultetstillhörighet. Det finns ingen tydlig 

tendens i materialet, vilket vi kan se av tabell 1:12. 
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Tabell 1:12 Stabilitet/instabilitet med avseende på fakultetstillhörighet 

efter ålder. (Ålder vid högre studiernas början). Relativa 

frekvenser. 

-19 år 20 år 21 år 22 år 23-24 år 25 i Ir Alla 

Stabila 78 87 82 85 88 80 82 

Instabila 22 13 18 15 12 21 18 

Summa 100 100 100 100 100 101 100 

(n) 221 131 87 39 34 44 556 

Som synes är de yngsta och de äldsta minst stabila medan de näst yngsta 

och de näst äldsta är stabilast, medan mellan mellanåldersgrupperna ligger 

däremellan (dvs fördelningen är snarast M-formad). När det gäller val av 

utbildningslinje är de yngsta och äldsta lika och minst stabila men här 

är det de som var 22 år vid inskrivningen som är mest stabila, vilket vi 

kan se i tabell 1:13, och även här är fördelningen närmast M-formad. (Ob

servera dock att absoluta antalet är litet i åldersgruppen 22 år och där

över.) 

Tabell 1:13 Stabilitet/instabilitet med avseende på val av utbildnings

linje efter ålder vid inskrivningstillfället. Relativa frek

venser . 

-19 år 20 år 21 år 22 år 23-24 år 25 år Alla 

Stabila 72 76,5 73 82 76 72 74 

Instabila 28 23,5 27 18 24 28 26 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 

(n) 132 98 66 28 25 25 374 

Antagandet om att stabiliteten skulle öka med stigande ålder kan fort

farande stämma men får ändå föga stöd i detta material. Däremot kan man 

utan tvekan säga att mellanåldersgrupperna (20-24 år), bortsett från 21-

åringamas utbildningslinjeval, i undersökningsgruppen är något stabilare 

än de yngsta och äldsta. 
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Flyttningar under uppväxten och stabilitet 

Den som är van (eller åtminstone inte ovan) att byta miljöer och har gjort 

det under uppväxten kan antas vara mindre dbetiägna att pröva sig fram och 

röra sig inom utbildningssystemet » dvs man kan på rimliga grunder anta att 

de som oftare flyttat under uppväxten också är mindre stabila vid val av 

utbildningsväg. I tabell 1:11 ser vi också att ett sådant antagande inte 

motsägs. 

Tabell 1:14 Stabilitet/instabilitet med avseende på fakultetstillhörighet 

efter antal flyttningar under uppväxten. Relativa frekvenser. 

Aldrig flyttat Flyttat en gång Flyttat två el fler Alla 

Stabila 82 84 76 82 

Instabila 18 17 24 18 

Summa 100 101 100 100 

(n) 328 139 83 550 

"Gränsen" går dock inte, som man kanske skulle ha förväntat sig, mellan 

dem som aldrig flyttat och dem s crn flyttat någon gång, utan mellan dem 

som flyttat en gång eller aldrig och dem som flyttat två eller fler gånger. 

När det gäller val av utbildningslinje är tendensen likadan, och där är 

det lika markerat att de som flyttat två eller fler gånger är instabiiare 

än de övriga. 

Tabell 1:15 Stabilitet/instabilitet med avseende på val av utbildnings

linje efter antal flyttningar under uppväxten. Relativa frek

venser . 

Aldrig flyttat Flyttat en gång Flyttat två el fler Alla 

Stabila 75 77 69 75 

Instabila 25 23 31 26 

Summa 100 100 100 101 

(n) 228 86 55 374 
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Vi ser också att de som fly-ttat en gång är mest stabila vilket också var 

fallet i tabell 1:14. Otvetydigt är dock att de som bott på fler än två 

orter under uppväxten också är mindre stabila vid val av utbildningsväg. 

Uppväxtort och stabilitet 

På liknande sätt som när det gäller antagandet att de som flyttat oftare 

under uppväxten också är instabilare vid val av utbildning är det rimligt 

att anta att de som haft sin huvudsakliga uppväxt i städer eller större 

samhällen är mindre stabila än de som vuxit upp i mindre samhällen eller 

på landsbygden. Utan att på något sätt värdera den icke-urbana miljön så 

får den antas vara stabilare som helhet än den urbana miljön och kan då 

också antas befrämja stabilitet när det gäller val av utbildning. Detta 

antagande motsägs heller inte av tabell 1:16 och tabell 1:17. Skillnaden 

är dock betydligt mindre när det gäller val av utbildningslinje än när 

det gäller fakultetstillhörighet. 

Tabell 1:16 Stabilitet/instabilitet med avseende på fakultetstillhörig

het efter huvudsaklig uppväxtort. Relativa frekvenser. 

Storstad och annan stad Mindre samhälle Alla 
eller större samhälle eller landsbygd 

Stabila 79 84 82 

Instabila 22 16 18 

Summa 101 100 100 

(n) 200 347 547 

Tabell 1:17 Stabilitet/instabilitet med avseende på val av utbildnings

linje efter huvudsaklig uppväxtort. Relativa frekvenser. 

Storstad och annan stad Mindre samhälle Alla 
eller större samhälle eller landsbygd 

Stabila 73 76 75 

Instabila 27 24 25 

Summa 100 100 100 

(n) 135 235 370 
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Även om siffrorna inte ger något starkt stöd åt antagandet att en mer 

urbaniserad miljö okar benägenheten att fora sig inom utbildningssyste

met, så förefaller det dock som om uppväxtmiljön spelar en viss roll 

för vår panel när det gäller val av utbildning. De i vår panel som har 

vuxit upp på landsbygden eller i ett mindre samhälle är stabilare än de 

som vuxit upp i en stad eller ett större samhälle. 

Hemortens avstånd från Umeå och stabilitet 

Från den undersökning som Holm och Häggström gjort för U 68^ vet vi att 

de studerande oftast beger sig till den närmaste utbildningsort där det 

finns någon önskvärd utbildning. Utifrån detta skulle man kunna förvänta 

sig att avståndet har föga betydelse för stabilitet vid val av utbildning. 

Eventuellt skulle man kunna tänka sig att de som kommer längst från Umeå -

särskilt de som kommer från orter söder om Umeå där det finns alternativa 

utbildningsorter (t ex Uppsala och Stockholm) - är stabilare eftersom ut

bildningsvalet då antagligen starkare styr valet av utbildningsort. Nu är 

det dock så att en stor del av de studerande som kommer längst ifrån är 

från Norrbotten och i detta fall är ju Umeå närmaste alternativet. Av bl a 
2) 

anonymitetsskäl frågade vi inte vilken hemorten är varför vi bara vet 

avståndet från Umeå. Vi ser också av tabell 1:18 att skillnaderna är mycket 

små, men att det finns en svag tendens som är tydlig i tabell 1:19, näm

ligen att de som kommer från Umeå är stabilast och att stabiliteten sedan 

sjunker med avståndet för att åter stiga för de som kommer allra längst 

från Umeå. 

1) Holm-Häggström, Regional rekrytering till universitet och högskolor 
voider 1960-talet, i Högre utbildning - regional rekrytering och sam
hällsekonomiska kalkyler, SOU 1972:23. 

2) En ortsuppgift i formuläret kan vara direkt identifierande eftersom 
många koraner från mycket små orter. 
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Tabell 1:18 Stabilitet/instabilitet rted avseende på fakultetstillhörig

het efter hemortens avstånd från Umeå. Relativa frekvenser. 

Umeå är Inom 5 mil 6-15 mil 16-35 mil Mer än 35 
hemort från Umeå från Umeå från Umeå mil från Umeå 

Stabila 84 83 82 80 82 

Instabila 16 17 18 20 18 

Summa 100 100 100 100 100 

(n) 81 30 1<+1 167 136 

Tabell 1:19 Stabilitet/instabilitet med avseende på val av utbildnings

linje efter hemortens avstånd från Umeå. Relativa frekvenser. 

Umeå är Inom 5 mil 6-15 mil 16-35 mil Mer än 35 
hemort från Umeå från Umeå från Umeå mil från Umeå 

Stabila 89 (80) 70 71 75 

Instabila 11 (20) 31 29 25 

Sunma 100 (100) 101 100 100 

(n) 53 20 105 109 87 

När det gäller utbildningsval som har att göra med vid vilken fakultet 

man kommer att studera tycks inte hemortens avstånd från Umeå spela nå

gon roll när det gäller frågan om stabiliteten i det först träffade valet, 

medan det i fråga om val av utbildningslinje finns tydliga skillnader. Det 

verkar vara på det sättet att de som kommer längst ifrån Umeå är relativt 

stabila i sitt utbildningsval jämfört med de övriga, även om det förvånande 

nog är de studerande med Umeå som hemort som är mest stabila. 

Faderns och moderns utbildning och stabilitet 

På rimliga grunder finns det skäl att anta att en högre utbildning hos för

äldrarna har betydelse för stabiliteten vid val av utbildning. Har föräld

rarna högre utbildning är antagligen obenägenheten att pröva sig fram i 

sin egen utbildning mindre än om föräldrarna har låg utbildning. Detta 

antagande grundar sig på samma resonemang som gäller för socialgruppstill

hörighet, erfarenheter av olika miljöer och erfarenhet av urbana miljöer, 

dvs att erfarenhet via föräldrarna av i det här fallet utbildning överhu

vudtaget sanrt därmed kanske större krav på konsekvenser av den egna utbild-
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ningen minskar benägenheten att "låsa fast sig" vid en viss utbildning. 

Tabell 1:20 Stabilitet/instabilitet med avseende på fakultetstillhörig

het efter faderns respektive moderns utbildning. Relativa 

frekvenser. 

a) Faderns Folkskola, yrkes- Realskola el Alla 
utbildning skola el motsvarande högre 

Stabila 84 74 82 

Instabila 16 26 18 

Summa 100 100 100 

(n) 407 136 543 

b) Moderns 
utbildning 

Stabila 84 76 82 

Instabila 16 24 16 

Summa 100 100 100 

(n) 438 109 547 

Dikotomiseringen i tabell 1:20 ovan - 'folkskola, yrkesskola eller mot

svarande' respektive 'realskola eller högre' - får anses adekvat efter

som i den generation som i det här fallet är föräldrar all utbildning 

över folkskola eller yrkesskola är att betrakta som "högre" utbildning. 

Vi ser också att det finns klara skillnader i fråga om stabilitet när 

det gäller föräldrarnas utbildning. De vars far resp mor har enbart folk

skola eller yrkesskola är betydligt stabilare än de vars föräldrar har 

realskola eller högre utbildning. 

När det gäller stabilitet med avseende på val av utbildningslinje kvar

står tendensen men skillnaderna är här mindre, vilket vil<an se i tabell 

1:21. 
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Tabell 1:21 Stabilitet/instabilitet med avseende på val av utbildnings

linje efter faderns respektive moderns utbildning. Relativa 

frekvenser. 

a) Faderns Folkskola, yrkes- Realskola el Alla 
utbildning skola el motsvarande högre 

Stabila 76 70 75 

Instabila 24 30 25 

Summa 100 100 100 

(n) 285 80 365 

b) Moderns 
utbildning 

Stabila 75 72 74 

Instabila 25 28 26 

Summa 100 100 100 

(n) 297 71 368 

Föräldrarnas utbildning spelar alltså större roll för stabilitet vid val 

av utbildning när det gäller fakultetstillhörighet än när det gäller val 

av utbildningslinje. Klart är dock att de i panelen vars föräldrar har 

högre utbildning än folkskola är mindre stabila än de vars föräldrar har 

enbart folkskola eller yrkesskola. 

Spärrad utbildning och stabilitet 

Som tidigare har antytts kan en hel del av de instabila vara sådana som 

innan de påbörjade studierna hade sökt till spärrad utbildning och inte 

kommit in varför de påbörjade någon slags interimistisk utbildning i vän

tan på att komma in. I tabell 1:22 kan vi också se att hela 34 % av dem 

som sökt till spärrad utbildning är instabila medan 17 % av dem som ej 

hade sökt till spärrad utbildning före studiernas början är instabila när 

det gäller fakultetstillhörighet. 
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Tabell 1:22 Stabilitet/instabilitet med avseende på fakultetstillhörig

het efter huruvida man sökt till spärrad utbildning före 

studiernas början. Relativa frekvenser. 

Ej sökt till Sökt till Alla 
spärrad utbildn spärrad utbildn 

Stabila 83 66 79 

Instabila 17 34 21 

Summa 100 100 100 

(n) 331 90 421 

Av de instabila har 35 % sökt till spärrad utbildning före studiernas 

början, av de stabila har 18 % sökt till spärrad utbildning. Det är ändå 

trots allt inte så att de flesta instabila sökt till spärrad utbildning 

eller att väldigt få av de stabila gjort det. Ytterligare en intressant 

omständighet är att 16 % av dem som sökt till spärrad utbildning har bytt 

fakultet/högskola två gånger mot 7 % av dem som ej sökt till spärrad ut

bildning. När det gäller val av utbildningslinje är skillnaderna mindre, 

vilket vi kan se av tabell 1:23. Detta är väl också väntat eftersom det 

är få utbildningslinjer som är spärrade (3 och 4) och ett byte som inne

bär att man går från det som jag tidigare kallat "interimistisk" utbild

ning till spärrad utbildning i de allra flesta fall registreras som fa-

kultets-/högskolebyte. Eftersom det ändå finns en skillnad mellan dem 

som sökt respektive inte sökt till spärrad utbildning när det gäller sta

bilitet med avseende på val av utbildningslinje, så tycks det finnas en 

tendens att vara mindre nöjd med det först träffade valet bland dem som 

sökt till spärrad utbildning än bland dem som inte gjort det. 

Tabell 1:23 Stabilitet/instabilitet med avseende på val av utbildningslinje 

efter huruvida man sökt till spärrad utbildning eller inte. 

Relativa frekvenser. 

Ej..sökt till Sökt till Alla 
spärrad utbildn spärrad utbildn 

Stabila 75 69 77 

Instabila 25 21 23 

Summa 100 ioo ioo 
(n) 293 61 325 
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När det gäller dem som läst vid utbildningslinje är skillnaden mellan 

de stabila och instabila som sökt till spärrad utbildningslinje inte 

lika stor som i fråga om fakultetstillhörighet. 16 % av de stabila och 

21 % av de instabila har sökt till spärrad utbildning. Om vi nu kan kons

tatera att de som före studiernas början sökt till spärrad utbildning är 

instabilare än de som inte gjort det så blir det också naturligt att ställa 

frågan om det finns några skillnader med avseende på de bakgrundsvariabler 

vi har tittat på när det gäller stabilitet. 

För detta ändamål har vi ställt upp en sammanfattningstabell, Tabell 1:24, 

där vi ber läsaren uppmärksamma att procenten är beräknade redvis efter

som de oberoende variablerna står i tabellens vänstermarginal av praktiska 

skäl. 

Tabell 1:24 Ansökt/ej ansökt till spärrad utbildning före studiernas 

början efter bakgrundsvariablerna socialgruppstillhörighet, 

kön, ålder, antal flyttningar under uppväxten, huvudsaklig 

uppväxtort, hemortens avstånd från Umeå samt föräldrarnas 

utbildning. Relativa frekvenser. 

a) Social- Ej sökt till Sökt till Summa (n) 
grupp spärrad utbildn spärrad utbildn 

Socialgr I 77 23 100 62 

Socialgr II 75 25 100 186 

Socialgr III 83 17 100 198 

b) kön 

Män 82 18 100 271 

Kvinnor 74 26 100 180 

c) ålder 

-19 år 73 27 100 167 

20 år 81 19 100 109 

21 år 84 16 100 81 

22 år 85 15 100 33 

23-24 år 93 7 100 29 

25- år 75 25 100 32 
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forts tabell 1:24 

d) antal Ej sökt till 
flyttningar spärrad utbildn 

Aldrig flyttat 79 

Flyttat en gång 80 

Flyttat två el 79 
fler gånger 

e) huvudsaklig 
uppväxtort 

Storstad och 
annan stad el 
större samhälle 75,5 

Mindre samhälle 
el landsbygd 82 

f) hemortens av
stånd fr Umeå 

Umeå är hemort 85,5 

Högst 5 mil (82) 

6-15 mil 71 

16-35 mil 76 

Mer än 35 mil 87 

Sökt till 
spärrad utbildn 

21 

20 

21 

24,5 

18 

11+,5 

(18) 

29 

24 

13 

Summa 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

(100) 

100 

100 

100 

(n) 

270 

108 

70 

163 

283 

69 

22 

122 

125 

111 

g) faderns 
utbildning 

Folkskola, yrkes
skola el motsv 80 

Realskola el 
högre 75 

h) moderns 
utbildning 

Folkskola, yrkes
skola el motsv 80 

Realskola el 
högre 

20 

25 

79 

20 

21 

100 

100 

100 

100 

331 

109 

349 

94 

Helt i linje med att studenterna som kommer från socialgrupp III är mest 

stabila så har de också sökt till spärrad utbildning i mindre utsträck

ning än de studerande från de andra socialgrupperna. Samma sak gäller 

för kön: kvinnorna som är mindre stabila än männen har också sökt spärrad 

utbildning i större utsträckning än männen. När det gäller äldre, där ten

denserna med avseende på stabilitet var något oklara, finns det en klar 
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tendens: andelen som sökt till spärrad utbildning är störst i den yngsta 

ålderskategorin och andelarna minskar med stigande ålder fram till de 

äldsta som har en nästan lika stor andel sökande till spärrad utbildning 

som de yngsta. 

De som hade flyttat oftare under uppväxten är som vi vet mindre stabila 

än de övriga, men när det gäller ansökan till spärrad utbildning före 

studiernas början finns det ingen skillnad mellan "flyttningskategorierna". 

Däremot är det en tydlig skillnad mellan de som haft sin huvudsakliga upp

växtort i en stad eller ett större samhälle och de som vuxit upp på lands

bygden eller i ett mindre samhälle: de förra har oftare sökt till spärrad 

utbildning före studiernas början än de senare. 

De vars hemort ligger allra längst från Umeå har minst ofta sökt till 

spärrad utbildning och i nästan lika liten utsträckning har de som har 

Umeå som hemort gjort det. Andelen som sökt till spärrad utbildning ökar 

med avståndet från Umeå fram till ett avstånd inom 15 mil (dvs inklude

rande Umeå närmaste städer, Örnsköldsvik, Lycksele, Skellefteå) för att 

sedan sjunka igen. 

När det gäller föräldrarnas utbildning har moderns utbildning tydligen 

inte spelat någon roll, medan faderns tydligen spelat en viss roll. De 

vars fäder har realskoleutbildning eller högre har oftare sökt till spär

rad utbildning än de vars fäder har enbart folkskola, yrkesskola eller 

motsvarande. 

Sammanfattning 

Inledningsvis antogs att den sociala bakgrunden och tidigare erfarenheter 

inte bara har betydelse för själva tillträdet till högre studier och vilka 

studier man påbörjar utan också huruvida man håller fast vid den först på

började utbildningen. Syftet med detta avsnitt har varit att beskriva hur 

vissa centrala bakgrundsvariabler samvarierar med stabilitet/instabilitet 

vid val av utbildning. Denna beskrivning har också i stort sett stött det 

aUrränna inledande antagandet - åtminstone gäller det för den studerade pa

nelen "nyinskrivna vid Umeå universitet och högskolor höstterminen 1970." 
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Det allmänna antagandet preciserades genom presentation av det block av 

bakgrundsvariabler som (med undantag av en variabel - hemortens avstånd 

från Umeå) var och en antogs san.variera med stabil Itet/instabilitet vid 

val av utbildning. Dessa bakgrundsvariabler var följande. Socialgrupps

tillhörighet baserad på faderns yrke, kön, ålder, antal flyttningar under 

uppväxten, huvudsaklig uppväxtort, hemortens avstånd från Umeå och för

äldrarnas utbildning. Det visade sig 

att de som kommer från socialgrupp III är stabilare både när det gäller 

fakultetstillhörighet och val av utbildningslinje vid filosofisk 

fakultet än de båda andra socialgrupperna samt att de studerande 

från socialgrupp II är minst stabila 

att kvinnorna är mindre stabila än männen 

att kön är något starkare än socialgrupp när det gäller att förklara va

riansen i stabilitet med avseende på fakultetstillhörighet medan so

cialgrupp är något starkare än kön när det gäller att förklara varian

sen i stabilitet med avseende på val av utbildningslinje, men att störs

ta delen av variansen är oförklarad 

att antagandet att stabiliteten ökar med åldern inte får något stöd utom 

att det faktiskt är så att de allra yngsta är minst stabila 

att de som har flyttat oftast under uppväxten också är minst stabila 

att de som vuxit upp i en stad eller ett större samhälle är mindre sta

bila än de som vuxit upp i ett mindre samhälle eller på landsbygden 

att hemortens avstånd från Umeå spelar mindre roll för stabiliteten när 

det gäller fakultetstillhörighet än i fråga om val av utbildnings

linje, där stabiliteten sjunker med avståndet från Umeå för att åter 

stiga för de vars hemort ligger allra längst från Umeå 

att de vars föräldrar har realskoleutbildning eller högre är mindre sta

bila än de vars föräldrar har enbart folkskola eller yrkesskola samt 

att föräldrarnas utbildning spelar större roll när det gäller fakul

tetstillhörighet än i fråga om val av utbildningslinje 

att de som har sökt till spärrad utbildning före universitetsstudiernas 

början är betydligt mindre stabila än de som inte gjort det när det 

gäller fakultetstillhörighet medan skillnaderna är betydligt mindre 

när det gäller val av utbildningslinje 
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att drygt en tredjedel av de instabila thed àvseênde på fakultetstiilhö-

righet har sökt till spärrad utbildning medan en femtedel av de insta

bila med avseende på val av utbildningslinje gjort det 

att huruvida man sökt till spärrad utbildning före studiemas början 

eller inte i stort sett följer de skillnader med avseende på bak

grundsvariablerna som gäller för stabilitet/instabilitet vid val av 

utbildningslinje utom att det för ålder finns en tydlig tendens (som 

inte finns för stabilitet). Andelen som sökt till spärrad utbildning 

minskar med stigande ålder fram till de allra äldsta som har en näs

tan lika stor andel sökande till spärrad utbildning som de yngsta 

samt att det inte finns några skillnader när det gäller hur många 

gånger man flyttat under uppväxten. 
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2 ÜTBILDHINGSVAL OCH SOCIAL BAKGRUND 

Fakultet /högskola 

Ï början av ansnitt 1 konstaterades att den sociala, sammansättningen 

i panelen inte nämnvärt förändrats i förhållande till den ursprungliga 

svarande,gruppen. Detta gäller alltså panelen tagen som helhet, men de 

små förändringar som där kunde ses kan ju ändå ha gett utslag på de 

skilda utbildningarna. Dvs det stora bruttobortfallet (inkluderande det 

vi här kallar panelmortalitet - alltså det egentliga bortfallet - samt 

studieavbrott och byten av studieort) kan ha resulterat i en förändrad 

social sammansättning på de skilda utbildningarna * I tabell 2:1 kan vi 

också se att sådana förändringar har skett . 

Tabell 2:1 Social samansättning på de olika fakulteterna/högskolorna 

vid första paneiorngången {hostterminen 1970) i den ursprung

lig a svarandegruppen (siffrorna inom parentes) och panelen » 

Relativa frekvenser» 

Hum SAH Mat fed" Odont 
1) 

Socgr I 12 (11) 15 (I?) 11 ( 14 ) (2!>) C(25)) (18) ((23)) 

Socgr II' (4?) •38 ( 38) I4 ( 39 ) ( 42) ((50)) ( 46 ) ((46)) 

Socgr III 14 {*42} M 5 (43) ti 5 (45) C 33) ((25)) (2?) ((23)) 

Ej' uppgift - ( -) 2 C 2) • ( 2) „ 
- ( 3) {( 8}) 

Summa 100 (ICO) 100 (100) 100 c 1GG ) 100 10G 100 100 

(n) 95 ( 17 *4 ) 258 (SC8) 105 ( 2*5) 12 16 11 15 

Soch Lärh Alla 

Socgr I 4 C 5) 24 ( 2 0 )  1« (15) 

Socgr II '•5 (39) 36 (32) ('40} 

Socgr III U Q (53) HQ (46) im ( 44 ) 

Ej uppg f ( 3) - C 3) 1 ( 1) 

SuiTïma 100 ( 100 } 100 (100) 100 ( 100) 

(n ) 51 (?4) 4? (65) 584{1095) 

1) Observera att det absoluta antalet i såväl panelen som den ursprungliga 
svarandegruppen vid de medicinska och odontologiska fakulteterna är 
litet. En individ utgör 6-9 %* 
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Även om de förändringar som skett är små, så har det dock skett vissa 

förändringar och dessa föäidringår beror som vi sett tidigare till störs

ta delen på studieavbrott eller byten av studieort eftersom större delen 

av bruttobortfallet utgörs av sådana som avbrutit studierna eller flyttat 

från Umeå. Denna, än så länge rätt grova, kunskap om bruttobortfallet le

der dock inte till att man kan dra några slutsatser om de förändringar 

som skett på de skilda fakulteterna. Här kan endast konstateras de för

ändringar som skett. I förhållande till den ursprungliga svarandegruppen 

(siffrorna för denna står alltså inom parentes i tabell 2:1) har det i 

panelen blivit en märkbar förändring i den sociala sammansättningen vid 

framför allt lärarhögskolan, men även vid socialhögskolan och matematisk

naturvetenskapliga fakulteten. I den ursprungliga svarandegruppen kom 

48 % av de studerande vid lärarhögskolan från socialgrupp III mot 40 % 

i panelen, medan de studerande från de båda andra socialgrupperna ökat 

sin andel med 4 %-enheter vardera. Vid socialhögskolan har de studerande 

från socialgrupp II ökat sin andel från 39 % till 45 % främst på bekost

nad av de studerande från socialgrupp III. Vid matematisk-naturvetenskap

liga fakulteten beror förändringen främst på en omfördelning mellan so

cialgrupp I och II samt att de för vilka uppgift om socialgrupp saknades 

har försvunnit. I stort är förändringarna inte stora, men undersöknings

gruppens minskning och bortfallet har ändå lett till att panelens sociala 

sammansättning på de olika fakulteterna/högskolorna hösten 1970 förändrats 

jämfört med den ursprungliga svarandegruppen. 

Om vi nu går över till att se hur den sociala sammansättningen på de 

fakulteterna/högskolorna förändras genon de byten som skett under de 

åren, så kan vi av tabell 2:2 utläsa att de förändringar som skett i 

mänhet inte är stora. 

olika 

två 

all-
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Tabell 2:2 Social sammansättning på de olika fakulteterna vid de tre 

(1, 2, 3) panelomgångarna. Relativa frekvenser. 

Hum Samh Mat -nat Med 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Soegr I 12 11 7 16 15 17 11 10 9 (25) (27) (29) 

Socgr II 45 47 43 39 38 37 44 42 47 (42) (46) (50) 

Socgr III 43 42 51 46 47 46 45 47 44 (33) (27) (21) 

Summa 100 100 101 101 100 100 100 99 100 i C100) (100) (100) 

(n) 95 92 73 264 249 218 105 97 88 12 11 14 

Odont Soch Lärb 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

(20) (33) (30) 4 6 8 24 23 21 

(50) (42) (40) 46 43 48 36 43 46 

(30) (25) (30) 50 51 45 41 34 33 

(100) (100) (100) 100 100 101 101 100 100 

10 12 10 50 65 80 42 53 61 

Om vi bortser från medicin och odontologi där enstaka individers till-

eller frånträde ger stora utslag i de relativa talen, så har de största 

forändringarna skett vid humanistiska fakulteten och vid lärarhögskolan. 

Vid humanistiska fakulteten har socialgrupp III:s andel ökat påtagligt 

medan socialgrupp I:s andel minskat. Vid lärarhögskolan har både social

grupp I:s och socialgrupp III:s andelar minskat (för socialgrupp III en 

påtaglig minskning) medan socialgrupp II:s andel ökat kraftigt. En intres

sant omständighet är också de förändringar som skett vid socialhögskolan, 

även om de inte är så stora är de påtagliga. Här har socialgrupp I:s an

del ökat medan socialgrupp III:s andel minskat. Är detta bara en tillfällig

het eller första tecknet på att studerande från socialgrupp I börjar söka 

sig till utbildningar som tidigare inte utövat någon lockelse på dem? 

Nu säger ju egentligen den sociala sammansättningen på respektive fakul

tet/högskola bara en del om den betydelse socialgruppstillhörigheten har 

för val av en viss utbildning. När man studerar social sammansättning får 

man svar på frågan, av dem som valt en viss utbildning, hur många (hur 

stor andel) kommer från en viss socialgrupp? Därför kan det vara på sin 

plats att svara på frågan: hur stor andel av en viss socialgrupp har valt 
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en viss utbildning och hur har detta förändrats under de två första åren 

vid universitet odh högskola? I tabell 2:3 får vi svar på den frågan. 

Tabell 2:3 Fördelning på de olika fakulteterna/högskolorna vid de olika 

panelomgångarna (1, 2, 3) efter socialgruppstillhörighet. 

Relativa frekvenser. 

Socialgrupp I Socialgrupp II Socialgrupp III 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Hum fak 1«+ 12 7 18 18 14 16 15 16 

Samh fak 51 47 49 43 40 35 47 45 42 

Mat nat 15 12 11 19 17 18 18 18 16 

Medicin 4 H 5 2 2 3 2 1 1 

Odontologi 2,5 5 4 2 2 2 1 1 1 

Socialh 2,5 5 8 10 12 17 10 13 15 

Lärarh 12 15 17 6 10 12 7 7 8 

Summa 101 100 101 100 101 101 101 100 100 

(n) 81 81 76 239 240 229 258 258 239 

Vi ser att en minskande andel av de studerande från socialgrupp I läser 

vid de filosofiska fakulteterna. Den största andelsminskningen har skett 

vid humanistiska fakulteten, medan den vid samhällsvetenskapliga fakulteten 

är relativt obetydlig och dessutom gick andelen ned första året för att se

dan stiga igen. En ökande andel av studerande från socialgrupp I har däre

mot valt att läsa vid socialhögskolan och lärarhögskolan, vilket för övrigt 

gäller för de studerande från samtliga socialgrupper. 

I början av den studerade perioden läste 80 % av de studerande från social

grupp I vid de fria fakulteterna medan 67 % gjorde det vid slutet av den 

studerade perioden. 

När det gäller studenterna från socialgrupp II ser vi ungefär likadan för

ändring som för socialgrupp I. Skillnaden är här att andelsminskningen är 

störst för samhällsvetenskapliga fakulteten och minst för matematisk-natur-

vetenskapliga fakulteten. Även när det gäller socialgrupp Il-studerande så 

har andelen som läste vid de fria fakulteterna minskat från 80 % till 67 %. 
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De studerande från socialgrupp III har i betydligt mindre utsträckning 

flyttat över från de fria fakulteterna till spärrade fakulteter/högsko

lor. 81 % av de studerande från socialgrupp III läste vid fria fakulteter

na i periodens början mot 7H % i slutet. Precis som de studerande från 

de andra socialgrupperna har de från socialgrupp III i störst utsträck

ning valt att gå över till socialhögskolan. Trots att en större andel av 

de studerande från socialgrupp III läser vid socialhögskolan så har dock 

deras andel vid socialhögskolan minskat (vilket vi såg i tabell 2:2). 

Från avsnitt 1 vet vi redan att de studerande från socialgrupp I och II 

är mindre stabila i sitt utbildningsval och vi har nu också sett var de 

har tagit vägen. Det är uppenbart att spärrad utbildning i allmänhet i 

större utsträckning väljs av studerande från socialgrupp I och II än av 

studerande från socialgrupp III och detta gäller även efter det först 

träffade valet. Dvs de studerande från socialgrupp I och II fortsätter 

även sedan de påbörjat sina studier vid universitet och högskola att i 

högre utsträckning än studerande från socialgrupp III att söka sig till 

spärrad utbildning. Resultaten ger också en svag antydan om att studerande 

från de högre socialgrupperna nu börjat söka sig utbildningar som av tra

dition inte attraherat dem. 
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Utbildningslinje 

Tabell 2:4 Social sammansättning på de olika utbildningslinjerna vid 

första panelomgången (höstterminen 1970) i panelen respektive 

den ursprungliga svarandegruppen (siffrorna inom parentes). 

Relativa frekvenser.^^ 

Utbildningslinje 

1 2 3 4 5 

Socialgrupp I 14 (12) - (17) - (21) 33 (47) 9 (10) 

Socialgrupp II 44 (40) 46 (40) 33 (36) 33 (20) 30 (31) 

Socialgrupp III 42 (47) 54 (40) 67 (43) 33 (33) 61 (57) 

Uppgift sakn - ( 1) - ( 3) - - - - - ( 2) 

Summa 100 (100) 100 (100) 100 (100) 99 (100) 100 (100) 

(n) 81 (186) 13 (30) 9 (14) 9 (15) 23 (58) 

6 7 8 9 10 

Socialgrupp I 18 (19) 19 (36) 14 (17) - ( 3) 15 (15) 

Socialgrupp II 35 (38) 50 (52) 45 (41) 35 (33) 41 (44) 

Socialgrupp III 44 (41) 31 (22) 39 (38) 65 (61) 44 (41) 

Uppgift saknas 3 ( 2) - - 2 ( 4) - ( 3) - -

Summa 100 (.100) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 

(n) 116 (212) 16 (23) 64 (107) 17 (33) 46 (75) 

11 12 13 17 Särsk uti 
komb utb 

Socialgrupp I - (20) 13 (13) 5 ( 3) 14 ( 8) 16 (14) 

Socialgrupp II 100 (67) 25 (31) 48 (58) 57 (54) 34 (37) 

Socialgrupp III - (13) 63 (56) 48 (39) 29 (38) 50 (48) 

Uppgift saknas - - - - - - - - - ( 1) 

Summa 100 (100) 100 (100) 101 (100) 100 (100) 100 (100) 

(n) 7 (15) 8 (16) 21 (36) 7 (13) 32 (90) 

1) Det bör uppmärksammas att bastalen vid många utbildningslinjer är mycket 
små. Redan i den ursprungliga svarandegruppen var det 25 eller färre vid 
utbildningslinjerna 3, 4, 7, 11, 12 och 17. Genom bortfall m m har, för
utom de nämnda, utbildningslinjerna 2, 5, 9, 13 färre än 25 individer i 
panelen. 
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forts tabell 2:4 

Alla 

Socialgrupp I 

Socialgrupp IX 

Socialgrupp III 

Uppgift saknas 

Summa 

(n) 

14 (15) 

41 (40) 

45 (43) 

1 ( 2) 

101 (100) 

469 (930) 

Det är uppenbart att undersökningsgruppens minskning samt bortfall lett 

till påtagliga förändringar av den sociala sammansättningen på de olika 

utbildningslinjerna vid första panelomgången hösten 1970. De största för

ändringarna har emellertid skett på de "små" utbildningslinjerna, men tan

ken bakom presenterandet av tabellen är nu inte att dra några slutsatser 

i den ena eller den andra riktningen om t ex bortfallet. Syftet med tabell 

2:4 är i första hand att visa vilken den sociala sammansättningen skulle 

ha varit om undersökningsgruppen varit intakt under de två åren jämfört 

med hur den faktiskt ser ut i det material vi analyserar. Det är ju ©ck-

så bara att konstatera att det faktiskt var så att t ex vid utbildnings

linje 2 och 3 fanns 17 resp 21 % studerande från socialgrupp I i den sva

randegrupp som utgjorde bas för det fortsatta insamlandet av paneldata» 

men genom panelens minskning och mortalitet i det slutgiltiga paneldata

materialet fanns det inte någon vid utbildningslinje 2 och 3 hösten 1970 

som kom från socialgrupp I. När det gäller den sociala sammansättningen 

för samtliga som läser vid utbildningslinjer är förändringen, precis som 

för hela materialet, betydligt mindre än vid enskilda utbildningslinjer. 

En svag ökning av andelen socialgrupp III-studerande har dock skett. 

Förändringen i social sammansättning vid de olika utbildningslinjerna 

under de två åren är i många fall påtaglig vilket vi kan se i tabell 2:5. 

Orsaken till de förändringar vi kan se beror dels på omflyttningar mellan 

utbildningslinjerna, dels på övergång till andra fakulteter/högskolor. 

Själva storleken i förändringen, som ofta kan vara relativt stor, beror 

i många fall på de små bastalen"'" ̂ som innebär att en enstaka individ kan 

1) Detta innebär naturligtvis ett bekymmer när institutioners/utbildnings
linjer betydelse för andra förändringar sakll studeras. Det är naturligt
vis befängt att söka dra några slutsatser om miljöns betydelse för så små 
undergrupper som det kan bli fråga om i några fall. 
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ge stora utslag i de relativa talen. På samma sätt som när det gäller 

tabell 2:4 finns det alltså skäl att inte dra för stora växlar på de i 

många fall stora förändringar som skett. Bortsett från detta så kan ändå 

de förändringar som skett i den sociala sammansättningen på de olika ut

bildningslinjerna ge en bild av de förskjutningar som är en följd av den 

olika relativa benägenheten att byta utbildning hos de studerande från 

de tre sçcialgrupperna. 

Vid de stora utbildningslinjerna 1 (som börjar med matematik 40 p) och 

utbildningslinje 6 ('ekonomlinjen') har det skett mycket små förändringar 

i den sociala sammansättningen medan vid de andra stora utbildningslinjer

na 8, 10 samt särskild utbildningslinje/kombinationsutbildning förändringar

na är påtagliga. En intressant utveckling har skett när det gäller särskild 

utbildningslinje/kombinationsutbildning."^Här ökade andelen socialgrupp 

I-studerande markant frän första till andra panelomgången för att sedan 

sjunka under den ursprungliga andelen vid tredje panelomgången. Andelen 

studerande från socialgrupp II var lika stor vid första och andra panel

omgången för att sedan stiga kraftigt medan andelen studerande från social

grupp III sjunkit hela tiden - mest markant mellan första och andra panel

omgången. Vid utbildningslinje 8 (som börjar med sociologi) sjönk andelen 

socialgrupp I mellan första och andra panelomgången för att sedan stiga 

till den ursprungliga nivån vid sista panelomgången. Andelen studerande 

från socialgrupp II stod stilla från första till andra panelomgången för 

att sedan minska till sista panelomgången medan andelen studerande från 

socialgrupp hela tiden ökat. Vid utbildningslinje 10 (språklinje med engels

ka i första avdelningen) var andelen socialgrupp I och II oförändrar från 

första till andra panelomgången men sjönk sedan medan andelen socialgrupp 

III ökade hela tiden. 

1) Särskild utbildningslinje och kombinationsutbildning har slagits ihop 
till en kategori, dels p g a att det är få vid kombinationsutbildnin g, 
dels p g a att dessa utbildningsval förefaller vara ett uttryck för 
såväl ett specifikt utbildningsintresse som en klarare yrkesinrikt
ning. 
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Relativt höga andelar (relaterat till den totala andelen) socialgrupp 

I-studerande finns hela tiden vid utbildningslinjerna 4 (psykologlinjen 

- spärrad) och 6 medan det är låga andelar vid utbildningslinje 5 (som 

börjar med pedagogik) och 13 (historia). Vid utbildningslinje 7 (som 

börjar med statistik och nationalekonomi), som ursprungligen hade en 

relativt hög andel studerande från socialgrupp II, försvinner de helt. 

Vid utbildningslinjerna 2 (matematik och fysik eller kemi, dvs spärrad 

i andra avdelningen), 3 (kemi, dvs spärrad), 9 (samhällskunskap) och 11 

(språklinje med franska i första avdelningen) finns det ingen alls från 

socialgrupp I vid någon av panelomgångarna. 

Vid utbildningslinjerna 5 och 13 sjunker andelen studerande från social

grupp II medan andelen studerande från socialgrupp III stiger. Det mot

satta förhållandet råder vid utbildningslinje 3. När det gäller utbild

ningslinje 7 som ursprungligen (se tabell 2:4) dominerades av studerande 

från de högre socialgrupperna har förändringen (för att inte säga raset 

- det är den utbildningslinje som minskat mest relativt sett) inneburit 

inte bara att de studerande från socialgrupp I försvunnit utan också att 

de studerande från socialgrupp III stannat kvar i större utsträckning än 

de andra. I fråga om utbildningslinjerna 11, 12 och 17 avstår jag från 

kommentarer om förändringarna eftersom bastalet vid panelomgång tre är 

så lågt. 

Tabell 2:5 ger, även om den är något oöverskådlig, en relativt god bild 

av de om- och avflyttningar som skett vid de olika utbildningslinjerna 

och hur dessa rörelser är relaterade till den sociala bakgrunden. 
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Tabell 2:5 Social sammansättning på de olika utbildningslinjerna vid de 

olika panelomgångarna (1, 2 , 3). Relativa frekvenser 

1 2 3 4 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Socialgr I 14 12 12 - - - - - - (33) (36) (36) 

Socialgr II 44 44 46 (46) (50) (44) (33) (40) (46) (33) (36) (36) 

Socialgr III 42 44 42 (54) (50) (56) (67) (60) (55) (33) (27) (27) 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 101 99 99 99 

(n) 81 7-7 59 13 8 9 9 10 11 9 11 11 

5 6 7 8 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Socialgr I ( 9) (11) ( 9) 19 20 20 (19) - - 14 8 13 

Socialgr II (30) (26) (18) 36 36 36 (50) (78) (50) 46 47 39 

Socialgr III (61) (63) (73) 45 43 43 (31) (22) (50) 40 45 48 

Summa 100 100 100 100 99 99 100 100 100 100 100 100 

(n) 23 19 11 113 113 99 16 9 6 63 53 31 

9 10 11 12 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Socialgr I - - - 15 14 10 - - - (13) - -

Socialgr II (35) (30) (35) 41 41 35 (100) (86) (25) (25) -

Socialgr III (65) (70) (65) 44 46 55 - (14) (63) (75) 

Summa 100 100 100 100 101 100 • 100 100 101 100 

(n) 17 20 17 46 44 29 7 7 ( 3) 8 8 ( 5) 

13 17 Särsk/komb utb Alla 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Socialgr I ( 5) ( 5) - (14) - - 16 26 14 14 13 13 

Socialgr II (48) (48) (36) (57) 34 34 49 41 41 40 

Socialgr III (48) (48) (64) (29) 50 40 38 45 46 47 

Summa 101 101 100 100 100 100 101 100 100 100 

(n) 21 21 11 7 ( 5) ( 5) 32 35 66 465 440 373 

1) Trots de små bastalen har procent använts vilket gör det lättare att 
se förändringarna i andelar. Vid ett bastal som är 25 eller mindre har 
parentes satts runt procentsiffrorna för att markera att bastalet är li
tet. När bastalet är 5 eller mindre har procentsiffrorna utelämnats. Ett 
streck (-) indikerar att cellen är tom. 
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Den sociala bakgrundens betydelse for förändringar i det konkreta utbild

ningsvalet åskådliggörs naturligtvis bättre genom att se hur studerande 

från de respektive socialgrupperna väljer utbildning och hur detta för

ändras. Dvs på samma sätt som när det gäller fakultet/högskola ställa frå

gan: hur stor andel av en viss socialgrupp har valt en viss utbildning och 

hur har denna grupps utbildningsval förändrats under de två första åren vid 

universitetet? 

I tabell 2:6 kan vi se att de studerande från socialgrupp I förändrat sitt 

utbildningsval så att en något mindre andel läser vid utbildningslinje 1 

i slutet av perioden än i början, en större andel vid utbildningslinje 4 

(spärrad), en betydligt större andel vid utbildningslinje 6, mindre ande

lar vid utbildningslinjerna 7, 8 och 10, att de försvunnit vid utbildnings

linjerna 12, 13 och 17 samt att en betydligt större andel läser vid särs

kild utbildningslinje/kombinationsutbildning, våren 1972 än hösten 1970. 

När det gäller de studerande från socialgrupp II har förändringarna i ut

bildningsvalen i första hand skett för utbildningslinjerna 5, 6, 8, 10, 

II och särskild utbildningslinje/kombinationsutbildning. Mindre andelar 

av de studerande från socialgrupp II i slutet av perioden än i början 

finns vid utbildningslinjerna 5, 8, 10 och 11 och större andelar vid ut

bildningslinjerna 6 och vid särskild utbildningslinje/ kombinationsutbild

ning. En markant ökning av andelen studerande från socialgrupp skett just 

vid särskild utbildningslinje. 

Sven andelen socialgrupp III-studerande har ökat vid särskild utbildnings

linje men inte på samma markanta sätt som när det gäller de övriga. För

ändringarna i utbildningsvalen är överhuvudtaget mindre när det gäller so

cialgrupp III, vilket vi kunde se redan i avsnitt 1. En något mindre andel 

av de studerande från socialgrupp III finns i slutet av perioden vid ut

bildningslinjerna 1, 5 och 8. Någon andelsökning att tala om förutom vid 

särskild utbildningslinje förekommer inte. 

Eftersom antalet studerande vid filosofisk fakultet minskat under den stu

derandeperioden och de flesta utbildningslinjer också minskar i omfattning 

får de förändringar som skext tolkas i termer av stannat kvar, utom för 



särskild utbildningslinje där man kan tala om 'gått över till'. Men hur 

skall man nu tolka t ex de förändringar som skett för de respektive so

cialgrupperna vid när det gäller andelen vid utbildningslinje 6? Andelen 

studerande från socialgrupp I har ökat markant, andelen från socialgrupp 

II något och andelen från socialgrupp III har egentligen inte förändrats. 

Dessutom är det en betydligt större andel studerande från socialgrupp I 

som läser vid utbildningslinje 6. Först och främst måste alltså konsta

teras att de studerande från socialgrupp I i betydligt större utsträck

ning än de studerande från de andra socialgrupperna valt att läsa vid den 

s k 'ekonomlinjen'. Dessutom har de alltså i ökande utsträckning valt att 

stanna kvar vid utbildningslinje 6, medan trenden för socialgrupp Il-stu

derande är svagt ökande utsträckning och för socialgrupp III-studerande 

att välja i samma utsträckning. Den positiva värderingen inom den egna 

gruppen av utbildningslinje 6 är alltså dels störst hos de studerande från 

socialgrupp I och dels ökar denna positiva värdering relativt sett mest hos 

de studerande från socialgrupp I. 

När det gäller utbildningslinje 8 så är det inte särskilt stor skillnad 

i den ursprungliga bedömningen av värdet av denna utbildningslinje i de 

tre grupperna och vi har en minskning av denna relativa värdering i samt

liga grupper. Denna minskning är störst i socialgrupp II. 

Den enda påtagliga ökningen har skett vid särskild utbildning slinje/kom

binationsutbildning, både antalsmässigt och relativt. Inom alla tre grup

perna läser också en större andel vid särskild utbildningslinje i slutet 

av perioden än i början. De som dock tycks värdera en fritt vald utbild

ning eller en konkretare yrkesutbildning mest relativt sett är de studeran

de från socialgrupp II eftersom den andel av dem som valt denna utbildning 

ökat betydligt mera än hos de andra. 

Som vi vet tidigare så sker det en övergång till framför allt socialhög

skolan och lärarhögskolan från filosofisk fakultet för de studerande från 

samtliga socialgrupper. Inom filosofisk fakultet (dvs vid utbildningslin

jer) är det dock vissa tydliga trender när det gäller utbildningsval och 

social bakgrund. En sådan trend är att samtliga studerande väljer särskild 

utbildningslinje/kombinationsutbildning i större utsträckning och att detta 

i särskilt hög grad gäller for de studerande från socialgrupp I och II. En 



47 

annan är att utbildningslinje 6 fortsätter att vara det populäraste va

let och att detta gäller i ökande utsträckning hos de studerande från 

socialgrupp I. Ï stort sett är det minskande andelar vid de andra ut

bildningslinjerna (utom for socialgrupp I vid psykologutbildningen), 

men minskningen är minst hos socialgrupp III. 

Tabell 2:6 Fordelning på de olika utbildningslinjerna vid de tre panel-

omgångarna (1, 2, 3) efter socialgruppstillhörighet. Relativa 

frekvenser. 

Socialgrupp I Socialgrupp II Socialgrupp III Alla 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 17 16 15 19 19 18 16 17 14 17 18 16 

2 - - - 3 2 3 3 ' 2 3 3 2 2 

3 - - - 2 2 3 3 3 3 2 2 3 

4 5 7 8 2 2 3 1 2 2 2 3 3 

5 3 3 2 4 3 1 7 6 5 5 4 3 

6 33 40 42 21 23 24 24 24 25 24 26 27 

7 5 _ - 4 4 2 2 1 2 3 2 2 

8 14 7 8 15 14 8 12 12 9 14 12 8 

9 - - - 3 3 4 5 7 6 4 5 5 

10 11 10 16 10 10 7 10 10 9 10 10 8 

11 - - - 4 3 1 - 1 1 2 2 1 

12 2 - - 1 1 - 2 3 3 2 2 1 

13 2 2 - 5 6 3 5 5 4 5 5 3 

17 2 - - 2 2 2 1 1 1 2 1 1 

Särsk 
komb 8 16 19 6 7 21 8 7 14 7 8 18 

Summal02 101 100 101 101 100 99 101 101 102 102 101 

(n) 64 58 48 192 181 150 209 201 175 465 440 373 

Sammanfattning 

De förändringar som skett i utbildningsvalen hos panelen har lett till 

vissa förändringar i den sociala sammansättningen vid de olika fakulteter

na/högskolorna. De tydligaste förändringarna har skett vid humanistiska 

fakulteten, socialhögskolan och lärarhögskolan. Vid humanistiska fakul

teten ökade andelen studerande från socialgrupp III medan andelen stude

rande från socialgrupp I minskade. Vid lärarhögskolan ökade andelen stu-



HB 

derande från socialgrupp II medan andelen studerande från respektive 

socialgrupp I och III minskade. Intressant att notera Sr den ökande an

delen studerande från socialgrupp I och den minskande andelen studerande 

från socialgrupp III viril socialhögskolan. 

När det gäller val av utbildning ock hur detta förändrats inom respektive 

studerandegrupp med olika social bakgrund, så fann vi att en mindre andel 

av de studerande fr£i socialgrupp I läste vid filosofisk fakultet i slutet 

av perioden än i början (67 % mot 80 %). Den andel av de studerande från 

socialgrupp I som låste vid humanistiska fakulteten minskade mest. Däre

mot blev andelama av de studerande från socialgrupp I vid socialhögskolan 

och lärarhögskolan större. För de studerande från socialgrupp II skedde 

en ungefär likadan förändring (81 % läste vid fil fak i periodens början 

mot 67 % i slutet), men med den skillnaden att den andel som minskade mest 

var den vid samhällsvetenskapliga fakulteten. De studerande från social

grupp III gick i betydligt mindre utsträckning över från filosofisk fakul

tet till de spärrade fakulteterna/högskolorna, men precis som de andra läs

te en större andel av de studerande från socialgrupp III vid socialhögsko

lan vid panelvåg tre än vid panelvåg ett. för den studerade panelen är det 

tydligen så att spärrad utbildning i allmänhet i större utsträckning väljs 

av studerande från socialgrupp I och II än av studerande från socialgrupp 

III och att detta gäller även sedan studierna vid universitet och högskola 

påbörjats. 

Förändringen i social sammansättning vid de olika utbildningslinjerna vid 

filosofisk fakultet är i många fall påtaglig. Ofta kan dock storleken i 

den relativa förändringen tillskrivas det faktum att antalet studerande 

vid flera utbildningslinjer Sr mycket litet. Vid några större utbildnings

linjer, 1 och 6, har det skett mycket små för ändringar i social samman

sättning, medan det vid de andra större utbildningslinjerna, 8, 10 och 

särskild utbildningslinje/kombinationsutbildning, skett tydliga förändrin

gar i der» sociala sammansättningen. Den kanske intressantaste förändrin

gen i social sammansättning har skett vid den enda utbildningslinje som 

markant ökat i antal studerand e, dvs särskild utbildningslinje/kombina

tionsutbildning. Här okade andelen studerande från socialgrupp I från 

första till andra panelomgången för att sedan sjunka under den ursprung

liga andelen vid tredje panelomgången. Andelen studerande från socialgrupp 
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II var lika stor vid första och andra panelomgången för att sedan stiga 

kraftigt medan andelen studerande från socialgrupp III sjunkit hela tiden. 

De förändringar som skett vid utbildningslinjerna är ju delvis en följd 

av övergångar från filosofisk fakultet i fråga om vilka vi vet att de stu

derande från socialgrupp I och II övergått i större utsträckning än de stu

derande från socialgrupp III. Samtidigt har dock en del omflyttningar skett 

och dessa är tydligen inte heller helt oberoende av social bakgrund, varför 

utbildningsvalen inom respektive grupp kompletterar bilden. 

Det finns vissa trender som är tydligare än andra när det gäller utbild

ningsval och social bakgrund. En sådan trend är att det ökande intresse 

för särskild utbildningslinje/kombinationsutbildning som finns hos dem 

som stannat kvar vid filosofisk fakultet i särskilt hög grad gäller för 

de studerande från socialgrupp I och II. En annan trend är att ekonomut

bildningen vid linje 6, vilken de flesta i varje grupp valt, dels i betyd

ligt högre utsträckning valts av de studerande från socialgrupp I och dels 

i ökande utsträckning. I övrigt är det minskande andelar inom varje grupp 

vid de andra utbildningslinjerna (utom för socialgrupp I-studerande vid 

psykologutbildningen), men denna minskning är minst hos de studerande 

från socialgrupp III. 
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3 UTBILDNINGSVAL OCH KÖN 

Fakultet 

På samma sätt som när det gällde konsekvenserna av undersökningsgruppens 

minskning och panelmortaliteten for den sociala sammansättningen på de 

skilda fakulteterna och högskolorna vid panelomgång ett, skall vi nu se 

konsekvenserna för könsfördelningen vid de olika fakulteterna/högskolorna 

vid panelomgång ett, dvs se vilken könsfördelning vi skulle ha haft om un

dersökningsgruppen varit intakt och jämföra den med den faktiska könsför

delningen i panelen vid panelomgång ett. 

Tabell 3:1 Andelen män och kvinnor på de olika fakulteterna/högskolorna 

vid panelomgång ett i den ursprungliga svarandegruppen vid 

panelomgång ett (siffrorna inom parentes) respektive panelen. 

Relativa frekvenser. 

Hum fak Samh fak Mat -nat fak Medicin 

Män 38 (32) 61 (62) 83 (81) (75) ((69)) 

Kvinnor 62 (67) 39 (38) 17 (19) (25) ((31)) 

Summa 100 99 100 100 100 100 100 100 

(n) 95 174 269 508 107 245 12 16 

Odontologi Socialh Lärarh Alla 

Män (55) ((62)) 33 (32) 17 (17) 56 (57) 

Kvinnor (46) ((38)) 67 (68) 83 (83) 44 (43) 

Summa 101 100 100 100 100 100 100 100 

(n) 11 13 51 74 42 65 587 1098 

Den största skillnaden finner vi vid humanistiska fakulteten där det bli

vit en ökning av andelen män och en minskning av andelen kvinnor i panelen 

jämfört med den ursprungliga svarandegruppen. En obetydlig skillnad ser vi 

vid matematiskt-naturvetenskapliga fakulteten. En viss skillnad finns också 

vid de antalsmässigt små medicinska och odontologiska fakulteterna. Vid me

dicin en större andel män i panelen jämfört med den ursprungliga svarande

gruppen och vid odontologiska fakulteten det motsatta förhållandet. I stort 

är skillnaderna dock inte uppseendeväckande stora. 
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De förändringar i andelen män resp kvinnor som skett till följd av byten 

av fakultet och högskola kan vi se i tabell 3:2. Den största förändringen 

har skett vid socialhögskolan där andelen män ökat hela tiden. En ökning 

av andelen män har också skett vid samhällsvetenskapliga fakulteten, lik

som vid humanistiska fakulteten och lärarhögskolan men där är ökningen o-

betydlig. I stort är det bara vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 

som vi kan notera en svag minskning av andelen män. Om de förändringar som 

skett vid de medicinska och odontologiska utbildningarna får man väl sna

rare tala i termer av ökningar och minskningar i "relativa styrkepositioner". 

Vid medicinarutbildningen har skett en svag minskning av männens ganska 

starka övervikt medan männen vid tandläkarutbildningen tillfälligt tappade 

sin dominerande position vid panelomgång två. Det som väl ändå är mest värt 

att notera är just den ökning av andelen män och minskning av andelen kvin

nor som skett vid samhällsvetenskapliga fakulteten och socialhögskolan. 

Tabell 3:2 Andelen män och kvinnor vid de olika fakulteterna/högskolorna 

vid de tre panelomgångarna. Relativa frekvenser. 

Hum fak Samh fak Mat-nat : fak Medicin 

12 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Män 38 41 41 61 64 66 83 82 81 (75) (73) (71) 

Kvinnor 62 59 60 39 36 35 17 18 19 (25) (27) (29) 

Summa 100 100 101 100 100 101 100 100 100 100 100 100 

(n) 95 92 74 269 253 220 107 100 89 12 11 14 

Odontologi Socialhögsk Lärarhögsk 

12 3 12 3 1 2 3 

Män (55)(46)(55) 33 38 40 17 17 20 

Kvinnor (46)(54)(46) 67 62 61 83 83 80 

Summa 101 100 101 100 100 101 100 100 100 

(n) 11 13 11 51 66 81 42 53 61 

I panelen har skett en minskning av antalet studerande vid samhälls

vetenskapliga fakulteten medan en ökning skett när det gäller studier 

vid socialhögsholan. Den tendens som kan skönjas, nämligen att männen 

i större utsträckning stannat kvar vid samhällsvetenskapliga fakulteten 

än kvinnorna visar sig också vara riktig om vi ser på tabell 3:3 (den an

del av männen som läste vid samhällsvetenskapliga fakulteten var ursprung
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ligen 50 % men minskade med 3 %-enheter medan minskningen av den andel 

av kvinnorna som ursprungligen läste vid samhällsvetenskapliga fakulteten 

var betydligt större, frän 40 till 31 %). Däremot har inte männen gått 

över till socialhögskolan i någon högre utsträckning an vad kvinnorna har 

utan i ungefär lika hög grad (dvs ökningen i %-enheter är ungefär lika 

stor » ̂  ̂ I tabell 3:3 ser vi vidare att kvinnorna "rört på sig" mera än 

männen, men det är ju bara ytterligare en bekräftelse av resultaten från 

avsnitt 1. Kvinnorna tycks inte bara attraheras av socialhögskolan utan 

också av lärarhögskolan, medan männen inte i samma ökande utsträckning 

gör det. Kvinnorna överger också humanistiska fakulteten i större utsträck

ning än männen. Däremot är det en lika stor andel av kvinnorna vid materna-

tisk-naturvetenskapliga fakulteten i början av den studerade perioden som 

i slutet, medan vi kan se en svag minskning av motsvarande andel av männen. 

Tabell 3:3 Fördelning på de olika fakulteterna/högskolorna vid de olika 

panelomgångarna (1, 2, 3) efter kön. Relativa frekvenser. 

Män Kvinnor 

1 2 Q 1 2 3 

Hum fak 11 12 10 23 21 18 

Samh fak 50 49 47 UQ 35 31 

Mat-nat fak 27 25 24 7 7 7 

Medicin 3 2 3 1 1 2 

Odontologi 2 2 2 2 3 2 

Socialhögsk 5 8 11 13 16 20 

Lärarhögsk 2 3 4 14 17 20 

Summa 100 101 101 100 100 100 

(n) 329 330 306 258 258 244 

1) Ser man till den relativa ökningen så har den andel av männen som läste 
vid socialhögskolan ökat med 120 % medan andelen av kvinnorna ökat med 
endast drygt 50 %. Men att tala i termer av procentuella ökningar när 
redan bastalet är procent kan naturligtvis vara grovt missledande. En 
lika stor ökning i procent enheter ger stora skillnader i procentuell 
ökning beroende på vilken procentnivå man befinner sig. En ökning från 
5 till 11 % är alltså uttryckt i procent 120 medan en ökning från 60 till 
66 procent uttryckt i procent är 10. 
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Vid panelomgång ett läste 12 % av männen vid spärrade fakulteter/hög

skolor mot hela 30 % av kvinnorna. Vid tredje panelomgången har skill

naden okat ytterligare : 20 % av männen läste vid spärrade fakulteter/ 

högskolor mot 44 % av kvinnorna. 

Utbildningslinj e 

När vi nu koiranit fram till kön och utbildningslinjer vid filosofisk fakul

tet så börjar vi med samma jämförelse som tidigare, dvs att jämföra panelen 

med den ursprungliga svarandegruppen och se vilken skillnad som föreligger 

i fråga om andelen män och kvinnor vid de olika utbildningslinjerna. 

Tabell 3:4 Andelen män och kvinnor vid de olika utbildningslinjerna vid 

panelomgång ett i panelen resp ursprunglig evarandegrypp (siff

rorna inom parentes)."^ 

1 2 3 4 5 

Män 87 (86) 57 (84) 89 (79) 22 (33) 39 (31) 

Kvinnor 13 (14) 43 (16) 11 (21) 78 (67) 61 (69) 

Summa 100 100 100 loo 100 100 100 100 100 100 

(n) 82 186 14 30 9 11 9 15 23 58 

6 7 8 9 10 

Män 82 (83) 75 (74) 47 (49) 65 (67) 28 (29) 

Kvinnor 18 (17) 25 (26) 53 (51) 35 (33) 72 (71) 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(n) 117 212 16 23 64 107 17 33 46 75 

11 12 13 17 
Särsk 
Komb utb Alla 

Män 14 ( 7) 38 (19) 67 (61) 29 (23) 34 (49) 62 (62) 

Kvinnor 86 (93) 63 (81) 33 (39) 71 (77) 66 (51) 38 (38) 

Summa 100 100 101 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(n) 7 15 8 16 21 36 7 13 32 90 930 472 

1) Det sedvanliga förfaringssättet med parentes runt procentsiffror som 
baserar sig på ett absolut tal som är 25 eller mindre används av prak
tiska skäl inte i denna tabell. 



De största skillnaderna kan vi iaktta vid de 'små' utbildningslinjerna 

samt vid särskild utbildningslinje, medan vid de större utbildningslin

jerna skillnaderna är små eller obetydliga. 

Om vi så går över till att se hur könsfördelningen förändrats från första 

till tredje panelomgången vid de olika utbildningslinjerna i panelen så 

kan vi se (tabell 3:5) att det är i stort sett endast vid utbildningsli n

jerna 1 och 3 som andelen män minskar och andelen kvinnor ökar. Den genom

gående trenden är nämligen den att andelen män ökar och att andelen kvinnor 

minskar. Vid särskild utbildningslinje (som alltså är den enda utbildningen 

vid fil fak som i egentlig mening ökat antalsmässigt - ökningen vid de spär

rade utbildningslinjerna 3 och H är obetydlig men i och för sig symtomatisk 

i detta sammanhang) ökar andelen män och minskar andelen kvinnor kraftigt 

mellan första och andra panelomgången, men mellan andra och tredje panel

omgången är det en motsatt tendens. I förhållande till utgångsläget vid 

första panelomgången har dock männens andel ökat och kvinnornas minskat 

till tredje panslomgången. Den enda utbildningslinje där dominansen 'vänder* 

är vid utbildningslinje 8 som hösten 70 såg flera kvinnor ur panelen än män, 

men där förhållandet våren 1972 är tvärtom. 
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Tabell 3:5 Andelen män och kvinnor vid de olika utbildningslinjerna vid 

de tre panelomgångarna (1, 2, 3). Relativa frekvenser. 

1 2 3 4 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Män 87 86 83 (57) (56) (78) (89) (80) (73) (22) (36) (36) 

Kvinnor 13 14 17 (43) (44) (22) (11) (20) (27) (78) (64) (64) 

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

(n) 82 78 60 14 9 9 9 10 11 9 11 11 

5 6 7 8 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Män (39) (42) (36) 82 64 84 (75) (67) (83) 47 46 65 

Kvinnor (61) (58) (64) 18 17 16 (25) (33) (17) 53 54 36 

Summa 100 100 100 100 101 100 100 100 100 100 100 101 

(n) 23 19 11 117 115 101 16 9 6 64 54 31 

9 10 11 12 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Män (65) (71) (65) 28 30 30 (14) - - (38) (50) 

Kvinnor (35) (29) (35) 72 71 70 (86) (100) (63) (50) 

Summa 100 100 100 100 101 100 100 100 100 101 100 100 

(ii) 17 21 17 46 44 30 7 7 ( 3) 8 8 ( 5) 

13 17 Särsk/komb utb Alla 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Män (67) (67) (64) (29) 34 44 40 62 63 64 

Kvinnor (33) (33) (36) (71) 66 56 60 38 37 36 

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

(n) 21 21 11 7 ( 5) ( 5) 32 36 67 472 447 378 
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Tabell 3:6 Fördelning på de olika utbildningslinjerna vid de tre panel

omgångarna (1, 2, 3) efter kön. Relativa frekvenser. 

Män Kvinnor Alla 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 24 24 21 6 7 7 17 17 16 

2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 

3 3 3 3 1 1 2 2 2 3 

4 1 1 2 4 4 5 2 3 3 

5 3 3 2 8 7 5 5 4 3 

6 33 31+ 35 12 12 12 25 26 27 

7 4 2 2 2 2 1 3 2 2 

8 10 9 8 19 18 8 14 12 8 

9 4 5 5 3 4 4 4 5 5 

10 5 5 4 18 19 16 10 10 8 

11 0 - - 3 4 2 2 2 1 

12 1 1 1 3 2 2 2 2 1 

13 5 5 3 4 4 3 4 5 3 

17 1 1 1 3 2 2 2 1 1 

Särsk utb/ 
Komb utb 4 6 11 12 12 30 7 8 18 

Summa 101 101 101 101 100 101 102 101 101 

(n) 291 283 243 181 164 135 472 447 378 

De markantaste förändringarna i utbildningsvalen hos männen respektive 

kvinnorna har för männen varit ökningen vid särskild utbildningslinje/ 

kombinationsutbildning och för kvinnorna minskningen vid utbildningslinje 

8 (som ursprungligen var det populäraste utbildningsvalet tillsammans med 

utbildningslinje 10 hos kvinnorna) och ökningen vid särskild utbildnings

linje/kombinationsutbildning. I tabell 3 i 2 kan vi vidare se att en något 

lägre andel av männen läser vid utbildningslinje 1 vid tredje panelomgången 

och en något högre andel vid utbildningslinje 6. Vi ser också en svag minsk

ning i den andel av kvinnorna som läser vid utbildningslinje 10. Det popu

läraste utbildningsvalet för männen har hela tiden varit utbildningslinje 

6 medan kvinnorna på ett markerat sätt övergått till särskild utbildnings

linje/kombinationsutbildning . 
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Sammanfattning 

Den största förändringen i andelen män respektive kvinnor vid de olika 

fakulteterna/högskolorna har skett vid socialhögskolan, där andelen män 

ökat medan andelen kvinnor minskat. Även vid samhällsvetenskapliga fakul

teten har det skett en ökning av andelen män. En tendens som kunde skön

jas utifrån detta visade sig också vara riktig, nämligen att männen i 

större utsträckning är kvinnorna stannat kvar vid samhällsvetenskapliga 

fakulteten. Däremot har männen inte gått över till socialhögskolan i nå

gon högre utsträckning än kvinnorna, utan i ungefär lika hög grad. Kvin

norna går inte bara i ökande utsträckning över till socialhögskolan utan 

också till lärarhögskolan, vilket senare inte är fallet för männen. Vid 

panelomgång fanns 12 % av männen vid de spärrade fakulteterna/högskolorna 

mot hela 30 % av kvinnorna. Denna skillnad ökar fram till tredje panelom

gången: 20 % av männen vid spärrade fakulteter/högskolor mot % av kvin

norna. 

När det gäller andelen män respektive kvinnor vid de olika utbildnings

linjerna har vi sett att i stort sett bara är vid utbildningslinjerna 

1 och 3 som andelen män minskar och andelen kvinnor ökar. Den genomgående 

trenden är nämligen den att vid de olika utbildningslinjerna männens andel 

ökar och kvinnornas minskar. Vid särskild utbildningslinje där en kraftig 

ökning av andelen män förekom mellan första och andra panelomgången för 

att sedan minska mellan andra och tredje panelomgången blev slutresultatet 

ändå en ökning av andelen män. En utbildningslinje, 8, noterar en sväng

ning i relationen män - kvinnor: vid panelomgång ett läste fler kvinnor 

än män i panelen vid denna utbildningslinje, vid tredje panelomgången är 

förhållandet det motsatta. 

När det gäller utbildningsval hos männen respektive kvinnorna har vi sett 

att männen i ökande utsträckning går till särskild utbildningslinje och 

att detta även gäller för kvinnorna i särskilt hög grad (särskild utbild

ningslinje blir det populäraste valet hos kvinnorna). En annan påtaglig 

förändring för kvinnorna är det kraftigt minskande intresset för utbild

ningslinje 8 som ursprungligen tillsammans med utbildningslinje 10 var 

det mest attraktiva utbildningsvalet. För männen är utbildningslinje 6 

hela tiden det mest populära utbildningsvalet. 
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4. ÅLDER OCH UTBILDNINGSVAL 

Fakultet 

I fråga om socialgruppstillhörighet och kön så motiverades den mer ingående 

granskningen av utbildningsval relaterat till dessa variabler i avsnitt 2 

och 3 i hög grad av den relativt tydliga samvariation som redovisades i 

avsnitt 1 När det gäller ålder var samvariationen inte alls tydlig (utom 

att de yngsta var instabilast) och antagandet som gjordes fick föga stöd. 

Men att utifrån detta dra slutsatsen att ålder inte har något att göra 

med förändring i val av utbildning är naturligtvis förhastat. Förutom 

att utbildningsvalen är olika i de olika åldrarna, vilket vi kan se nedan 

(kommentarerna kommer dock inte i första hand att beröra detta utan som 

tidigare de förändringar som skett) och som därigenom motiverar en när

mare genomgång, så har åldern i många sammanhang och inte minst i samband 

med utbildning visat sig vara betydelsefull. Att studera ålderssammansätt

ning vid olika utbildningar i en undersökt grupp och hur de olika ålders

grupperna i denna undersökta grupp förändrar sitt utbildningsval är allt

så inte enbart av intresse ur denna synpunkt utan kan även motiveras av 

•sociologisk konvention' 

I ett avseende kommer detta avsnitt att avvika från de två tidigare: jag 

kommer inte att inleda med en jämförelse mellan den ursprungliga svarande-

gruppen och panelen. Anledningen är att i den ursprungliga svarandegruppen 

1) Visserligen används ålder som variabel på ett ofta mycket ytligt och 
konventionellt sätt, och i det avseendet kommer jag just här inte att 
att avvika f ån det gängse mönstret, men har ändå på sätt och vis bli
vit ett sociologiskt "måste". Det är m a o svårare att, både ur ett all-
mänsociologiskt och ett specifikt undersökningsmässigt persp ektiv, mo
tivera frånvaron av variabeln ålder än dess närvaro när man som i det 
här fallet skall se vilken betydelse några centrala bakgrundsvariabler 
har på utbildningsval och dess förändring. Anledningen till att jag tar 
upp detta med ålder så ingående är naturligtvis främst beroende på resul
taten i avsnitt 1 som fått mig att tvivla på värdet av att "redovisa 
allt" (vilket det ju heller inte är fråga om här). Varken socialgrupps
tillhörighet, kön eller ålder är ju några entydiga variabler utan ganska 
mångtydiga uttryck för olika erfarenheter. Ålder är ju dessutom ett slags om 
än dåligt, mått på erfarenhet som både omedelbart och intuitivt kan för
stås . Även om innehållet i erfarenheten är svår att fånga och uttrycka 
i några enkla tenner, så är naturligtvis sannolikheten stor att en äldre 
person har mer (kvantitativt) erfarenhet än en yngre person och delvis 
andra erfarenheter, vilket leder till olika handlingsmönster och uppfatt
ningar om verkligheten. 
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Tabell 4:1 Ålderssammansättning (ålder vid inskrivningen till universitet/ 

högskola hösten 1970) på de olika fakulteterna vid de tre pa

nelomgångarna (1, 2, 3). Relativa frekvenser. 

Hum fak Samh fak Mat -nat fak Medicin 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

-19 år 46 46 49 34 32 31 39 37 35 (50) (55) (57) 

20 år 20 20 20 25 27 28 28 29 29 (17) ( 9) (14) 

21 år 14 16 12 20 19 19 13 14 17 (25) (27) (21) 

22 år 11 10 10 7 8 8 5 4 5 ( 8) ( 9) ( 7) 

23-24 år 7 8 8 5 6 6 6 6 5 - - » 

25+år 2 1 1 9 8 7 9 10 9 - - -

Summa 100 101 100 100 100 99 100 100 100 100 100 99 

(n) 95 92 74 269 253 220 107 100 89 12 11 14 

Odontologi Socialhögsk Lärarhögsk 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

-19 år (27) (46) (55) 45 39 41 60 64 62 

20 år (27) (23) (18) 24 23 22 12 9 10 

21 år - ( 8) - 6 8 10 12 11 12 

22 år - - - 8 8 7 5 4 5 

23-24 år ( 9) ( 8) ( 9) 8 8 6 2 2 3 

25+år (36) (15) (18) 10 15 14 10 9 8 

Summa 99 100 100 101 101 100 101 99 100 

(n) 11 13 11 51 66 81 42 53 61 

När det gäller de olika ålderskategoriernas utbildningsval (se tabell 4:2) 

och hur detta förändrats så kan vi se relativt stora förändringar i varje 

kategori. Alla ålderskategorier utom de som var 22 år vid studiernas böl

jan hér i mindre utsträckning valt att läsa vid humanistiska och samhälls

vetenskapliga fakulteten. När det gäller studier vid matematisk-naturveten

skapliga fakulteten så liar en något högre andel av dem som var 21 år över

gått till sådana studier medan de övriga minskat sitt intresse för sådana 

studier. De ålderskategorier som ändrat sig minst är de som var 20 respek

tive 23-24 år"^ vid studiernas början. Den största enskilda förändringen 

1) Vilket bara ytterligare bekräftar resultaten från avsnitt 1. 
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ingick, som tidigare påpekats, personer födda före 1940 och vilka rensa

des ut i samband med utskickningen vid andra panelomgången. Redan här 

får vi alltså en annan åldersfördelning i panelen än i den ursprungliga 

svarandegruppen varför en jämförelse försvåras.^^ 

Om vi så går över till att studera ålderssammansättningen vid de olika 

fakulteterna och hur den förändrats från första till sista panelomgången 

så kan vi av tabell 4:1 se att förändringarna i stort inte är stora. Om 

vi bortser från ålderssammansättningen bland dem som studerar odontologi 

(där förändringarna är stora, men där storleken i förändringen måste be

aktas i ljuset av det låga absoluta antalet) så har de största förändringar

na skett bland dem som läser vid socialhögskolan. Vi ser där en minskad andel 

som var 19 år eller yngre vid inskrivningen hösten 1970 och en ökning av an

delen som var 25 år eller äldre, men vi ser också vissa motsatta tendenser 

när det gäller andelarna för åldersgrupperna däremellan. Det blir en högre 

andel som var 21 år och en lägre andel som var 23-24 år. 

1) Ålder var prekodad i första formuläret och slutade med ålderskategorin 
"född 1944 eller tidigare". Det har hittills inte funnits någon anled
ning att gå in "bakvägen" på magnetbandet och via kodnummer rensa bort 
de som är "för gamla" eftersom den huvudsakliga analysen görs på dem 
som svarat i samtliga panelomgångar. 
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gäller de äldstas kraftigt ökade val av studier vid socialhögskolan. De 

äldsta har också i störst utsträckning gått över till studier vid de 

spärrade fakulteterna/högskolorna (dvs ej fil fak) och var också de som 

ursprungligen i störst utsträckning valt sådana studier, men detta gäller 

i nästan lika hög grad för de yngsta. 

Tabell 4:2 Fördelning på de olika fakulteterna vid de tre panelomgångar

na (1, 2, 3) efter ålder vid studiernas början. Relativa fre

kvenser . 

-19 år 20 år 21 år 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Hum fak 19 18 16 14 13 12 14 16 11 

Samh fak 39 35 31 49 49 47 59 53 49 

Mat-nat fak 18 16 14 22 21 20 15 15 18 

Medicin 3 3 4 1 1 2 3 3 4 

Odontologi 1 3 3 2 2 2 - 1 -

Socialhögsk 10 11 15 9 11 14 3 5 10 

Lärarhögsk 10 15 17 4 4 5 5 7 8 

Summa 100 101 100 101 101 102 99 100 100 

(n) 233 233 221 138 139 131 93 93 83 

22 år 23-•24 år 25+ år 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Hum fak 24 22 18 21 21 18 4 2 2 

Samh fak 46 49 46 44 41 42 48 42 37 

Mat-nat fak 12 10 10 18 18 15 21 21 19 

Medicin 2 • 2 3 - - •- - - -

Odontologi - - - 3 3 3 8 4 5 

Socialhögä<10 12 15 12 15 15 10 21 26 

Lärarhögsk 5 5 7 3 3 6 8 10 12 

Summa 99 100 99 101 101 99 99 100 101 

(n) 41 41 39 34 34 33 48 48 43 



62 

Utbildning siinj e 

När det gäller ålderssammansättning bland de studerande vid de olika 

utbildningslinjerna vid fil fak så är förändringarna större än när det 

gäller fakultet/högskola. Det som kanske är mest intressant att notera 

är de förändringar som skett bland dem som läste vid utbildningslinje 8 

och särskilt utbildningslinje. Bland dem som läste vid utbildningslinje 

8 har skett en markant minskning av andelen som var 19 år eller yngre 

vid studiernas början och en nästan lika markant ökning av andelen som 

var 20 år. Samtidigt ser vi en minskning av andelen 21-åringar och en lika 

stor ökning av andelen 22-åringar. Vid särskild utbildningslinje minskar 

andelen äldsta trots att de äldsta i ökande utsträckning gått till denna 

utbildning (jämför tabell 4:3 och tabell 4:4C) En minskning ser vi ock

så för 20-åringarna medan de allra yngstas andel ökar. 

I samtliga ålderskategorier sker en ökning av andelen som väljer särskild 

utbildningslinje/kombinationsutbildning. Särskilt markant är denna ökning 

bland dem som var 19 år eller yngre, 21 år respektive 23-24 år. De som var 

22 år vid studiemas början är den enda ålderskategori som relativt sett 

ökar sin uppskattning av den annars så "hårt drabbade" utbildningslinje 

8. I övrigt konkretiserar tabell 4:4 det vi redan vet från avsnitt 1, näm

ligen att de yngsta och äldsta har ändrat sitt utbildningsval i störst ut

sträckning. Tabellen ger också en god bild (liksom tidigare tabeller med 

utbildningslinje som den ena variabeln) av de fluktuationer i utbildnings

val som skett under de två första åren vid universitet. Det är inte all

tid så att förändringarna i utbildningsval sker i den ena eller den andra 

riktningen (ökning - minskning) utan svänger ofta fram och tillbaka. 

Sammanfattning 

Förändringarna i ålderssammansättning vid de olika fakulteterna/högskolorna 

är inte stora medan däremot förändringarna i de olika ålderskategoriernas 

utbildningsval är det. Den intressantaste förändringen i ålderssammansätt

ning förekom bland dem som läst vid socialhögskolan där andelen som var 19 år 

eller yngre vid studiernas början minskade medan de äldstas andel ökade. De 

yngsta och de äldsta har inte bara ändrat sitt utbildningsval i större ut

sträckning än de andra i allmänhet utan också i större utsträckning gått 

över till de spärrade fakulteterna/högskolorna. Detta gäller i särskilt hög 

grad för de äldsta som också svarar för den största enskilda förändringen 

genom den kraftiga ökningen av intresset för studier vid socialhögskolan. 
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Tabell 4:4 Fördelning på de olika utbildningslinjerna vid de tre panelom-

gångama((1,2,3) efter ålder vid inskrivningstillfället. Rela 

tiva frekvenser. 
-19 år 20 år 21 år 22 år 23-•24 år 25 + år 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 16 16 14 21 21 21 16 17 17 15 12 11 21 19 (16) 14 18 (12) 

2 5 3 3 1 1 2 1 1 2 - 9 6 ( 8) 

3 2 4 5 3 2 2 - - ( 4) 6 3 ( 8) 

4 3 4 5 3 3 2 - 1 5 3 -

5 6 4 3 2 4 3 6 3 5 12 12 4 4 4 - 3 3 -

6 18 23 23 26 24 27 31 29 28 32 33 39 36 33 (28) 26 24 (28) 

7 4 3 1 3 1 1 6 5 5 3 - -

8 1«+ 10 5 15 17 13 17 11 6 12 15 18 4 4 ( 4) 9 9 ( 8) 

9 2 2 2 4 7 7 4 6 3 - - - 7 7 ( 8) 11 9 (12) 

10 14 14 13 7 7 7 6 8 3 15 12 7 11 11 ( 4) 3 3 ( 4) 

11 3 4 1 1 1 1 1 -

12 2 1 1 3 3 1 1 3 3 - w - 4 4 ( *) - - -

13 5 5 4 3 3 2 4 4 3 12 12 4 7 7 ( 4) 3 3 -

17 2 2 1 3 1 1 1 1 2 - - 4 an » - - - -

Särsk 
komb 6 6 20 8 6 12 6 11 20 3 3 1H 7 11 (28) 14 18 (20) 

S:a 102 101 101 103 101 102 100 O
 
o
 

102 101 99 101 J.01 100 100 101 99 100 

(n) 176 163 117 112 102 82 79 65 34 33 • 28 28 27 25 35 33 25 

Relativt stora förändringar h«* skett vad gäller ålderssammansättning vid 

de olika utbildningslinjerna vid de olika panelomgångarna. Bland de intres

santaste förändringarna finner vi de som skett vid utbildningslinje 8 och 

vid särskild utbildningslinje/kombinationsutbildning. Bland dem som läste 

vid utbildningslinje 8 har skett en markant minskning av andelen allra yngsta 

och en lika markant ökning av andelen som var 20 år vid studiernas början, 

samt en minskning av andelen 21-åringar och en ökningav andelen 22-åringar. 

Vid särskild utbildningslinje minskar andelen äldsta trots att de i ökande 

utsträckning gått till denna utbildning, medan vi finner en ökning av ande

len yngsta ålderskategorin. 

Utbildningsvalen i de olika ålderskategorierna uppvisar såväl stora förändrin

gar som fluktuationer under de två första åren vid universitet. Den anda sta

diga trenden är att man i samtliga åldersgrupper övergått till särskild utbild

ningslinje. Detta gäller särskilt bland dem som var 19 år eller yngre, 21 år 

och 23-24 år vid studiernas början. Endast de som var 22 år vid studiernas 

början ökar relativt sett sin uppskattning av studier vid utbildningslinje 8. 
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5. PANELENS UTBILDNINGSVAL: FÖRÄNDRINGAR UNDER DEN STUDERADE PERIODEN 

I detta avsnitt kommer i första hand nettoförändringar samt vissa s k 

flödesvärden att redovisas. När det gäller bruttoförändringarna ber jag 

läsaren studera tabellerna i bilaga nr 1. Storleken av förändringar i 

utbildningsval kan som vi sett studeras på flera olika sätt. Från av

snitt 1 vet vi att 18 % bytt fakultet under den studerade perioden och 

att 26 % bytt utbildningslinje, men vad som hittills inte kommit fram 

klart är dels minskning resp ökning av de olika utbildningsvalen samt 

dels hur mån,ga (hur stor andel) som inte bytt resp bytt vid de olika 

utbildningarna. 

Fakultet 

Vi har redan sett att de s k fria fakulteterna valts i mindre utsträck

ning i slutet av den studerade perioden än i början och att det motsatta 

förhållandet gäller för de spärrade fakulteterna/högskolorna (framför 

allt socialhögskolan). För att få en bättre bild av detta kan vi studera 

marginalfrekvenseraa vid de olika panelomgångarna och förändringarna i 

dessa. 

Tabell 5:1 Fördelning på de olika fakulteterna vid de tre panelomgångama 

i absoluta tal samt relativ ökning och minskning från panelom

gång ett till två, två till tre och ett till tre. 

P-omg P-omg P-omg Rei ökning/ Rei ökning/ Rei ökning/ 
minskning minskning minskning 

1 2 3 ett till två två till tre ett till tre 

Hum fak^ 87 84 74 - 3,4 -11,9 -14,9 

Samh fak1* 247 231 220 - 6,5 - 4,8 -10,9 

Mat-nat fak^99 92 89 - 7,1 - 3,3 -10,1 

Med fak 12 11 14 -(8,3) +(27,3) +(16,7) 

Odont fak 11 13 11 +(18,2) -(15,4) -(o) 
Socialhögsk 51 66 81 +29,4 +22,7 +58,0 

Lärarhögsk 42 53 61 +26,2 +15,1 +45,2 

1) För dessa tre fakulteter har jag korrigerat för internbortfallet samt över
gången till annat lärosäte under vårterminen 1972. Dvs, jag har tagit bort 
8 humanister, 22 samhällsvetare och 8 matematiker-naturvetare från siffror
na för panelomgång ett och två. Detta för att göra siffrorna mera jämför
bara (och rättvisande). 



66 

Om vi bortser från den kraftiga ökningen av medicinare från panelomgång 

två till tre så har socialhögskolan genomgående haft de största relativa 

ökningarna, såväl mellan de olika panelomgångarna som över hela perioden. 

Den största minskningen över hela perioden ser vi för humanisterna, som 

också är de enda vid de s k fria fakulteterna för vilka minskningstakten 

ökar från panelomgång ett till tre. Men tabell 5:1 kan ändå på sitt sätt 

vara missvisande. Man kan lätt få intrycket att ingen går till studier 

vid filosofisk fakultet och att ingen går från studier vid socialhögsko

lan och lärarhögskolan under den studerade perioden. Detta stämmer delvis 

i det senare fallet (dvs att ingen går från studier vid socialhögskolan 

och lärarhögskolan) men inte i det förra. För att få en uppfattning om 

ut- och inflöden från och till de olika fakulteterna/högskolorna har jag 

sammanställt tabellerna 5:2 till 5:5. 

Tabell 5:2, vilken visar andelen stabila vid resp fakultet mellan de olika 

panelomgångarna, utgör en indikation på utflöden, medan tabell 5:3, vilken 

innehåller samma stabila personer men relaterade till andra bastal utgör 

en indikation på inflöden. Tabell 5:2 ger svar på frågan: Hur många (hur 

stor andel) är kvar? medan tabell 5:3 ger svar på frågan: Hur stor andel 

kommer från samma utbildning? Tabell 5:2:s bastal är alltså ingångsvärden 

vid panelomgång 1 resp 2 medan tabell 5:3 bastal utgörs av utgångsvärden 

vid panelomgång 2 resp 3. Vad menas nu med att tabellerna är indikationer 

på ut- resp inflöden? Jo, genom att redovisa de stabila så får vi ett en

kelt mått på hur stor andel som lämnat resp kommit till de olika fakul

teterna/högskolorna. En låg procentsiffra i en cell i tabell 5:2 indike-

rar stort utflöde, medan en låg procent i en cell i tabell 5:3 indikerar 

stort inflöde. 



Tabell 5:2 Andel av resp fakultet/högskola som stannat kvar vid samma 

fakultet från panelomgång ett till två (1-2) resp två till 

tre (2-3). Relativa frekvenser. 

Hum Samh Mat--nat Med Odont Socialh Lärarh 

1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3 

Antal 83 67 241 207 98 84 11 11 9 10 49 66 42 52 

% 87 73 90 82 92 84 (92)(100)(82) (77) 96 100 100 98 

(n) 95 92 269 253 107 100 12 11 11 13 51 66 42 53 

Tabell 5:3 Andel av resp fakultet/högskola vid panelomgång 2 resp 3 som 

kommer från samma fakultet/högskola vid panelomgång 1 resp 2. 

Relativa frekvenser. 

Hum Samh Mat--nat Med Odont Socialh Lärarh 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

Antal 83 67 241 207 98 84 11 11 9 10 49 66 42 52 

% 90 91 95 94 98 94 (100) (79H69) (91) 74 82 79 85 

(n) 92 74 253 220 100 89 11 14 13 11 66 81 53 61 

Som vi kan se av tabell 5:2 så är det mycket låga utflöden bland dem som 

läste vid socialhögskolan respektive lärarhögskolan. Av dem i panelen som 

började läsa vid lärarhögskolan hösten 1970 är det ingen som har lämnat 

den utbildningen. Av dem som läste vid socialhögskolan våren 1971 har 

heller ingen lämnat utbildningen. Det största utflödet har skett bland 

dem som våren 1971 läste vid humanistiska fakulteten. 

När det gäller inflöden till de olika utbildningarna så får vi i huvud

sak ett omvänt förhållande, men det är inte så att det lägsta inflödet 

gäller utbildning vid humanistiska fakulteten utan här är det fråga om 

matematisk-naturvetenskaplig utbildning, vilket vi kan se av tabell 5:3. 

För att fullständiga bilden (bl a för att visa varpå det beror att det 

största utflödet inte sammanfaller med det lägsta inflödet) skall vi se 

på två tabeller som ger en sammanfattning av hela förloppet och även 

redovisar de som rört på sig. Tabell 5:4 är en 'utflödestabell' och visar 

dels andelen vid resp fakultet/högskola som hela tiden tillhört samma fa

kultet relaterat till ingångsvärdena vid panelvåg ett, dels vart de som 
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bytt tagit vägen. Tabell 5:5 är en 'inflödestabell' och visar dels an

delen av resp fakultet/högskola vid panelomgång tre som hela tiden till

hört samma fakultet/högskola, dels varifrån de kommit som vid panelomgång 

tre läser vid en viss fakultet/högskola. I tabetlerna redovisas de som 

gått till/konroit från filosofisk fakultet (FF), de som gått till/kommit 

från övriga fakulteter/högskolor (övr fak) samt de som våren 1972 bytt 

lärosäte.1^ 

Tabell 5:4 Andelar vid resp fakultet/högskola vid panelomgång ett som: 

hela tiden tillhört samma fakultet, gått till filosofisk 

fakultet (FF), gått till övriga fakulteter/högskolor (övr 

fak) samt bytt lärosäte under vårterminen 1972. Relativa 

frekvenser. 

Hum Samh Mat-nat Med Odont Socialh Lärarh 

Ej bytt 71 81 82 (92) (73) 96 100 

Bytt till 
FF 13 4 9 - ( 9) 2 -

Bytt till 
övr fak 13 14 8 ( 8) (18) 2 _ 

Bytt läro
säte vt 72 2 2 1 — - - _ 

Summa 99 101 100 100 100 100 100 

(n) 90 248 102 12 11 51 42 

1) Det har tidigare inte klart framgått av texten varför dessa är med. 
Det är alltså sådana sem relativt sent på vårterminen flyttat från 
Umeå och som därmed, i lika hög grad som de som kanske gjort studie
avbrott flera månader, påverkats av Umeåmiljön i stort sett hela den 
studerade perioden, varför vi låtit dem kvarstå i undersökningsgruppen. 



63 

Tabell 5:5 Andelar vid resp fakultet/högskola vid panelongång tre som; 

hela tiden tillhört samma fakultet/högskola, koran it från 

filosofisk fakultet (FF), koossit från övriga fakulteter/hög 

skolor (övr fak). Relativa frekvenser. 

Him Sarah Hat-nat Med Odont Socialh Lärarh 

Ej bytt 8? 92 94 79 73 61 69 

Kommit från 
FF 11 8 6 21 2? 35 31 

Kommit från 
o vr fak 3 1 - - ~ 5 -

Summa 101 101 100 100 100 101 100 

(n) 7't 219 89 ÏH 11 61 

Största utflödet har alltså skett bland dem so» hösten 1970 började läsa 

vid humanistiska fakulteten. Av dem har 13 % gått till någon annan fakul

tet vid fil fak och lika stor andel till övriga fakulteter/högskolor. Av 

dem so® började läsa vid samhällsvetenskapliga fakulteten har- bara « % 

gått till någon av de andra två fakulteterna vid fil fak sedan l4* % gått 

till övriga fakulteter/högskolor. (Det förtjänar väl att nåianas att en 

stor andel av dessa senare gått till socialhögskolan. 9 % av dera som bör

jade ISsa vid samhällsvetenskapliga fakulteten hösten 1370 låste våren 

1972 vid socialhögskolan.) 

När det gäller byten ti. 11 olika utbildningar {1 inflöden') så ser vi att 

man inte bara lämnar studier vid humanistiska fakulteten utan också går 

till sådan utbildning: 11 % av dem sors vid panelomgång tre läste vid hu

manistiska fakulteten kommer från någon av de andra två fakulteterna vid 

fil fak. Det största inflödet har alltså som vi redan vet skett till so

cialhögskolan. 35 % av dem som läste vid socialhögskolan kommer från fil 

fak. Anmärkningsvärt år också att de som läste vid socialhögskolan i slu

tet av den studerade perioden är de enda som erhållit någon studiekamrat 

som läst vid någon av de andra spärrade fakulteterna/högskolorna. 

Innan vi går över och tittar på vad som hänt vid de olika utbildnings

linjerna skall jag bara redovisa en detalj. Andelen vid resp fakultet/ 

högskola som bytt två gångar. 



70 

Tabell 5:6 Andelen vid respektive fakultet/högskola som bytt fakultet/ 

högskola två gånger, dels relaterat till ingångsvärdena vid 

panelomgång ett (övre raden) och dels relaterat till utgångs

värdena vid panelomgång tre (undre raden). Relativa frekvenser. 

Hum fak Samh fak Mat-nat fak Med fak Odont fak Socialh Lärarh 

4 3 2 - - 2 

5 1 2 - 4 

Humanisterna har oftast bytt två gånger, både bland de ursprungliga och 

de slutliga. Bland medicinare, odontologer och lärarkandidater finner 

vi ingen som bytt fakultet/högskola två gånger. 

Utbildningslinje 

När det gäller utbildningslinje skall jag begränsa mig till att redovisa 

marginalfrekvensernas ökning eller minskning samt ut- och inflöden mellan 

panelomgång ett och två resp två och tre indikerat med andelen stabila 

(motsvarar alltså tabell 5:2 och tabell 5:3). Detta främst för att mate

rialet i många stycken inte tillåter hur många räknemässiga operationer 

som helst, men även för att materialet är relativt oöverskådligt.*^ 

I tabell 5:7, som redovisar marginalfrekvenserna samt deras relativa 

ökning och minskning, ser vi att det bara är de spärrade utbildnings

linjerna 3 och 4 samt särskild utbildningslinje/kombinationsutbildning 

som ökat i panelen. Över hela perioden har de som läser vid särskild ut

bildningslinje/kombinationsutbildning mer än fördubblats. Minskningen, 

som är genomgående, är mycket kraftig vid vissa utbildningslinjer. Om vi 

bortser från vissa små utbildningar (t ex utbildningslinje 7 och 11) så 

har den kanske mest markanta minskningen skett vid utbildningslinje som 

har minskat med drygt hälften av dem som ursprungligen läste vid denna 
2 ) 

utbildning hösten 1970. 

1) Läsaren hänvisas till tabell 3 resp tabell 4 i bilaga 1. 

2) Detta är naturligtvis ett memento och man kan fråga sig om det är 
en tillfällighet och bara gäller den studerade studentgruppen. 
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Tabell 5:7 Fördelning på de olika utbildningslinjerna vid de tre panel

omgångarna (1, 2, 3) i absoluta tal samt relativ ökning och 

minskning från panelomgång ett till två, två till tre och 

ett till tre. 

Utbildnings 
linje 

- 1 2 3 Rei ökn/minskn 
ett till två 

Rei ökn/minskn 
två till tre 

Rei ökn/minskn 
ett till tre 

1 82 78 60 - 5 - 23 - 27 

2 14 9 9 -(36) 1( 0) -(36) 

3 9 10 11 +(11) +(10) +(22) 

4 9 11 11 +(22) -( 0) +(22) 

5 23 19 11 -(17) -(42) -(52) 

6 117 115 101 - 2 - 12 - 14 

7 16 9 6 -(44) -(33) -(63) 

8 64 54 31 - 16 - 43 - 52 

9 17 21 17 +(24) -(19) ±( o) 

10 46 44 30 - 4 - 32 - 35 

11 7 7 3 i( 0) -(57) -(57) 

12 8 8 5 *( 0) -(38) -(38) 

13 21 21 11 ±( 0) -(48) -(48) 

17 7 5 5 -(29) -(29) 

Särsk/komb 32 36 67 + 13 + 86 +109 

Tabellen visar också att "avtappningen" inte sker jämnt fördelad över 

perioden för de utbildningar som minskar, men i stort sker de största 

förändringarna mellan panelomgång två och tre dvs under läsåret 1971-72. 

Om vi så går över till att studera indikationerna på ut- och inflöden 

från och till de olika utbildningslinjerna (tabell 5:8 och tabell 5:9) 

så kan vi se att relationen mellan ut- och inflöde inte alltid är nega

tiv (dvs att ett högt inflöde också innebär ett lågt utflö de). Om vi tar 

t ex särskild utbildningslinje/kombinationsutbildning så kan vi se ett 

relativt högt utflöde från panelomgång ett till två (det är relativt 

sett högre än utflödet från utbildningslinje 8 vid samma tidpunkt), men 

vi ser samtidigt ett högt inflöde vid samma tidpunkt. Samma sak gäller 

för utbildningslinje 3 (spärrad) mellan panf1omgång två och tre. Av na

turliga skäl (det sker ju hela tiden en minskning totalt av utbildnings

linjer vid fil fak) är utflödena i stort större än inflödena, men den 
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ökning av utflödet som vi ser vid de flesta utbildningslinjerna från 

den första perioden (panelomgång ett till två) till den andra perioden 

(panelomgång två till tre) motsvaras inte lika entydigt av en ökning 

av inflödet. 

Tabell 5:8 Andel av dem som läste vid resp utbildningslinje som stannat 

kvar vid samma utbildningslinje från panelomgång ett till 

två (1-2) resp två till tre (2-3). Relativa frekvenser. 

1  2 3 4 5 6 7 8  

1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3 

74 58 9 4 7 5 9 9 15 9 106 98 9 5 52 30 

90 74 (64) (44)(78)( 50)(TD0)(82) (65)(47) 91 85 (56X56) 81 55 

82 78 14 9 9 10 9 11 23 19 117 115 16 9 64 54 

9 10 11 12 13 17 Särsk/komb 

1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3 

Antal 15 17 43 29 6 3 7 5 21 11 5 4 23 29 

% (88) (81) 94 66 (86)(43)(88)(63)(100)(52) (71) 72 81 

(n) 17 21 46 44 7 7 8 8 21 21 7 5 32 36 

Tabell 5:9 Andel av dem som läste vid respektive utbildningslinje vid 

panelomgång två (2) resp tre (3) som kommer från samma ut

bildningslinje vid panelomgång ett resp två. Relativa frekvenser. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 O 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

Antal 74 58 9 4 7 5 9 9 15 9 106 98 9 5 52 

% 95 96 (100) ( 44)(70)(46)(82 ) ( 82 ) (79)(82) 92 97(100) (83)96 

(n) 78 60 9 9 10 11 11 11 19 11 115 101 9 6 54 

9 10 11 12 13 17 Särs k/komb 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

Antal 15 17 43 29 6 3 7 5 21 11 5 4 23 29 

% (71K100) 98 97 (86) (88) (100)(D0)(100) 64 43 

(n) 21 17 44 30 7 3 8 5 21 11 5 5 36 67 

Antal 

% 

(n) 
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Samman fattning 

I detta avsnitt har redovisats den relativa ökningen och minskningen i 

de utbildningsval som panelen gjort vid de tre panelomgångarna samt ut-

och inflöden från och till de olika utbildningarna. 

När det gäller ökning och minskning av panelens val av utbildning vid de 

olika fakulteterna/högskolorna så visade det sig att de studerande vid so

cialhögskolan ökade mest, såväl mellan panelomgångarna som över hela perio

den, medan humanisterna minskade mest. 

Vi såg också när det gällde fakultet/högskola att det var mycket låga ut

flöden (dvs mycket få byten från) bland dem som läste vid socialhögskolan 

och lärarhögskolan, medan det var höga utflöden från utbildning vid huma-

ninstiska fakulteten. 

Höga inflöden kunde också noteras vid socialhögskolan och lärarhögskolan, 

medan det lägsta inflödet förekom bland de studerande vid matematisk-na

turvetenskaplig fakultet. 

De enda utbildningslinjer som under den studerade perioden noterade en 

ökning (av panelens medlemmar) var utbildningslinjerna 3 och 4 (spärrade) 

samt särskild utbildningslinje/kombinationsutbildning, (vilken senare mer 

är fördubblades). Den kanske mest notervärda minskningen skedde vid utbild

ningslinje 8 som minskade med drygt hälften från panelomgång ett till pa

nelomgång tre. 

Höga inflöden var det framför allt vid särskild utbildningslinje/kombina

tionsutbildning, men för denna utbildning kunde vi också notera relativt 

höga utflöden, framför allt mellan panelomgång ett och två. Samma sak gäll

de för-utbildningslinje 3 mellan panelomgång två och tre. I stort var det 

större utflöden mellan panelomgång två och tre än mellan ett och två (vil

ket är naturligt med tanke på den ökande minskningstakten vid hela fil fak), 

men detta motsvaras inte på samma entydiga sätt av en ökning av inflödet. 
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BILAGOR 

Bilaga nr 1 

Brutto- och nettoförändringar vid de olika utbildningarna. 



Bilaga 1 (1) 
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Tabell 1 Fördelning på de olika fakulteterna/högskolorna vid panelomgång 

två (tg) efter fakultets-/högskoletillhörighet vid panelomgång 

ett (t^). Absoluta och relativa frekvenser. 

*1 
Hum Samh Mat-nat Med Odont Soc- Lär- uppg Alla 

*2 
fak fak fak fak fak högsk högsk sakn 

Hum fak 
% 

83 
87,4 

8 
3,0 

1 
0,9 

0 0 0 0 0 92 
15,6 

Samh fak 
% 

6 
6,3 

241 
89,6 

4 
3,7 

0 0 1 
2,0 

0 1 
100,0 

253 
43,0 

Mat-nat fak 0 
% 

2 
0,7 

98 
91,6 

0 0 0 0 0 100 
17,0 

Med fak 
% 

0 0 0 11 
91,7 

0 0 0 0 11 
1,9 

Odont fak 
% 

0 2 
0,7 

1 
0,9 

0 9 
81,8 

1 
2,0 

0 0 13 
2,2 

Soc högsk 
% 

2 
2,1 

10 
3,7 

2 
1,9 

1 
8,3 

2 
18,2 

49 
96,1 

0 0 66 
11,2 

Lär högsk 
% 

4 
V,2 

6 
2,2 

1 
0,9 

0 0 0 42 
000,0 

0 53 
9,0 

Summa 95 
% 100,0 

••269 
100,0 

10? 12 
10Q,0100,0 

11 
100,0 

51 
100,0 

42 
100,0 

1 
100,0 

588 
100 »Q 
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Tabell 2 Fordelning på de olika fakulteterna/högskolorna vid panelomgång 

tre (t ) efter fakultets-/högskoletillhörighet vid panelomgång 
O 

två (tj)* Absoluta och relativa frekvenser. 

*2 
Hum Samh Mat-nat Med Odont Soc Lär Alla 

*3 
fak fak fak fak fak högsk högsk 

Hum fak 
% 

67 
72,8 

4 
1,6 

1 
1,0 

0 1 
7,7 

0 1 
1,9 

74 
12,6 

Samh fak 
% 

10 
10,9 

207 
81,8 

3 
3,0 

0 0 0 0 220 
37,4 

Mat-nat fak 0 
% 

5 
2,0 

84 
84,0 

0 0 0 0 89 
15,1 

Med fak 
% 

0 1 
0,4 

2 
2,0 

11 
100,0 

0 0 0 14 
2,4 

Odont fak 
% 

0 0 1 
1,0 

0 10 
76,9 

0 0 11 
1,9 

Soc högsk 
% 

3 
3,3 

9 
3,6 

1 
1,0 

0 2 
15,4 

66 
100,0 

0 81 
13,8 

Lär högsk 
% 

H 
4,3 

5 
2,0 

0 0 0 0 52 
98,1 

61 
10,4 

Bytt univ 
vt 72 % 

3 
3,3 

2 
0,8 

2 
2,0 

0 0 0 0 7 
1,2 

Uppg sakn 
% 

5 
5,4 

20 
7,9 

6 
6,0 

0 0 0 0 31 
5,3 

Summa 92 
% 100,0 

100 
100,0 

11 
100 »Û 

13 
100,0 

66 
100,0 

53 
100,0 

588 
100,0 
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Tabell 3 Fördelning på de ©lika utbildningslinjerna vid panelomgång två (t^) 

efter utbildningslinje vid panelomgång ett (t^). Absoluta frekvenser. 

t^ Särsk Ej utb Alla"^ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 teflpb linje 

*2 1 
74 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 78 

2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

3 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

0 0 0 S 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 11 

5 0 0 0 0 15 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 19 

6 2 1 0 0 0 106 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 15 

7 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

8 0 0 0 0 1 0 0 52 0 0 0 0 0 0 1 0 54 

9 0 0 0 0 1 4 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 21 

10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 43 0 0 0 0 0 0 44 

11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 e 0 0 0 00 0 7 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 8 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 

Särsk 
komb 2 0 0 0 3 3 0 2 1 0 0 C 0 2 23 0 31 

Ej utb, 
linje 
Ej utb, 
linje 3 1 0 0 2 2 3 6 1 2 1 1 0 0 4 115 141 

Summa 82 14 9 9 23 117 16 64 17 46 7 8 21 7 32 116 588 

1) 'Alla' resp 'ej utbildningslinje* är med för att visa vilka som försvinn«** 
från fil fak. 
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Tabell 4 Fördelning på de olika utbildningslinjerna vid panelomgång tre (t^ ) 

efter utbildningslinje vid panelomgång två (t£). Abseluta frekvenser. 

1) 
2 Särsk Ej utb Alla 

123456789 10 11 12 13 17 komb linje 

*3 1 
58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 60 

2 1 H 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

3 3 o 5 0 r-, 
\) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

4 0 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

5 0 0 0 0 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 

6 0 0 0 0 1 98 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 101 

7 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

8 1 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 31 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 1 30 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 5 

Särsk 
komb 3 0 1 0 3 3 2 6 2 9 0 2 6 0 29 1 67 

Ej utb 
linje1>12 2 1 2 6 12 2 14 2 5 3 1 3 1 6 138 

1' 
210 ' 

Summa 78 9 10 11 19 115 9 54 21 44 7 8 21 5 36 141 588 

1) Häri ingår alltså även de för vilka vi saknar fakultetsuppgift (31 st) samt-
de för vilka vi saknar uppgift om utbildningslinje (7 st). 



Bilaga nr 2 

Utbildningslinjer vid filosofisk fakultet vid universitetet i Umeå 

höstterminen 1970 - vårterminen 1972. 

Utbildningslinje Första avdelningen Andra avdelningen Tredje avdelningen 
studiekurs (er) poäng studiekurs (er) poäng valfri studiekurs poäng 

1 matematik 40 a) fysik*?40 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^40 + kemiX^40 20 
c) statistik 40 60 

x) X*) 
3 kemi 40 a) biologi 40 40 

»x)  4 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 50 
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 

x) Spärrad studiekurs. 
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INLEDNING 

I del I av denna rapport presenterades en skiss över olika stadier i en 

utbildningsprocess. En "hållpunkt" i denna utbildningsprocess är byte 

(eller dess motsats: ej byte) av utbildning. Längst bak i den kedja av 

orsaker till olika utbildningsbeteenden ligger erfarenheter gjorda före 

tillträdet till högre studier. Dessa "före"-erfarenheter utgör i sin tur 

en kedja av erfarenheter och topleveIser som åtminstone tidsmässigt kan 

sägas utgöra en orsakskedja. Därigenom kommer också en del av dessa er

farenheter att få både en indirekt och förmedlad som en direkt och oför

medlad relation till högre studier medan andra erfarenheter kommer att få 

em mera direkt och oförmedlad relation. De bakgrundsfaktorer som i Del I 

sattes i samband med den huvudsakliga beroendevariabeln i denna rapport, 

stabilitet vid val av utbildning, får antas ha både en indirekt och en 

direkt relation till högre studier. Om vi tar t ex sccialgruppstillhörig-

het, som i princip är ett sammanfattande mått eller inde;; på erfarenheter 

under uppväxten, så påverkar denna upplevelser och erfarenheter vid uni

versitet och högskola både direkt och via tidigare studieerfarenheter, 

vilka alltså har en mera direkt relation till universitets- och högskole

studier. Dessa tidigare studieerfarenheter tar sig bl a uttryck i olika 

grad av decidering och ambitioner inför universitets- och högskolestudier. 

De tidigare studieerfarenheterna kcm::.er ock,-så att inverka på de förvänt

ningar man har i förhåll anda til., den figna framtide i efter studierna vid 

universitet och högskola. Etc rikligt antagande i detta sammanhang är då 

naturligtvis att olika aspekter på studiedocidering och förväntningar 

före tillträdet till högre otudier inverkar på stabiliteten i valet av 

utbildningsväg. Denna redan komplicerade modell rörande påverkan på sta

bilitet vid v a], av utbildning komplicerar; ytterligare av att upplevelser 

och erfarenheter under studietiden vid universitet och högskola måste 

föras till. Den 'okomplicerade1 processen kan illustreras som i Figur 1 

nedan. 

Social bakgrund————> Tidigare studieerfarenheter—>—x. Studieerfaren

heter vid universitet och högskola—Stabilitet vid val av utbild

ningsväg . 

Figur 1 
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Denna modell uttrycker bara den tidsmässiga relationen mellan de faktorer 

som kan antas påverka ett fasthållande eller byte av utbildning och ger 

oekså det intrycket att t ex social bakgrund bara har en indirekt rela

tion till stabilitet i utbildningsvalet. En mera sannolik modell som 

både tar hänsyn till den tidsmässiga relationen mellan faktorerna och 

indirekta och direkta relationer och som därigenom kan sägas börja när

ma sig en kausal modell kan illustreras som i Figur 2 nedan 

Social bakgrund 
i liliali il .1 hl nil i 
Tidigare studie
erfarenheter 

Studieerfaren
heter vid uni
versitet/hög
skola 

Stabilitet vid 
val av utbild
ning 

Figur 2 

Det bör genast framhållas att modellen är ofullständig i två avseenden, 

dels därför att den inte inkluderar faktorer och förhållanden som ligger 

utanför denna undersöknings ram och dels därför att den inte inkluderar 

"andra orsaker". De tänkta kausala relationer som finns i modellen in

kluderar alltså inte de makroforhållanden (klasstruktur,^ strukturom

vandling, regionala förhållanden etc) som bestämmer den sociala bakgrun

den eftersom detta ligger utanför denna undersöknings syfte. Tidigare 

studieerfarenheter påverkas naturligtvis inte enbart av social bakgrund, 

men i detta sammanhang så är syftet just att undersöka den tidigare stu

dieerfarenhetens betydelse för byte av utbildning, inte vad den beror 

på förutom den sociala bakgrunden. Detta innebär naturligtvis att en del 

av de variationer som framkommer ändå kan vara resultat av "andra orsa

ker". En del av dessa "andra orsaker" har vi under kontroll, andra åter 

kan återföras på kategorin social bakgrund (t ex huvudsaklig uppväxtort 

- skolan på en liten ort ter sig antagligen annorlunda än den i en stor

stad - men uppväxtort samvarierar starkt med faderns socialgrupp), medan 

1) Ett påpekande: socialgruppstillhörighet är inte och används inte av 
mig som synonymt med klasstillhöri ghet. 
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vi för andra inte har någon kontroll. En del av de faktorer över vilka 

vi inte har någon kontroll och som kan tänkas påverka de tidigare studie

erfarenheterna är emellertid sannolikt av sådan tillfällig karaktär och 

gäller så få individer att det inte finns anledning att inkludera dem 

i modellen. Andra faktorer däremot kan ha ett relativt stort inflytande 

över studiedecidering, t ex intelligens, studiekapacitet m fl faktorer 

av liknande slag, men då denna undersökning i första hand ror de sociala 

aspekterna av ütbildniiigen óch i föga utsträckning psykologiska och pe

dagogiska aspekter så har äådahä faktorer utelämnats. Dessutom bör väl 

återigen påpekas att studiedecidering, ambitioner och förväntningar får 

ses som uttryck för en samlad tidigare studieerfarenhet vilket också 

innebär att faktorer som intelligens etc täcks in 

En viktig faktor som inte ingår i modellen, men som säkerligen har be

tydelse för stabiliteten, är de framtidsförväntningar som inte bara får 

antas vara resultat av social bakgrund och studieerfarenheter utan också 

av den förändrade arbetsmarknadssituationen efter tillträdet till högre 

studier. Denna faktor kommer jag trots detta inte att behandla här utan 
2) 

detta gors i en rapport om yrkes- och framtidsförväntningar. 

Ett viktigt karakteristikum hos modellen är att den är irreversibel, dvs 

påverkan går direkt och indirekt i bara en riktning fram mot den undersökta 

valhandlingen, vilket gör att den är lättare att behandla i kausala termer 
3) 

än om den vore reversibel. 

Några ord till om modellen och syftet med att presentera den inlednings

vis på detta sätt. Syftet med denna delrapport är alltså att gå vidare 

utifrån det material som presenterades i del I och i det läget förefaller 

det riktigt att fördjupa och systematisera en analysmodell som skall ligga 

till grund för behandlingen av frågan om vad som påverkar byte eller fast

hållande av utbildning. Även om jag inte vill behandla modellen som en teori 

om orsaker till byte av utbildning så är den dock till sin karaktär 

1) Det finns ingen anledning att dölja att detta är ett delvis svagt re-
somemang, men det skulle få vittgående konsekvenser om man i varje 
undersökning skulle ha eller avkrävas ambitionen att "täcka allt". 

2) Karlsson, J» Framtidsförväntningar och yrkesplaner hos en grupp studenter 
under deras första år vid universitet och högskola. (Kommande rapport). 

3) Min behandling av materialet har den kausala form som modellen implicerar, 
men jag kommer att vara försiktig med kausala termer vid tolkningen av data. 



teoretisk i det att den gèr möjlighet att sorterè ut vilken ellei^ vilka 

av de i modellen ingående faktorerna söm hår störst betydelse för Sta

biliteten i utbildningsvalet hos den studerade gruppen. Bakom modellen 

ligger naturligtvis också antaganden (i andras terminologi: hypoteser) 

sotti är mycket rimliga om vilka faktorer som kan ha betydelse för stabi

litet i utbildningsvalet * Bakoiti mode liant agahdena ligger också en sök-

proöesä föfr att finna relevanta variabler coh som resulterat i den pre

senterade analysmodellen. Det vi här ser som en startpunkt for analysen 

är alltså i själva verket ett resultat, men det är naturligtvis själv

klart att presentationen av en analys av ett datamaterial bör börja i 

"teorin". 

Principen för rapportens uppläggning följer delvis modellen. I kapitel 

1 kommer jag att relatera den tidigare studieerfarenhetens betydelse 

för den centrala beroende variabeln i analysen: stabilitet vid val av 

utbildning. Kapitel 2 kommer att behandla studieerfarenheter (första 

årets) vid universitet/högskola och deras betydelse för stabiliteten. 

I kapitel 3 går jag direkt in på den kombinerade effekten av social bak

grund (vars betydelse för stabiliteten behandlades i del I), tidigare 

studieerfarenheter och erfarenheter av studier vid universitet och hög

skola . 
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1 STABILITET VID VAL AV UTBILDNING OCÜ TIDIGARE STUDIEERFARENHETER 

Utan tvekan har de erfarenheter som man vunnit i tidigare skolformer stor 

betydelse för det fortsatta utbildningsbeteendet. Om det t ex "har gått 

dåligt" i gymnasiet trots stora ansträngningar från den studerandes sida, 

så kommer detta att återspeglas i den studerandes ambitioner och förvänt

ningar rörande de kommande akademiska studierna vilket i sin tur kommer 

att inverka på det faktiska utbildningsbeteendet. De tidigare studieer

farenheterna inrymmer dessutom kunskaper om den akademiska utbildningen 

och de konsekvenser denna kan få för den framtida yrkesverksamheten. När 

jag i rubriken ovan liksom tidigare i framställningen använt begreppet 

'tidigare studieerfarenheter' så avser jag alltså inte så mycket den di

rekta erfarenheten utan de resultat denna åstadkommit i fråga om förvänt

ningar m m visavi studier vid universitet eller högskola. Det är också 

denna koppling mellan tidigare studieerfarenheter uttryckt i form av 

förväntningar inför studier vid universitet eller högskola och utbild

ningsbeteendet vid universitet eller högskola som är mest motiverad uti

från den modell som presenterades i inledningen.*^ 

Vad är det nu för slags uttryck för tidigare studieerfarenheter som jag 

avser att behandla här och som är av intresse för individens fortsatta 

utbildningsbeteende? Tidigare har jag varit inne på termer som ambitioner^ 

decidering och förväntningar. Det kan nu vara dags att göra några begrepps

bestämningar eller åtminstone preciseringar av de faktorer som får antas 

ha inflytande över det fortsatta utbildningsbeteendet och därmed också 

stabiliteten vid val av utbildning. 

1) Det bör kanske genast påpekas att de tidigare studieerfarenheterna 
inte ensamt bestämmer förväntningar inför högre studier. Den sociala 
bakgrunden har, och som modellen i inledningen också försöker visa, 
en både direkt och indirekt inverkan, liksom den påverkar erfaren
heterna i tidigare skolformer. För att inte i framställningen och i 
varje formulering behöva upprepa det komplicerade kausala förlopp 
det naturligtvis är fråga om, koirmer jag emellertid i detta avsnitt 
att koncentrera mig på den enkla relationen tidigare studieerfaren
heter (uttryckt i vissa aspekter på decidering och förväntningar) -
stabilitet vid val av utbildning. 
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Ett i samband med studier av utbildnings- och yrkesval ofta förekommande 

begrepp är decidering med tillägget grad av. Tyvärr används begreppet ofta 

löst och opreciserat som ont det råder "common sense" kring begreppets 

innebörd. Grad av decidering betyder ju kort och gott grad av beslutsam

het (och i det här sammanhanget blir det då fråga om grad av beslutsam

het inför studier vid universitet eller högskola ), men begreppets an

vändning tyder på att man inte enbart avser beslutsamhet utan även säker

het. Även ur andra aspekter är decidering inget endimensionellt begrepp 

och det flitigt använda tillägget 'grad av' kan ibland vara missvisande. 

Vid användandet av begreppet decidering är en självklar utgångspunkt att 

man ser det mänskliga handlandet som rationellt (åtminstone i begränsad 

mening: val av det bästa av kända handlingsalternativ) och målinriktat 

(även här i viss begränsad mening). Decideringen kommer därför att gälla 

både målet och vägen till målet, målet kan dessutom vara diffust avlägset 

eller konkret nära. Till att börja med måste vi alltså skilja mellan grad 

av beslutsamhet att nå ett specificerat mål och beslutsamhet rörande vilket 

målet är. I det senare fallet kan man dessutom hellre tala om säkerhet. 

Decidering kan alltså gälla såväl styrkan eller intensiteten (graden) 

i den målinriktade rörelsen som säkerheten om vilket det exakta målet 

är.^ Därtill måste läggas en tidsdimension: hur länge har man strävat 

efter att nå ett bestämt mål eller hur länge har man varit säker på vil

ket målet är? Tidsaspekten på decideringen kan dock med fog också sägas 

vara en precisering på grad av (ju tidigare man bestämt sig desto mera 

deciderad är man). Ovan sagda är snarast att betrakta som ett påpekande 

om det vanskliga i att tala om studiedecidering som ett allmänt och e n

tydigt begrepp eller att söka skapa ett entydigt decideringsmått (eller 

index; att konstruera ett index innebär ju oftast att skapa ett mått på 
2 ) 

intensitet i en demension). Det rimligaste är väl snarast att söka 

täcka av olika dimensioner eller innebörder som begreppet studiedecide

ring kan ha och med hjälp av frågor som rör ambitioner, studieinriktning 

m m söka operationalisera dessa olika aspekter av studiedecidering. 

1) En definition av begreppet decidering som implicerar detta finns hos 
Styrbom, S., Om styrningsfaktorer och beslutsförlopp vid högre stu
dier. En socialpsykologisk skiss, sociologiska institutionen vid 
Uppsala universitet, 1969 (stencil). Hans definition lyder: decide
ring = def den fasthet och exakthet, varmed en individ i en viss be
stämd situation fattar beslut om att uppnå ett visst bestämt mål (min 
understrykning) 

2) Se t ex Galtung, J., Theory and Methods of Social Research, Vojens 
1969. Sid 240 ff. 
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Studiedecidering: val av indikatorer 

Som indikatorer på studiedecidering (eller i linje med ovan sagda: olikg 

aspekter på studiedecidering) kommer jag i detta avsnitt att använda 

1) När man bestämde sig för universitetsstudier. Här täcks alltså både 

en intensitets- och tidsdimension in. 

2) Hur mycket man arbetat för höga betyg i gymnasiet (motsvarande) för 

att komma in på spärrad utbildning. Med fog kan sägas att man med 

detta mått inte kan vara riktigt säker på vad man mäter. Om man tar 

detta som en indikator på ambition i allmänhet så gör man i vilket 

fall som helst fel - det gäller ju här endast ambitionen att komma 

in på spärrad utbildning. Men - svaret "Inte alls" kan inte med viss

het tas som intäkt för att denna ambition saknas : vissa individer med 

hög studiekapacitet kan mycket väl ha lagt ned föga arbete i förviss

ning om att goda (och tillräckligt goda) betyg ändå skulle bli följden 

av studierna och alltså säkra på en plats vid någon spärrad utbil dning. 

Man får heller inte tro att frågan mäter studieambition under gymnasie

tiden (eller motsvarande) - jakten på höga betyg i frågan är ju direkt 

relaterade till frågan om inträde vid spärrad utbildning. Trots dessa 

validitetsproblem kan denna fråga ändå sägas vara en relativt god in 

dikator på en specifik studieambition - ambitionen att komma in på 

spärrad utbildning: även om man har överkapacitet i skolarbetet och 

alltså inte behöver använda någon större möda för höga betyg, så är 

ändå konkurrenssituationen i skolorna av sådan art att det naturligt

vis är bättre att ta det säkra före det osäkra - invändningen ovan om 

individer med hög studiekapacitet gäller antagligen bara i ganska spe 

cifika fall. 

3) Skälet till val av utbildning. Studiedecideringen kan här få en direkt 
3) 

koppling till yrkesdecideringen : väljer man utbildning för att nå ett 

längre bort liggande mål (ett framtida yrke) eller är det själva stu

dierna som lockar? Genom att frågan i formuläret vid panelomgång 1 

var öppen så är det otvivelaktigt så att de som uppgav yrkesutbildning 

som skäl också i sin studiedecidering är tydligast yrkesdeciderad e 

och ser studierna som en väg att nå ett m ål. (Genom att frågan inte 

var prekodad styrdes inte valet av skäl i någon riktning och för dem 

som uppgav yrkesutbildning som skäl måste detta ha varit mycket starkt). 
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4) Säkerhet eller osäkerhet ätt utbildningen skulle leda till ett bra 

arbete. Detta är ytligt sett enbart eri indikator på en förväntan: 

"förväntar du dig att få ett bra arbete med den utbildning du kommer 

att ha?" (Se dock den faktiska formuleringen Bilaga 1 sid 1). Men vid 

svaret på frågan får man dock anta att respondenterna också tog hänsyn 

till sina kunskaper om förhållandena på arbetsmarknaden. En individ 

med artikulerad och medveten studie/yrkesdecidering har mest sannolikt 

inte valt en utbildning som han redan före studierna uppfattar som 

osäker när det gäller att få ett bra arbete. Indikatorn får alltså 

ses som ett indirekt mått på den decidering som rör relationen studier 

- yrke (medel - mål) samt som ett mera direkt mått på en allmän för 

väntan om studiernas resultat.^ 

5) Hur viktigt det var för egen del att utbildningen skulle vara till di

rekt nytta i ett kommande arbete. Detta är ett mått på intensiteten 

i studiernas yrkesförberedande karaktär, dvs ett mått på hur viktigt 

det är att studierna har någon relevans för det man kommer att syssla 

med i framtiden. De icke yrkesdeciderade ser naturligtvis det som mind

re viktigt (däremot inte oviktigt) att studierna har en sådan direkt 

nytta. 

6) Huruvida man trodde att det skulle bli lätt eller svårt att klara 

studierna vid universitet eller högskola. Detta är i första hand en 

indikator på förväntningar inför studierna, men det är också klart 

att man kan se denna indikator som ett indirekt mått på studiedeci-

dering: ju mera studiedeciderad man är desto lättare tror man att det 

skall bli. Därför vill jag inte i fråga om denna indikator, lika lite 

som indikator 4 ovan, göra någon principfast deklaration om måttets 

entydiga karaktär. 

7) Avsikt att ta fil kand examen. Även här är det fråga om en indikator 

där man bör ge noga akt på vad det egentligen är man mäter. Det är 

1) Jag föreställer mig att detta är ett typiskt problem vid en rad mått 
av liknande typ i samhälls- och beteendevetenskaplig forskning, näm
ligen att måtten mäter flera saker, men oftast föredrar man att "inte 
låtsas om" problemet och definierar måttet som endast mätande en sak. 
Det hade naturligtvis varit enkelt för mig att endast "s e1' detta mått 
som en indikator på allmän säkerhet/osäkerhet rörande utbildning och 
arbetsmarknad. 
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naturligtvis inte så att den som har för avsikt att ta fil kand examen 

är mer studiedeciderad än den som inte har det. Redan 25:5-ornas be

gränsade rätt till avläggande av fil kand examen sätter spärr för en 

sådan tolkning.^ Snarare är det väl fråga om studiedecidering rela

terad till ett specifikt utbildningsmål, dvs inte grad av studiedeci

dering utan vilket målet med studierna är - avläggande av en akademisk 

grundexamen eller ej. 

Dessa indikatorer på decidering och förväntningar uppvisar en ibland mycket 

stark inbördes samvariation. Eftersom syftet med detta avsnitt i första 

hand är att se hur dessa indikatorer samvarierar med stabilitet vid val 

av utbildningsväg, har jag dock föredragit att inte här i framställningen 

redovisa samvariationerna mellan indikatorerna utan hänvisar till Bilaga nr 1. 

Samvariationen mellan indikatorerna går i förväntad riktning i de allra 

flesta fall men inte i alla. Så t ex gäller för panelen att ju tidigare 

man bestämt sig för universitetsstudier, desto mera hade man arbetat för 

höga betyg för att komma in på spärrad utbildning, desto säkrare var man 

att utbildningen skulle leda till ett bra arbete, desto viktigare var det 

att utbildningen skulle vara till direkt nytta i ett kommande arbete, des

to mindre ofta trodde man att det skulle bli svårt att klara studierna, 

desto oftare hade man för avsikt att ta fil kand examen och desto oftare 

hade man sökt till spärrad utbildning. Men - de som hade bestämt sig 

senast (eller rättare: närmast i tiden före universitetsstudiernas bör

jan) angav oftast yrkesutbildning som skäl till valav utbildning. En 

förklaring till detta förhållande han vara att det är fråga om äldre stu

derande som har hunnit utveckla yrkespreferenser i större utsträckning 
. . . . . .  2 )  
an de övriga. 

1) Möjligheten för 25:5-orna (dvs personer utan gymnasiekompetens eller 
motsvarande men fyllda 25 år och med 5 års yrkespraktik)att ta fil 
kand examen har succesivt utvidgats och redan de som påbörjade stu
dierna ht 70 har dispensvägen kunnat ges denna möjlighet, men detta 
visste de 25:5-or som började ht 70 knappast när de fyllde i formu
läret. I panelen är det dock högst 3 personer som inte har för avsikt 
att ta fil kand examen och som tillhör kategorin 25:5-or. 

2) Ytterligare belägg för detta: 27 % av dem som var 19 år eller yngre 
hade bestämt sig för universitetsstudier redan i grundskolan (mot
svarande) jämfört med 3 % av dem som var 23 år eller äldre: 14 % av 
dem som var 19 år eller yngre bestämde sig efter gymnasiet (motsvarande) 
mot 44 % av dem som var 23 år eller äldre: 28 % av dem som var 19 år 
eller yngre uppgav yrkesmotiv som skäl till val av utbildning jämfört 
med 36 % av dem som var 23 år eller äldre. 
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Andra samvariationer som sas "inte stämmer" med det tydliga mönstret 

i övrigt: ju mera man hade arbetat för höga betyg för att komma in på 

spärrad utbildning, desto oftare trodde man att det skulle bli svårt att 

klara studierna och desto mindre ofta hade man för avsikt att ta fil 

kand examen, de som uppgav yrkesutbildning som skäl hade mindre ofta 

sökt till spärrad utbildning än de som uppgav ämnesintresse som skäl 

till val av utbildning, de som ansåg det vara minst viktigt att utbildningen 

skulle vara till direkt nytta i ett kommande arbete hade oftast sökt till 

spärrad utbildning. Trots dessa avvikelser från ett förväntat mönster är 

resultaten naturligtvis inte oförklarliga. Så kan t ex de som arbetat mycket 

för höga betyg ha upplevt studierna som svåra och predicerar denna erfaren

het att gälla även för universitetsstudierna och kan också genom denna er

farenhet ha blivit osäkra på om de kommer att ta fil kand examen. 

Syftet med den fortsatta framställningen är att gå igenom indikator för 

indikator och se hur de samvarierar med stabilitet vid val av utbildning 

för att få fram den indikator som samvarierar starkast med stabilitet 

vid val av utbildning. Detta är motiverat av följande skäl: då indika

torerna i stort samvarierar kan det vara praktiskt att använda den indi

kator som "förklarar" mest av variansen i fråga om stabilitet vid val av 

utbildning när den kombinerade effekten enligt modellen skall undersökas 

Når man bestämde sig för universitetsstudier och stabilitet 

Ju tidigare man bestämde sig för att börja läsa vid universitet eller 

högskola desto mera studiedeciderad är man och därmed skulle man också 

kunna anta att man har klarare utbildningsmål och är mindre benägen att 

1) Detta förfaringssätt innebär naturligtvis en viss fara. En indikator 
som med denna urvalsmetod visar ett svagt samband med stab ilitet i 
utbildningsvalet kan naturligtvis i en kombinerad effekt ändå visa 
sig stark och ett ursprungligt starkt samband kan ju försvinna ('sken-
samband') vid multivariatanalysen. En del kontroller har dock visat 
att svaga ursprungliga samband fortsätter att vara svaga i kombinerade 
effekter. (Dessutom blir resultaten också att det totala förklarings
värdet sjunker.) Se dock Galtung, a a, s 400. 
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byta utbildning sedan studierna påbörjats vid universitet eller högskola. 

Vi ser också att detta är fallet i tabell 1:1 och 1:2 även om skillna

derna inte är stora och tendenserna inte helt entydiga. 

Tabell 1:1 Stabilitet/instabilitet^ med avseende på fakultetstillhörig

het efter tidpunkt när man bestämde sig för universitetsstu

dier. Relativa frekvenser. 

2 ) 3) 
I grundskolan I gymnasiet Efter gymnasiet Alla 
(motsvarande) (motsvarande) 

Stabila 82 83 79 82 

Instabila 18 17 21 18 

Summa 100 100 100 100 

(n) 124 304 101 529 

Tabell 1:2 Stabilitet/instabilitet med avseende på val av utbildnings

linje efter tidpunkt då man bestämde sig för universitets

studier. Relativa frekvenser. 

2) 3) 
I grundskolan I gymnasiet Efter gymnasiet Alla 
(motsvarande) (motsvarande) 

Stabila 79 73 75 74 

Instabila 21 27 25 26 

Summa 100 100 100 100 

(n) 67 215 68 350 

De minst stabila med avseende på fakultetstillhörighet är de som bestämde 

sig för universitetsstudier efter gymnasietiden (eller motsvarande) medan 

de minst stabila med avseende på val av utbildningslinje vid filosofisk 

fakultet är de som bestämde sig under gymnasietiden. Klart är dock o-tt 

de som bestämde sig redan i grundskolan inte vid någon av indikatorerna 

1) Hur framtagandet av stabila respektive instabila gått till finns be
skrivet i del I. 

2) Kategorin "Efter gymnasiet" inkluderar kategorierna "När jag fick av
gångsbetyg från gymnasiet (motsvarande)" och "Strax innan inskriv
ningen vid universitet/högskolan". 

3) Exkluderande "Vet inte". 
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på stabilitet vid val av utbildning (stabilitet med avseende på fakultets-

tillhörighet respektive val av utbildningslinje) är minst stabila utan i 

fråga om fakultetstillhörighet är obetydligt stabilare än de mest stabi

la och i fråga om val av utbildningslinje är tydligt stabilast."^ 

Arbete för höga betyg i gymnasiet (motsvarande) för att komma in på spärrad 

utbildning och stabilitet 

Den aspekt på studiedecidering som arbete för höga betyg i gymnasiet för 

att komma in på spärrad utbildning utgör är att den rör en specifik mål

sättning: studier vid spärrad utbildning (och därmed ofta mera åtråvärd 

utbildning ur arbetsmarknadssynpunkt). De som inte kommit in på spärrad 

utbildning trots detta kan då förväntas vara mindre nöjd med "andravalet" 

än de andra liksom de som trots detta arbete för höga betyg aldrig fick 

så höga poäng att det var lönt att söka till spärrad utbildning. Därför 

kan vi också förvänta oss olika resultat på de två måtten på stabilitet 

som används här. När det gäller val av utbildningslinje, där det finns 

en mycket liten andel vid spärrad utbildning, är det troligt att "miss

nöjet" med den utbildning man först påbörjade slår igenom på så sätt att 

de som arbetade mycket för höga betyg i gymnasiet är mindre stabila än 

de andra medan detta inte syns på samma sätt när det gäller stabilitet 

med avseende på fakultetstillhörighet, där vi har en betydligt större 

andel vid spärrad utbildning redan från början. Vi ser också att resul

taten går i förväntad riktning. Det är t o m så att när det gäller fakul

tetstillhörighet så är de som arbetade mycket för höga betyg något sta

bilare än de som inte gjorde det, medan vid val av utbildningslinje de 

som arbetade mycket för höga betyg är betydligt instabilare än de som 

inte gjorde det. Detta kan vi se i tabell 1:3 och 1:U nedan. 

1) Det bör kanske återigen påpekas att detta är ett totalurval med ett 
bortfall på ca 25 %. De skillnader som finns är alltså skillnader 
även om de är relativt små. Det problem vi har gäller till vilken 
grad bortfallet kan ha orsakat att skillnaderna är små eller stora, 
inte huruvida det är någon verklig skillnad eller inte som ett sig-
nifikanstest i en stickprovsundersökning skulle ha kunnat utvisa. 
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Tabell 1:3 Stabilitet med avseende på fakultetstillhörighet efter hur 

mycket man arbetade för höga betyg i gymnasiet (motsvarande) 

för att komma in på spärrad utbildning. Relativa frekvenser. 

Mycket Litet Alla 

Stabila 85 82 83 

Instabila 15 18 17 

Summa 100 100 100 

(n) 166 371 537 

Tabell 1:1 Stabilitet med avseende på val av utbildningslinje efter hur 

mycket man arbetade för höga betyg i gymnasiet (motsvarande) 

för att komma in på spärrad utbildning. Relativa frekvenser. 

Mycket Litet Alla 

Stabila 62 78 75 

Instabila 38 22 25 

Summa 100 100 100 

(i) 66 293 359 

Det bör också observeras att i Tabell 1:3 ovan finns 31 % som arbetade 

för höga betyg i gymnasiet (motsvarande) för att komma in på spärrad ut

bildning medan det i tabell 1:1 endast finns 18 % som arbetat för höga be

tyg i gymnasiet för att komma in på spärrad utbildning. 

Motiv för val av utbildning och stabilitet 

De som före studiernas början hösten 1970 uppgav att skälet till val av 

utbildning var eller hade anknytning till en yrkesutbildning får antas 

vara obenägna till byte av utbildning: hade man en så klar yrkesdecide-

ring i sitt utbildningsval (som svaret på denna fråga i formuläret får 

sägas utgöra - se ovan) så förefaller det mindre troligt att man byter 

utbildning än om man hade andra motiv. Â andra sidan finns det också skäl 

att anta att de som valde av rent ämnesintresse är obenägna att byta från 

1) Exkluderande "vet inte". 
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den först valda utbildningen. Vi ser dock att de som uppgivit yrkesut

bildning som skäl är mest stabila i fråga om stabilitetsmåttet för faku l

tet. Detta kan i första hand förklaras med den relativt stora andel vid 

direkt yrkesförberedande utbildningar vid de spärrade fakulteter na/hög

skolorna. När det gäller val av utbildningslinje så är bilden den rakt 

motsatta: de som uppgett yrkesutbildning är minst stabila. Anledningen 

till detta senare förhållande kan vara att utbildningarna vid filosofisk 

fakultet inte på samma sätt är yrkesförberedande och att de som då valt 

utbildning av yrkesskäl antingen fått ompröva sitt val på grund av en 

insikt att den valda utbildningen inte skulle vara så "matnyttig 1, eller 

att information om det förändrade arbetsmarknadsläget gett anledning till 

byte av utbildning. Oberoende av det faktiska skälet till bytet så är det 

dock notervärt att de som påbörjade studier vid filosofisk fakultet och 

uppgivit yrkesutbildning som skäl till val av utbildning i mindre utstr äck

ning håller fast vid sitt första val än de andra. 

Tabell 1:5 Stabilitet med avseende på fakultetstillhörighet efter skäl 

till val av utbildning. Relativa frekvenser. 

Stabila 

Instabila 

Summa 

(n) 

Yrkesut
bildning 

16 

100 

154 

1) Rent ämnes-
intresse 

Övrigt 
2) 

Alla 

80 81 81 

20 19 19 

100 100 100 

207 147 508 

1) Innehåller kategorierna "Enbart uppgett yrkesutbildningsmotiv" och 
"Uppgett yrkesutbildning + andra motiv* . 

2) I denna kategori finns bland annat "Kom inte in på spärrad utbildning". 
I populationsbeskrivningen (Cigehn-Karlsson, Umeåstudent 1970... sid 38) 
nämns nödvändigheten av en revision av den använda koden p g a den 
stora kategorin "övrigt". I denna finns dock ytterligt få svar av 
"positiv" karaktär, dvs sådana som antyder någon klar målsättning med 
studierna i likhet med "yrkesutbildning" eller "ämnesintresse". Därför 
har vi också behållit den ursprungliga kodningen i vilken ju urskiljs 
de båda huvudkategorierna av intresse. 

3) 87 % av dem som enbart uppgav yrkesutbildning som skäl har varit sta
bila. 
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Tabell 1:6 Stabilitet med avseende på val av utbildningslinje efter 

skäl till val av utbildning. Relativa frekvenser. 

Yrkesut~1* 
bildning ; 

Stabila 71 

Instabila 29 

2 ) 
Rent ämnes- Övrigt Alla 
intresse 

76 77 75 

23 25 

Summa 100 

95 160 

100 100 

83 

100 

338 

Osäkerhet om den valda utbildningen leder till ett bra arbete och sta

bilitet 

Med fog kan man anta att de som före universitets- och högskolestudiemas 

början var säkra på att utbildningen skulle leda till ett bra arbete också 

har bytt utbildning i mindre utsträckning än de som var osäkra på att ut

bildningen skulle leda till ett bra arbete. Här är ju utbildningens be

tydelse för framtiden direkt och otvetydig och det visar sig också att 

de osäkra är mindre stabila i sitt utbildningsval än de säkra framför 

allt när det gäller fakultet. Det är mycket troligt att anledningen till 

att skillnaderna är mindre när det gäller stabilitet vid val av utbildnings

linje vid fil fak har att göra med det förhållande som omtalades ovan när 

det var fråga om skäl till val av utbildning, dvs att de olika utbildningar

na vid fil fak inte på samma sätt är yrkes förberedande som de övriga och att 

det kan vara fråga om "misstag" eller ny information om arbetsmarknaden 

som gjort att även de säkra bytt. Vi ska komma ihåg att de flesta fakul

tetsbyten gäller övergångar från fil fak till någon av de spärrade fa

kulteterna/högskolorna som ju är tydligare yrkesförberedande och "prog

nosmässigt" bättre (eller fortfarande var det de två första åren på 70-

talet), vilket tillsammans kan förklara den betydligt större skillnaden 

när det gäller fakultetstillhörighet. 

1) Se motsvarande fotnot på föregående sida. 

2) »-
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Tabell 1:7 Stabilitet med avseende på fakultetstillhörighet efter osäke r

het/säkerhet att utbildningen leder till ett bra arbete. 

Relativa frekvenser. 

Osäker Säker 

Stabila 73 88 

Instabila 27 12 

Summa 100 100 

(n) 192 262 

Vet inte 

82 

18 

100 

97 

1) 
Alla 

82 

18 

100 

551 

Tabell 1:8 Stabilitet med avseende på val av utbildningslinje efter 

osäkerhet/säkerhet att utbildningen leder till ett bra 

arbete. Relativa frekvenser. 

Osäker Säker Vet inte Alla 

Stabila 73 77 73 75 

Instabila 27 23 28 25 

Summa 100 100 101 100 

(n) 141 148 80 369 

Hur viktigt det var att utbildningen skulle vara till direkt nytta i 

ett kommande arbete 

Precis som i fraga om decideringsindikatorn "skäl till val av utbildning1, 

kan man göra två motsatta antaganden när det gäller hur viktigt det var 

att utbildningen skulle vara till direkt nytta i ett kommande arbete. Å 

ena sidan finns det mycket som talar för antagandet att ju viktigare det 

var desto mindre ofta har man bytt utbildning: har man den uppfattningen 

så har man också valt en utbildning som man vet eller antar är till nytta 

och har man inte "tagit miste" så finns det heller ingen anledning att 

byta. Â andra sidan så kan ju just den situationen uppkomma när man väl 

påbörjat sina studier att man upplever dem som onyttiga för framtida 

yrkesverksamhet varför de som anser det viktigt att studierna är till 

1) Kategorin "Vet inte" kan i det här sammanhanget med fördel ges inne
börden att vara en mittkategori, dvs mellan osäker och säker. Samva
riationen blir då ännu tydligare. 
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nytta också byter i större utsträckning än de som anser det mindre vik

tigt. Nu är det dock så att det första antagandet är det som gäller för 

panelen: ju viktigare man ansåg det vara att utbildningen skulle vara 

till nytta för ett kommande arbete desto mindre ofta har man bytt utbild

ning. Detta gäller både med avseende på fakultetstillhörighet (tabell 1:9) 

och utbildningslinje (tabell 1:10), men i det senare fallet är skillnader

na små och får snarast utläsas som en tendens. 

Tabell 1:9 Stabilitet med avseende på fakultetstillhörighet efter hur 

viktigt man ansåg det vara att utbildningen skulle vara till 

direkt nytta i ett kommande arbete. Relativa frekvenser. 

Inte alls/inte Ganska Mycket Alla 
särskilt viktigt viktigt viktigt 

Stabila 75 

Instabila 25 

Summa 100 

(n) 40 

78 85 82 

22 15 18 

100 100 100 

246 255 541 

Tabell 1:10 Stabilitet med avseende på val av utbildningslinje efter 

hur viktigt man ansåg det vara att utbildningen skulle vara 

till direkt nytta i ett kommande arbet e. Relativa frekvenser. 

Stabila 

Instabila 

Suirana 

(n) 

Inte alls/inte Ganska 
särskilt viktigt viktigt 

72 

28 

100 

32 

73 

27 

100 

191 

Mycket 
viktigt 

75 

25 

100 

142 

Alla 

74 

26 

100 

365 

En rimlig tolkning av skillnaden i resultat när det gäller de två olika 

måtten på stabilitet är att det återigen är förhållandet med den betydligt 

större andelen direkt yrkesförberedande utbildningar när man använder 

"fakultetsmåttet" på stabilitet. 

Förväntningar rörande stud8ernas svårighetsgrad och stabilitet 

När det gäller förväntningar på de kommande studiernas svårighetsgrad kan 

man anta att de som trodde att det skulle bli svårt har bytt i större ut

sträckning än de som trodde att det skulle bli lätt, men detta gäller na-
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turligtvis i första hand under förutsättning att förväntningarna infrias. 

Nu måste man dock samtidigt komna ihåg att de som börjar sina akademiska 

studier med den negativa förväntan att det skall bli svårt att klara stu

dierna också lättare uppfattar studierna som svåra än de som förväntar 

sig att det kommer att bli lätt Detta gör antagandet ännu mera rim

ligt. Samtidigt är det heller inte orimligt att anta att de som trodde 

att det skulle bli lätt men upplever studierna som svåra också fatt ar 

beslut att byta utbildning. Vi ser dock att det inte är någon skillnad 

mellan de som trodde att det skulle bli lätt och de som trodde att det 

skulle bli svårt när det gäller byte av fakultet/högskola (tabell 1:11). 

Däremot går skillnaden i förväntad riktning när det gäller byte av ut

bildningslinje (tabell 1:12): de som trodde att det skulle bli svårt att 

klara studierna vid universitetet har också bytt utbildningslinje oftare 

än de som trodde att det skulle bli lätt. 

Tabell 1:11 Stabilitet med avseende på fakultetstillhörighet efter om 

man trodde att det skulle bli lätt eller svårt att klara 

studierna vid universitet/högskola. Relativa frekvenser. 

Svårt Lätt Vet inte Alla 

Stabila 80 79 87 82 

Instabila 20 21 13 18 

Summa 100 100 100 100 

(n) 330 81 145 556 

Tabell 1:12 Stabilitet med avseende på val av utbildningslinje efter 

om man trodde att det skulle bli lätt eller svårt att klara 

studierna vid universitetet. Relativa frekvenser. 

Svårt Lätt Vet inte Alla 

Stabila 70 76 81 74 

Instabila 30 24 19 26 

Summa 100 100 100 100 

(n) 213 54 104 371 

1) Endast 17 % av dem som trodde att det skulle bli lätt att klara stu
dierna har efter två terminers studier upplevt dem som svåra mot hela 
42 % av dem som trodde att det skulle bli svårt. 
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Avsikt att ta fil kand examen och stabilitet 

De som vid studiemas början^ hösten 1970 hade för avsikt att ta fil 

kand examen får antas ha varit mindre benägna att byta utbildning än de 

som inte hade sådan avsikt eller var osäkra och detta visar sig också 

ha varit fallet både i fråga om fakultetstillhörighet (tabell 1:13) och 

utbildningslinje (tabell 1:11). 

Tabell 1:13 Stabilitet med avseende på fakultetstillhörighet efter av

sikt att ta fil kand examen. Relativa frekvenser. 

Nej Ja Vet inte Alla 

Stabila 69 83 69 79 

Instabila 31 17 31 21 

Summa 100 100 100 100 

(n) 39 303 99 111 

Tabell 1:11 Stabilitet med avseende på val av utbildningslinj< 

sikt att ta fil kand examen. Relativa frekvenser. 

Nej Ja Vet inte Alla 

Stabila 39 79 68 71 

Instabila 61 21 32 26 

Summa 100 100 100 100 

(n) 28 268 73 369 

Sammanfattning 

Den tidigare studieerfarenheten har stor betydelse för det fortsatta 

utbildningsbeteendet och därför har i detta avsnitt behandlats dennas 

betydelse för stabiliteten vid val av utbildning i den undersökta grup

pen (panelen). Som uttryck för denna tidigare studieerfarenhet har jag 

använt olika aspekter på studiedecidering inför studier vid universitet 

och högskola vilket ger en direkt koppling mellan tidigare studieerfaren

1) Gäller alltså endast de som påbörjade studier vid fil fak. 
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heter och det fortsatta utbildningsbeteendet. När det gäller de indika

torer på olika aspekter på studiedecidering som använts och dessas sam

variation med stabilitet vid val av utbildning visade det sig 

att de som bestämde sig tidigast för universitetsstudier också bytt ut 

bildning minst ofta (detta gäller tydligast i fråga om val av utbild

ningslinje) 

att de som arbetat mest för höga betyg i gymnasiet minst ofta bytt utbild

ning när det gäller fakultetstillhörighet och mest ofta när det gäller 

utbildningslinje 

att de som uppgav yrkesutbildning som skäl till val av utbildning minst 

ofta bytt utbildning när det gäller fakultetstillhörighet och mest 

ofta när det gäller utbildningslinje 

att de som var osäkra på att den utbildning de skulle påbörja skulle 

leda till ett bra arbete oftast bytt utbildning 

att ju viktigare man ansåg det vara att utbildningen skulle vara till 

direkt nytta i ett kommande arbete desto mindre ofta hade man bytt 

utbildning 

att de som trodde att det skulle bli lätt att klara studierna inte bytt 

utbildning i någon större eller mindre utsträckning än de som trodde 

att det skulle bli svårt när det gäller fakultetstillhörighet meda n 

de i fråga om val av utbildningslinje bytt i mindre utsträckning 

att de som hade för avsikt att ta fil kand examen bytt utbildning i 

mindre utsträckning än de som inte uppgett sådan avsikt 

Det är uppenbart att vissa aspekter på studiedecidering har större b ety

delse för stabilitet vid val av utbildning än andra och att de inte all

tid går i samma riktning när det gäller de två olika måtten på stabilitet 

(dvs i fråga om fakultetstillhörighet där hela panelen berörs respektive 

utbildningslinje där bara den del av panelen som hela tiden läst vid fil 

fak berörs). 

Ett av syftena med genomgången av de olika indikatorernas betydelse för 

stabilitet vid val av utbildning var att finna den indikator som upp

visade den största samvariationen med omnämnda stabilitet. På grund av 

det ovannämnda förhållandet att en del av indikatorerna inte uppvisar 

samvariation i samma riktning samt att skillnaderna i de fall där rikt

ningen är densamma inte är lika påtagliga för de båda måtten finner jag 
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* mig tvungen att välja två olika indikatorer för de två olika stabilitets

måtten . ̂ ̂ 

När det gäller stabilitet i fråga om fakultetstillhörighet är valet opro

blematiskt. Den indikator som uppvisar den tydligaste^ samvariationen 

med stabilitet vid val av utbildning är 'osäkerhet/säkerhet att utbild

ningen leder till ett bra arbete' varför det är mest rimligt att använda 

denna när de kombinerade effekterna på stabilitet skall undersökas. I 

fråga om utbildningslinje är den indikatoi» som uppvisar största skillna

derna problematisk^ varför det blir nödvändigt att välja ut en annan 

och valet måste då falla på 'hur mycket man arbetade för höga betyg i 

gymnasiet för att komma in på spärrad utbildning', där de som arbetade 

mycket för höga betyg är betydligt instabilare än de som arbetade litet. 

Ett problem är dock det relativt låga bastalet i kategorin 'Mycket'. 

Valet av decideringsindikator för fakultet har dessutom en vidare teoretisk 

innebörd genom att den så tydligt kopplar ihop studieval med framtida yrke 

(och arbetsmarknad). När arbetsmarknaden redan före studietiden framstår 

som problematisk och när denna problematiska situation ytterligare accen

tueras (vilket ju var fallet i början på 70-talet) under studietiden får 

denna faktor en speciell betydelse i relation till stabiliteten i utbild

ningsvalet . Det är rimligt att anta att graden av säkerhet att utbildningen 

leder till ett bra arbete får ökad betydelse för stabiliteten i utbildnings

valet när situationen på arbetsmarknaden försämras. Ur detta studie- och 

yrkesvalsperspektiv torde det vara av intresse att se hur stark denna fak

tor är jämfört med andra faktorer, som kanske inte är fullt så direkt och 

omedelbart relaterade till sambandet utbildning och yrke, när det gäller 

påverkan på stabiliteten i utbildningsval i detta material. 

1) Avsikt att ta fil kand examen uppvisar stark samvariation med båda 
måtten och i samma riktning, men i fråga om fakultetstillhörighet 
finns ej med de som påbörjade studier vid övriga fakulteter/hög
skolor och i övrigt är det naturligtvis inte oproblematiskt att 
sammanföra kategorierna 'Nej' och 'vet inte' till en, i så fall, 
tänkt kategori "osäker" medan 'Ja' skulle stå för "säker". Om man 
skulle behålla enbart 'Ja' och 'Nej' erhålls så små bastal i kate
gorin 'Nej' att fortsatta uppdelningar av materialet nära på omöjlig
görs. 
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2 STABILITET VID VAL AV UTBILDNING OCH ERFARENHETER AV FÖRSTA STUDIE

ÅRET VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 

Ett av de mer sannolika antaganden man kan göra om orsaker till byte 

av utbildning är att studieerfarenheterna vid universitet och högskola 

har inflytande på just denna valhandling. Förutom att detta antagande 

följer av mera allmänna antaganden om mänskligt beteende och handlande 

så förefaller det troligt att t ex besvikelse av olika skäl med en vald 

utbildning (vare sig det år fråga om det "bästa" eller "näst bästa" valet) 

gör den studerande benägen att överväga det förnuftiga i att fortsätta 

studierna. Beroende på social bakgrund, uppfostran» studiedecidering, 

förväntningar osv kommer övervägandena relaterat till de konkreta erfa

renheterna att fa olika resultat i fråga om fasthållande eller ej vid 

den påbörjade utbildningen. 

Vi har nu kommit så långt fram i analysen att det kan vara dags att för

siktigt koppla ihop den analysmodell som presenterades i inledningskapit

let med den allmänna teoretiska ram som ligger bakom denna undersökning. 

Om vi här och nu begränsar oss till den "del1' av denna teoretiska ram 

som leder fram till en handling*"^ så kan den presenteras schematiskt som 

i figur 3 nedan 

Handling Handlings-
situation 

Omedelbart 
socialt 
fält 

System-
egen
skaper 

Figur 3 

1) Den teoretiska ramen och de däri ingående begreppen finns redovisad i 
en PM av den 21.*4 »1070. Cigéhn-Karlsson> Universitetsstudier och poli
tik. 
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De inom det streckade fältet liggande faktorerna utgör tillsammans vad 

som skulle kunna kallas för 'studentens allmänna situation' och som allt

så konkretiseras i en specifik handlingssituation vilken kan sägas ut

göras av olika handlingsalternativ och som alltså leder till en handling. 

Handlingen utgörs i detta sammanhang konkret av byte/ej byte av utbildning. 

(Vi skall komma ihåg att ej_ byte av utbildning också är en valhandling som 

i vissa fall kan kräva lika mycket överväganden som före ett byte). 

I och med att analysen nu har kommit fram till 'studieerfarenheter vid 

universitet och högskola' så har vi också kommit fram till det 'omede l

bara sociala fält' i vilket en handlingssituation uppstår (vilket allt

så den teoretiska ramen implicerar). Alla de faktorer som ingår i analys

modellen går att föra tillbaka på den teoretiska ramen i figur 3."^ Den 

sociala bakgrunden, i analysen indikerad med faktorerna kön och social

grupp, hänger naturligtvis på många olika sätt intimt samman med begreppet 

systemegenskaper. Socialgruppstillhörigheten är direkt relaterad till det 

sociala systemets klasssruktur och stratifiering och kön är indirekt re

laterad genom könsroller, stratifiering och uppfostringsideologi som ger 

pojkar och flickor olika uppfostran i det samhällssystem som råder. Genom 

detta kommer också de studerande med olika sociala bakgrund att bära med 

sig olika individegenskaper när de kommer till universitetet. De tidigare 

studieerfarenheterna är likaså påverkade av den sociala bakgrunden (och 

därmed också systemets egenskaper) liksom av andra egenskaper i det so

ciala systemet: utbildningsideologi och -politik, karriärmyter, belönings

system, skolsystem, arbetsmarknad etc som ger ytterligare tillägg i de 

egenskaper som de studerande bär med sig till universitetet. 

Ovan förda resonemang om individegenskaperna (-attributen) kön, social

grupp (objektiva kategorier) och studiedecidering (subjektiv kategori) 

visar på vilket sätt begreppskategorin systemegenskaper är relaterad 

till begreppskategorin individegenskaper och även om denna analys saknar 

1) Märk dock att detta inte innebär att analysmodellen helt plötsligt 
skulle göra anspråk på att vara en slutlig förklaring på varför pa
nelen byter/ej byter utbildning. Fortfarande är ambitionsnivån att 
sortera fram vilken eller vilka av de i analysmodellen ingående sanno
likt mycket betydelsefulla faktorerna som förklarar mest när det gäller 
byte av utbildning. 
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direkta data på system- (makro-)nivå så finns systemegenskaper indirekt 

sas representerade i analysmodellen. Finns då begreppskategorin 'det 

omedelbara sociala fältet' representerad i analysmodellen? 

Studieerfarenheterna vid universitet/högskola kan närmast placeras under 

begreppskategorin 'det omedelbara sociala fältet', vilket alltså utgörs 

av den närmast konkreta sociala miljö som studenter lever i. Studieerfa

renheter är ett konkret uttryck för hur detta omedelbara sociala fält 

gestaltat sig i fråga om den viktigaste anledningen till att man befinner 

sig i just detta omedelbara sociala fält, dvs studier. 

Precis som i fråga om tidigare studieerfarenheter uttryckta i olika as

pekter på studiedecidering finns det all anledning att vara försiktig med 

att skapa något slags sammansatt mått eller index på studieerfarenheter 

vid universitet/höpskola. Därför har jag också valt att på precis samma 

sätt som i föregående kapitel gå igenom de indikatorer vi har för studie 

erfarenheter en och en och se hur de samvarierar med stabilitet vid val 

av utbildning. 

De indikatorer på studieerfarenheter av första studieåret som vi har är 

följande: 1) huruvida man tyckte att det var lätt eller svårt att klara 

studierna, 2) huruvida man ångrade eller inte ångrade att man börjat läsa 

vid universitet/högskola, 3) huruvida man var nöjd eller missnöjd med sina 

egna studieresultat. Var och en av dessa indikatorer samvarierar starkt 

med de andra, vilket kan ses i Bilaga 2. Det är också alldeles uppenbart 

att de erfarenheter man fick av det första studieåret sas "fortplantas" 

till det andra året, och då inte bara så att de som tyckte att det var 

lätt första studieåret också tyckte att det var lätt andra året utan de 

är också mer nöjda med studieresultaten andra året och ångrar sig i mindre 

utsträckning efter andra studieåret. Detta är på sätt och vis en indika

1) Det är naturligtvis inte oproblematiskt att med så enkla handgrepp bara 
tala om var variabler "hör hemma" i en teoretisk ram eller begrepps
modell. Det förhindrar dock inte att jag just nu, med ett visst mått 
av rimlighet, kan resonera som jag gjort, Man bör också komma ihåg att 
den teoretiska ramen är mycket allmänt hållen medan den analys som görs 
i denna rapport är betydligt mera specificerad och konkret. Det finns 
all anledning att återkomma till frågan om (o) möjligheten att pröva 
den teoretiska ramen med vårt material. 
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tor på att första studieårets erfarenheter sätter prägel på hela studie

tidens erfarenheter: har man positiva erfarenheter efter det viktiga 

första året kommer man antagligen att ha det i fortsättningen också. Med 

en avsiktlig tillspetsning: första studieåret vid universitet/högskola 

blir ett "sanningens ögonblick". 

Ytterligare en intressant omständighet när det gäller upplevelsen av stu

diemas svårighetsgrad är att de förväntningar panelen hade före studierna 

knappast infriades: endast 15 % trodde före studiernas början att det skulle 

bli lätt att klara studierna medan 62 % tyckte att det hade varit lätt att 

klara studierna första året. Av dem som trodde att det skulle bli svårt 

hade 54 % s a s fått ändra uppfattning genom den egna erfarenheten och 

ansåg efter ett års studier att det hade varit lätt, vilket vi kan se i 

tabell 2:1 nedan. 

Tabell 2:1 Upplevelse av huruvida det hade varit lätt eller svårt att 

klara första årets studier efter huruvida man trodde att det 

skulle bli lätt eller svårt att klara studierna före studiernas 

början. Relativa frekvenser. 

Svårt Lätt Vet ej Alla 

Svårt 42 16 29 35 

Lätt 54 84 66 62 

Vet ej 4 0 5 3 

Summa 100 100 100 100 

(n) 345 85 152 582 

(%)1) (59) (15) (26) (100) 

I samband med de intervjuer som gjordes med ett tjugotal slumpmässigt 

utvalda individer ur panelen under deras tredje läsår visade det sig ock

så mycket tydligt att man hade upplevt det som lätt att klara studierna. 

I de allra flesta fall var man också mycket mån om att påpeka den ringa 

tid man lagt ner på studierna per dag utanför den bundna undervisningens 

ram. Högst en till två timmar per dag var en ofta nämnd siffra. Därav skall 

man nu inte dra slutsatsen att det är lätt eller kanske alldeles för lätt 

1) Procentuell fördelning av förväntningar rörande studiernas svårighets
grad före studiernas början. 
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att klara studierna vid universitet elle r högskola. Vi skall komma ihåg 

att panelen utgörs av dem som fortfarande läste efter två års studier. 

I bruttobortfallet kan det naturligtvis finnas många som avbrutit stu

dierna just på grund av deras svårighetsgrad (se f ö tabell 1, sid 3, 

i del I av denna rapport?). 

Det finns dock några komplikationer med i bilden. Indikatorn 'huruvida 

man ångrat att man började läsa vid universitet eller hö gskola' kan, 

trots att frågeställningen var direkt relaterad till erfarenheter efter 

ett års studier (se formuleringen i Bilaga 2C), ha omtolkats av respon-

denterna till att gälla: "ångrar jag mig nu när jag vet hur svårt det har 

blivit på arbetsmarknaden för akademiker" eller något liknande som allt

så inte i första hand gäller studieerfarenheter. Â andra sidan så är ju 

studieerfarenheter inte bara den konkreta erfarenheten av att läsa in 

kurser utan också erfarenheten att valet av utbildning t ex inte är så 

lämpligt med tanke på den yrkeskarriär man har planerat ell er hoppats 

på. Premissen att samtliga respondenter tolkar en fråga i ett frågefor

mulär på samma sätt är naturligtvis ohållbar och det enda man kan göra 

i den situationen är att vara medveten om problemet i samband med tolk

ningen av resultaten. I detta konkreta fall får man alltså utgå ifrån 

att respondenterna förutom att de relaterar sin "ånger1' till sina egna 

studieerfarenheter under det första studieåret också gör andra bedömningar 

av t ex det slag som nämnts ovan. 

En annan komplikation är att mätningen av erfarenheter är gjord efter ett 

års studier medan måttet på stabilitet hänför sig till hela den studerade 

perioden, dvs det kan vara så att det är ett byte av utbildning under det 

första året som påverkat studieerfarenheterna av första året och inte tvä rt

om vilket impliceras av analysmodellen. Men - om man istället använder sig 

av ett mått på stabilitet som bara gäller för andra året kommer de som bytt 

under första året till följd av sina studieerfarenheter att "försvinna" 

in i kategorin stabila under andra året varvid en underskattning av stu

dieerfarenheternas betydelse blir följden. Valet står alltså mellan ris

ken att underskatta studieerfarenheternas betydelse för stabiliteten vid 

val av utbildning och osäkerheten att analysmodellen till en viss del 

inte är irreversibel. Jag har valt den senare risken, men lämnar inte 

problemet därvidlag utan kommer att redovisa olika utfall med användandet 

av olika mått. 
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Upplevelse av studiernas svårighetsgrad första studieåret och stabilitet 

vid val av utbildning ; 

De som under det första betydelsefulla studieåret vid universitet/högskola 

upplevt att det varit svårt att klara studierna har stö rste anledning att 

överväga frågan om att byta utbildning än de som upplevt att det varit 

lätt.att klara studierna. Detta förefaller vara det mest logiska och 
i 

rimliga ar-tagandet, men det stämmer inte i fråga om den undersökta pane

len. När det gäller byte av fakultet är skillnaden mellan de som ansåg 

att det varit svårt och de som ansåg att dèt varit lätt negligerbar medan 

i fråga om byte av utbildningslinje de som ansåg att det varit lätt att 

klara studierna oftast bytt utbildning. Det förefaller alltså som om just 

det faktum att studierna upplevts som lätta att klara lett till att ftan 

vågat ta steget att byta utbildning. En av de saker man måste ta med i 

beräkningen vid ett byte av utbildning är att den totala studietiden vid 

universitetet kommer att förlängas och om man då upplevt att det varit 

svårt att klara studierna första året kommer det naturligtvis att bli en 

hämmande faktor särskilt om skälen till ett byte har föga att göra med 

studiernas svårighetsgrad. 

Tabell 2:2 Stabilitet med avseende på fakultetstillhörighet efter upp

levelse av studiernas svårighetsgrad. Relativa frekvenser. 

Svårt Lätt Vet inte Alla 

Stabila 81 82 (83) 82 

Instabila 19 18 (17) 18 

Summa 100 100 (100) 100 

(P> 192 347 18 557 

Tabell 2:3 Stabilitet med avseende på val av utbildningslinje efter upp

levelse av studiernas svårighetsgrad första året. Relativa 

frekvenser. 

Svårt Lätt Vet inte Alla 

Stabila 79 72 (6«0 74 

Instabila 21 28 (36) 26 

Summa 100 100 (100) 100 

(n) 151 208 14 373 
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Huruvida man ångrat att man börjat läsa eller ej och stabilitet 

De som efter ett års studier ångrat att de börjat Ipsa torde vara mer 

benägna att byta utbildning än de som inte ångrar sig, särskilt om det 

är själva inläsandet av kurser på den påbörjade utbildningen som är an

ledningen till att man ångrar sig. (Om '"ångern" gäller själva universi

tets- eller högskoleutbildningen i ljuset av arbetsmarknadens utseende 

så är det väl rimligare att anta att man slutar). Det visar sig också 

att så är fallet, men bara när det gäller fakultet. I fråga om val av 

utbildningslinje förefaller däremot "ångern" inte spela någon roll. 

Tabell 2:4 Stabilitet med avseende på fakultetstillhörighet efter ånger 

att man börjat läsa vid universitet/högskola ef ter ett års 

studier. Relativa frekvenser. 

Ångrar sig ej Ångrar sig Vet inte Alla 

Stabila 84 78 (67) 82 

Instabila 16 22 (33) 18 

Summa 100 100 (100) 100 

(n) 421 118 18 557 

Tabell 2:5 Stabilitet med avseonde på val av utbildningslinje efter 

ånger att man börjat Jäsa vid universitet/högskola efter 

ett års studier. Relativa frekvenser. 

Ångrar sig ej Ångrar sig Vet inte Alla 

Stabila 74 75 (85) 74 

Instabila 26 25 (15) 26 

Summa 100 100 (100) 100 

(n) 267 92 13 372 

Tillfredsställelse med studieresultaten efter ett års studier och sta-

bilitet vid val av utbildning 

Precis som i fråga oro upplevelsen av studiernas svårighetsgrad finns det 

rimliga skäl att initiait anta att de som är missnöjda med studieresul

taten första året oftare skulle ha bytt utbildning. Men - precis som i 

förra fallet stämmer det inte helt på den studerade pan elen. När det 
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gäller fakultetstillhörighet finns det dock en tendens att antagandet 

skulle stäirana fcr panelen, vilket vi kan se i tabell 2:6 där jag på 

grund av detta förhållande inte diktomiserat materialet.^ När det gäl

ler utbildningslinje är det alltså så att de som var missnöjda med stu

dieresultaten har bytt utbildning i mindre utsträckning än de som var 

nöjda. Detta förhållande ger anledning till att tro att det kan vara 

samma mekanism i farten som i fråga om svårigheten att klara studierna: 

de som är missnöjda med studieresultaten vågar inte hoppa på en ny ut

bildning som eventuellt förlänger studierna när det inte gick så bra 

första studieåret. 

Tabell 2:6 Stabilitet med avseende på fakultetstillhörighet efter hur 

nöjd man var över studieresultaten första studieåret. Rela

tiva frekvenser. 

Missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Vet inte Alla 

Stabila 81 82 85 (80) 82 

Instabila 19 18 15 (20) 18 

Summa 100 100 100 (100) 100 

(n) 85 329 138 5 557 

Tabell 2:7 Stabilitet med avseende på val av utbildningslinje efter om 

man var nöjd eller missnöjd med studieresultaten första stu 

dieåret. Relativa frekvenser. 

Missnöjd Nöjd Vet inte Alla 

Stabila 82 7H (20) 75 

Instabila 18 26 (80) 25 

Summa 100 100 (100) 100 

(n) 71 296 5 372 

I tabell 2:7 bör också noteras att 1 av de 5 som sade sig inte veta om 

de var nöjda eller missnöjda med studieresultaten har bytt utbildning. 

1) En dikotomisering får vare sig dölja eller förstora en samvariation. 
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Sammanfattning 

Mycket starka skäl (se också Bilaga 2) talar för att studieerfarenheterna 

under det första studieåret har stor betydelse för det fortsatta utbild

ningsbeteendet vid universitet och högskola. Därmed finns också skäl att 

anta att dessa studieerfarenheter har betydelse för stabilitet vid val 

av utbildning. Det visar sig dock att studieerfarenheterna första året 

för det första i vissa fall inte har så stor eller ingen alls betydelse 

för stabiliteten och för det andra att den inte alltid påverkar stabili

teten i förväntad riktning. 

Resultaten visar 

att upplevelsen av studiernas svårighetsgrad under första året inte spe

lar någon roll när det gäller stabilitet med avseende på fakultets-

tillhörighet» medan i fråga om val av utbildningslinje de som upp

levde studierna som lätta oftare bytt utbildning än de som upplevde 

studierna som svåra 

att de som ångrade att de börjat läsa vid universitet/högskola efter ett 

års studier oftare bytt utbildning när det gäller fakultet, medan hu

ruvida man ångrade sig eller ej inte spelade någon roll för stabili

teten vid val av utbildningslinje 

att det finns en tendens att ju mindre nöjd man var med studieresultaten 

första året desto oftare har man bytt utbildning med avseende på fakul

tetstillhörighet, medan förhållandet är tydligt det motsatta när det 

gäller stabilitet vid val av utbildningslinje. 

När det gällde val av indikator på studiedecidering (dvs uttryck för ti

digare studieerfarenheter) så blev jag tvungen att välja två olika för 

de två stabilitetsmåtten och här blir situationen densamma. Skillnaden 

är bara den att samvariationen inte i något fall här är lika stark som 

när det gällde de två valda indikatorernas 'påverkan' på stabiliteten i 

föregående kapitel. Ä andra sidan är interkorrelationen mellan de tre 

indikatorerna på studieerfarenheter något kraftigare och samvariationer

na går alla i förväntad riktning vilket inte var helt och hållet fallet 

när det gällde de olika aspekterna på studiedecidering. Utifrån detta 

senare förhållande förefaller alltså risken liten att välja de indika

torer som samvarierar starkast med stabilitet. 
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När det gäller stabilitet i fråga om fakultetstillhörighet är valet en

kelt: huruvida man ångrar sig eller ej att man börjat läsa är den enda 

indikator som förefaller ha betydelse för stabiliteten i utbildnings

valet. I fallet med utbildningslinje förefaller missnöje med studieresul

taten vara "starkare", men det finns anledning att även testa modellen 

med indikatorn 'studiesvårighet'. 
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3 KOMBINERADE EFFEKTER AV SOCIAL BAKGRUND, TIDIGARE STUDIEERFARENHETER 

OCH STUDIEERFARENHETER VID UNIVERSITET/HÖGSKOLA PÅ STABILITET VID 

VAL AV UTBILDNING 

I del I av denna rapport undersöktes den sociala bakgrundens betydelse for 

stabilitet vid val av utbildning. Det visade sig då att männen var sta

bilare än kvinnorna samt att de som kom från socialgrupp III var stabi

lare än de som kom från de andra socialgrupperna (I och II) . Men -

det visade sig också att kön var starkare än socialgrupp när det gällde 

stabilitet med avseende på fakultetstillhörighet medan det motsatta för

hållandet gällde i fråga om stabilitet med avseende på val av utbildnings

linje-

I kapitel 1 i denna rapport (dvs del II) redogjordes för den tidigare stu

dieerfarenhetens (uttryckt i olika aspekter på studiedecidering) betydel

se för stabiliteten i utbildningsvalet. P g a vissa problem med bl a ska

pandet av index beslöt jag att välja ut den aspekt på tidigare stud ieer

farenheter som samvarierade starkast med stabiliteten. Detta syntes ock

så välmotiverat då de olika indikatorerna samvarierade relativt starkt 

med varandras(se bilaga 1). Det blev emellertid nödvändigt att välja två o-

lika indikatorer för de två olika stabilitetsmått jag använder mig av. 

När det gällde stabilitet med avseende på fakultet visade det sig att 

'säkerhet/osäkerhet att utbildningen skulle leda till ett bra arbete' 

samvarierade starkast med stabilitet medan 'arbete för höga betyg i gym

nasiet (motsvarande) för att komma in på spärrad utbildning' blev det 

lämpligaste valet av indikator när det gällde stabilitet med avseende 

på val av utbildningslinje. 

I fråga om studieerfarenheter vid universitet/högskola (avseende endast 

första årets studier på grund av analysmodellens krav på envägsrelation), 

som behandlades i föregående kapitel, användes samma tillvägagångssätt 

och principer som i fråga om tidigare studieerfarenheter. Också för indi

katorerna på studieerfarenheter vid universitet/högskola gällde en 'in

tern' och mycket stark samvariation (se bilaga 2). Det blev också här 

fråga om att välja ut två olika indikatorer. 'Anger/ej ånger att man 

börjat läsa vid universitet/högskola' samvarierade mest med stabili

tet med avseende på fakultetstillhörighet och 'missnöje med studieresul

taten' med stabilitet med avseende på val av utbildningslinje. 
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Intuitivt förefaller de utvalda indikatorerna att höra ihop mera än andra. 

Det visar sig också att 'säkerhet att utbildningen leder till ett bra ar

bete* samvarierar starkare med 'ånger att man börjat läsa' än med någon 

annan av indikatorerna på studieerfarenhet vid universitet/högskola, 

vilket vi kan se i tabell 3:1. 

Tabell 3:1 Andelar som tyckte att det varit lätt att klara studierna 

första året, ej ångrat att de börjat läsa och var nöjda med 

studieresultaten efter huruvida man var osäker eller säker 

på att utbildningen skulle leda till ett bra arbete före stu

diemas början. Relativa frekvenser. 

Osäker Säker 

Lätt klara studierna 59 67 

(n) (198) (263) 

Ej ångrat sig 68 83 

(n) (193) (268) 

Nöjd med studieresultatet 81 83 

(n) (200) (271) 

'Arbete för höga betyg i gymnasiet' uppvisar starkare samvariation med 

'missnöje med studieresultaten' än med 'ånger att man börjat läsa vid 

universitet* bland dem som hela tiden läst vid fil fak (dvs utbildnings

linje), men lika stark samvariation med 'lätt eller svårt klara studierna', 

vilket vi kan se i tabell 3:2. (Notervärt är att dessa två indikatorer på 

studieerfarenhet som uppvisar lika stark samvariation med 'arbete för 

höga betyg' inte heller skilde sig nämnvärt åt i betydelse för stabili

tet - se kapitel 2, tabell 2:3 och tabell 2:7). 
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Tabell 3:2 Andelar som tyckte att det varit lätt klara studierna första 

året, ej ångrat att de börjat läsa och var nöjda med studie

resultaten efter huruvida man arbetat mycket eller litet för 

höga betyg i gymnasiet för att komma in på spärrad utbildning 

bland dem scan hela tiden läst vid fil fak. Relativa frekvenser. 

Mycket Litet 

Lätt klara studierna 52 59 

(n) (65) (287) 

Ej ångrat sig 73 74 

(n) (64) (286) 

Nöjd med studieresultatet 85 78 

(n) (67) (292) 

Analysmodellen 

Om vi från inledningen återkallar analysmodelleris uppbyggnad så ser vi 

att dess allmänna form är denna: 

Figur 4 

Där alltså X^ är den beroende variabeln (här: stabilitet vid val av ut

bildning) och de övriga tre är oberoende variabler (här: = social bak

grund, = tidigare studieerfarenheter, X^ = studieerfarenheter vid uni

versitet/högskola). 

Ett av syftena med analysmodellen är att kunna 'sortera ut' vilken eller 

vilka av de i modellen ingående faktorerna som har störst betydelse för 

stabilitet vid val av utbildning, vilket alltså inte betyder att jag 

kommer att kunna ge någon 'slutgiltig' förklaring till stabilitet vid val 

av utbildning hos den studerade gruppen. Detta förhindrar dock inte att 

jag vid behandlingen av analysmodellen utnyttjar dess kausäla form för 
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att försöka få fram vilken av dessa faktorer som förklarar mest av sta

biliteten. I begränsad mening genomför jag också en kausal analys av data: 

bakom modellen och de faktorer som ingår ligger antaganden (i linje med 

mera allmänna teorier om mänskligt handlande) om att dessa faktorer är 

betydelsefulla i detta sammanhang, vilket innebär att jag med analysmo

dellens hjälp testar dessa antaganden på den undersökta gruppen. Dvs: 

hur stor del av variansen i stabilitet förklarar tillsammans de i ana

lysmodellen ingående faktorerna och vilken av dessa faktorer är starkast? 

I och med att jag i denna begränsade mening genomför en kausal analys 

av de i modellen ingående faktorernas betydelse för stabilitet måste jag 

också ställa frågan: är modellen riktig? Dvs: om någon av modellens rela

tioner är mycket svag kan det finnas anledning att utesluta den ur model

len. 

För beräkning av värden på de olika sambanden har jag använt mig av 

Colemans metod vid multivariatanalys när man har två eller flera dikoto-

ma variabler som antas påverka en beroende variabel.^ Via genomsnitt

liga procentdifferenser får man fram effektparametervärden. 

När det gäller X^:s påverkan på så blir det helt enkelt fråga om den 

enkla procentdifferensen. Den bakomliggande principen för att få fram 

de övriga effektparametervärdena är följande: värdet för X^:s påverkan 

på X fås genom konstanthållning av X : värdet för X :s påverkan på X. 
O JL £ O 

fås genom konstanthållning av X^ osv. 

o 2 ) 
Frågan om modellen är 'riktig' kommer jag att pröva med hjälp av fi_ (ç>) 

som kan anses som ett specialfall av korrelationskoefficienten r i 2x2 
3 ) 

tabeller. Kravet för att en relation skall anses gälla är att fi t 0. 

1) Coleman, J.S., Introduction to Mathematical Sociology, New York, 1961. 

2) Blalock rekommenderar användandet av fi som ersättning för r när man 
arbetar med dikotomier och använder procentdifferenser. Se bl a 
Blalock, H., Causal Inferences in Nonexperimental Research, Chapel 
Hill, 1961. 

Sid 189-201. 
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Problemet är naturligtvis var man skall sätta gränsen för att ett värde 

är skilt från 0. Jag har godtyckligt valt ätt säga att fi är skilt från 

0 om fi % 0,05, dvs om fi 0,05 för en relation kommet1 jag att anse den 

så pass svag att det är tvivelaktigt om den i modellen kan markeras med 

en pil som implicerar påverkan (eller kausalitet). (Däremot kommer jag 

inte att utifrån detta förkasta deti funna samyarlationen'f ). ̂  

Resultat fakultet 

Urvalet av indikatorer på social bakgrund, tidigare studieerfarenheter 

och studieerfarenheter vid universitet och högskola har i första hand 

bestämts av styrkan i samvariationen med stabilitet i den enkla, okombi

nerade relationen. Det som nu alltså återstår är att undersöka de kom

binerade effekterna av de utvalda indikatorerna för att placera in dessa 

1 den presenterade analysmodellen. Detta kommer jag att göra steg för steg. 

Innan dess kan det dock vara på sin plats att rekapitulera vilka de utval

da indikatorerna är när det gäller stabilitet med avseende på fakultets

tillhörighet (X^): 

= kön, X^ = säkerhet/osäkerhet att utbildningen leder till ett bra ar

bete, X- = ånger/ej ånger att man börjat läsa vid universitet/högskola. 
ö 

Det första steget blir alltså att undersöka relationen X~——»X^ för att 

få fram värdet av X^:s påverkan på X^, vilket vi får ur tabell 3:2 nedan. 

Tabell 3:3 Osäkerhet/säkerhet att utbildningen leder till ett bra arbete 

före studiernas början efter kön. Relativa frekvenser. 

Män Kvinnor 

Osäkra 39 

Säkra 56 61 

Summa 100 100 

(n) 259 202 

1) Som tidigare påpekats är detta en totalundersökning och en framkommen 
skillnad måste behandlas som en faktisk skillnad. 
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Scan vi kan se är procentdifferensen (mellan män och kvinnor) = 5. For att 

få bättre överensstämmelse med såväl nivån på Colemans effektparameter

värden som den nivå på vilket regressionskoefficienter^ befinner sig kom

mer jag dock hädanefter att formulera om procentdifferenser till propor

tionsdifferenser , dvs av X^:s påverkan på = 0,05. 

Nästa steg blir att undersöka den kombinerade effekten av X^ och X^ på 

Xg. För detta studerar vi först tabell 3:4. 

Tabell 3:4 Ej ånger att man börjat läsa vid universitet/högskola efter 

ett års studier efter kön och osäkerhet/säkerhet att utbild

ningen leder till ett bra arbete. Relativa frekvenser. 

Män Kvinnor 

Osäkra Säkra Osäkra Säkra 

Ej ånger 65 80 73 86 

(n) (114) (145) (79) (123) 

Effektparametrarna får då följande värden 

Effekt av kön = .07 

Effekt av säkerhet = .14 

Som vi ser är säkerhet/osäkerhet att utbildningen leder till ett bra ar

bete starkare än kön när det gäller att förklara variansen i ånger att 

man börjat läsa, men vi ser också att dessa båda tillsammans inte förkla

rar mer än 21 % av variansen. 

Det sista steget blir nu att undersöka de kombinerade effekterna av X^, 

Xj och Xg på X^ (dvs stabilitet med avseende på fakultetstillhörighet). 

1) Procent- (proportions-) differenser kan tolkas som regressionskoeffi-
cienter, se t ex Blalock, a a. Sid 120-121. Coleman visar också att 
minsta kvadrat-metoden kommer till användning när han räknar fram 
de olika effektparametervärdena. 
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Tabell 3:5 Stabila med avseende på fakultetstillhörighet efter kön, 

osäkerhet/säkerhet att utbildningen leder till ett bra arbete 

och ånger/ej ånger att man börjat läsa. Relativa frekvenser. 

Kvinnor Män 

Osäkra Säkra Osäkra Säkra 

Ånger Ej ånger Anger Ej ånger Anger Ej ånger Anger Ej ånger 

Stabila 58 67 71 88 78 82 85 91 

(n) (19) (55) (17) (104) (37) (71) (26) (109) 

Detta resulterar i följande effektparametervärden 

Effekt av kön = .13 

Effekt av säkerhet = .13 

Effekt av ånger = .09 

Vi ser att den i tiden för byten av utbildning närmast liggande variabeln 

förklarar minst av variansen i stabilitet och att kön och säkerhet är 

lika starka. Vidare ser vi att dessa tre indikatorer tillsammans för

klarar 35 % av variansen i stabilitet med avseende på fakultetstillhö

righet . 

Effektparametervärdena kan nu sättas in i analysmodellen 

.05 

.07 

.13 

.09 

Figur 4 Effektparametervärden för 

vid val av utbildning med 

= kön 

X„ = säkerhet att utbildningen leder 
till ett bra arbete 

Xg = ånger att man börjat läsa vid 
universitet/högskola 

X = stabilitet me d avseende på fa 
kultetstillhörighet 

analysmodellen avseende stabilitet 

avseende på fakultetstillhörighet. 

Ar nu modellen 'riktig'? Otvivelaktigt är relationen mellan X^ och X^ 

ganska svag och det visar sig också att fi för denna relation = 0,04 

vilket får anses som så nära 0 att det inte förefaller rimligt att be

hålla en pil i modellen som implicerar en orsaksrelation. För de andra 

relationerna där effektparametervärdena är relativt låga (< 0,10) hamnar 



39 

dock fi över min godtyckligt satta gräns för t 0. Fi (dvs fi for re-
IO • c. 

lationen X - X med X konstant) = 0,09 och fi 10 = 0,11 innebär att X o 2. o" *1^ 
jag behåller de pilar i analysmodellen som implicerar kausalitet mellan 

X^ och Xg respektive X^ och * 

Vad säger oss nu de framkomna resultaten? För det första så kan vi alltså 

konstatera att de tre variablerna social bakgrund, tidigare studieerfaren

heter och erfarenheter av första studieåret vid universitet/högskola (här 

indikerade med kön, 'säkerhet' respektive 'ånger') förklarar så pass mycket 

som 35 procent av variansen i stabilitet vid val av utbildning när det gäl

ler fakultetstillhörighet. Detta i sin tur innebär att utgångsantagandena 

vid konstruktionen av modellen håller relativt väl, dvs antagandena om 

att de tre studerade faktorerna har betydelse för förändringar i utbild

ningsvalen hos den studerade gruppen får anses vara riktiga. För det and

ra kan vi dessutom konstatera att studieerfarenheter vid universitet/hög

skola, trots att man kanske skulle anta motsatsen, betyder minst av de 

studerade faktorerna när man studerar den kombinerade effekten av dessa 
2) a ^ 

tre. För det tredje så kan vi också konstatera (tabell 3:5') att de som 

var stabilast var de män, som före utbildningens början var säkra på att 

utbildningen skulle leda till ett bra arbete och som inte ångrade att de 

hade börjat läsa efter ett års studier medan de som var minst stabila var 

de kvinnor, som före utbildningens början var osäkra och som efter ett 

års studier ångrade att de hade börjat läsa vid universitet/ högskola. 

Analysmodellen i figur M ger oss vikten av de studerade faktorerna för 

stabiliteten medan siffrorna i tabell 3:5 ger riktningen i de studerade 

sambanden, varför analysen hittills gett oss en ganska god bild av vad 

som påverkar stabiliteten i utbildningsvalet och hur stabiliteten påver

kas. 

1) Vid beräkning av dessa fi-värden har jag räknat fram genomsnittiiga 
ovägda fi ur två korstabeller (fi,- 0) respektive fyra korstabeller 
(fi i?)* Antalet korstabeller har'Bestämts av antalet konstanta 
dikotòmxer. 

2) Vilket naturligtvis inte innebär att den får samma rang i kombination 
med andra variabler. 
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Men - i kapitel 2 nämndes osäkerheten att analysmodellen till en viss del 

inte är irreversibel då det inte går att avgöra vilket som kommer först, 

bytet av utbildning under första året eller erfarenheterna av studierna 

samma år. Faran med att anta att det är bytet som påverkat studieerfaren

heterna och därmed endast använda mått på byten andra året ligger i att 

man därmed får en underskattning av studieerfarenheternas betydelse för 

stabiliteten. Denna underskattning kommer att bero på att de som faktiskt 

bytte utbildning under första året till följd av sina studieerfarenheter 

kommer att registreras som stabila under det andra året om man använder 

sig av ett mått på stabiliteten som bara gäller för det andra studie

året . 

Trots att jag valt risken för att analysmodellen inte uppfyller kraven 

före risken av en underskattning av studieerfarenhetemas betydelse finns 

det ändå anledning att redovisa utfallet med det alternativa måttet på 

stabilitet, dvs stabilitet/instabilitet under andra året. Effektparameter

värdena blir då, insatta i modellen, följande 

X,, X och X = samma som i figur 4 
JL 2. O 

X^ = stabilitet med avseende på 
fakultetstillhörighet andra 
läsåret 

Figur 5 Effektparametervärden för analysmodellen avseende stabilitet vid 

val av utbildning andra läsåret med avseende på fakultet. 

Vi får nu det intressanta resultatet att det inte är studieerfarenheterna 

vid universitet och högskola som kommer att underskattas utan de tidigare 

studieerfarenheterna, men vi ser också att de tre faktorerna nu tillsam

mans förklarar en mindre del av variansen i stabilitet än i fråga om sta

bilitetsmåttet för hela perioden. Höjningen av effektparametervärdet för 

X är dock obetydlig, medan sänkningen för X är påtaglig och då dessutom 
O t 

det totala förklaringsvärdet sjunker finns det all anledning att behålla 

den variant av analysmodellen som tar hänsyn till utbildningsvalen över 

hela den studerade perioden trots den risk som finns att modellen inte 

helt uppfyller irreversibilitetskravet. 

.05 

.12 
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Resultat utbildningslinje 

När det gäller resultaten för stabilitet med avseende på val av utbild

ningslinje (X^) kommer jag att följa samma gång som i fråga om resultaten 

för fakultet. De utvalda indikatorerna på de tre oberoende variablerna är 

alltså som vi vet från tidigare 

= socialgrupp, = arbete för höga betyg i gymnasi et för att komma 

in på spärrad utbildning, Xg = missnöje med studieresultaten (alternativ 

kontroll: svårighet att klara studierna). 

Relationen X- >X^ får vi fram ur tabell 3:6 nedan 

Tabell 3:6 Huruvida man arbetat mycket eller litet för höga betyg i 

gymnasiet för att komma in på spärrad utbildning ef ter social

gruppstillhörighet. Relativa frekvenser. 

Socialgrupp I+II Socialgrupp III 

Mycket 21 16 

Litet 79 84 

Summa 100 100 

(n) 190 169 

Värdet av X^:s påverkan på X^ blir alltså = 0,05. Den kombinerade effekten 

av X^ och X2 på Xg får vi fram ur tabell 3:7. 

Tabell 3:7 Huruvida man var nöjd med studieresultaten första studieåret 

efter socialgrupp och arbete för höga betyg i gymnasiet för 

att komma in på spärrad utbildning. Relativa frekvenser. 

Socialgrupp I+II Socialgrupp III 

Mycket Litet Mycket Litet 

Nöjd 80 75 93 82 

(n) (40) (150) (27) (142) 

Uträkning av värdet på de två effektparametrarna enligt Colemans metod ger 

följande resultat 

Effekt av socialgrupp = .10 

Effekt av arbete för höga betyg = .08 
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Som synes är socialgrupp något starkare an arbete for höga betyg i gymna

siet när det gäller att förklara variansen i tillfredsställelse med stu

dieresultaten efter ett års studier bland dem som läste vid fil fak under 

hela undersökningsperioden. 

Slutligen får man ur tabell 3:8 fram den kombinerade effekten av X ,̂ 

och X3 på X^ 

Tabell 3:8 Stabilitet vid val av utbildningslinje efter socialgrupp, 

arbete för höga betyg och tillfredsställelse (nöjd/missnöjd) 

med studieresultaten. Relativa frekvenser. 

Socialgrupp I+II Socialgrupp III 

Mycket Litet Mycket Litet 

Nöjd Missnöjd Nöjd Missnöjd Nöjd Missnöjd Nöjd Missnöjd 

Stabila 56 43 73 89 71 100 82 83 

(n) (32) (7) (109) (36) (24) (2) (114) (24) 

Effektparametervärdena blir då 

Effekt av socialgrupp = .19 

Effekt av arbete för höga betyg = .14 

Effekt av missnöje = .08 
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Ett memento är naturligtvis de låga bastalen som gèr att en enstaka in

divid slår hårt i de relativa talen,^ vilket i sin tur leder till att 

taan inte bör dra alltför vittgående slutsatser av storleken på de fram

komna effektparametervärdena. Ä andra Sidan reduceras betydelsen av ex

tremvärden något genom att de, som i dët här fället, ingår i 3x4 parvisa 

genomsnittliga jämförelser; 

Om vi så övergår till att betrakta de tre ef f ek tf>aratoetetfvärdena så ser 

vi, precis som fallet var i fråga Otti fakultet, att den faktor som ligger 

närmast i tiden for eventuella utbildningsbyten är svagast när det gäller 

att förklara variansen i stabilitet, medan den faktor som ligger "längst 

bort" är starkast. De tre indikatorerna förklarar tillsammans så pass 

mycket som Hl procent av variansen i stabilitet med avseende på val av 

utbildningslinje. 

Genom att sätta in effektparametervärdena i modellen kan vi få en bättre 

blick över de framkomna resultaten 

.19 

08 

X^ = socialgrupp 

= arbete för höga betyg i 
gymnasiet 

Xg = nöjd/missnöjd med studie
resultaten första året 

X^ = stabilitet med.avseende på 
val av utbildningslinje 

Figur 6 Effektparametervärden för analysmodellen avseende stabilitet 

vid val av utbildningslinje. 

1) Utan att reflektera närmare kanske några läsare undrar varför jag inte 
använt mig av något viktningsförfarande för att reducera sådana effek
ter, men man får komma ihåg att viktning används i situationer där man 
kan anta slumpvariationer på grund av urvalsförfarandet vid stickprovs
undersökningar. Detta är ju, som tidigare påpekats många gånger, ingen 
stickprovsundersökning utan en totalundersökning och det som kan ställa 
till problem i denna undersökning är bortfallet. I skrivande stund har 
jag emellertid inte tillräckliga kunskaper cm bortfallet för att kunna 
värdera dess eventuella effekter på just den frågeställning jag under
söker här. Tills vidare, och utifrån det jag vet om bortfallet nu 
(t ex socialgruppsfördelning), får jag emellertid utgå från att~de 
skillnader som framkommer är faktiska skillnader. 
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Vad avser frågan om modellens 'riktighet' kan konstateras att inget av 

fi-värdena för de 'svagaste' relationerna understiger min godtyckligt 

valda gräns för vad som skall anses vara skilt från 0. 

Fi12 
= 0,06 

Fi23.1 
= 0,08 

Fl3t|.12 
= 0,11 

Det finns alltså ingen anledning att just nu anse någon av relationerna 

så svag att någon i modellen ingående pil implicerande kausalitet behöver 

tas bort. 

Innan jag rekapitulerar resultaten med avseende på utbildningslinje kan 

det dock vara lämpligt att presentera analysmodellen med ett alternativt 

Xg = lätt/svårt klara studierna första läsåret eftersom denna indikator 

inte skilde sig så mycket från den hittills använda i den enkla relationen 

till stabilitet. Framräkningen av effektparametervärden fick följande re

sultat (insatta i analysmodellen) 

*1' X2 °C^ = sarnma som * fig"1, 6 

Xg = lätt/svårt klara studierna 
första läsåret 

Figur 7 Alternativ till figur 6. 

Vi ser här att det alternativa X^ leder till såväl lägre enskilda effek

ter (utom X^:s påverkan på X^) som totala: modellen förklarar nu bara 8 

procent av variansen i X^ (mot 18 procent tidigare) och 34 procent av 

variansen i X^. Det alternativa X^ leder alltså till att modellen som 

helhet får ett lägre förklaringsvärde. 

Även när det gäller stabilitet vid val av utbildningslinje så får utgångs

antagandena vid modellens konstruktion stöd. Dessutom kan vi återigen 

konstatera att studieerfarenheterna vid universitetet betyder minst av 

05 

01 
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de studerade faktorerna när man undersöker de kombinerade effekterna. Till 

sist, och om vi bortser från extremvärdena (som antyder multiplikativa 

effekter - se nedanC) som baserar sig på låga n, kan vi också konstatera 

att de som kommer från socialgrupp I eller II, som arbetat mycket för 

höga betyg i gymnasiet och som var nöjda med studieresultaten oftast 

bytt utbildningslinje medan de som kommer från socialgrupp III, som ar

betat litet för höga betyg i gymnasiet och som var missnöjda med studie

resultaten minst ofta bytt utbildning. 

Som avslutning på denna genomgång av resultaten för utbildningslinje kan 

det vara lämpligt att se vad som händer med ett alternativt X ^, dvs under

söka vad som händer om jag hellre tar risken för underskattning av studie

erfarenheternas vid universitetet betydelse än risken att modellen inte 

helt uppfyller irreversibilitetskravet i fråga om de kausala relationer

na. För detta har jag räknat fram effektparametervärden när X̂  står för 

stabilitet under andra läsåret. Vad som då händer kan vi studera i figur 8. 

.08 

^1' ̂ 2 oc'1 ^3 = sairma soni * figur 6 

X^ = stabilitet vid val av utbil d
ningslinje andra läsåret 

Figur 8 Effektparametervärden i analysmodellen för stabilitet vid val 

av utbildningslinje avseende andra läsåret. 

Som vi kan se förklarar nu modellen endast 30 procent av variansen i sta

bilitet och här får vi en alldeles påtaglig underskattning av betydelse 

av studieerfarenhet vid universitetet och även de två andra effektpara

metrarnas värden sjunker.^ Däremot kvarstår den viktmässiga relationen 

mellan de tre faktorerna som antagits påverka stabiliteten vid val av ut

bildning. Även när det gäller utbildningslinjevalen finns det alltså an

ledning att behålla den variant av analysmodellen som tar hänsyn till ut

bildningsvalen över hela den studerade perioden trots risken att en del 

av relationen mellan X^ och X är reciprok. 
O T 

1) Det bör kanske påpekas att även i denna framräkning av ef fektparameter
värden förekommer mycket små bastal. 
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Direkta och indirekta effekter 

Hela den hittillsvarande resultatredovisningen har bara arbetat med de 

direkta och av varandra oberoende och samtidiga effekterna av de tre 

oberoende variablerna på den beroende. Men analysmodellen implicerar ock

så indirekta effekter. Då hela analysmodellen består av envägsrelationer 

kan man med hjälp av ett rekursiv!: ekvationssystem räkna ut de indirekta 

effekterna. Ett sådant ekvationssystem ser ut sålunda 

X1 = G1 
X2 = + e2 

X3 = b31Xl + b32X2 + ®3 

\ = b4iXi * b42X2 + b43X3 + 

I vanliga fall utgörs b-koefficienterna av regressionskoefficienter, men 

som tidigare påpekats kan procentdifferenser tolkas och behandlas som 

regressionskoefficienter varför effektparametervärdena kan sättas in. 

Resultatet blir, som väntat, att de indirekta effekterna är små, till och 

med mycket små, men det kan ändå vara skäl att redovisa värdena på de in

direkta effekterna. 

För stabilitet med avseende på fakultetstillhörighet får vi följande 

värden 

X^:s indirekta effekt över X^ på X^ = 0,007 

X^:s indirekta effekt över X^ och X^ = 0,01 

Summa indirekta effekter av X^ på X^ = 0,02 

Total effekt av X^ på X^ = 0,15 

X^s indirekta effekt över X^ på X^ = 0, 

Total effekt av X^ på X^ = 0,1H 

01 

För stabilitet med avseende på val av utbildningslinje blir värdena på 

de indirekta effekterna följande 

Xj^:s indirekta effekt över X^ på X^ = 0,007 

X^:s indirekta effekt över och X^ på X^ = 0,008 

Summa indirekta effekter av X^ på X^ = 0,02 

Total effekt av på X^ = 0,21 



46 

X :s indirekta effekt över X på X = 0,006 
O H 

Total effekt av X^ på X^ = 0,15 

Som vi ser är alltså de indirekta effekterna så små att till och med den 

totala effekten (indirekta + direkta effekter) ökar endast obetydligt. 

Trots detta kan vi ändå konstatera att om vi tar hänsyn till både direkta 

och indirekta så förklarar kön 15 procent av variansen i stabilitet med 

avseende på fakultetstillhörighet och socialgrupp 21 procent av variansen 

i stabilitet med avseende på val av utbildningslinje, vilket, med reser

vation för det senare värdets storlek på grund av små bastal, ändå får 

sägas utgöra relativt stora förklaringsvärden. 

Additiva eller multiplikativa effekter 

Eftersom analysmodellens värden baserar sig på effektparametervärden 

enligt Colemans metod så har modellen den begränsningen att värdena fram-

räknats under antagande om additiva effekter, dvs att X , X„ och X i sin 
" Jl A cJ 

samtidiga påverkan på X^ gör detta oberoende av varandra. Men detta anta

gande behöver naturligtvis inte vara riktigt, vilket också resultaten för 

stabilitet med avseende pa val av utbildningslinje antyder, utan det kan 

också vara så att det är fråga om en interaktionseffekt mellan två elle r 

alla tre av de oberoende variable- ti a vilket inrabär multiplikativa effekter. 

Genom att räkna fram de estimerade värdena på effektpararnetrarna och jäm

föra med de faktiska så kan man också se om det kan vara fråga om sådana 

multiplikativa effekter. Små avvikelser mellan observerade och estimerade 

värden innebär att antaganden om additivitet är riktigt, medan stora av

vikelser kan innebära att antagandet om additivitet är felaktigt. 

Colemans metod för framräkning av de estimerade värdena görs med hjälp 

av effektparametervärdena plus ett värde som han benämner r = slumpe ffekt 

beroende på andra variablers inverkan i riktning mot (här) stabilitet 

1) Se Coleman, J.S., a a. Sid 195-199. 
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Dessa r-värden har jag inte redovisat, men är för stabilitet med avseende 

på fakultet = 0,60 och för stabilitet med avseende på utbildningslinje = 

0,54. 

Om vi så återkallar de observerade värdena ur tabell 3:5 (transformerade 

till proportioner), dvs avseende stabilitet med avseende på fakultet, 

och jämför dessa med de estimerade värdena får vi följande resultat. 

Tabell 3:9 Jämförelse mellan observerade (p.. obs) och estimerade (p^est) 

värden för stabila med avseende på fakultetstillhörighet efter 

kön, säkerhet att utbildningen leder till bra arbete och huruvida 

man ångrat att man börjat läsa vid universitet/högskola . 

Kvinnor Män 

Osäkra Säkra Osäkra Säkra 

Ånger Ej ånger Anger Ej ånger Ånger Ej ånger Ånger Ej ånger 

p.obs 0,58 0,67 0,71 0,88 0,78 0,82 0,85 0,91 

p.est 0,60 0,69 0,73 0,82 0,73 0,82 0,86 0,95 

diff -0,02 -0,02 -0,02 0,06 0,05 0,00 -0,01 -0,04 

Vi ser att avvikelserna är små genomgående vilket betyder att antagandet 

om additivitet antagligen är riktigt. De två största differenserna i 

'skärningspunkten' mellan män och kvinnor, på 6 och 5 procent skulle dock 

kunna tyda på icke-additiva effekter. 

I fråga om stabilitet med avseende på val av utbildningslinje så är emel

lertid differenserna mellan observerade och estimerade värden så stora 

att det mest troligt är fråga om multiplikativa effekter . 

Tabell 3:10 Jämförelse mellan observerade (p.obs) och estimerade (p.est) 
i i 

värden för stabila med avseende på val av utbildningslinje 

efter socialgrupp, arbete för höga betyg i gymnasiet och till

fredsställelse med studieresultaten. 

Socialgrupp I+II Socialgrupp III 

Mycket Litet Mycket Litet 

Nöjd Missnöjd Nöjd Missnöjd Nöjd Missnöjd Nöjd Missnöjd 

p.obs 0,56 0,43 0,73 0,89 0,71 1,00 0,82 0,83 

p.est 0,54 0,62 0,70 0,76 0,73 0,81 0,87 0,95 

diff 0,02 -0,19 0,03 0,13 -0,02 0,19 -0,05 -0,12 
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Vi ser här enormt stora avvikelser, ända upp till 0,19, för en del celler 

medan de på andra håll är mycket små. Att komma ur socialgrupp I eller II, 

ha arbetat mycket för höga betyg och vara missnöjd med studieresultaten 

betyder (om vi reserverar oss för de små bastalen) en intensifiering 

av tendensen till instabilitet medan att komma ur socialgrupp III, ha 

arbetat mycket för höga betyg och vara missnöjd med studieresultaten be

tyder tvärtom en intensifiering av tendensen till stabilitet. På samma 

sätt förekommer en tendens till intensifiering av effekten mot stabilitet 

om man samtidigt kommer ur socialgrupp I eller II, arbetat litet för höga 

betyg och var missnöjd medan effekten av att komma ur socialgrupp III, 

ha arbetat litet och ha varit missnöjd tenderar att gå betydligt mera 

mot instabilitet än vad man skulle ha förväntat sig om det enbart varit 

fråga om additiva effekter. Bland de nöjda förefaller det alltså att vara 

fråga om additiva effekter medan det bland de missnöjda verkar vara multip-

likativa effekter av socialgruppstillhörighet och hur mycket arbete man 

lade ner i gymnasiet för att få höga betyg på stabiliteten i utbildnings

valet . 

Coleman anvisar en väg att avgöra om det är fråga om multiplikativa effek

ter genom en alternativ beräkning"*"^ av de estimerade värdena, men jag nöjer 

mig här med att konstatera att det är mycket troligt att det är frågan om 

interaktionseffekter av de tre indikatorerna på stabiliteten vid val av 

utbildning i fråga om utbildningslinje, medan det är mindre troligt i 

fråga om fakultet. Coleman löser ju heller inte frågan om multiplikativa 

effekter och för min del anser jag att det räcker med ovan förda reso

nemang kring differenserna mellan observerade och estimerade värden. An

tagligen skulle jag inte komma längre i avgörandet av den komplicerade 

frågan om multiplikativa effekter med en mekanisk uträkning med hjälp 

av någon sofistikerad matematisk metod. 

1) Coleman, J.S., a a. Sid 224-229. En kritik av Colemans beräkningar och 
ett intressant försök att lösa frågan om multiplikativa effekter har 
gjorts av L.A. Goodman. Goodman har använt samma siffermaterial som 
Coleman, dvs ur den berömda studien "The American Soldier" (Stouffer 
m fl), och i den metod han anvisar ingår förutom användandet av procent 
också odds. Goodman, A Modified Multiple Regression Approach to the 
Analysis of Dichotomus Variables, American Sociological Review, 1972. 
Vol 37 (February). Sid 28-46. 
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Sammanfattning 

Vid genomgången av de kombinerade effekterna på stabilitet vid val av ut

bildning visade sig de tidigare utvalda indikatorerna på social bakgrund, 

tidigare studieerfarenheter och studieerfarenheter vid universitet och 

högskola alla, i enlighet med de antaganden som gjordes i inledningen, 

ha betydelse för stabilitet vid val av utbildning, såväl i fråga om sta

bilitet med avseende på fakultetstillhörighet och stabilitet med avseende 

på val av utbildningslinje vid de filosofiska fakulteterna. Den alterna

tiva indikator på studieerfarenhet vid universitetet som prövades för sta

biliteten i utbildningslinjevalet visade sig leda till att analysmodellen 

fick ett lägre förklaringsvärde. Detta visade sig också bli fallet när 

den i sista led beroende variabeln sattes = stabilitet vid val av utbild

ning under andra läsåret, varför det ursprungliga måttet för stabilitet 

över hela undersökningsperioden behölls trots risken för att modellen då 

inrymmer en viss reversibilitet i relationen X^ — X^. 

Antagandena bakom analysmodellen innebar alltså inte bara att effekten på 

stabilitet skulle undersökas utan också tidigare led. Om vi specificerar 

analysmodellen med hjälp av de utvalda indikatorerna så erhålls följande 

effektparametervärden enligt Colemans metod när det gällde stabilitet 

med avseende på fakultetstillhörighet 

13 .07 .13 

.09 

Kön (X,) Säkerhet/osäkerhet att 
utbildningen leder till 
ett bra arbete (X ) 

universitet/högskola 

Änger/ej ånger att Stabilitet vid val av 
utbildning med avseende 
på fakultetstillhörighet 

Figur 8 Analysmodellen för stabilitet avseende fakultetstillhörighet. 

Som synes finns det ingen pil implicerande kausalitet mellan X^ och X^ 

beroende på att fi för denna relation hamnade alltför nära 0. Fortfa

rande får dock samvariationen mellan kön och osäkerhet/säkerhet anses 

gälla. Stabilast i utbildningsvalet var de män som före utbildningens 

början var säkra på att utbildningen skulle leda till ett bra arbete 
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gälla. Stabilast i utbildningsvalet var de män som före utbildningens 

början var säkra på att utbildningen skulle leda till ett bra arbete och 

som inte ångrade att de hade börjat läsa efter ett års studier. Minst sta

bila var de kvinnor, som före utbildningens början var osäkra och som efter 

ett års studier ångrade att de hade börjat läsa vid universitet/högskola. 

I figur 8 redovisas bara värden för de direkta effekterna, men modellen 

implicerar också indirekta effekter. Dessa är emellertid små och höjer 

förklaringsvärdena med bara några få procent. Den totala effekten av kön 

på stabiliteten blir 0,15 (dvs förklarar 15 procent av variansen i stabi

litet) mot 0,13 för den direkta effekten och den totala effekten av säker

heten att utbildningen leder till ett bra arbete blir 0,14 mot 0,13 för 

den direkta. 

När man använder sig av beräkning av effektparametrar enligt Colemans me

tod utgår man från antaganden om additiva (icke-multiplikativa) effekter. 

Vid jämförelse av observerade och förväntade värden blev differenserna 

så pass små att det inte finns någon anledning att tro annat än att det 

är fråga om additiva effekter för dessa indikatorers samtidiga påverkan 

på stabiliteten. 

När.det gäller stabiliteten i utbildningsvalet avseende utbildningslinje 

erhölls följande värden enligt Colemans metod. 

.05 

.10 .19 .08 

.08 Tillfredsställelse med 
studieresultaten (X_) 

Stabilitet med avseende 
på val av utbildningslinje 

Socialgrupp (X ) Arbete för höga betyg i 
gymnasiet för att komma 

Figur 9 Analysmodellen för stabilitet avseende utbildningslinjevalet. 

Ingen av de pilar som implicerar kausalitet behövde här plockas bort ur 

den ursprungliga analysmodellen då fi för de svagaste relationerna var 

skilda från 0. Bortsett från vissa extremvärden baserade på små n visade det 
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sig att de stabilaste kommer från socialgrupp III, hade arbetat litet for höga 

betyg i gymnasiet och var (intressant nog) missnöjda med studieresultaten 

medan de som var minst stabila kem från socialgrupp I eller II, hade ar

betat mycket fcr höga betyg och var nöjda med studieresultaten. 

Även för utbildningslinjevalen var de indirekta effekterna små. Den to

tala effekten av socialgrupps påverkan på stabiliteten blev 0,21 (dvs 

förklarar 21 procent av variansen i stabilitet) mot 0,19 för enbart den 

direkta. Den totala effekten av arbete för höga betyg på stabiliteten 

blev 0,15 mot 0,1U för enbart den direkta effekten på stabilit et. 

Till skillnad från analysmodellens tillämpning på stabiliteten för fakul

tetstillhörighet finns det all anledning att förmoda att det kan vara 

multiplikativa effekter av de tre indikatorernas påverkan på stabiliteten 

då avvikelserna mellan observerade och förväntade värden i en del fall är 

extremt stora. 

Det mest notabla i denna genomgång av kombinerade effekter av social bak

grund, tidigare studieerfarenheter och erfarenheter av studierna vid uni

versitet/högskola på stabilitet i utbildningsvalet är att studieerfaren

heterna vid universitet och högskola betyder minst när det gäller att för

klara variansen i stabiliteten. Är detta ett unikt resultat för panelen 

eller gäller detta också för andra studenter vid andra universitet? 
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Bilaga nr 1 

Studiedecidering och förväntningar: samvariationer mellan indikatorer på 

olika aspekter av studiedecidering och förväntningar. 

Indikatorer 

1 "När ungefär blev det klart för Dig att Du skulle börja läsa på uni

versitet/högskola?"'''^ 

2 "Arbetade Du i gymnasiet (motsvarande) på att få så höga betyg att Du 

skulle kunna komma in på spärrad utbildning?" 

3 "Av vilket (vilka) skäl valde Du den utbildningsväg (-linje) som Du 

nu börjar på?" 

ti "Är Du säker eller osäker på om den utbildningsväg (-linje) Du nu bör

jar på kommer att leda till att Du får ett bra arbete?" 

5 "Hur pass viktigt är det för Din egen del att universitetsutbildningen 

ger Dig sådant som Du direkt har nytta av i Ditt kommande arbe te?1' 

6 "Tror Du att det kommer att bli lätt eller svårt att klara studierna 

vid universitetet (högskolan)?" 

7 "Har Du för avsikt att ta fil kand examen?" (Gäller endast de som ht 70 

påbörjade studier vid fil fak) 

8 "Har Du sökt in på spärrad utbild ning?" (Gäller endast de som ht 70 

påbörjade studier vid icke-spärrad utbildning) 

Samvariationen mellan indikatorerna är i de flesta fall linjär, varför 

relationerna dem emellan endast presenteras "en väg". Den tänkta bakom-
2) 

liggande kausala ordningen kan i många fall vara svår att avgöra, var

för samtliga relationer, utom indikator ett och tvås förhållande till de 

övriga, presenteras utan att någon säkerställd tidsmässig ordning motive

rar x-y formen vid formuleringarna av de nedan följande satserna och upp

ställningarna av tabellerna. 

1) Indikatorerna presenteras med den formulering som användes i fråge
formuläret vid panelomgång 1 aug/sept 1970. 

2) Kausal ordning här endast i dess tidsmässiga aspekt. 
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Resultat 

A Ju tidigare man bestämde sig för att läsa vid universitet/högskola 

a) desto mera hade man arbetat för höga betyg i gymnasiet (motsvarandex 

för att komma in på spärrad utbildning (1)"^ 

b) desto mindre ofta angav man yrkesutbildning som skäl för val av 

utbildning (2) 

c) desto säkrare var man att utbildningen skulle leda till ett bra 

arbete (3) 

d) desto viktigare var det att utbildningen skulle vara till di

rekt nytta i ett kommande arbete (4) 

e) desto mindre ofta trodde man att det skulle bli svårt att 

klara studierna vid universitet/högskola (5) 

f) desto oftare hade man för avsikt att ta fil kand examen 

(gäller alltså endast de som ht 70 påbörjade studier vid fil 

fak) (6) 

g) desto oftare hade man sökt till spärrad utbildning (gäller 

alltså endast de som ht 70 påbörjade studier vid icke-spärrad 

utbildning) (7) 

B Ju mera man hade arbetat för höga betyg i gymnasiet för att komma in 

på spärrad utbildning 

a) desto oftare angav man yrkesutbildning som skäl för val av ut

bildning (8) 

b) desto säkrare var man att utbildningen skulle leda till ett 

bra arbete (9) 

c) desto viktigare vat- «-t-t skulle vara till 

direkt nytta i ett kommande arbete (10) 

d) desto svårare trodde man att det skulle bli att klara stu

dierna ( 11 ) 

e) desto mindre ofta hade man för avsikt att ta fil kand examen (12) 

f) desto oftare hade man sökt till spärrad utbildning (13) 

1) Siffrorna hänför sig till tabellerna som följer. 
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C De soni uppgav yrkesutbildning som ett eller något skäl till val av 

utbildning jämfört med dem som uppgav rent ämnesintresse som skäl 

a) var säkrare att utbildningen skulle leda till ett bra arbete (m) 

b) ansåg oftare att det var viktigt att utbildningen skulle vara 

till direkt nytta i ett kommande arbete (15) 

c) trodde oftare att det skulle bli svårt att klara studierna (16) 

d) hade lika ofta for avsikt att ta fil kand examen (17) 

e) hade mindre ofta sökt till spärrad utbildning (18) 

D Ju säkrare man var att utbildningen skulle leda till ett bra 

arbete 

a) desto viktigare var det att utbildningen skulle vara till di

rekt nytta i ett kommande arbete (19) 

b) desto lättare trodde man att det skulle bli att klara stu

dierna (20) 

c) desto oftare hade man för avsikt att ta fil kand examen (21) 

d) desto mindre ofta hade man sökt till spärrad utbildning (22) 

E Ju viktigare man ansåg det vara att utbildningen skulle vara 

till direkt nytta i ett kommande arbete 

a) desto oftare trodde man att det skulle bli svårt att klara 

studierna (23) 

b) desto oftare hade man för avsikt att ta fil kand examen (2*+ ) 

c) (samvariationen ej linjär: de som ansåg att det var mest 

viktigt hade näst oftast sökt till spärrad utbildning: de 

som ansåg det minst viktigt hade oftast sökt till spärrad 

utbildning) (25) 

F Ju svårare man trodde att det skulle bli att klara studierna 

vid universitet/högskola 

a) desto oftare hade man för avsikt att ta fil kand examen (26) 

b) desto mindre ofta hade man. sökt till spärrad utbildning (27) 

G De som hade för avsikt att ta fil kand examen 

a) hade oftare sökt till spärrad utbildning än dem som inte 

hade för avsikt att ta fil kand examen och mindre ofta sökt 

till spärrad utbildning än dem som var osäkra på om de skulle 

ta fil kand examen (28) 
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Tabeller 

A Studiedecidering och förväntningar efter tidpunkt dä man bestämde 

sig för universitets- eller högskolestudier. Relativa frekvenser. . 

Tabell 1 

Arbetade för 
höga betyg Mycket 

Litet 

Vet ej 

Summa 

(n) 

I grund
skolan 

43 

56 

1 

100 

129 

I gym
nasiet 

28 

68 

3 

99 

317 

Efter gym
nasiet 

19 

80 

2 

101 

108 

Tabell 2 

Skäl till val 
av utbildning Yrkesmotiv 30 

Ämnesintresse 37 

Övriga motiv 33 

Summa 100 

(n) 118 

29 

45 

26 

100 

287 

34 

33 

32 

99 

105 

Tabell 3 

Säkerhet/osäker
het att utbild
ningen leder 
till bra arbete Säker 54 

Osäker 31 

Vet inte 15 

Summa 100 

(n) 127 

47 

35 

19 

101 

312 

38 

44 

18 

100 

110 
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Tabell H 

Grad av vikt att 
utbildningen är 
till direkt nytta 
i kommande ar
bete 

I grund
skolan 

Inte alls/ 
inte särskilt 
viktigt 7 

Ganska viktigt 38 

Mycket viktigt 53 

Vet inte 

Summa 

(n) 

2 

100 

127 

I gym
nasiet 

6 

47 

46 

1 

100 

309 

Efter gym
nasiet 

8 

50 

40 

1 

99 

110 

Tabell 5 

Tror att det blir 
svårt/lätt klara 
studierna Svårt 

Lätt 

Vet inte 

Summa 

(n) 

57 

16 

28 

101 

129 

60 

14 

26 

100 

315 

64 

11 

25 

100 

109 

Tabell 6 

Avsikt ta fil 
kand examen Nej 

Ja 

Vet inte 

Summa 

(n) 

6 

81 

14 

101 

88 

8 

72 

20 

100 

258 

13 

44 

43 

100 

98 

Tabell 7 

Sökt till spärrad 
utbildning Nej 75 77 85 

Ja 25 23 16 

Summa 100 100 101 

(n) 81 247 97 
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B Studiedecidering och förväntningar efter hur mycket man arbetat för 

höga betyg i gymnasiet (motsvarande) för att komma in pä spärrad ut

bildning. Relativa frekvenser. 

Tabell 8 Mycket Litet 

Skäl till val av 
utbildning Yrkesmotiv 36 29 

Ämnesintresse 28 44 

Övriga skäl 37 27 

Summa 101 100 

(n) 152 364 

Tabell 9 

Säkerhet/osäker
het att utbild
ningen leder till 
bra arbete Säker 26 39 

Osäker 61 43 

Vet inte 14 18 

Summa 101 100 

(n) 165 393 

Tabell 10 

Grad av vikt att 
utbildningen är 
till direkt nytta 
i kommande ar
bete Inte alls/ 

inte särskilt 
viktigt 4 9 

Ganska viktigt 34 49 

Mycket viktigt 62 41 

Vet inte 1 2 

Summa 101 101 

(n) (161) 394 
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Tabell 11 Mycket Litet 

Tror att det blir 
svårt/lätt klara 
studierna Svårt 64 58 

Lätt 11 15 

Vet inte 24 26 

Summa 99 99 

(n) 168 394 

Tabell 12 

Avsikt att ta 
fil kand examen Nej 8 9 

Ja 63 70 

Vet inte 29 22 

Summa 100 101 

(n) 89 361 

Tabell 13 

Sökt till spärrad 
utbildning Nej 49 85 

Ja 51 15 

Summa 100 100 

(n) 77 354 

C Studiedecidering och förväntningar efter huruvida man uppgett yrkes

utbildning som ett eller flera skäl till val av utbildning eller rent 

ämnesintresse som skäl. Relativa frekvenser. 

Tabell 14 Yrkesmotiv Ämnesintresse 

Säkerhet/osäker
het att utbild
ningen leder till 
bra arbete Säker 65 34 

Osäker 22 43 

Vet inte 12 23 

Summa 99 100 

(n) 162 215 
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Tabell 15 Yrkesmotiv Ämnesintresse 

Grad av vikt att 
utbildningen är 
till direkt nytta 
i kommande ar
bete Inte alls/ 

inte särskilt 
viktigt 4 8 

Ganska viktigt 42 50 

Mycket viktigt 53 39 

Vet inte 1 3 

Summa 100 100 

(n) 161 216 

Tabell 16 

Tror att det blir 
svårt/lätt att klara 
studierna Svårt 71 54 

Lätt 11 13 

Vet inte 19 33 

Summa 101 100 

(n) 161 216 

Tabell 17 

Avsikt ta fil 
kand examen Nej 13 6 

Ja 71 71 

Vet inte 17 23 

Summa 101 100 

(n) 120 195 

Tabell 18 

Sökt till spärrad 
utbildning Nej 89 82 

Ja 11 18 

Summa 100 100 

(n) 111 190 
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D Studiedecidering och förväntningar efter säkerhet/osäkerhet att 

utbildningen leder till ett bra arbete. Relativa frekvenser. 

Tabell 19 

Grad av vikt att 
utbildningen är 
till direkt nytta 
i kommande ar
bete 

Säker Osäker Vet inte 

Inte alls/ 
inte särskilt 
viktigt 4 

Ganska viktigt 37 

Mycket viktigt 59 

Vet inte 0 

Summa 100 

(n) 270 

10 

51 

37 

3 

101 

202 

10 

52 

36 

2 

100 

102 

Tabell 20 

Tror att det blir 
svårt/lätt att klara 
studierna Svårt 

Lätt 

Vet inte 

Summa 

(n) 

62 

15 

23 

100 

272 

66 

12 

22 

100 

202 

41 

16 

44 

101 

103 

Tabell 21 

Avsikt ta fil 
kand examen Nej 

JcL 

Vet inte 

Stimma 

(n) 

13 

74 

13 

100 

180 

5 

63 

32 

100 

189 

12 

62 

26 

100 

95 
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Tabell 22 Säker Osäker Vet inte 

Sökt till spärrad 
utbildning Nej 

Ja 

Svimma 

(n) 

82 

18 

100 

173 

76 

24 

100 

182 

79 

21 

100 

92 

E Studiedecidering och forväntan efter hur viktigt det var för egen 

del att utbildningen skulle vara till direkt nytta i ett kommande 

arbete. Relativa frekvenser. 

Tabell 23 

Tror att det blir 
svårt/lätt att klara 
studierna Svårt 

Lätt 

Vet inte 

Summa 

(n) 

Inte alls/ Ganska 
inte särskilt viktigt 
viktigt 

«•9 

23 

28 

100 

43 

57 

15 

28 

100 

255 

Mycket 
viktigt 

63 

12 

25 

100 

269 

Tabell 24 

Avsikt ta fil 
kand examen Nej 

Ja 

Vet inte 

Summa 

(n) 

19 

45 

36 

100 

42 

9 

65 

26 

100 

231 

8 

75 

18 

101 

186 

Tabell 25 

Sökt till spärrad 
utbildning Nej 

Ja 

Summa 

(n) 

75 

25 

100 

40 

81 

19 

100 

221 

78 

22 

100 

183 
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F Avsikt att ta fil kand examen och sökt till spärrad utbildning efter 

huruvida man trodde att det skulle bli svårt eller lätt att klara stu

dierna vid universitet/högskola. 

Tabell 26 Svårt Lätt 

Avsikt ta fil 
kand examen Nej 10 15 

Ja 68 65 

Vet inte 22 20 

Summa 100 100 

(n) 267 69 

Tabell 27 

Sökt till spärrad 
utbildning Nej 82 73 

Ja 18 27 

Summa 100 100 

(n) 256 67 

C Sökt till spärrad utbildning efter avsikt att ta fil kand examen 

Tabell 28 Nej Ja Vet inte 

Sökt till spärrad 
utbildning Nej 85 79 75 

Ja 15 21 25 

Summa 100 100 100 

(n) 39 294 104 
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Dikotomiseringar och sammanslagningar av indikatorvärden 

Indikator 1 Värdet "Efter gymnasiet är en sammanslagning av "När jag 

fick avgångsbetyg från gymnasiet (motsvarande)" och "Strax 

innan inskrivningen vid universitetet/högskolan". 

Indikator 2 Värdet "Mycket" är en sammanslagning av värdena "Mycket" 

och "Ganska mycket", värdet "Litet" är en sammanslagning av 

värdena "Inte särskilt mycket" och "Inte alls". Beteckningen 

"Litet" är kanske inte välfunnen, men dikotomiseringen är 

motiverad av den gräns prefixet "inte" sätter. 

Indikator 3 Värdet "Yrkesmotiv" är en sammanslagning av värdena "Enbart 

yrkesmotiv" och "Yrkesmotiv plus andra motiv". Frågan var 

öppen (dvs ej prekodad av oss) och sammanslagningen motiveras 

av att kunna särskilja dem som utan styrning av oss öppet 

angav yrkesutbildning som skäl (eller något skäl) för jäm

förelse med antingen samtliga övriga motiv eller enbart deå 

som uppgav rent ämnesintresse som skäl. 

Indikator 4 Värdet "Säker" är en sammanslagning av värdena "Mycket säker" 

och "Ganska säker", värdet "Osäker" är en sammanslagning av 

värdena "Ganska osäker" och ,:Mycket osäker". Dikotomiseringen 

är i detta fall naturlig. 

Indikator 5 Sammanslagningen av värdena "Inte alls viktigt" och "Inte 

särskilt viktigt" är dels motiverad av det mycket låga an

tal (4 ind) 30W uppgav "Inte alls viktigt" dels prefixet 

"inte". En sammanslagning av värdena "Ganska viktigt" och 

"Mycket viktigt" skulle ha inneburit att viktiga skillnader 

dolts eftersom det är mellan dessa båda kategorier som de 

avgörande skillnaderna finns. 

Indikator 6 Värdet "Svårt" en en sammanslagning av värdena "Mycket svårt" 

och "Ganska svårt", värdet "Lätt" är en sammanslagning av 

värdena "Ganska lätt" och "Mycket lätt". Dikotomiseringen 

är naturlig. 

Indikator 7 Ingen sammanslagning. 

Indikator 8 Ingen sammanslagning. 
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Bilaga nr 2 

Studieerfarenheter vid universitet och högskola: samvariationer mellan 

indikatorer på studieerfarenheter vid universitet och högskola efter ett 

respektive tve års studier. 

Indikatorer 

Indikatorerna presenteras med den formulering som användes i frågeformulä

ren vid panelomgång två respektive tre (våren 71 respektive 72). Frågorna 

inleddes med en huvudrubrik som också presenteras. 

Efter ett års studier: 

"Om Du tänker på de erfarenheter Du nu har av studierna efter nästan ett 

helt läsår vid universitet/högskola 

1) Tycker Du att det har varit lätt eller svårt att klara studier na vid 

universitet/högskola detta läsår? 

2) Sr Du nöjd eller missnöjd med Dina studieresultat detta läsår? 

3) Har Du ångrat att Du började läsa vid universitet/högskola? 

Efter två års studier: 

"Om Du tänker på de erfarenheter Du nu har av studierna efter Ditt andra 

år vid universitet/högskola 

4) Tycker Du att det har varit lätt eller svårt att klara studierna vid 

universitet/högskola detta läsår? 

5) Är Du nöjd eller missnöjd med Dina studieresultat detta läsår? 

6) Tycker Du att det gått bättre eller sämre för Dig i Dina studier 

detta läsår om Du jämför med första läsåret? 

7) Har Du ångrat att Du började läsa vid universitet/högskola?" 

Samvariationen mellan indikatorerna är linjär varför dikotomisering skett 

i naturliga snittpunkter (se nedan). Samvariationerna presenteras därför 

också bara en väg. När det gäller den tänkta 'kausala ordningen' råder 

inget problem i fråga om de tre indikatorer som hänför sig till första 

respektive de indikatorer som hänför sig till det andra mättillfället. 

När det gäller den 'kausala ordningen' i övrigt kan man anta att den ser 

ut så här: först studiesvårigheter, sedan missnöje med studieresultat och 

slutligen ånger att man börjat läsa, varför presentationsordningen får 

följa detta mönster. 
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Resultat 

A De som tyckte att det var lätt att klara studierna första året 

a) var mindre missnöjda med studieresultaten första året ( 1) 
b) ångrade sig mindre ofta efter första studieåret ( 2) 
c) upplevde att det var lättare andra året ( 3) 
d) var mindre missnöjda med studieresultaten efter andra året ( «+) 
e) tyckte oftare att det hade gått lika bra båda åren och ( 5) 
f) ångrade sig mindre ofta efter andra året än dem som tyckte att( 6) 

det hade varit svårt att klara studierna första året 

B De som var nöjda med studieresultaten efter första året 

a) ångrade sig mindre ofta efter första året ( 7) 
b) upplevde att det var lättare andra året ( 8) 
c) var mindre missnöjda med studieresultaten efter andra året ( 9) 

d) tyckte oftare att det hade gått lika bra båda åren och (10) 

e) ångrade sig mindre ofta efter andra året än dem som var miss- (11) 

nöjda med studieresultaten 

C De som inte ångrade att de hade börjat läsa efter första studie

året 

a) upplevde att det var lättare andra året (12) 

b) v&i? mindre missnöjda med studieresultaten ef:er andra året (13) 

c) tyckte oftare att det hade gått lika bra båda åren och (1H) 

d) ångrade sig mindre ofta efter andra året än dem som ångrade (15) 

att de hade börjat läsa efter första studieåret 

D De som tyckte att det var lätt att klara studierna andra året 

a) var mindre missnöjda med studieresultaten efter andra året (16) 

b) tyckte oftare att det hade gått lika bra båda åren och (17) 

c) ångrade sig mindre ofta efter andra året än dem som tyckte (18) 

att det hade varit svårt att klara studierna andra studieåret 

E De som var nöjda med studieresultaten andra året 

a) tyckte oftare att det hade gått lika bra båda åren och (19) 

b) ångrade sig mindre ofta efter andra året än dem som var miss- (20) 

nöjda med studieresultaten andra året 
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F De som ansåg att det hade gått lika bra båda åren ångrade sig (21) 

minst ofta efter andra året, därefter de som ansåg att de hade 

bättre studieresultat andra året. De som ansåg att de hade bättre 

studieresultat första året ångrar sig alltså oftast efter andra 

året. 

Tabeller 

A Studieerfarenheter vid universitet/högskola efter huruvida man tyckte 

att det var lätt eller svårt att klara studierna första läsåret. Re

lativa frekvenser. 

Tabell 1 Lätt Svårt 

Nöjd/missnöjd med 
studieresultaten 
första året Missnöjd 

Nöjd 

Vet inte 

Summa 

(n) 

7 

92 

1 

100 

358 

33 

67 

0 

100 

206 

Tabell 2 

Ånger/ej ånger 
efter första året 

Ej ånger 

Ånger 

Vet inte 

Summa 

(n) 

82 

15 

3 

100 

359 

65 

30 

4 

99 

205 

Tabell 3 

Lätt/svårt 
andra året Lätt 

Svårt 

Vet inte 

Summa 

(n) 

80 

16 

3 

99 

326 

38 

53 

9 

100 

177 
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Tabell 4 Lätt Svårt 

Nöjd/missnöjd med 
studieresultaten 
andra året Missnöjd 13 28 

Nöjd 86 65 

Vet inte 1 7 

Summa 100 100 

(n) 326 175 

Tabell 5 

Vilket år studie
resultaten var 
bättre Första året 17 19 

Lika båda åren 46 30 

Andra året 33 42 

Vet inte 4 9 

Summa 100 100 

(n) 322 170 

Tabell 6 

Anger/ej ånger 
efter andra året Ej ånger 78 65 

Anger 20 31 

Vet inte 2 4 

Summa 100 100 

(n) 328 184 

B Studieerfarenheter vid universitet/högskola efter huruvida man var 

nöjd eller missnöjd med studieresultaten första året. Relativa frekvenser. 

Tabell 7 Missnöjd Nöjd 

Anger/ej ånger 
efter första året Ej ånger 49 81 

Anger 45 17 

Vet inte 6 3 

Summa 100 101 

(n) 96 482 
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Tabell 8 Missnöjd Nöjd 

Lätt/svårt 
andra året Lätt 

Svårt 

Vet inte 

Summa 

(n) 

21 

60 

19 

100 

77 

72 

23 

5 

100 

437 

Tabell 9 

Nöjd/missnöjd med 
studieresultaten 
andra året Missnöjd 54 

Nöjd 36 

Vet inte 10 

Summa 100 

(n) 80 

12 

86 

3 

101 

432 

Tabell 10 

Vilket år studie
resultaten var 
bättre Första året 24 

Lika båda åren 17 

Andra året 

Vet inte 

Summa 

(n) 

47 

12 

100 

75 

17 

44 

34 

5 

100 

427 

Tabell 11 

Ånger/ej ånger 
efter andra året Ej ånger 

Anger 

Vet inte 

Summa 

(n) 

52 

43 

5 

100 

83 

77 

21 

2 

100 

440 
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C Studieerfarenheter vid universitet/högskola efter huruvida man ångrat 

eller inte ångrat att man börjat läsa vid universitet/högskola efter 

ett års studier. Relativa frekvenser. 

Tabell 12 

Lätt/svårt 
andra året Lätt 

Svårt 

Vet inte 

Summa 

(n) 

Ej ånger 

70 

25 

5 

100 

397 

Anger 

46 

40 

14 

100 

106 

Tabell 13 

Nöjd/missnöjd med 
studieresultaten 
andra året Missnöjd 

Nöjd 

Vet inte 

Summa 

(n) 

15 

83 

3 

101 

395 

30 

61 

8 

99 

106 

Tabell 14 

Vilket år studie
resultaten var 
bättre Första året 17 

Lika båda åren 44 

Andra året 

Vet inte 

Stimma 

(n) 

34 

5 

100 

390 

20 

24 

46 

11 

101 

100 

Tabell 15 

Änger/ej ånger 
efter andra året Ej ånger 

Anger 

Vet inte 

Summa 

(n) 

80 

18 

2 

100 

403 

45 

50 

5 

100 

108 
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D Studieerfarenheter vid universitet/högskola efter huruvida man tyckte 

att det var lätt eller svårt att klara studierna andra året. Relativa 

frekvenser. 

Tabell 16 

Nöjd/missnöjd med 
studieresultaten 
andra året Missnöjd 

Nöjd 

Vet inte 

Summa 

(n) 

Lätt 

4 

95 

1 

100 

331 

Svart 

46 

51 

3 

100 

148 

Tabell 17 

Vilket år studie
resultaten var 
bättre Första året 9 

Lika båda åren 50 

Andra året 

Vet inte 

Summa 

(n) 

39 

2 

100 

323 

39 

22 

36 

3 

100 

147 

Tabell 18 

Ånger/ej ånger 
efter andra året Ej ånger 

Anger 

Vet inte 

Summa 

(n) 

82 

17 

2 

101 

336 

58 

38 

4 

100 

149 

E Studieerfarenheter vid universitet/högskola efter huruvida man var 

nöjd eller missnöjd med studieresultaten andra året. Relativa 

frekvenser. 

Dc; i.tra r ortsxa aret 5 / 

Lika båda åren 16 

y 

47 
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Tabell 19 Missnöjd Nöjd 

Vilket år studie
resultaten var 
bättre Första året 57 

Lika båda åren 16 

Andra året 

Vet inte 

Siomma 

(n) 

18 

9 

100 

93 

9 

47 

41 

2 

99 

393 

Tabell 20 

Ånger/ej ånger 
efter andra året Ej ånger 

Anger 

Vet inte 

Summa 

(n) 

47 

48 

4 

99 

95 

80 

18 

2 

100 

404 

F Huruvida man ångrar eller inte ångrar att man börjat läsa vid uni

versitet/högskola efter andra studieåret efter vilket år studierna 

gått bättre. Relativa frekvenser. 

Tabell 21 

Anger/ej ånger 
efter andra året Ej ånger 

Anger 

Vet inte 

Summa 

(n) 

Första 
året 

60 

36 

3 

99 

91 

Lika båda 
aren 

80 

18 

2 

100 

202 

Andra 
året 

74 

23 

3 

100 

184 

Dikotomiseringar och sammanslagningar av indikatorvärden 

Indikator 1 och 4 Värdena "mycket lätt" och 'ganska lätt" har fått 

bilda värdet "lätt" medan värdena 'ganska svårt" 

och "mycket svårt" fått bilda värdet "svårt". 
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Indikator 2 och 5 Värdena "mycket missnöjd" och "ganska missnöjd" har 

fått bilda värdet "missnöjd" medan värdena "ganska 

nöjd" och "mycket nöjd" fått bilda värdet "nöjd". 

Indikator 3 och 7 Värdena "nej , inte alls" och "nej , kanske inte" har 

fått bilda värdet "ej ånger" medan värdena "ja, kanske" 

och "ja, säkert" fått bilda värdet "ånger". 

Indikator 6 Värdena "mycket sämre" och "något sämre" har fått bilda 

värdet "bättre första året", värdet "varken bättre eller 

sämre" har kallats "lika båda åren" medan värdena 

"något bättre" och ';mycket bättre" har fått bilda 

värdet "bättre andra året". (Se för övrigt frågans 

formulering ovan). 


