
 
Institutionen för samhällsvetenskap 
Hösten 2004 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Vem studerar vidare efter gymnasiet? 
 

– En uppföljningsstudie inom projektet Hållbar rekrytering 
 

 
 
 
 
 
 

Författad av 
Carolina Nilsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Förord 
 
 
Nu när uppföljningsstudien, del 2a, inom projektet Hållbar rekrytering är färdigt vill jag rikta 
ett varmt tack till följande personer som hjälpt mig under projektets gång. 
 
Ett hjärtligt tack vill jag ge till mina intervjupersoner som tog sig tid under sina första 
studieveckor, att bidra med intressant information om hur det är att vara nybörjarstudent vid 
Växjö universitet. 
 
Ett stort tack till min projektledare Eva Fasth som under hela hösten bistått med värdefulla 
synpunkter, vilket har lett utvecklingen av uppföljningsstudien till vad den blivit. 
  
En person som står mig varmt om hjärtat och har gett mig upplyftande kommentarer och 
uppmuntran under hela projektettiden är Daniel Larsson. Tack för att Du tog Dig tid att 
korrekturläsa studien!  
 
Till sist, men absolut inte minst, vill jag tacka Ida Johansson (projektgenomförare av Hållbar 
rekrytering del 1) som i ett tidigt skede gav mig tips och råd samt ovärderligt material.  
 
 
 
Växjö, januari 2005 
 
Carolina Nilsson 
 

 



Sammanfattning 
 
Sveriges befolkning har börjat studera och vidareutbilda sig alltmer och i och med det har 
antalet nybörjarstudenter ökat för varje år som går (HSV, Årsrapport 2004). En del av dessa 
nybörjare kommer vi att möta i denna rapport.  
 
Projektet Hållbar rekrytering är indelat i tre delar och denna studie berör sista delen (2a): 
 

1. Samverkan med tre gymnasieskolor (Johansson 2004) 
2. Stöd och uppföljningsinsatser för nybörjare vid några utvalda program 
2a. Uppföljning av gymnasister som sökte till Växjö universitet  

 
De tre gymnasieskolorna som medverkade i projektet var Alvesta gymnasium, 
Kungsmadskolan i Växjö och Uppvidinge gymnasieskola. Uppföljningsstudiens syfte var att 
utreda om Växjö universitet lyckades utveckla en hållbar rekrytering främst bland de 
studenter som kom från studieovana miljöer utifrån de tre gymnasieskolorna. Från dessa tre 
gymnasieskolor var det 278 gymnasister som ingick i undersökningen och det var endast 12 
personer som började studera vid Växjö universitet höstterminen 2004. För att gymnasister 
skall uppmärksamma universitetsstudier ytterligare bör Växjö universitet profilera sig ännu 
starkare mot gymnasieskolorna. Rapporten tar fram varför dessa 12 före detta gymnasister 
började studera vid Växjö universitet. Den kommer också att beröra varför vissa gymnasister 
ansökte till Växjö universitet men sedan tackade nej till sin utbildningsplats.  
 
Syftet med projektet Hållbar rekrytering är att försöka utveckla en hållbar och ökad 
rekrytering av studerande från studieovana miljöer till Växjö universitet.  Målet med projektet 
är att få dessa studenter att inte enbart påbörja sina studier utan också att fullfölja dem och 
därmed få ut en examen.  
 
 
 



Innehållsförteckning 
 
1. Inledning..................................................................................................... 4 
 1.1 Arbetslöshet eller studier – Vilken väg skall ungdomarna välja? .....................5 
 1.2 Syfte och frågeställningar ......................................................................................5 
 1.3 Disposition ...............................................................................................................6 
 
2. Resultat och diskussion............................................................................. 7 
 2.1 Bakgrund.................................................................................................................7 
 2.2 Ansökningar till Växjö universitet........................................................................8 
  2.2.1 Reserverna och inställda kurser ........................................................................8 
 2.3 Studier vid Växjö universitet.................................................................................10 
  2.3.1 Byte av program eller kurs................................................................................12 
  2.3.2 Avbrottsstudenterna ..........................................................................................14 
 2.4 Nej-tackarna ...........................................................................................................15 
 2.5 De sökandes sociala bakgrund och dess framtid .................................................16 
 2.6 Attityden inför universitetsstudier........................................................................18 
 2.7 Förkärlek till Växjö och dess universitet..............................................................21 
 
3. Avslutande reflektioner ............................................................................ 23 
 3.1 Kurser......................................................................................................................23 
 3.2 Gymnasiet – Universitetet .....................................................................................23 
 3.3 Framtidsutsikter .....................................................................................................26 
 3.4 Hur gick höstterminen 2004? ................................................................................27 
 
Källförteckning.............................................................................................. 28 
 
Appendix 1 – Metod ..................................................................................... 30 
 Genomförandet av uppföljningsprojektet.......................................................................30 
 Intervjuer ........................................................................................................................30 
 Telefonintervjuer ............................................................................................................30 
 
Tabeller 
Tabell 1: Gymnasieskola, kön och program (antal) ............................................................7 
Tabell 2: Antal gymnasister som ansökte till ett program/en kurs vid  
                Växjö universitet .................................................................................................8 
Tabell 3: Antal gymnasister som började studera på ett program/kurs vid 
                Växjö universitet HT04.......................................................................................10 
Tabell 4: Antal gymnasister som tackade nej till sin utbildningsplats vid  
                Växjö universitet .................................................................................................15 
 
Bilagor  
Bilaga 1: En beskrivning av projektet Hållbar rekrytering 
Bilaga 2: Intervjufrågor 
Bilaga 3: Telefonintervjufrågor  



1. Inledning  
 
Projektet Hållbar rekrytering innefattar tre olika delar: 
 

1. Samverkan med tre gymnasieskolor1 (Johansson 2004) 
2. Stöd och uppföljningsinsatser för nybörjare vid några utvalda program2 
2a. Uppföljning av gymnasister som sökte till Växjö universitet 

 
Huvudsyftet med projektet har varit att åstadkomma en hållbar och ökad rekrytering av 
studerande från studieovana miljöer till Växjö universitet. Tanken med projektet har varit att 
de studenter som börjar studera vid Växjö universitet inte enbart skall påbörja sina studier 
utan även fullfölja dem (se bilaga 1). Syftet med delprojekt 1 var att undersöka hur Växjö 
universitet kan skapa en hållbar rekrytering av studenter som kommer från studieovana 
miljöer (Johansson 2004). Intentionen med delprojekt 2a har varit att undersöka hur många av 
gymnasisterna som valde att studera vid Växjö universitet och varför.  
 
Sveriges befolkning har börjat studera och vidareutbilda sig alltmer. Antalet nybörjarstudenter 
ökar för vart år som går och läsåret 2002/03 var den högsta noteringen någonsin. I hela landet 
började 83 300 personer studera på en grundutbildning vid en högskola eller ett universitet3 
(HSV, Årsrapport 2004). Utan att tidigare ha haft en koppling till universitetsstudier, sökte 
111 300 personer till universitet hösten 2004. I jämförelse med höstterminen (HT) 2003 är det 
en ökning med 4 procent. Orsaken till ökningen bland nybörjarstudenter är att antalet 19-
åringar har ökat från 20 700 hösten 2003 till 22 800 hösten 2004, vilket är en ökning med 
cirka 10 procent (HSV, UF 46 SM 0401, 2004). 
 
Ansökningar till universitetsutbildningar har under de senaste sju åren minskat markant bland 
19-åringarna. Hösten 1997 var det 29,7 procent som sökte till en universitetsutbildning och 
hösten 2004 var det endast 21,2 procent. Under HT-04 har det dock skett en återhämtning av 
sökande till universitetsutbildningar (HSV, UF 46 SM 0401, 2004).  
 
Läsåret 2003/04 planerade 60 procent av avgångseleverna från gymnasieskolorna att börja 
läsa på universitet inom de tre närmaste åren. Intresset för att vidareutbilda sig var högre 
bland kvinnorna (69 procent) än bland männen (52 procent) (SCB, UF 36 SM 0401, 2004). I 
förhållande till övriga åldersgrupper som inte har studerat på universitet innan, har 19-
åringarna ökat från 19 (2003) till 21 procent (2004) (HSV, UF 46 SM 0401, 2004).  
 
Även om antagningen av 19-åringar till universitetsutbildningar generellt har ökat, har 
medelåldern bland nybörjarstudenter vid Växjö universitet stigit med två år sedan år 2001 och 
idag är genomsnittsåldern 29 år (Eriksson 2004).  
 
 

                                                 
1 Gymnasieskolorna var Kungsmadskolan, Alvesta gymnasium och Uppvidinge gymnasieskola.  
2 Delprojekt två är i skrivande stund under uppbyggnad.  
3 För att underlätta läsningen, väljer jag att enbart skriva universitet istället för både högskola och universitet. 
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1.1 Arbetslöshet eller studier – vilken väg skall ungdomarna välja?  
Enligt den demografiska utvecklingen kommer ungdomar att bli en bristvara i framtiden. Ett 
välplanerat drag från arbetsgivarnas sida borde vara att redan idag rekrytera ung arbetskraft, 
men så är inte fallet. Arbetsgivarna kan välja mellan oerfaren och erfaren arbetskraft och då 
styr inte den långsiktiga planeringen i organisationen längre. Istället styr kostnaderna över att 
anställa en oprövad ungdom jämförelsevis med att anställa en vuxen med arbetslivs- och/eller 
yrkeserfarenheter. Detta tankesätt kan vara en bidragande orsak till att ungdomsarbetslösheten 
i Sverige har varit högre än de vuxnas arbetslöshet. På grund av svårigheten för ungdomar att 
få arbete väljer allt fler ungdomar att börja studera på universitetsnivå. Universitetsvärlden 
kan vara en inkörsport till arbetslivet. De som är osäkra på om de vill börja studera direkt 
efter gymnasiet väljer ofta en fristående kurs på halvfart för att på så vis kunna prova på hur 
det är att gå på ett universitet. Studier på halvfart medför att studenten kan arbeta extra på 
helger och parallellt söka efter ett heltidsarbete, om valet inte blir att studera på heltid 
nästkommande termin. Detta är inget ovanligt scenario för dagens ungdomar, speciellt inte för 
de personer som precis har lämnat gymnasiet (Schröder ur FAS 2001). 
 
Genom ökad konkurrens på arbetsmarknaden och på grund av att den tekniska utvecklingen 
har gått framåt blir arbetslivet alltmer kunskapsintensivt. Därför krävs det en allt högre 
utbildning idag för att kunna få ett arbete. Många olika sociala skäl influerar individens 
vägval efter gymnasiet (Schröder ur FAS 2001). Vilken utbildning och bakgrund som 
föräldrarna har antas påverka barnen huruvida de läser vidare till en högre utbildning eller ej. 
Strävan i det moderna svenska välfärdssamhället har varit att utjämna klyftorna. Idealet har 
varit social jämlikhet och rättvisa för alla individer. Hjälpmedel på vägen har bland annat varit 
allmänna studiemedel och fler utbildningsplatser vid universiteten (Ulfsdotter Eriksson ur 
Oscarsson 2002). Kvinnorna har haft en stadig frammarsch inom den högre utbildningen och 
speciellt unga kvinnor. De unga kvinnorna har idag en högre utbildningsnivå än unga män 
(Schröder ur FAS 2001).  
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med rapporten är att utreda om Växjö universitet lyckades utveckla en hållbar 
rekrytering, främst bland de studenter som kom från studieovana miljöer utifrån de tre 
gymnasieskolorna. Frågeställningarna är följande: 
 

• Hur många, från de tre gymnasieskolorna, valde att söka till ett program eller en 
fristående kurs vid Växjö universitet? 

 
• Vilka valde att börja studera vid Växjö universitet? 

 
• Hur många av gymnasisterna tackade nej eller blev inte antagna på grund av för 

många sökande på den aktuella utbildningen? 
 

• Varför söker sig avgångselever till Växjö universitetet direkt efter avslutade 
gymnasiestudier?   
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1.3 Disposition  
 
Första kapitlet bestod av vilket syfte projektet Hållbar rekrytering har samt syftet till denna 
uppföljningsstudie och dess frågeställningar. En presentation av antalet nybörjarstudenter vid 
Sveriges universitet har gjorts, från hur det såg ut för några år sedan till hur det ser ut idag. 
Därefter kom en kort skildring av varför universitetsstudier kan vara ett alternativ för dagens 
ungdomar.  
 
Kapitel två tar upp de före detta gymnasisternas bakgrund, vilken skola de gick på samt vilket 
program de läste. Därefter beskrivs vilka som ansökte till Växjö universitet, vilka som 
hamnade på reservplats och en redogörelse av de inställda kurserna som drabbade vissa 
personer. Sedan följer vilka som började studera vid Växjö universitet, bytte program/kurs 
och hur många avbrottsstudenterna var. Stycket därefter omnämns de personer som kom in på 
sitt förstahandsval vid ett program eller en kurs, men ändå tackade nej till utbildningsplatsen. 
Därnäst berörs de sökandes sociala bakgrund och nybörjarstudenternas framtid samt hur 
attityden är bland dem angående universitetsstudier. Många av nybörjarstudenterna valde 
enbart Växjö universitet och därför handlar nästkommande del om förkärleken till Växjö. 
 
Tredje och sista kapitlet innehåller avslutande reflektioner som omnämner inställda kurser, 
hur nybörjarstudenterna ser på gymnasiet kontra universitetet och hur de ställer sig till 
framtiden. Den allra sista delen i uppföljningsstudien berör hur höstterminen 2004 vid Växjö 
universitet gick, vilka som tog poäng och vilka som inte gjorde det.  
 
Metodkapitlet står som ett enskilt appendix, där jag beskriver hur genomförandet av 
uppföljningsstudien gick till.  
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2. Resultat och diskussion   
 
Syftet med att genomföra intervjuer med såväl de studenter som påbörjat sina studier som de 
personer som tackade nej till sin utbildningsplats eller kom på reservplats, var att skapa en 
bild av hur de hade resonerat sig fram till sitt beslut. För att lättare kunna följa med i 
resultatdiskussionen har jag angett fiktiva namn på de avgångselever som jag genomförde 
personliga intervjuer med.  
 
 
2.1 Bakgrund 
För att få en bild av hur många gymnasister som ingick i studien från de tre skolorna, Alvesta 
gymnasium, Kungsmadskolan i Växjö och Uppvidinge gymnasieskola, visas i tabell 1 
könsfördelningen mellan yrkes- och studieförberedande program vid respektive skola.4  
 
 

Tabell 1 
Gymnasieskola, kön och program (antal) 

 
Tjej Kille Totalt Alvesta 

gymnasium 
 

26 20 46 Studieförberedande 
38 40 78 Yrkesförberedande 
64 60 124 Totalpopulationen 

 
Tjej Kille Totalt Kungsmadskolan 

i Växjö 
 

28 25 53 Studieförberedande 
31 24 55 Yrkesförberedande 
59 49 108 Totalpopulationen 

 
Tjej Kille Totalt Uppvidinge 

gymnasieskola5 
 

18 28 46 Avgångsåret 2004 
18 28 46 Totalpopulationen 

  
 
 
Den sammanlagda populationen vid de tre gymnasieskolorna bestod av 278 gymnasister.  

                                                 
4 Enligt klasslistorna från läsåret 2003/04. 
5 Klasslistan från Uppvidinge gymnasieskola var ej indelad efter program, endast antalet elever som gick på 
skolan under läsåret 2003/04. Därför finns det inga uppgifter som bekräftar hur många av eleverna som har gått 
studieförberedande eller yrkesförberedande program.  
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2.2 Ansökningar till Växjö universitet 
Från de tre gymnasieskolorna, med tillsammans 278 gymnasister, har knappt 11 procent 
ansökt till ett program eller en kurs vid Växjö universitet HT-04.  
 
 

Tabell 2 
Antal gymnasister som ansökte till ett program/en kurs vid Växjö universitet 

 
Tjej  

(N=64) 
Kille  
(N=60) 

Totalt Alvesta gymnasium 

    
2 1 3 Studieförberedande 
1 0 1 Yrkesförberedande 
3 1 4 Totalpopulationen (N=124) 

 
Tjej 

(N=59) 
Kille  
(N=49) 

Totalt Kungsmadskolan i Växjö 

    
11 4 15 Studieförberedande 
5 1 6 Yrkesförberedande 
16 5 21 Totalpopulationen (N=108) 

 
Tjej 

(N=28) 
Kille  
(N=28) 

Totalt Uppvidinge gymnasieskola 

    
3 2 5 Avgångs året 2004 
3 2 5 Totalpopulationen (N=46) 

 
 
 
På Alvesta gymnasium var det tre procent, Kungsmadskolan 20 procent och Uppvidinge 
gymnasieskola var det 11 procent av gymnasisterna som ansökte till Växjö universitet. 
 
 
2.2.1 Reserverna och inställda kurser 
Av dessa 30 personer har fyra kommit på reservplats, vilket beror på för låga betyg. 
Reserverna var Anna, Lisa, Anton och Kalle, samtliga hade gått på Kungsmadskolan i Växjö. 
Anna och Anton har studerat på ett yrkesförberedande program, Lisa och Kalle på ett 
studieförberedande program. 
 
Anna hade sökt engelska, allmän kurs 1-20 (reservplats 17) och Anton hade sökt rörlig 
bild/digital video 10 poäng (reservplats 16). Idag är dessa två arbetslösa, men intresserade av 
att läsa till våren. Anton ska ansöka till samma kurs igen, men inför vårterminen (VT) 2005 
ska han även ansöka till andra universitet runt om i landet. Däremot vill Anna bara läsa vid 
Växjö universitet och hon ämnar ansöka till engelska allmän kurs igen.  
 
Lisa hade sökt två olika program och en fristående kurs. Hon hade sökt 
utbildningsprogrammet för sjuksköterskeexamen (reserv 66), röntgensjuksköterske-
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programmet (reserv 31) och politologi allmän kurs 1-206 (reserv 31). Idag läser hon upp sitt 
betyg i engelska på Komvux och hon skall återigen söka till sjuksköterskeprogrammet. Hon 
har inte tänkt studera någon annanstans än vid Växjö universitet. Kalle hade ansökt till 
lärarprogrammet.7 Idag är han heltidsstudent på Komvux och går en tvåårig yrkesutbildning. 
Efter att han gått klart den utbildningen och provat på arbetslivet, kan han tänka sig att söka 
till Växjö universitet igen. Sammanfattningsvis studerar inte någon av reserverna vid Växjö 
universitet, men samtliga är intresserade av att göra det senare i livet. 
 
Två av de 30 gymnasisterna har inte haft möjlighet att börja studera vid Växjö universitet på 
grund av inställda kurser. Det rör sig om två tjejer från ett studieförberedande program, Eva 
från Alvesta gymnasium och Birgitta från Kungsmadskolan i Växjö. Eva hade sökt juridik 
och genusvetenskap 1-20 poäng och Birgitta hade sökt politologi allmän kurs 1-20 poäng. 
Dessa tjejer hade inte sökt några andra kurser inför terminsstarten (Antagningsenheten 2004). 
 
Idag är Eva timanställd på ett företag och ska ånyo söka inför vårterminen. Först och främst 
har hon tänkt söka till Folkhögskolan i Tranås och om hon inte kommer in där skall hon söka 
fristående kurser vid Växjö universitet. Birgitta läser idag engelska B på Komvux och har 
också en praktikplats vid en myndighet i Växjö. Även hon vill börja studera till våren 2005, 
men är lite osäker på exakt vad hon ska välja. Hon var väldigt besviken och ledsen för att 
politologikursen ställdes in och ska därmed inte söka politologi till våren. Ett program som 
hon ämnar söka till är socionomprogrammet, men hon vill först boka in en tid med berörd 
studievägledare vid Växjö universitet för att få hjälp och råd.  
 
 

                                                 
6 Politologi allmän kurs 1-20 blev inställd för alla studenter som har sökt till fristående kurser 
(Antagningsenheten 2004) 
7 Fanns inget exakt reservplatsnummer på honom i Ladok, men under telefonintervjun framkom att han var 
väldigt långt bak på reservlistan, 2004-09-28  
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2.3 Studier vid Växjö universitet 
Nedan redovisas vilka som har börjat studera, vilka som ville byta program eller kurs samt 
vilka som hoppade av från sin studieplats. 
 

Tabell 3 
Antal gymnasister som började studera på ett program/kurs vid Växjö universitet HT04 

 
Tjej  

(N=64) 
Kille  
(N=60) 

Totalt Alvesta gymnasium 

    
1 0 1 Studieförberedande 
0 0 0 Yrkesförberedande 
1 0 1 Totalpopulationen (N=124) 

 
Tjej  

(N=59) 
Kille  
(N=49) 

Totalt Kungsmadskolan i Växjö 

    
6 1 7 Studieförberedande 
1 0 1 Yrkesförberedande 
7 1 8 Totalpopulationen (N=108) 

 
Tjej  

(N=18) 
Kille  
(N=28) 

Totalt Uppvidinge gymnasieskola 

    
2 1 3 Avgångs året 2004 
2 1 3 Totalpopulationen (N=46) 

 
 
 
Av de ursprungligen 30 sökande har endast 12 börjat studera vid Växjö universitet. Av dessa 
12 har jag intervjuat 11. Att det inte blev 12 intervjuer beror på att en student aldrig dök upp 
vid intervjutillfället och har därefter inte kunnat nås.  
 
Sex av dessa 12, har påbörjat ett program och de resterande sex har börjat studera på olika 
kurser.  
 

• Lotta (studieförberedande program, Alvesta gymnasium) började studera 
Ingenjörsutbildning i byggteknik med inriktning: bygg- och anläggningsteknik. 

 
• Ella (studieförberedande program, Kungsmadskolan) beslöt sig för att börja 

Naturvetenskapligt basår.  
 

• Camilla (studieförberedande program, Kungsmadskolan) valde att studera på 
Enterprising and Business Development (EBD). 

 
• Micael (studieförberedande program, Kungsmadskolan) inledde sina 

universitetsstudier på Lärarutbildningen med inriktning SO. 
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• Karin (Uppvidinge gymnasieskola) påbörjade sina studier på programmet för 
Samhällsanalys och Välfärdsutveckling. 

 
• Jörgen (Uppvidinge gymnasieskola) bestämde sig för att studera på Programmet för 

kulturledare. 
 
Nybörjarstudenterna från de fristående kurserna: 
 

• Emma och Malin (studieförberedande program, Kungsmadskolan) inledde sina studier 
på Handelsrättslig översiktskurs 1-10. 

 
• Sandra (studieförberedande program, Kungsmadskolan) valde studera Historia allmän 

kurs 1-20. 
 

• Angelica (studieförberedande program, Kungsmadskolan) började studera 
Arbetsmarknadsteknik med personaladministration 1-20. 

 
• Petra (yrkesförberedande program, Kungsmadskolan) beslöt sig för att börja studera 

Socialt arbete – Kunskapsfält och profession 20 poäng.  
 

• Helena (Uppvidinge gymnasieskola) påbörjade sina studier på Litteratur och 
existentiella frågor 10 poäng och Hälsopedagogik 10 poäng. 

 
 
Sammanlagt är det mindre än en procent av de 124 avgångselever på Alvesta gymnasium som 
har börjat studera vid Växjö universitet. Kungsmadskolan bestod av 108 gymnasister och 
därav har sju procent valt att studera vid Växjö universitet. På Uppvidinge gymnasieskola har 
knappt sju procent av de 46 avgångseleverna påbörjat sina studier vid Växjö universitet.  
 
I Hållbar rekrytering (Johanssons 2004) fick de dåvarande gymnasisterna fylla i en enkät där 
en av frågorna var ”Vad prioriterar du när du väljer universitet eller högskola?”. 
Gymnasisternas förstahandsval var ”att utbildningen är bra där”, vilket de ansåg vara det 
viktigaste valet vid ett lärosäte. Andra- och tredjehandsvalet var ”att studentlivet är bra där” 
och ”att det är lätt att få bostad på orten”. Enligt rapporten Växjöstudenterna och deras 
universitet (Eriksson m.fl. 2002) menade studenter från Kronobergs län att det var viktigt att 
det ”finns billiga bostäder”, ”universitet har ett bra rykte” och att ”universitet ligger nära 
hemorten”. Motiven till att börja vid Växjö universitet stämmer väl överens med 
nybörjarstudenterna. Deras tyngsta argument för att påbörja studier vid Växjö universitet har 
varit att det är nytt och bra, ligger nära hemorten samt att vederbörande slipper flytta hemifrån 
och ta studielån. Dock var det inte många som nämnde någonting om själva 
utbildningsalternativen vid universitetet. 
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2.3.1 Byte av program eller kurs 
Vad är det som gör att studenten hoppar av ett program eller en kurs efter cirka två veckor? 
Hinner personen skaffa sig en uppfattning om vad utbildningen egentligen handlar om? Av de 
12 studenter som började studera vid Växjö universitet bytte Petra och Helena från en kurs till 
en annan och Emma valde att byta från ett program till en kurs. Dessa tre studenter bytte 
program/kurs trots att de hade kommit in på sitt förstahandsval.  
 
Emma bytte efter två veckor från programmet Enterprising and Business Development till 
Handelsrättslig översiktskurs 1-10. Hon kände att programmet i sig var bra, men ändå inte 
som hon hade tänkt sig och det kändes inte riktigt rätt. Därför valde hon att hoppa av och ”ge 
platsen åt någon annan person”. Hon kände sig mer säker på avhoppet från programmet när 
hon fick beskedet att hon hade kommit in på den kurs hon läser idag.  
 
Idag känner hon att beslutet är helt rätt och trivs på kursen, vilket kan bero på att hon kände 
för att läsa en kurs som hon tror sig ”ha nytta av senare i livet”. Hennes studiemål är att börja 
på ett ekonomiprogram, men samtidigt vill hon bättra på sina framtida arbetsutsikter genom 
att börja studera någonting som ”garanterar ett arbete”.  
 

”Marknadsföring hade varit kul, men sen gäller det att vara 
realistisk, eftersom det inte går så bra för ekonomer idag. Det 
känner jag, då det är så många företag som läggs ner. Det var 
därför jag kände för att backa och inte hoppa på EBD i år.”8 

 
Studenten vill ha en slags försäkran om att utbildningen garanterar ett arbete efter avlagd 
examen. Citatet ovan är ett exempel på att personer hoppar av från ett program på grund av att 
de inte tror att det finns några ”bra” arbetsutsikter efter programmets slut. Arbetsmarknadens 
efterfrågan styr på så sätt gymnasisternas val av utbildningsprogram.  
 
Petra började studera Sociologi allmän kurs 1-20, men tyckte att det var alldeles för svårt och 
bytte över till Socialt arbete – Kunskapsfält och profession 20 poäng. Från början ville hon 
studera på socionomprogrammet, men kom inte in (reservplats 46). Kursen som hon idag 
studerar är den första 20 poängskursen som studenterna på socionomprogrammet läser. När 
hon fick reda på att hon hade kommit in på kursen socialt arbete valde hon att hoppa av från 
sociologikursen. Hennes mål är att komma in på socionomprogrammet. Nackdelen med att 
komma in på en kurs i efterhand och i synnerhet när kursen tillhör ett program där alla känner 
alla, är att det kan bli svårare att komma in i gruppen eftersom det då redan finns en etablerad 
samhörighet.  
 

”Eftersom jag inte läser på programmet, är det svårt att komma i 
kontakt med dem som går på programmet. Eftersom de har haft två 
veckors nollning tillsammans och lärt känna varandra rätt så väl. 
Det är väl en nackdel att man som kursare inte är med i gänget.”9 

 
Det är vanligt att kursare saknar vi-känslan. Vid varje ny kursstart finns det en ny grupp 
studenter och efter att den fristående kursen är avklarad existerar inte den studentgruppen 

                                                 
8 Intervju med Emma, 2004-09-24. 
9 Intervju med Petra, 2004-09-20. 
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längre. Därefter påbörjar studenten förmodligen en ny kurs och träffar nya studenter eller 
börjar studera på ett program för att där försöka finna vi-känslan. 
 
Helena började studera Hälsopedagogik 10 poäng och Nybörjare i franska 10 poäng. Redan 
efter några föreläsningar hoppade hon av franskan på grund av att hon ansåg att den var för 
svår. Hon började istället studera Litteratur och existentiella frågor. Hennes ursprungliga 
ansökningsmål inför HT-04 var att börja studera på socionomprogrammet, men hon kom inte 
in (reservplats 12). Tanken är att söka programmet igen, VT-05.  
 

”Franskan var helt omöjlig att förstå. Läraren tog inte hänsyn alls 
till att man inte hade läst franska innan, även om det var en 
nybörjarkurs. Han pratade franska hela tiden och jag fattade 
ingenting. Jag tyckte verkligen att den föreläsningen var hemsk.”10 

 
Enligt Hållbar rekrytering (Johansson 2004) ansåg 91 procent av gymnasisterna från ett 
studieförberedande program och 82 procent av eleverna från ett yrkesförberedande program 
att steget till universitetet är stort eller ganska stort. En uppfattning som även delades av 
nybörjarestudenterna. En del av intervjupersonerna visste inte riktigt vad som krävdes av dem 
vid terminsstarten. I Växjöstudenternas och deras universitet (Eriksson m.fl. 2002) 
framkommer det att främst de yngre studenterna och de som kommer från studieovana miljöer 
känner sig osäkra vid studiestarten.  
 
Helena kände också att kursen i litteratur var svår, men ändå mer begriplig än franskan, 
medan hälsopedagogiken kändes bäst och mest behaglig att gå på.  
 

”Första föreläsningen i litteratur var också jättesvår. Det var också 
en lärare som pratade konstigt och snabbt hela tiden. Däremot var 
hälsopedagogiken jättebra och sen har klassen en väldigt bra 
sammanhållning. Första gången hade vi lite lekar så att vi skulle 
lära känna varandra, vilket jag tycker är jättebra. Eftersom det bara 
är en kurs är det ändå viktigt att lära känna varandra så att man inte 
blir helt själv.”11 

 
Vid starten på nybörjarkurser12 upplevde en del av studenterna att läraren tog för givet att alla 
visste vad vederbörande föreläste om. Nybörjarstudenterna ansåg att förläsarna borde ta mer 
hänsyn, vara mer tydlig och pedagogisk i sitt utlärande vid en nybörjarkurs. 
 
 

                                                 
10 Intervju med Helena, 2004-09-23. 
11 Ibid 
12 Nybörjarkurs är lika med en utbildningskurs som antingen är på 1-5 poäng, 1-10 poäng eller 1-20 poäng. 
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2.3.2 Avbrottsstudenterna  
Utöver de 12 studenter som började studera vid Växjö universitet HT-04 var det ytterliggare 
tre som påbörjade sina studier. De studerade cirka två veckor vid en kurs eller ett program och 
valde sedan att hoppa av.13 Avbrottsstudenterna Rachel och Björn är uppvuxna i en 
studieovan miljö och de har läst vid ett studieförberedande program på Kungsmadskolan i 
Växjö. Den tredje avbrottsstudenten, Sara, har vuxit upp i en studievan miljö och läste på 
Uppvidinge gymnasieskola.  
 
Sara hoppade av efter två veckor på den fristående kursen Socialt arbete – Kunskap och 
profession 20 poäng på grund av att hon kände att kursen inte var något för henne. Idag är hon 
arbetslös och är intresserad av att studera någonting i framtiden, utan att exakt veta vad hon 
vill studera eller vad hon vill arbeta med.  
 
Rachel hoppade av från den fristående kursen Nationalekonomi, allmän kurs 1-20. Efter en 
veckas studier märkte hon att kursen inte var vad hon tänkte sig. Idag är hon arbetslös, men är 
i framtiden intresserad av att studera inom ämnet ekonomi. 
 
Björn hoppade av från programmet Enterprising and Business Development. Han ansåg att 
lektionerna var oförståeliga och att ”det fanns en viss osäkerhet hos lärarna” samt ”att lärarna 
inte visste vad som komma skulle under terminens gång”. Han upplevde att det blev för 
mycket när han fick en handbok på ett visst antal sidor och allt skulle göras under 
höstterminen. Det slutliga som gjorde att han hoppade av var att motivationen ”inte var på 
topp, direkt efter gymnasiet” och valde därför en lite mer ”avslappnad kurs”, som han själv 
uttryckte det. De kurser han var intresserad av att läsa vid Växjö universitet hade redan blivit 
fyllda med andra studenter och därför studerar han idag företagsekonomi, 20 poäng, som 
fristående kurs vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) i Ronneby.  
 
Sammanfattningsvis upplevde avhopparna att programmet/kursen inte var som de förväntat 
sig. De ansåg även att förläsningarna var svåra att förstå. För att få studenter från studieovana 
miljöer att känna sig väl till mods vid universitetet är det viktigt att de första veckorna är 
välplanerade av program- och kursansvariga. Det är de första dagarna som är viktigast för 
valet att fortsätta studera eller inte. Introduktionen, bemötande och mottagande är viktiga 
faktum, liksom nybörjarstudentens studiemotivation.  
 

                                                 
13 Avhopparna redovisas inte i tabell 3. 

 14



2.4 Nej-tackarna  
Vad är det som får vissa personer att titta i utbildningskatalogen, fylla i ansökan till 
universitetet men sedan tacka nej till sin utbildningsplats?  
 

Tabell 4 
Antal gymnasister som tackade nej till sin utbildningsplats vid Växjö universitet  

 
Tjej  

(N=64) 
Kille  
(N=60) 

Totalt Alvesta gymnasium 

    
0 1 1 Studieförberedande 
1 0 1 Yrkesförberedande 
1 1 2 Totalpopulationen (N=124) 

 
Tjej  

(N=59) 
Kille  
(N=49) 

Totalt Kungsmadskolan i Växjö 

    
2 1 3 Studieförberedande 
3 0 3 Yrkesförberedande 
5 1 6 Totalpopulationen (N=108) 

 
Tjej  

(N=18) 
Kille  
(N=28) 

Totalt Uppvidinge gymnasieskola 

    
0 1 1 Avgångs året 2004 
0 1 1 Totalpopulationen (N=46) 

 
 
 
Av de 30 personer som sökte sig till Växjö universitet HT-04, var det nio stycken som tackade 
nej till sin utbildningsplats. Av dessa nio studerar endast en person på universitetsnivå idag. 
Vederbörande studerar numera vid Linköpings universitet och hade valt Växjö universitet 
som ett reservalternativ. De övriga åtta som tackade nej till sin utbildningsplats har idag 
följande sysselsättningar:  
 

• Arbetar heltid: 2  
• Arbetar deltid (timanställd): 4  
• Studerar på Komvux: 2  

 
Samtliga som valde att tacka nej till studier inför HT-04 ämnar att börja studera VT eller HT-
05. De flesta av dem som tackade nej till sin utbildningsplats hade enbart valt Växjö 
universitet som studieort. När ”nej-tackarna” låtit studietänkandet sjunka in och fått 
perspektiv på all information om högre studier ökade intresset för att flytta och lära känna en 
ny stad.  
 
Viljan att börja studera på socionomprogrammet står högst upp på önskelistan bland nej-
tackarna och även så är det hos en del av de 12 nybörjarstudenterna. En del av dem kommer 
att söka till programmet över hela Sverige för att få en chans att komma in. 
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”Jag ska börja studera till hösten 2005. Tänkte söka till 
socionomprogrammet och då ska jag söka över hela Sverige, 
för här i Växjö är det så höga intagningspoäng som krävs.” 14 
 

Medan andra vill stanna kvar och studera vid Växjö universitet: 
 

”Jag tänkte söka till socionomprogrammet nu till vårterminen, 
vill verkligen komma in här i Växjö. Nu när jag sökte dit var 
jag på reservplats 150. Men jag ska i alla fall söka igen, sen 
ska jag även söka fristående kurser.” 15 

 
Antalet sökande till socionomutbildningen i Sverige har under de senaste fem åren ökat från 
4900 till 6800, en ökning på 40 procent (HSV, UF 46 SM 0401, 2004). Vid Växjö universitet 
fanns det 50 utbildningsplatser HT-04 med 483 sökandepersoner, ett söktryck på 9,7 personer 
per utbildningsplats (http://nu-prod.hvs.se 2004-12-15). Av dessa 483 sökande hade 448 
programmet som förstahandsval. Den åldersgrupp som var mest representerad var kvinnor 
under 24 år (237 förstahandssökande) och det var endast 29 män under 24 år som hade 
socionomprogrammet som sitt förstahandsval (http://nu.hsv.se 2004-12-15). 
 
 
2.5 De sökandes sociala bakgrund och dess framtid 
Av de 30 som ansökte till Växjö universitet har jag intervjuat 29 om deras familjebakgrund.16 
Åtta av dessa har utländsk bakgrund och fyra kommer från studieovan hemmiljö. Tre av fyra 
från den studieovana miljön har börjat studera vid Växjö universitet, medan ingen av de 
övriga fyra som kommer från studievan miljö har börjat studera vid Växjö universitet.  
 
Av de resterande 21 kommer två tredjedelar från studieovan miljö och sex av dem studerar 
idag vid Växjö universitet. De återstående sju kommer från en studievan miljö och det är 
endast en av dessa som idag studerar vid Växjö universitet. 
 
Totalt sett kommer 18 av 29 personer (62 procent) från en studieovan hemmiljö och 11 av 29 
personer (38 procent) kommer från en studievan hemmiljö. Sett utifrån denna undersökning 
visar resultatet att Växjö universitet fått in fler ansökningar av personer från studieovana 
hemmiljöer än personer från studievana hemmiljöer. 
 
Av de 18 som kommer från en studieovan miljö är det 10 (55 procent) som idag studerar vid 
Växjö universitet, medan det endast är en universitetsstudent av de 11 som kommer från en 
studievan miljö. Utifrån denna grupp har Växjö universitet lyckats med rekryteringen av 
studerande från studieovana hemmiljöer, men kommer studenterna att stanna kvar och ta ut en 
examen? 
 
Åtta av de 11 nybörjarestudenterna17 kommer sannolikt att ta ut någon slags examen, medan 
de övriga tre har planer på att ta ut examen, men är lite mer osäkra. Dessa tre vill inte läsa alla 

                                                 
14 Telefonintervju med en före detta gymnasist från Kungsmadskolan i Växjö, 2004-09-28 
15 Telefonintervju med en före detta gymnasist från Alvesta gymnasium, 2004-09-27 
16 På grund av bortfallet som jag beskrev på sidan tio, kan jag endast uttala mig om de 29 intervjuade personerna. 
17 Totalt är det 12 studenter som har börjat studera vid Växjö universitet, men på grund av bortfallet som jag 
beskrev på sidan tio, kan jag enbart uttala mig om de 11 intervjuade nybörjarstudenterna. 
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åren på en gång. Vissa vill ta ett sabbatsår och andra vill börja arbeta och om de skulle få ett 
arbete nu hoppar de av utbildningen direkt, men kan tänka sig att börja studera igen efter 
några år.  
 
Karin som började studera på programmet för samhällsanalys och välfärdsutveckling 
uttrycker sina planer inför framtiden: 
 

”Jag vet inte om jag kommer att läsa alla fyra åren i ett streck. Jag kommer i 
alla fall att läsa denna termin och ta mina första 20 poäng. Sen till våren vill 
jag åka iväg och arbeta med något gällande internationella frågor eller 
någon slags volontärtjänst eller bo i någon slags värdfamilj och sedan komma 
tillbaka till programmet hösten 2005.”  

 
Liknande resonemang förs av Angelica som idag läser arbetsmarknadsteknik med 
personaladministration 1-20: 
 

”Jag vill verkligen plugga programmet för inredning och 
butikskommunikation, efter den här kursen. Sen å andra sidan är jag så 
intresserad av marknadsbranschen, reklambranschen. Det känner jag att det 
är någonting för mig. Men jag vet inte exakt om jag ska plugga vidare efter 
sommaren. Det beror på om jag hittar ett jobb, för jag vill jobba också, jag 
vill känna på det med.” 
 

Medan de studenter som absolut vill läsa alla åren i följd har ett helt annat synsätt. 
 

”Målet är att gå den här utbildningen och få ut en examen, för jag vill ha en 
bra utbildning med mig i bagaget. Jag vill inte bara ha en utbildning för att 
jag ska ha en utbildning, utan jag ska också kunna det som jag har studerat. 
Sen kommer det att kännas bra att jag kan någonting och att jag är duktig på 
det. För jag vill verkligen göra ett bra arbete inom mitt kommande yrke.”18 
 

Många av de åtta studenterna som, förmodligen, kommer att ta ut en examen vet väldigt väl 
vad som krävs av dem och de vet vad de vill. 
 

”Det är klart att jag vill ha en utbildning, jag tänker fortsätta att läsa tills jag 
kan få ett yrke utan problem. Jag tänker inte springa omkring efter gymnasiet 
och be och gapa om att få ett jobb som jag inte ens är utbildad till. Jag vill ha 
ut en examen helt enkelt!”19 
 
”Jag har tänkt läsa lärarprogrammet nu i ett streck och ta lärarexamen. Jag 
har i alla fall inte tänkt hoppa av.”20 
 
 

                                                 
18 Intervju med Camilla som studerar på programmet Enterprising and Business Development, 2004-09-23. 
19 Intervju med Helena som studerar fristående kurser, 2004-09-23. 
20 Intervju med Micael, studerar idag på lärarprogrammet, 2004-09-22. 
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2.6 Attityden inför universitetsstudier  
När intervjuerna var genomförda fann jag ett mönster beträffande inställningen till att börja 
studera på universitetsnivå. Bland många av dem som hade börjat studera har tankegången 
varit ”att det är bara till att ta tjuren vid hornen och studera vidare”. De anser att det inte har 
funnits några andra alternativ än att studera vidare direkt efter gymnasiet. Samtidigt har det 
funnits en ängslan hos personerna, ”om jag inte börjar studera direkt efter gymnasiet, så börjar 
jag aldrig studera”.   
 

”Jag kände inte för att börja jobba, för om jag hade gjort det så är jag inte 
säker på om jag skulle ha den disciplinen att komma tillbaka till studierna och 
då skulle det inte bli någonting av med det över huvudtaget.” 21 

 
Helena upplever att det inte finns någon annan utväg för ungdomar om de vill komma vidare i 
livet. 
 

”Jag anser att jag inte tjänar på att ta ett sabbatsår, då kan jag lika gärna 
läsa. För det är svårt att få jobb nu, utan erfarenhet går det knappt inte. Jag 
har pluggat ganska hårt nu och då är det bara till att köra på, så att man inte 
får det här mellanrummet och sen kan man inte fortsätta. Sedan kanske man 
inte riktigt kommer ihåg eller kanske inte vill börja studera igen när man väl 
börjar arbeta. Jag vill ha en ordentlig utbildning.” 

 
Andra hade en helt annan inställning. Många av de som ansökt till Växjö universitet gjorde 
det för att se hur de låg till. De ansåg också att det var bättre att söka en ”slappkurs” för att ha 
något att göra om dagarna än ingenting alls.  
 
Vilken attityd nybörjarstudenten har och hur vederbörande uppfattar introduktionen vid ett 
program kan skilja sig åt. De tre personer Emma, Camilla och Björn, gick i samma klass på 
ett studieförberedande program på Kungsmadskolan och samtliga valde att söka in till 
programmet Enterprising and Business Development. Alla tre valde Växjö universitet för att 
det var nära och bra. De kände att de ville bo kvar i Växjö och inte flytta hemifrån. Idag går 
endast Camilla kvar på EBD. Emma och Björn hoppade av efter cirka två veckor.  
 

”En sak som jag tycker var väldigt bra, var att vi fick en studiehandbok första 
dagen. Där var det ett schema för hela terminen, där det stod vilka böcker 
som vi skulle köpa och alla arbeten som ska göras och när de ska vara 
inlämnade. Den boken var väldigt bra. Det kändes att det var allvar nu när vi 
fick handboken, men samtidigt lite panik, men ändå skönt för här står det 
exakt vad vi ska göra.” 22 
 

                                                 
21 Intervju med Micael, studerar idag på lärarprogrammet, 2004-09-22. 
22 Camilla, 2004-09-23 
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Medan Björn tycker precis tvärtom: 
 

”Vi fick en handbok på tusen sidor och det skulle göras på en termin, då känd 
jag att det blev lite väl mycket. Orkade inte ta tag i det riktigt. Jag vill ju ta det 
lite lugnare nu, efter gymnasiet.” 
 

Den första veckan på ett program är det ofta nollning23 för att nybörjarstudenterna skall lära 
känna varandra. Nollningen kan uppfattas och upplevas på olika sätt beroende på hur öppen 
studenten är för sociala lekar etc. Vissa studenter tycker att det är jätteroligt medan andra 
tycker att det är mindre roligt. 
 

”Jag var med på nollningen någon dag, men det var inget som jag ville lägga 
energi på, jag tyckte det kändes mer förnedrande än roligt. Hade jag inte bott 
i Växjö hade jag säkert tyckt det var roligt och att lära känna folk. Men 
eftersom jag kommer härifrån, hade jag inget behov av att lära känna nya 
människor. Jag såg inget syfte med att ha nollning.” 24 

 
Samtidigt som Camilla uppfattade nollningen helt annorlunda:  
 

”Jag tyckte att det var väldigt kul med nollningen. Sen är klassen helt 
underbar och det tycker jag är jättepositivt. Det är så annorlunda från 
gymnasiet, då hade vi ingen sammanhållning. Här tycker jag att det var en 
väldigt stor skillnad, med nollning och allt. Här vill man verkligen att folk ska 
lära känna varandra. Redan första dagen sattes vi i grupper och de jobbade 
verkligen för att vi skulle lära känna varandra.” 

 
Ett bra fokus och en positiv attityd från början kan gör att studievalet känns lättare. Studier 
handlar mycket om studenternas egna inställningar. Om något inte känns bra är det alltid lätt 
att skylla på att läraren är konstig, föreläsningarna är svårförståeliga osv.  
 
Att vara student innebär inte att vederbörande endast skall studera utan det finns också ett 
socialt liv, ett studentliv. Hur upplevs studentlivet för en nybörjarstudent? Hur är det att ha 
både sina barndoms- och studiekamrater i samma stad? Det kan vara kluvet som 
nybörjarstudent att få allt att gå ihop. Camilla beskriver hur det är att försöka kombinera ihop 
studentlivet med sitt ”gamla liv”:  
 

”Jag har knappast pratat med mina gamla kompisar sedan jag började 
studera. Jag har ringt någon gång, men inte direkt umgåtts med dem. Det blir 
mest studiekamraterna här, för de ser jag ju varje dag. Sedan är det dem som 
jag festar med, man vill ju gå ut på campus, det är mycket roligare än att gå 
ut i stan. Jag tror att mina barndomskamrater har blivit lidande, faktiskt, 
tyvärr. Det kanske blir bättre när jag har kommit in i det mera här. Det är 
tråkigt nu, men samtidigt vet jag att jag har dem kvar. Det blir lite svårt att 
hinna med allt.” 

 

                                                 
23 Nollning är när de äldre studenterna, i regel andra års studenterna, anordnar olika lekar och tillställningar för 
de nyanlända studenterna.  
24 Emma som hoppade av från EBD och började studera handelsrättslig översikts kurs, 2004-09-24 
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Micael upplever ungefär samma problematik, att som student dras mellan två olika världar:  
 

”Det blir typ två världar att vara här med studiekamraterna och sedan med 
barndomskamraterna hemma. Man känner ju att man har mera samhörighet 
med de barndomskamraterna som har valt att plugga vidare än de som inte 
har valt att plugga. Man har inte riktigt samma referensramar längre, så att 
säga. Därför är det skönt att umgås med studiekamraterna, för de vet vad man 
pratar om. Men jag försöker koppla ihop det så gott det går” 

 
Skillnaden mellan att läsa ett program eller en kurs kan vara stor. På ett program är det ofta 
mer samhörighet och tid har lagts ner på att studenterna ska lära känna varandra, eftersom de 
ska studera ihop i några år. När studenterna läser kurser brukar det inte vara lika mycket 
samhörighet, vilket kan bero på att det inte finns några andraårsstudenter på kurserna som kan 
introducera nybörjarstudenterna in i studentlivet. Andra skäl kan vara att den studentgruppen 
som läser en kurs nu, inte läser tillsammans vid nästa kurstillfälle. Samhörighetsglappet 
mellan kurs och program beskrivs av Emma:  
 

”Även om man går en kurs tycker jag ändå att man ska lära känna sina 
kurskamrater. Jag tycker inte att vår lärare ens försöker med det. Det skulle 
hjälpa om man till exempel går ett varv i klassen och säger sitt namn och lite 
kort om vem man är. Det är ingen samhörighet alls, inte ens när det gäller 
grupparbete. Jag tycker att det kan kännas väldigt ensamt när man går dit. 
…//… Det är rätt mycket grupparbeten. Om jag hade varit ensam i den 
klassen, vilket jag hade varit ifall de personerna från högstadiet inte hade 
varit där, hade jag fått göra alltihop själv. Det är ingen som kontaktar någon, 
alla är ensamma, ingen hälsar på en i korridoren. Det är verkligen 
grupperat.”   

 
Allt är nytt som nybörjarstudent. En helt ny värld öppnar sig med nya vänner, nya 
studiekamrater, nya lärare och nybörjarstudenten kan känna sig lite osäker i den nya 
universitetsmiljön. Den naturliga processen när nybörjarstudenten kommer till sin första 
föreläsning och känner igen några personer blir att denne sätter sig ned vid dem. Därför blir 
det sociala behovet inte lika stort eller akut, att lära känna nya studiekamrater, eftersom de 
redan bildat sin lilla studiegrupp. De andra studiekamraterna kan i sin tur uppleva att deras 
studiegrupp är full och vill därför inte göra intrång.  
 
En annan upplevelse står Helena för, som till våren 2005 skall söka till socionomprogrammet. 
 

”Jag tror att det blir stor skillnad när jag sedan väljer att studera på ett 
program, för där har man ju nollning. Där vill de att man ska lära känna 
varandra, för vi ska ju ändå gå där i 3-4 år. Det måste finnas en grund för att 
det ska fungera.”  

 
Av de nybörjarstudenter som under hösten 2004 läser på en eller flera kurser kommer flertalet 
att söka till ett program våren 2005.  
 
Det behöver inte alltid vara positivt att studera på ett program. För att kunna skapa en god 
sammanhållning i studentgruppen måste alla gemensamt vara viliga att arbeta för det. Att hitta 
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en trivsam studiekamrat under sin universitetstid är betydelsefullt. Men när åldersskillnaden 
är stor kan det kännas komplicerat att finna en studiekamrat att ha något gemensamt med.  
 

”Det är inte många som jag har haft kontakt med, varken i klassen eller 
någon annanstans. De jag har kontakt med är några i min arbetsgrupp, fast 
de är så mycket äldre, jag är en av de yngsta i klassen. Jag har inte riktigt 
kommit in i det där studentlivet, känner jag. Men jag skulle verkligen vilja 
känna på det och komma in i studentsvängen. Ingen i klassen bor på campus 
eller i området, tyvärr, därför är det svårt att umgås med mina 
studiekamrater. Sedan har mina barndomskamrater flyttat härifrån och jag är 
en av de få som är kvar.” 25 
 

Det kan ibland upplevas svårt att som 19-åring sitta på föreläsningar eller genomföra ett 
grupparbete med studiekamrater som ofta är mycket äldre och har en helt annan 
livserfarenhet.  
 

”Många i min grupp är äldre, de har varit ute på arbetsmarknaden som 
snickare eller byggnadsarbetare och då vet de direkt vad läraren pratar om, 
medan jag som kommer direkt från gymnasiet inte vet lika mycket om alla 
interna termer.” 26 

  
Det finns för- och nackdelar med allt så även med åldersskillnaden, men vi kan också vända 
på det och se det från ett annat håll. De som kommer direkt från gymnasiet har de teoretiska 
kunskaperna färskt i minnet.  
 

 ”Jag tror att vi har en fördel vi som börjar plugga direkt efter gymnasiet, 
eftersom vi är då vana vid att sitta och lyssna på läraren. När vi hade 
föreläsning om marknadsföring så kände jag igen mig en del, för det hade jag 
läst på gymnasiet och det kändes bra.” 27 

 
 
2.7 Förkärlek till Växjö och dess universitet 
Bland avgångseleverna var de tre populäraste universiteten Göteborg, Växjö och Lund 
(Johansson 2004). Dock sökte flertalet av nybörjarstudenterna endast till Växjö universitet. 
Hur kom det sig att valet tillslut blev Växjö universitet? Hur kom de dåvarande gymnasisterna 
fram till att Växjö universitet har ett bra rykte? 
 
De tydligaste motiven för att stanna kvar på sin hemort har varit att vederbörande kommer 
från Växjö eller några mil utanför. De starkaste argumenten har varit att det är billigt och 
bekvämt att bo hemma och att studielån undvikes. Vissa skäl till att stanna kvar har också 
varit att den utbildning som personen vill gå bara fanns vid Växjö universitet. Samtliga 
intervjupersoner har poängterat att Växjö universitet har ett väldigt gott rykte. Därför anser 
många ”varför flytta och börja på ett annat universitet, när vi har ett universitet som är bland 
de bästa och fräschaste i Sverige just nu”. Samma argument hade de studenter som ingick i 

                                                 
25 Intervju med Lotta, studerar på ingenjörsutbildning i byggteknik med inriktning: bygg- och anläggningsteknik, 
2004-10-05. 
26 Ibid 
27 Camilla, 2004-09-23 
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Studentbarometern (Lundberg m.fl. 1999). Där var det 21 procent som hade valt Växjö i 
första hand med anledning av att universitetet har ett gott rykte. Därför valde 48 procent 
Växjö universitet på grund av att de bodde i Växjöregionen.  
 

”Om Växjö inte hade haft ett bra universitet, hade jag säkert flyttat någon 
annanstans. Men jag tror nog ändå att jag valde Växjö för att jag bor här. 
Växjö hade också bra rykte om sig när vi gick på gymnasiet. Sedan när vi var 
här på utbildningsmässan var allt jättebra. Alla pratade jättegott om Växjö. 
Det var många som var inne på att plugga här. Det var många som sa att 
Ekonomihögskolan här var den bästa som man kan gå. Jag hörde det från en 
kille när vi var i Göteborg och deras utbildningsmässa, han sa det: om du ska 
läsa ekonomi, gör det i Växjö. Jag har inte hört någonting negativt alls om 
universitetet.”28 
 

Universitetsinformationen som gymnasieeleverna fick under vårterminen 2004 har skett 
genom en rad olika kanaler. De två vanligaste och mest uppskattade informationskanalerna 
har varit studievägledaren på gymnasieskolorna och på utbildningsmässan (öppet hus) på 
universitetet. Tätt därefter kommer information om universitetsstudier från familj och vänner, 
Växjö universitets utbildningskatalog samt Internet. Det har även kommit ut 
studentambassadörer från Växjö universitet under VT-04 till gymnasieskolorna och pratat om 
hur det är att studera samt hur det är att vara student. De klasser och skolor som fick 
informationen var väldigt nöjda, men de som inte fick den var oerhört missnöjda att ingen 
kom till deras klass. Det som framkom under intervjuerna var att de gymnasister som gick på 
ett studieförberedande program fick information av studentambassadörerna, medan de 
gymnasister som gick på ett yrkesförberedande program inte fick någon information.  
 
 
 

                                                 
28 Camilla, 2004-09-23. 
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3. Avslutande reflektioner 
 
I denna uppföljningsstudie var det endast 12 personer, från tre olika gymnasieskolor med 
totalt 278 elever, som började studera vid Växjö universitet. För att kunna öka antalet 
nybörjarstudenter krävs vissa åtgärder, både när det gäller information till valet av 
universitetsutbildningar och goda introduktioner vid terminstart. Jag kommer i detta kapitel ge 
förslag på framtida förändringar angående universitetsinformationen till gymnasisterna.  
 
 
3.1 Kurser 
En intressant aspekt har varit att nästan hälften av de före detta gymnasisterna endast ansökte 
till ett program eller till en kurs vid Växjö universitet. En anledning till det kan vara att de 
inte hittade några andra kurser som de tyckte var intressanta eller att de sökte en kurs bara för 
att söka något och på så sätt vara sysselsätt under hösten 2004. En annan möjlighet till att bara 
hälften sökte en kurs kan vara att de tagit för lätt på antagningen vid Växjö universitet. Vissa 
trodde det skulle vara lättare att bli antagen än vad det egentligen var. Det är kanske just där 
som resurser ska finnas för de personer som vill ha hjälp med att hitta rätt program eller kurs. 
En fördel skulle vara om studentambassadörerna går igenom hur gymnasisterna skall fylla i 
ansökningsblanketten. Det är likaså angeläget att informatörerna poängterar vikten av att 
gymnasisterna söker mer än en kurs, inga garantier finns att få börja studera på sitt 
förstahandsval.  
 
Följden av att ansöka till en enda kurs kan bli som det blev för Birgitta som bara sökte 
politologi allmän kurs 1-20. Kursen blev sedan inställd på grund av att Växjö universitet inte 
tog in några fristående kursstudenter av den anledningen att programstudenterna hade förtur. 
Hon ville börja studera hösten 2004, men gör inte det idag. När jag utförde telefonintervjun 
med henne var hon besviken och upprörd över att ingen, varken studievägledaren eller någon 
person under utbildningsmässan vid Växjö universitet, hade sagt till henne att en kurs kunde 
bli inställd på grund av att programstudenter hade förtur. Hon anser att någon av 
informatörerna borde ha nämnt att detta kan hända vid ansökningar till vissa fristående kurser 
eller att det skulle ha stått i utbildningskatalogen. På vissa kurser har programstudenterna 
förtur viket framgår i utbildningskatalogen. Under fristående kurser står i finstilt ”ges i mån 
av plats på utbildningsprogram” (Utbildningskatalog HT-04). I utbildningskatalogen för HT-
04 stod ingenting om att politologi allmän kurs 1-20 kunde bli inställd för fristående 
kursstudenter.  
 
 
3.2 Gymnasiet – Universitetet  
Steget mellan gymnasiet och universitetet kan uppfattas olika från person till person. Vissa av 
studenterna tyckte inte det var någon skillnad medan andra studenter tyckte tvärtom. Den 
mest påtagliga skillnaden som framkom var att universitetsstudier också inbegriper eget 
ansvar. Dessa upplevelser av olikheter kan bero på vilket gymnasieprogram individen 
studerade vid samt vilken skola personen gick på. Vid ett studieförberedande program på 
Kungsmadskolan hade läraren under en viss tid gjort om lektionerna till 
”universitetsföreläsningar”. Eleverna hade då fått arbeta med olika projekt i grupper för att de 
skulle få en försmak och förbereda sig inför högre studier. Petra beskriver olikheterna av 
studier på gymnasie- och universitetsnivå:  
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”Jag tycker inte att det är så stor skillnad mellan gymnasiet och universitetet, 
mycket av det beror på att jag är van vid att arbeta själv. Jag känner att jag 
har lärt mig det och det är bra tycker jag. Det tror jag att många på 
gymnasiet har missat, att ta eget ansvar. Jag tror att gymnasiet missar det 
genom att de inte lär ut det till eleverna att studera genom eget ansvar. För 
under gymnasiet lärde jag mig att lyssna och anteckna samtidigt och skriva 
ihop ett arbete. För det märker jag nu, när jag har kommit hit här att jag har 
lärt mig en hel del från gymnasiet, om jag jämför mig med andra som kommer 
direkt från gymnasiet.” 

 
För att kunna nå målet, att fler personer från studieovana miljöer skall söka sig till 
universitetsvärlden, är det en fördel om Växjö universitetet redan första året på gymnasiet 
visar upp sig. På vissa gymnasieprogram får gymnasisten exempelvis inte den grundläggande 
behörighet som krävs för att kunna börja studera vid ett universitet. Många av de 
yrkesförberedande programmen ser ut så idag. Ett exempel är det yrkesförberedande 
programmet handels- och administrationsprogrammet, där eleverna varken läser engelska B 
eller matematik B. Dessa ämnen går att läsa om eleven själv vill. Det går då att välja de 
aktuella ämnena i kategorin ”valbara kurser 100 poäng” (www.kungsmadskolan.se 2004-10-
14), men alla är inte intresserade av att läsa språk eller en ”nyttokurs” när det finns möjlighet 
att läsa andra kurser som anses vara ”lättare”.  
 
Universitetet är en av många vägar och behöver inte vara den rätta för alla. Därför är det en 
fördel att det både finns teoretiska och icke teoretiska utbildningar på gymnasiet. Det skulle 
dock underlätta för eleverna om samtliga utbildningsprogram på gymnasiet har 
grundläggande behörighet. Eleven tänker antagligen inte på om gymnasieprogrammet har 
grundläggande behörighet eller ej när vederbörande går i nionde klass på högstadiet och skall 
välja in till gymnasiet.  
 
Ett förslag till hur Växjö universitet skall få gymnasisterna mer uppmärksammade på 
universitetsstudier är:  
 
Studentambassadör från Växjö universitet åker ut till gymnasieskolorna en gång per vårtermin 
under första och andra året. Tanken med att åka ut under första årets vårtermin är att alla nya 
intryck har sjunkit in och gymnasisterna har lärt känna varandra. Jag anser härvid att det 
skulle vara bra om studentambassadörerna kommer till gymnasieskolorna och pratar lite lätt 
om hur det är att studera på universitet samt hur det är att vara student. Vårterminen i årskurs 
två kommer studentambassadörerna till gymnasieskolorna igen och berättar om universitetet, 
men denna gång lite mer ingående om vad det innebär att vara student vid Växjö universitet 
och dess program/kurser. Under tredje och sista året vid gymnasiet kommer 
studentambassadörerna ut till gymnasisterna både höst- och vårtermin. Lika mycket energi 
skall läggas på höstterminen som på vårterminen. Tanken med att lägga lika mycket tid och 
energi på höstterminen är att gymnasisterna brukar ha mycket på dagordningen sista tiden 
innan de tar studenten. Till sist, under vårterminen, åker gymnasisterna som de brukar till 
Växjö universitet och går på utbildningsmässan. Detta evenemang borde vara obligatoriskt för 
alla gymnasister, även om det är personer som inte alls har planer eller vill studera vidare. Det 
kan ändå vara lärorikt att få besöka ett universitet och uppleva dess miljö. 
 
Genom att studentambassadörerna kontinuerligt kommer till gymnasieskolorna skapas ett 
medvetande hos gymnasisterna om vad som erbjuds efter gymnasietiden. Till följd av detta 
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medvetande uppmärksammas gymnasister från studieovana miljöer och ett intresse hos dem 
har förhoppningsvis väckts.  
 
Ovannämnda förslag växte fram efter det att jag genomfört de personliga intervjuerna. 
Därmed testade jag endast förslaget på de personer som jag gjorde telefonintervju med, för att 
höra hur de ställde sig till det. Reaktionerna var blandade, vissa tyckte det var jättebra medan 
andra var mer tveksamma. Här nedan kommer några reflektioner från de personer som ansåg 
att det skulle vara positivt att arbeta på detta sätt. 
 

”Jag tycker att det skulle vara bra om de kom de första veckorna i ettan på 
gymnasiet, för då vet man lite vad som finns att vänta en samt att man har valt 
rätt program på gymnasiet för att kunna komma in på det programmet som 
man har kanske tänkt sig på universitetet.”29 

 
”Ja, man fick ju väldigt mycket information i slutet av tredje året. Det skulle 
ha varit mycket bra om informationen blir lite mer utspridd över hela 
gymnasietiden och sen lite mer då sista året.”30 

 
”Man borde få mer information på hösten i trean så att man hinner bearbeta 
all information. Sedan kan det även vara vettigt att man kommer på 
vårterminen, andra året på gymnasiet.”31 

 
De personer som var lite mindre positiva till förslaget, ansåg följande. 
 

”Jag tycker att det räcker med den informationen som vi fick under sista året i 
gymnasiet, tycker inte att det behövs någon information under de första åren, 
eftersom det är så nytt med ny klass, ny skola, ny lärare och sånt.”32 

 
”Tycker inte att det behövs mer information under de första åren vid 
gymnasiet, det räcker med det som man får sista året.”33 

 
”Känns som det var lagom, behövs inte mer information, för min del. …//.. 
Om man vill finna information så får man söka själv efter den, tycker jag.”34 

 
De som var lite tveksamma till idén. 
 

”Det kan nog både vara bra och dåligt att komma redan första åren på 
gymnasiet, man har ju så mycket just då med att allt är nytt. Sen å andra sidan 
är det väldigt stressigt sista året och det blir mycket information på en och 
samma gång, men det är en intressant idé.”35 

 

                                                 
29 Telefonintervju med en kille från ett studieförberedande program på Kungsmadskolan i Växjö, 2004-09-28. 
30 Telefonintervju med en kille från Uppvidinge gymnasieskola, 2004-09-29. 
31 Telefonintervju med en tjej från ett yrkesförberedande program på Kungsmadskolan i Växjö, 2004-09-28. 
32 Telefonintervju med en tjej från ett studieförberedande program på Kungsmadskolan i Växjö, 2004-09-28. 
33 Ibid, en kille. 
34 Ibid, en tjej.  
35 Telefonintervju med en kille från ett yrkesförberedande program på Kungsmadskolan i Växjö, 2004-09-28. 
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”För min del kände jag att den informationen räckte. Men det kan vara bra 
för dem som inte har bestämt sig ännu, att det då kommer någon från 
universitetet en gång i ettan och tvåan.”36 
 
”Om man vill ha mer information så får man leta själv och fråga efter den. 
Jag vet inte om det behövs information under alla åren på gymnasiet. För min 
del räckte det under sista året, mycket för att min syster går på universitet och 
jag har hört mycket från henne om det.”37 

 
Personer som möjligtvis behöver universitetsinformation mer än andra är de som kanske 
söker minst. Därför är det viktigt för Växjö universitet att nå ut till alla personer, sökande eller 
icke sökande. Det är lika betydelsefullt att få studieinformation oavsett vilket program som 
gymnasisten går på. Om Växjö universitet vill att fler från studieovana miljöer skall börja 
studera, måste de satsa resurserna där de kanske behövs som mest; på de yrkesförberedande 
programmen. Alla gymnasieprogrammen har rätt att få lika mycket universitetsinformation. 
Varje avgångsklass vid gymnasiet borde få besök av studentambassadörer från Växjö 
universitet.  
 
Det negativa som framkom under intervjuerna var att studentambassadörer under vårterminen 
kommit alldeles för sent till gymnasieklasserna, efter att ansökan till VHS skulle vara 
inlämnad. Den mest attraktiva informationskanalen var utbildningsmässan som Växjö 
universitet anordnade. Det som gjorde att den blev populärast, enligt avgångseleverna, var att 
de fick ställa frågor och få svar direkt. På öppet hus kunde de även gå på olika föreläsningar 
om programmen och därmed få bättre inblick i vad utbildningen handlade om, vilket var 
väldigt uppskattat. 
 
 
3.3 Framtidsutsikter 
Många av de intervjuade studenterna ser ljust på framtiden, vilket till stora delar beror på att 
de flesta anser utbildning stärker deras arbetsmarknadsposition. Mer än hälften av de före 
detta gymnasisterna som började studera vid Växjö universitet HT-04, började på grund av att 
de vill ha ett ”riktigt” och ett ”bra” arbete i framtiden. Även om individen har utbildning, 
finns inga garantier om arbete efter examen. Däremot kan kanske personen ”slå ut” en annan 
som inte har utbildning, om de exempelvis söker samma arbete. Vissa studentgrupper tvingas 
flytta för att få ett arbete som är relaterat till utbildningen. Efter avslutade studier och i 
kombinationen med dagens arbetsmarknad samt studenternas livssituation skapas ett hinder 
för ett fortsatt liv i Kronoberg (Eriksson, 2004).  
 
För att få ett arbete som motsvarar utbildningen är i princip alla beredda att flytta på sig. 
Staden som toppar vid en eventuell arbetsförflyttning är Göteborg. Samtidigt anser många att 
om de får ett arbete i Växjö eller inom några mils radie kan de mer än väl tänkas bor kvar. Ett 
annat alternativ som vissa har nämnt är att, efter avslutade studier, vilja arbeta i en större stad 
än Växjö i ett par, tre år och därefter flytta hem igen och bilda familj. Erikssons (2004) studie 
påvisar att 43 procent av studenterna i åldersgruppen 19-24 år, som är uppvuxna i Kronoberg, 
vill stanna kvar och arbeta i länet. 
 

                                                 
36 Telefonintervju med en tjej från ett yrkesförberedande program på Kungsmadskolan i Växjö, 2004-09-27. 
37 Telefonintervju med en tjej från ett studieförberedande program på Kungsmadskolan i Växjö, 2004-09-27. 
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Flytta på sig eller inte flytta på sig har varit en stor diskussion inför studievalet och 
kommande arbete. De flesta är beredda att flytta för att få arbete, men de har inte varit lika 
beredda att flytta inför valet av sina studier. Det är många olika faktorer som påverkar detta 
val. Valet att bo kvar och studera på sin hemort har berott mycket på ekonomin samt att Växjö 
stad har ett universitet som är väl ansett. Med andra ord är det svårare att få ett arbete i Växjö 
än att komma in på dess universitet. Därmed har intervjugruppen redan mentalt förberett sig 
på att flytta för att få ett arbete som är utbildningsrelaterat.  
 
 
3.4 Hur gick höstterminen 2004? 
Nybörjarstudenternas första termin vid Växjö universitet har snart tagit slut. Under 
intervjuerna framkom att de flesta var väldigt angelägna om att ta sina första 20 poäng. Det är 
fortfarande någon vecka kvar till sista inrapporteringen av poäng, men de flesta av de första 
delkurserna är inrapporterade i Ladok38.  
 
Av de 12 nybörjarstudenterna är det åtta (67 procent) som har tagit 5 till 10 poäng. De 
återstående fyra nybörjarstudenterna (33 procent) har inte tagit några poäng, vilket kan ha 
olika förklaringar. Antingen är det en distanskurs som sträcker sig över två terminer eller är 
kursen på halvfart och då är det inte samma uppdelning av delkurser som på helfart. Det kan 
även vara så att eventuella poäng inte hunnit bli inrapporterade i Ladok.  
 

                                                 
38 Ladok är ett datasystem där alla studenter vid Växjö universitet finns med, gällande deras studiebehörighet. 
”Ladok står för Lokalt ADB-baserat studieDOKumentationssystem, är ett databaserat system för uppgifter om 
den studerande i den grundläggande utbildningen och i forskarutbildningen. LADOK ägs av konsortium som 
består av ca 35 högskolor och universitet”. Ur Eriksson, Lundberg, Olofsson, Växjöstudenterna och deras 
universitet, sid. 122 
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Appendix 1 – Metod    
   
Genomförandet av uppföljningsprojektet 
En projektbeskrivning skrivs, men det kan i vissa fall vara svår att gå från tanke till handling, 
vilket skedde med denna uppföljningsstudie inom projektet Hållbar rekrytering. För att få en 
mer korrekt bild av nybörjarstudenterna lade jag i samråd med Eva Fasth till ytterliggare ett 
delprojekt, (2a) Uppföljning av gymnasister som sökte till Växjö universitet.   
 
Uppföljningsstudien utredde hur många av de före detta gymnasisterna från Alvesta 
gymnasium, Kungsmadskolan i Växjö och Uppvidinge gymnasieskola som ansökt samt hur 
många det var som börjat studera vid Växjö universitet. För att få kännedom om varför vissa 
börjat studera och vissa inte tog jag kontakt med dem och genomförde intervjuer.  
 
För att kunna ta reda på vilka av de före detta gymnasisterna som ansökt till Växjö universitet 
HT-04 kontaktade jag de redan etablerade kontaktpersonerna vid varje berörd gymnasieskola. 
Av dem fick jag klasslistorna på de klasser som ingick i undersökningen i delprojekt 1. När 
jag fått tillgång till klasslistorna gick jag till antagningsenheten för att se vilka personnummer 
som stämde överens med Ladok. Av dessa 278 personer fann jag 30 stycken som sökt ett 
program eller en kurs vid Växjö universitet.  
 
 
Intervjuer 
För att uppnå syftet med denna uppföljningsstudie valde jag att göra personliga intervjuer 
endast med de individer som hade ansökt och börjat studera vid Växjö universitet. Från de 
ursprungliga 30 personerna var det 12 som börjat studera antingen heltid eller på halvfart. Av 
de 12 kunde jag intervjua 11. Den tolfte studenten kom aldrig till inbokat intervjutillfälle och 
var därefter ej anträffbar.  
 
Intervjuerna genomfördes i en stillsam kontorsmiljö på universitetsområdet, mellan den 16:e 
och 24:e september. En person kunde inte intervjuas förrän den 5:e oktober och var därmed 
den sista intervjun som utfördes. De personliga intervjuerna tog cirka 30 minuter att 
genomföra.  
 
 
Telefonintervjuer  
Jag genomförde telefonintervjuer med de personer som tackat nej till sin utbildningsplats samt 
de personer som kommit på reservplats. Det blev totalt 18 telefonintervjuer. 
Telefonintervjuerna genomfördes från 15:e september till 8:e oktober. Tanken från början var 
att försöka utföra alla telefonintervjuer under en veckas tid, men på grund av svårigheten att 
få tag i alla intervjupersoner fick jag försöka ringa vid olika tider under dagen. Därmed blev 
telefonintervjuernas tidsplanering förskjuten någon vecka. Telefonintervjuerna tog cirka 10 
minuter att genomföra. 
 
I en del av intervjuerna, dock mest under telefonintervjuerna, var det flera som frågade om 
olika kurser och program vid Växjö universitet. Frågorna kunde bland annat handla om hur 
studievägledare kontaktas samt vilken studievägledare som var knuten till respektive 
utbildningsprogram.  
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  Bilaga 1 
 
 

 

EN BESKRIVNING  
AV PROJEKTET  

 
"HÅLLBAR REKRYTERING" 

  
 

Projektledare: Malin Blom, Växjö universitet 

Syftet med projektet är att åstadkomma en hållbar och ökad rekrytering av 

studerande från studieovana miljöer till Växjö universitet. Projektet består 

av två delar: 

1)      Samverkan med tre gymnasieskolor och tre komvuxenheter   

2)      Stöd och uppföljningsinsatser för nybörjare vid några utvalda 

program 

Med hållbar rekrytering avser vi att de studenter som rekryteras till Växjö 

universitet inte enbart skall påbörja studier utan att de även skall fullfölja 

sina studier enligt deras initiala intentioner (examen alternativt mindre 

omfattande studier). Nyckelord för projekt 1 är: långsiktig motivation, 

intresse, förebilder (studerandemedverkan ), intensifierad vägledning och 

information för de grupper av studerande som är på väg till 

universitetsstudier samt för projekt 2: vägledning, stöd och bildandet av 

nätverk. 

 Rekryteringsläget  

I en debattartikel uttrycker universitetskanslern att 2/3 av ungdomarna från 

högre tjänstemannahem väljer naturvetenskaps- eller 

samhällsvetenskapsprogrammet i gymnasieskolan medan endast 1/3 av 

ungdomarna från arbetarhem gör detta val av program som förbereder till 

högre studier (DN debatt 17 dec 2002, Sigbrit Franke och Stig Forneng). 

Med andra ord är den sociala snedrekryteringen starkare vid övergången 

till gymnasieskolan än vid övergången till universitet/högskola. Andelen 

högskolenybörjare från arbetarhem har dock ökat från 20 procent till 26 

procent under den senaste tioårsperioden. Övergången till högre studier är 

även relaterat till betygsnivå, vilket tenderar att sortera bort ungdomar från 

mailto:Malin.Blom@adm.vxu.se
http://www.vxu.se/


arbetarklass dels för att de som grupp har lägre betyg men ännu viktigare 

att de vid samma betygsnivå som ungdomar från andra hemmiljöer i 

mindre utsträckning fortsätter till högre studier.(Statistiska meddelanden 

UF 20 SM 0202) 

De senaste uppgifterna från Högskoleverket (Statistik och analys 2003 01 

14) visar att Kronobergs län (51,1 procent totalt och 59,8 procent för 

kvinnorna) uppnått regeringens mål om att 50 procent av en årskull skall 

ha på börjat högskolestudier före 25 års ålder. En av förklaringarna till de 

höga övergångsfrekvenserna är sannolikt en svag arbetsmarknad. 

Övergången till universitetsstudier kan skärskådas ytterligare med 

avseende på regional och lokal rekrytering respektive rekrytering utifrån 

social bakgrund. Cirka 34 procent av nybörjarna vid Växjö universitet  

(under 34 års ålder, enligt NU-databasen, Högskoleverket) kom från 

Kronobergs län. Cirka 10 procent kom från Jönköpings respektive Skåne 

län. Växjö universitets marknadsandel var 54 procent från Kronobergs län 

som påbörjade högre studier. Marknadsandelen för Växjö universitet från 

kommunerna Alvesta och Uppvidinge (de kommuner vi har valt för vårt 

projekt, se nedan) var 50 procent respektive 58 procent. Marknadsandelen 

för Växjö universitet var för Blekinge län 11 procent (Karlshamn är vår 

tredje kommun). 15 procent av studenterna (hela populationen) vid Växjö 

universitet kom från Växjö kommun och 15 procent från övriga Kronobergs 

län (Eriksson, Lundberg, Olofsson, 2002). 

Andelen nybörjare (under 35 år 98/99, Statistiska meddelanden UF 20 SM 

0002)  från arbetarklass vid Växjö universitetet var 25 procent, vilket är en 

relativt hög andel för ett universitet med forskarutbildning. 17 procent av 

nybörjarna vid Växjö universitet hade föräldrar med en förgymnasial 

utbildning, vilket är en jämförelsevis hög andel och 23 procent hade 

föräldrar med en eftergymnasial utbildning 3 år eller längre, vilket är en låg 

andel relativt sett. 

Även efter det att studenterna kommit till universitetet sker en sortering 

delvis efter social bakgrund. Bland ungdomar vars föräldrar ingick i 

gruppen ”ej facklärda arbetare” hade 69 procent  avlagt examen alternativt 

hade minst 120 poäng efter 8 år, motsvarande andel för ungdomar från 

högre tjänstemannahem var 79 procent ( Statistik och analys, 

Högskoleverket , 2002 11 18). 



Val av kommuner 
Två av kommunerna är valda utifrån ett lokalt rekryteringsperspektiv då de 

är grannkommuner till Växjö kommun och den tredje kommunen 

Karlshamn kan belysa möjligheten av en ökad regional rekrytering. Vidare 

har vi fokuserat på att det i kommunerna skall föreligga en låg övergång till 

högre utbildning (en hög ”begåvningsreserv”). 

Våra tre kommuner är Alvesta, Uppvidinge och Karlshamn och de 

karaktäriseras av en negativ befolkningsutveckling under de tio senaste 

åren. Kommunernas andelar av personer i utbildning (alla kategorier över 

grundskola) ligger under riksgenomsnittet både för kvinnor och män 

(Karlshamn lika med riksgenomsnittet för män). Andelarna med 

folkskola/grundskola bland befolkningen ligger över riksgenomsnittet 

framför allt för männen i de två småländska kommunerna. Dessa tre 

kommuner har en lägre andel med eftergymnasial utbildning 3 år eller 

längre än riket (Årsbok för Sveriges kommuner 2002). 60 procent av alla 

20-åringar har en grundläggande behörighet att söka till universitet och 

högskolor. I Uppvidinge har endast 50 procent denna behörighet medan 

Alvesta och Karlshamn når upp till den riksgenomsnittliga nivån. 

Övergången till Komvux (inom fyra år) är 32 procent för männen och 

45procent för kvinnorna. Uppvidinge ligger klart under för männens del, 

medan kvinnorna i Alvesta har en lägre övergångsfrekvens. Karlshamn 

överstiger riksgenomsnittet för både män och kvinnor.  Övergången till 

högskola (inom 4 år) är 33 procent för männen och 44 procent för 

kvinnorna. Även i detta fall ligger Uppvidinge klart under för männens del 

(17 procent)  och Alvesta ligger klart under rikssnittet både för män och 

kvinnor (11 respektive 29 procent). Karlshamn når i stort sett upp till 

riksgenomsnittet. (Efter skolan, Skolverket, 2002) 

De tre aktuella kommunerna har gymnasier med ett stort utbud av såväl 

studieförberedande program som yrkesprogram. I samtliga kommuner 

finns dessutom komvuxenheter med ett brett utbud av program. I Alvesta 

är all vuxenutbildning kopplad till ett så kallat lärcenter med ett 

projektinriktat arbetssätt.  

Projekt 1: Samverkan med gymnasieskolor och Komvux 
Samverkan gäller såväl mellan lärare/vägledare vid universitet och 

gymnasium som mellan studerandegrupperna vid respektive 

utbildningsenhet. Vi avser även att etablera ett korsvist samarbete mellan 



lärare vid universitet och studerande vid gymnasium/komvux respektive 

mellan studerande vid universitet och lärare/vägledare vid 

gymnasium/komvux. Dessa lokala partnerskap skall på sikt leda fram till 

mer stabila samarbetsformer, vilket i sin tur kan leda fram till att 

universitetet formerar ett utbildningsutbud som attraherar nya grupper.  

1a. Genomförande av en enkätundersökning 

Undersökningen görs under hösten 2003 med de elever som påbörjat sista 

årets studier i gymnasieskolan i syfte att genomlysa deras planer på högre 

studier (studera hinder och möjligheter, exempelvis specifika elevkulturer 

vid olika program) komvuxstudier, arbete etc. Frågorna i enkäten utarbetas 

i samarbete med företrädare för gymnasieskolorna. Resultaten av 

undersökningarna kommer att användas i uppläggningen av delstudie 1 b 

nedan (varför projektbeskrivningen delvis skall ses som preliminär). 

1b. Genomförande av en informationsdag inklusive uppföljning 
och universitetsanknytning till samtliga elever i 
avgångsklasserna. 

Informationen ges dels av vägledare från universitetet och måhända än 

viktigare av studerande från universitetet. De skall ha gått på samma 

gymnasieskola och samma program (som informationsmottagaren) och 

skall komma från studieovana hem. Studenterna skall fungera som ett 

slags faddrar för sina respektive gymnasieklasser och för de studenter 

som kommer till Växjö under sin första termin. Matchningen inklusive 

uppföljningen är en viktig poäng med detta delprojekt. 

Fadderverksamheten begränsas till tio faddrar per gymnasieskola. 

Gymnasiets avgångsklasser kommer under tidig vårtermin (2004) att få en 

första inbjudan till att deltaga i ordinarie undervisning vid olika 

program/institutioner alltefter önskemål. De kommer då att få tillfälle till 

samtal med studenter under mer informella former och självklart tillgång till 

universitets/institutionernas vägledare. Denna universitetsanknytning 

utformas i samverkan med gymnasieskolan och upprepas ytterligare två 

gånger under vårtterminen 2004. Principiellt sett kommer samma upplägg 

att göras vid de tre komvuxenheterna. Fokus kommer här att läggas på 

elever som följer ett gymnasieprogram eller omvårdnadsprogram (det 

senare gäller Alvesta). Fadderverksamheten i de tre komvuxenheterna 

begränsas till fem faddrar.    



Vi kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt rekryteringen av studenter 

till samhällsvetenskapliga institutionens program och kurser, till 

Ekonomihögskolan samt Institutionen för industriella produktionssystem, 

eftersom vid dessa institutioner är andelen studenter från arbetarbakgrund 

som lägst vid Växjö universitet, 20 procent, 21 procent respektive 16 

procent ( Eriksson, Lundberg, Olofsson, 2002). 

Den under 1a nämnda enkätundersökningen genomförs i modifierad form i 

slutet av vårterminen i syfte att utröna huruvida de ovan nämnda 

åtgärderna fått någon effekt. Vi gör under hösten 2004 en ny uppföljning 

av samtliga gymnasieelever från vissa program. Vi har preliminärt valt ut 

följande program med skilda övergångsfrekvenser till högre studier. 

Program med hög övergångsfrekvens; Samhällsvetenskapsprogrammet 

(53 procent–71 procent beroende på inriktning), program med medelhög 

övergångsfrekvens: medieprogrammet (28 procent), låg 

övergångsfrekvens: omvårdnadsprogrammet (20 procent), barn och 

fritidsprogrammet (17 procent), energiprogrammet (13 procent) (Efter 

skolan, Skolverket).      

I delprojekten 1a och 1b kommer biträdande projektledaren att vara 

verksam. 

2. Utformning av olika modeller för introduktion och 
uppföljning av nybörjarstudenter samt genomförande av 
åtgärder 

Under tidig höst görs en kartläggning genom en enkät till samtliga 

program/ institutionsansvariga vid universitet. Utifrån kartläggningen 

utformas olika modeller som kommer att utgöra en grund för de 

försöksverksamheter som skall genomföras. De utarbetas i samarbete 

med ansvariga lärare/ vägledare och studerande. Projektet skall ge stöd, 

extra vägledning och hjälp till studenterna att bilda såväl sociala som 

akademiska nätverk i syfte att förhindra studieavbrott. Under våren 2004 

genomförs en ny omgång av stödverksamhet. 

Vi arbetar i projektet: 

Projektledare är Byrådirektör Malin Blom, planeringsenheten vid Växjö 

universitet. E-postadress: Malin.Blom@adm.vxu.se 

Biträdande projektledare är FD, universitetslektor i sociologi, Eva Fasth. 

mailto:Malin.Blom@adm.vxu.se


E-postadress: Eva.Fasth@soc.lu.se 

Prodekan (med särskilt ansvar för grundutbildningen) vid humanistisk/ 

samhällsvetenskaplig fakultet Elvi Richard kommer att aktivt medverka till 

att projektet genomförs.  

Kontaktpersoner vid Alvesta gymnasium är Rektor Anders 
Gustafsson och studie- och yrkesvägledare Monica Nordahl.  

Kontaktperson vid Komvux Alvesta är Mikael Falk.  

Kontaktperson i Uppvidinge är förvaltningschef Thomas Klüft (Barn- och 

ungdomsförvaltningen Uppvidinge) 

Kontaktperson vid Väggaskolan i Karlshamn är gymnasiechef Roger 

Klerestam 

Till projektet kommer att knytas en referensgrupp bestående av 

representanter för studenterna/studentkåren, vägledare och lärare vid 

Växjö universitet samt representanter för motsvarande kategorier från de 

tre gymnasieskolorna.  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 
 
1. Vilket program läste du på gymnasiet? (Frågan gäller Uppvidinge gymnasieskola)  
 
2. På vilket sätt kom du i kontakt med Växjö universitet innan du började studera?   
 
3. Vad var det som fick dig att börja studera direkt efter gymnasiet? 
 
4. Varför valde du att börja studera vid Växjö universitet?  
 
5. Vad var det som gjorde att du valde att studera på detta program/denna kurs?     

 (Intressant, hade vänner som valde samma kurs/program, populärt osv.) 
 
6. Sökte du till flera högskolor/universitet än Växjö universitet?  
 
7. Kom du in på ditt förstahandsval här vid Växjö universitet? (Om ja: Om vi säger att du 

inte hade kommit in på ditt förstahandsval, hade du ändå valt att studera vid Växjö 
universitet?) (Om nej: Kommer du att söka det programmet/den kursen nu till 
vårterminen?) 

 
8. Vad tycker du har varit positivt/negativ under den första månaden här vid Växjö 

universitet? (Föreläsningar, lärare, studiekamrater, bostäder) 
 
9. Hur upplever du att ditt sociala liv är som student? (Studentrollen, kontaktnät, nationer, 

utbildningsföreningar, bor hemma, flyttat hemifrån osv.)  
 
10. Hur ser din familjebakgrund ut? (Vad gör dina föräldrar/syskon? Vad arbetar de med?) 
 
11. Vad är målet med dina studier? (Examen) 
 
12. Hur tror du att dina arbetsutsikter ser ut? (Arbeta inom offentligt/privat) 
 
13. Hur ser du på din framtid? (Bor kvar eller flytta från Växjö osv.) 
 



Bilaga 3 

Telefonintervjufrågor 
 

1. På vilket sätt hade du hört talas om Växjö universitet?   
 
2. Vad fick dig att söka till Växjö universitet? 

 
3. Varför tackade du nej till de kurser/program som du hade valt vid Växjö universitet? 

(Om personen inte är på reservplats.)   
 

4. Sökte du till andra högskolor/universitet? (Om ja: vilka? Om nej: Varför inte?)  
 

5. Studerar du på någon annan ort idag? 
 

6. Hur ser din familjebakgrund ut? 
 

7. Vad är du sysselsatt med idag? (Om personen inte är student på heltid idag)  
 

8. Kan du tänka dig att påbörja universitetsstudier senare livet? (Om personen idag inte 
studerar.)  
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