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Uppdraget

det övergripande syftet med uppdraget till Uppsala universitet [är] att få mer 

kunskap om hur olika bakgrundsfaktorer påverkar individers livsval 

[gällande utbildning och arbete] i olika stadier i livet. 



Ytterligare motivering

• Tidigare studier

– Fokus på allfartsleden, det högskoleförberedande spåret

• Mindre fokus på: 

– alternativa vägar till högskolan

– annat än utbildning som förklarar senare val

– de som ännu ej antagits till högre utbildning



Tre delstudier

1. Statistisk analys av ungdomars och unga vuxnas utbildnings- och 

sysselsättningsstatus efter årskurs 9

2. Longitudinella statistiska analyser av utbildningsbanor

3. Statistisk analys av utbildningsplaner



Data

• Kohorter

– Delstudie 1: Årskurs 9 2000 (-2014)

– Delstudie 2: Stickprov av årskurs 9 år

– Delstudie 3: Avgick från gymnasiet åren 2013-2014

• Kombination av registerdata

– Kohorternas utbildning (Åk9, Gy, Komvux, Hreg, Fhsk, Yrkh) och 

yrkesaktivitet (LISA)

– Bakgrundsfaktorer



Logistiska regressionsmodeller

Variabel Antal kategorier Referenskategori

Kön 2 Män

Nationell bakgrund 4 Utrikes född

Kommungrupp 9 Landsbygdskommun m. besöksn

Behörig till gymnasiet 2 Nej

Familjeinkomst

Typ av gymnasieprogram 4 Yrkesprogram

Behörighet till högskolan 2 Nej

Genomsnittlig betygspoäng

Föräldrars utbildningsnivå 6 Förgymn. Utb <9 år

Föräldrars utbildningsområde 9 Allmän utbildning

Föräldrars yrke 10 Yrken med krav på kortare utb.

Yrkesställning 5 Personer utan kontrolluppg.



DELSTUDIE 1

Statistisk analys av ungdomars och unga vuxnas utbildnings- och 

sysselsättningsstatus efter årskurs 9



Andelen som befinner sig i utbildning 

avtar (naturligt) över tid



De flesta arbetar, oavsett om de 

befinner sig i utbildning eller ej

Högre utbildning 

och yrke

Annan utbildning

och yrke

Arbete



Heltidsstudier dominerar, men 

deltidsstudier ökar över tid



Vem satsar på vad? – Högre utbildning I

Av regressionsanalyserna framkommer att 

• Kvinnor

• Storstadsbor

• Födda utomlands med två utlandsfödda föräldrar

• Härstammande från ekonomiskt och utbildningsmässigt välbärgade hem, 

• Omfattande egna utbildningsmeriter (behörig till högre studier, 

högskoleförberedande program och höga gymnasiebetyg) 

hade störst sannolikhet att påbörja högre studier tidigt (inom fem år). 

Det är med andra ord en grupp kvinnor som har omfattande egna och 

nedärvda meriter. Noterbart är också att föräldrarnas utbildningsnivå har en 

starkare betydelse än deras inkomst. 



Vem satsar på vad? – Högre utbildning II

När tidsperspektivet för att påbörja högre studier ökar till 10, 15, 20 år

• Kvinnor (+)

• Härstammande från ekonomiskt och utbildningsmässigt välbärgade hem (-) 

• Omfattande egna utbildningsmeriter (behörig till högre studier, 

högskoleförberedande program och höga gymnasiebetyg) (-)

Det senare kan förstås utifrån att människor ofta söker sig till 

prestigeutbildningar när de är unga och de utbildningar de söker sig till i mer 

mogen ålder har sällan höga antagningskrav. 

Resultatet visar på något olika resultat beroende på hur övergång till högre 

studier mäts. 



Vem satsar på vad? – Komvux

Av regressionsanalyserna framkommer att 

• Kvinnor

• Svenskfödda

• Mer utbildningsmässiga, men mindre ekonomiska resurser i hemmet, 

• Mindre egna utbildningsmeriter (ej behörig till högre studier, ej 

högskoleförberedande program och låga gymnasiebetyg) 

hade störst sannolikhet att läsa på komvux. 

Komvux fungerar tydligt meritokratiskt, men ej socialt och önsmässigt

kompenserande. 



Vem satsar på vad? – Folkhögskola

Av regressionsanalyserna framkommer att 

• Kvinnor

• Föräldrarna har hög utbildningsnivå, en högre tjänstemannaposition och är 

utbildade inom humaniora och konst. 

• Däremot ger hög inkomst ingen ökad sannolikhet 

• Yrkesprogrammen ger lägre sannolikhet. 

• Betyg har ingen tydlig relation 

• Klar association med att inte vara behörig till högre studier. 

Sammanfattnings framstår folkhögskolestudier som viktigast för kvinnor 

från den kulturella medelklassen och för dem som saknar behörighet till 

högre studier. 



Vem satsar på vad? – Yrkeshögskola

Av regressionsanalyserna framkommer att 

• Kvinnor

• Stortstad

• Mindre ekonomiska och utbildningsmässiga resurser i hemmet, ofta 

yrkesutbildade föräldrar

• Mindre egna utbildningsmeriter och framför allt yrkesutbildning (ej behörig 

till högre studier, ej högskoleförberedande program och låga 

gymnasiebetyg) 

hade störst sannolikhet att läsa på yrkeshögskolan. 

Yrkeshögskolan fungerar som centralt för yrkesutbildade med 

arbetarbakgrund. 



Vem satsar på vad? – Alternativa vägar

Ett centralt resultat är att kvinnor är överrepresenterade på all tre former av 

studier. Det är särskilt intressant mot bakgrund av att kvinnor är mer 

framgångsrika i utbildningssystemet i stort (högre betyg i grundskola och 

gymnasieskolan, större andelar med behörighet till gymnasiet och högskolan 

med mera) och i betydligt högre grad går vidare till högre studier. 

Ett annat resultat är att det finns viss differentiering mellan de alternativa 

vägarna, yrkesbakgrund för yrkeshögskola, utbildningstunga grupper men 

med svaga egna meriter för komvux, och kulturellt orienterade grupper med 

mindre egna utbildningsmeriter för folkhögskola. 



DELSTUDIE 2

Longitudinella statistiska analyser av utbildningsbanor



Delstudiens upplägg

• Huvudsakligen stickprov i storleksordningen 20 000 från 2000-kohorten 

(beräkningsmässiga skäl)

• Två analyser:

– Utbildningsbanor (befinner sig i en viss utbildningstyp eller ej, vid givet 

tillfälle)

– Aktivitetsbanor (kan befinna sig både i utbildning eller på 

arbetsmarknaden)



Fördelning av utbildningstyper över tid



Tre kluster av utbildningsbanor

• Snabbare övergångar till högskolan

• Långsammare övergångar till högskolan

• Företrädesvis yrkesarbetande



Bakgrundsfaktorers samband med de 

tre klustren

• Snabbare övergång: kvinnor, högskoleförberedande utbildning, högre 

familjeinkomst, högre utbildning (föräldrar), chefs- och akademikeryrken 

(föräldrar)

• Långsammare övergång: kvinnor, högskoleförberedande, högre utbildning 

(föräldrar), akademikeryrken (föräldrar)

• Företrädesvis yrkesarbetande: män, ej högskoleförberedande, negativ 

effekt av chefs- och akademikeryrken (föräldrar)



Exempel: 

Utbildningstyper 

och 

genomsnittlig 

betygspoäng



Fördelning av aktivitetsstatusar över tid



Tre kluster av aktivitetsbanor

• Högskola och förvärvsarbete

• Huvudsakligen förvärvsarbetande

• Ej i registren (migrationer, dödsfall, …)



Bakgrundsfaktorernas samband med de 

tre klustren

• Högskola och förvärvsarbete: 

– högskoleförberedande program

– högre betyg

• Huvudsakligen förvärvsarbetande: 

– yrkesprogram

– lägre betyg

• (Ej i registren): 

– individuella programmet

– lägre betyg 



Exempel: 

aktivitets-

banor och 

typ av 

gymnasie-

utbildning



DELSTUDIE 3

Statistisk analys av utbildningsplaner



Delstudiens upplägg

• Fokus på ansökning, antagning och registrering i högskola och 

yrkeshögskola

• Kohorter baserade på avgångsklasser från gymnasiet

• Tre regressionsmodeller i en sekvens:

– Ansöka eller inte ansöka

– Antas eller inte antas (bland de som ansökt)

– Registrera eller inte registrera (bland de som antagits)



Beskrivande statistik

• 51,3 % sökte till HS, 

3,4 % sökte till YH, 

10,8 % sökte både till HS och YH. 

34,5 % sökte varken HS eller YH

• Vanligare att först söka till högskola (62,6 %) och sen yrkeshögskola än 

tvärtom (14 %) bland de 10,8 % som sökt bägge



Högskola

• Överlag avtar effekter av bakgrundsfaktorer i sekvensen ansökan 

antagen  registrerad. Urvalet av individer blir med andra ord mer 

homogent.

• Föräldrars utbildningsnivå särskilt viktig.

• Geografisk härkomst viktig för ansökning, men inte för antagning eller 

registrering



Yrkeshögskola

• Den sociala bakgrunden (föräldrars utbildning, yrke och familjens inkomst) 

har endast försumbara effekter.

• Undantag: forskarutbildade föräldrar har en negativ effekt på 

benägenheten att ansöka.



SAMMANFATTNINGSVIS



Resultat

• Påfallande stabilitet i resultaten, kvinnor, resursstarka, meriterade satsar 

mer på högre utbildning

• Dock utrikesfödda investerar mer i högre utbildning än svenskfödda

• De alternativa vägarna komvux, folkhögskola och yrkeshögskola har skilda 

användargrupper

• Utbildning och yrkesliv är inte varandra uteslutande

• Det tidiga arbetslivet som en förbisedd potentiellt aspirationsformande 

faktor?

• Breddad rekrytering (social bakgrund), en fråga om aspirationer mer än 

tillträde/registrering? (individer ”sållar bort” sig själva på förhand)



Tack!

mikael.borjesson@edu.uu.se

tobias.dalberg@edu.uu.se


