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Sammanfattning 

 

Snedrekryteringen till högskolan är ett problem, som trots ansträngningar för att minska den, 

fortfarande kvarstår. Syftet med den här undersökningen är att synliggöra orsaker till 

skillnaderna som finns mellan Sveriges kommuner i andelen elever som läser vidare på 

högskola eller universitet. Universitetskanslersämbetet som är den institution som har 

ansvaret för att undersöka övergångsfrekvensen förklarar snedrekryteringen främst med 

skillnader i andelen högutbildade invånare i kommunen. Det är rimligt eftersom tidigare 

forskning om vad som påverkar valet att läsa vidare fastslagit att föräldrarnas utbildningsnivå 

är en av de mest betydelsefulla aspekterna. Den här studien utgår från en teori om att kulturen 

och den akademiska traditionen i kommunen spelar en avgörande roll. Den sociala miljön i 

närområdet man växer upp i bidrar till att skapa de preferenser man sedan har med sig. Dessa 

påverkar vidare de olika val man gör senare i livet. Här antas kulturen i kommunen delvis 

vara grundad i den näringsstruktur som dominerar. I kommuner där en stor del av arbetena 

kräver en högskoleexamen torde den akademiska traditionen vara starkare än i kommuner där 

en stor andel arbetar med jordbruk, skogsbruk eller inom industrin. Den huvudsakliga 

frågeställningen som besvaras i uppsatsen är därför; 

 

- Finns det något samband mellan näringsstrukturen i kommunen och andelen elever 

som läser vidare? 

 

Datamaterialet består av regionaldata främst från Statistiska Centralbyråns databas. Det 

teoretiska resonemangets överensstämmelse med verkligheten undersöks främst med hjälp av 

en multipel regressionsanalys (OLS). Först kontrolleras näringsstrukturens eventuella 

samband med andelen elever som läser vidare och sedan inkluderas flera möjliga 

förklaringsfaktorer i analysen vartefter. Slutsatserna är att näringsstrukturen inte har någon 

direkt betydelse för valet att läsa vidare, möjligen en indirekt i och med att faktorer som har 

en direkt påverkan också själva antagligen påverkas av näringsstrukturen. Studiens främsta 

bidrag till forskningsfältet är i egenskap av förstudie.  

 

Nyckelord: Kommuner, Snedrekrytering till högskolan, Näringsstruktur, Utlandsfödda 

invånare 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Snedrekryteringen till högre studier i Sverige har under flera decennier uppmärksammats som 

ett problem. I slutet av 60-talet tog man beslut om en geografisk spridning av högskolorna 

med målet att öka antalet studieplatser, bland annat för att minska klasskillnaderna i 

utbildningsnivå (Eriksson & Jonsson, 1994). Resultaten av satsningen blev positiva, andelen 

elever som läser vidare är betydligt högre idag än före skolexpansionen. Möjligheten att göra 

en ”klassresa” är i och med detta också större nuförtiden. En individ med 

arbetarklassbakgrund kan på samma villkor som andra skaffa sig en högre utbildning som 

leder till ett mer välbetalt jobb än sina föräldrar. Men trots det här är skillnaderna i 

utbildningsnivå fortfarande relativt stora. Forskning från 90-talet visar att familjens 

socioekonomiska status hade stor betydelse för elevens utbildningsval (Eriksson & Jonsson, 

1993 & 1996). En studie från 2000-talet lyfter fram betygsskillnader mellan elever som den 

främsta förklaringen (Rudolphi, 2013). Men gemensamt för de flesta studier i ämnet är att de 

för fram utbildningsnivån i hemmet som en mycket viktig aspekt. Både klass- och 

betygsskillnader har sannolikt samband med den. 

 

Det är sedan länge känt att det finns regionala skillnader i andelen elever som går vidare till 

högre studier. I flera rapporter från olika år redovisar Universitetskanslersämbetet (tidigare 

högskoleverket) resultat från undersökningar av rekryteringen till högskolan. Studierna visar 

att skillnaderna mellan olika kommuner i andelen elever som gått vidare till högre studier är 

stora. I en statistisk analys av regionala skillnader i utbildning från 2013 framgår bland annat 

att andelen elever som påbörjat högskolestudier vid 24 års ålder var 78,7 % i Danderyds 

kommun, medan den i Älvdalens kommun bara var 17,6 % (Universitetskanslersämbetet, 

2013; Högskoleverket, 2006 & 2012). I samma rapport framkommer också att man kunnat 

säkerställa en överväldigande korrelation mellan andelen högutbildade i kommunen och 

andelen elever som läser vidare på högskola eller universitet.   
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Frågan jag fokuserar på i den här studien är varför andelen elever som läser vidare är så låg i 

vissa kommuner medan den i andra kommuner är jämförelsevis hög. Ur en sociologisk 

synvinkel kan man tänka att det delvis beror på skillnader i den sociala kulturen och den 

akademiska traditionen mellan olika kommuner. En individ formas i den typ av samhälle han 

växer upp i. De normer och sociala värden som dominerar i uppväxtmiljön påverkar vilka 

preferenser en person har senare i livet. Det sker bland annat genom att de vuxna som en ung 

person möter i sin vardag fungerar som förebilder som tillsammans bidrar till de uppfattningar 

personen får av olika saker. Om man växer upp i ett område där det bor många högutbildade 

ökar chansen att man själv väljer att läsa vidare. I en sådan kultur finns studiefrämjande 

normer som belyser vikten av högskolestudier. Det gör att elever i sådana miljöer blir mer 

motiverade till högre studier. I och med närvaron av många högutbildade blir de också både 

direkt och indirekt informerade om olika möjligheter och konsekvenser av olika val. I 

(Wilson, 1987; Streufert, 2000; Eriksson & Jonsson, 1996). En Amerikansk studie från 2010 

visar att det finns ett starkt samband mellan uppväxtområde och sannolikheten att ta en 

högskoleexamen (Owens, 2010). För att mäta skillnader mellan olika uppväxtområden tas 

hänsyn till följande faktorer; andelen fattiga i området, arbetslöshetsgrad, andelen 

ensamstående mödrar, andelen högutbildade och andelen invånare med tjänstemannayrken 

och/eller chefspositioner. Studien skiljer sig dock från den här eftersom den är på individnivå.  

 

1.2 Syfte 
 

Tidigare studier har konstaterat att föräldrarnas utbildningsnivå har betydelse för huruvida 

eleven läser vidare på högskolan eller inte. Andra eventuella orsaker till skillnaderna mellan 

kommuner har tagits upp i olika studier men sällan kontrollerats. Problemet med 

snedrekryteringen kvarstår. Syftet med den här studien är att fördjupa analysen av 

snedrekryteringen och se om det kan finnas fler förklaringar till skillnaderna mellan 

kommuner än de som Universitetskanslersämbetet kontrollerat för. Det skulle kunna finnas 

flera faktorer som har samband både med utbildningsnivån i kommunen och med andelen 

elever som går vidare till högre studier.  
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1.3 Frågeställning  

 

Tidigare forskning om närområdets betydelse för valet att läsa vidare har väckt en tanke om 

att hela kulturen i kommunen skulle kunna ha betydelse för en elevs studiepreferenser. Man 

kan tänka att den del av kulturen i en kommun som skiljer den från andra typer av kommuner 

till viss del är sprungen ur den näringsstruktur som huvudsakligen dominerar. Den 

huvudsakliga frågan som besvaras i den här studien är därför om näringsstrukturen har något 

samband med andelen elever i respektive kommun som läser vidare på högskola eller 

universitet eller inte.  

 

1.4 Avgränsning 

 

Studien avser endast att undersöka skillnader mellan kommuner och resultaten kan därför inte 

generaliseras till enskilda individer. Men en studie med den här typen av design är ändå viktig 

för att visa på betydelsen av den kontext som omger den enskilda individen. Ett exempel på 

en studie med liknande design är en undersökning från 2013 som analyserar skillnaderna 

mellan andelen elever som går vidare till högre studier mellan olika områden i England. I 

studien används lokala faktorer, som till exempel andel högutbildade invånare, andelen 

arbetslösa ungdomar, tätortsgrad och närhet till universitet för att med hjälp av 

regressionsanalyser förklara variationen. Resultaten säger ingenting om enskilda individer 

men levererar likväl värdefulla fakta om den samhälleliga kontextens betydelse (Harrison, 

2013).   

 

1.5 Disposition 

 

Först kommer ett avsnitt som tar upp relevant sociologisk teori och tidigare forskning. Sedan 

presenteras de hypoteser som kommer att prövas i analysen. Efter det följer en redogörelse för 

det datamaterial som studien bygger på samt de metoder som används för att testa 

hypoteserna. Det följs av en beskrivning av samtliga ingående variabler med efterföljande 

information om de olika regressionsmodellernas sammansättning och om själva 

analysförfarandets olika steg. Sedan gås de viktigaste resultaten systematiskt igenom i text 
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med en kompletterande översiktstabell över alla modeller. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion av resultaten och vad de kan bidra med till framtida forskning.  

 

2. Teori och tidigare forskning 

 

Det finns en sociologisk teori som är mycket användbar för att förstå varför individer som 

växer upp i en viss social miljö tenderar att känna sig bekväm i liknande miljöer med liknande 

värden även senare i livet.  Det är teorin om den Homosociala reproduktionen. Vad den säger 

är att individer tenderar att umgås med andra individer som är lika dem själva (Lin, 2000). Vi 

känner oss helt enkelt trygga när vi kan spegla oss själva i de personer vi umgås med. När vi 

tolkar något som någon annan säger eller gör utgår vi ofta från oss själva och våra egna 

erfarenheter. Om personen vi interagerar med delar samma värden som oss, har samma 

verklighetsuppfattning och rättar sig efter samma normer kan vi lättare förutse hur personen 

kommer att agera. Det är vi bekväma med. När vi umgås med personer som liknar oss själva 

får vi bekräftat att våra uppfattningar om verkligheten, de värden vi står för, är de rätta. När vi 

sedan känner trygghet i att vi tänker och handlar på ett accepterat sätt reproducerar vi det till 

andra, exempelvis våra barn. Paralleller kan dras till socialiseringsprocessen där barnet lär sig 

olika saker av personer i dess omgivning. Socialiseringsprocessen handlar om allt från att lära 

sig prata till att lära sig sociala normer eller praktiska färdigheter. Det är en process där 

föräldrarnas värden och syn på verkligheten förs över till barnet. Det är dock inte så att barnet 

tar till sig allt som föräldrarna lär dem, det finns många andra personer utöver föräldrarna som 

påverkar ett barns preferenser. Barnet socialiseras också i flera andra miljöer än i hemmet. 

Men det är ändå rimligt att tänka att ett litet barn mest presenteras för miljöer där föräldrarna 

känner sig hemma. Barnet blir därför trygg i dessa miljöer och fortsätter kanske vara det även 

när det blir äldre.   

 

Att välja att byta miljö, till exempel att välja akademiska studier när man är van att umgås i 

icke-akademiska miljöer, kan kännas problematiskt för en del personer. Det kan handla om att 

behöva flytta till en annan del av landet och därmed lämna sina vänner och sin trygga 

hemmiljö. Det är dock lite verklighetsfrånvänt att hävda att en elevs vägval bara beror av den 

sociala faktorn. Den ekonomiska biten har minst lika stor betydelse. När man ska göra ett val 

som påverkar ens framtid så mycket som ett utbildningsval gör funderar man kanske igenom 
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konsekvenserna av valet relativt noga innan man slutligen väljer. Man väger för- och 

nackdelar mot varandra och försöker måla upp bilder av vad det ena eller andra valet kommer 

att innebära i praktiken. Ur en ekonomisk synvinkel kan man tänka att eleven försöker handla 

så rationellt som möjligt genom att överväga både de kostnader och vinster som ett specifikt 

val leder till; hur lång är utbildningen? Hur mycket lån måste jag ta och hur stor är 

sannolikheten att utbildningen leder till jobb? Vilken lön kan jag ungefär vänta mig efter 

examen och kommer kostnaderna för bostad bli stora? (Breen & Goldthorpe, 1997). 

 

En annan faktor som eleven har med i beräkningen är sannolikheten att lyckas med 

utbildningen. Det är en aspekt som, förutom den rent ekonomiska faktorn, bidrar till 

klasskillnader i utbildningsnivå. Det finns studier som visar att sannolikheten att lyckas med 

utbildningen är lägre för elever från familjer med låg socioekonomisk status. Det beror 

framförallt på att dessa elever generellt sätt presterar sämre i skolan än elever från högre 

klasser. En annan förklaring kan vara att arbetarklassungdomars tro på sina chanser att lyckas 

med en hög utbildning ofta är sämre än för elever från högre klasser. Det kan i sin tur 

resultera i att dessa ungdomar får en lägre aspirationsnivå än ungdomar vars föräldrar har en 

högre socioekonomisk status. En låg aspirationsnivå handlar i praktiken om att man inte ens 

försöker vara med och konkurrera om eftertraktade studieplatser. Man tror inte att man 

platsar. I en kommun där en jämförelsevis stor andel av befolkningen har arbetarklassyrken 

torde andelen elever som läser vidare på högskolan, givet ovanstående resonemang, vara 

lägre. Det är sådana antaganden som gör frågeställningen om näringsstrukturen intressant 

(Rudolphi, 2013; Breen & Goldthorpe, 1997; Eriksson & Jonsson, 1996) 

 

Troligen spelar både ekonomiska, sociala och kulturella faktorer in när en elev väljer 

utbildningsväg. Ovan nämnda teorier talar inte på något sätt emot varandra. De är dock teorier 

som i huvudsak syftar till att förklara enskilda individers handlande. Det kan därför tänkas 

vara lite problematiskt att använda dem i den här studien då den avser undersöka skillnader 

mellan regioner- alltså mellan grupper av individer. Men för att förstå skillnader mellan 

grupper måste man först försöka förstå det som händer på individnivå. Det är i interaktionen 

mellan enskilda individer som strukturer skapas. Strukturerna reproduceras sedan och kan 

leda till olika utfall på makro-nivå (Collins, 1981; Coleman, 1986). Det omvända gäller också. 

Det samhällsstrukturer som finns, både objektiva och subjektiva, påverkar enskilda individers 

handlande. Om normen i den krets man umgås i är att läsa ett yrkesprogram på gymnasiet och 

sedan gå vidare till ett arbetarklassyrke så är sannolikheten att man själv gör det ganska stor, 
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även om man överväger andra valmöjligheter. Det här återkopplar till teorin om den 

homosociala reproduktionen. Kulturer reproduceras mellan generationer (Bourdieu, 1999).  

 

Olika kulturer har olika tradition av högre studier. Sverige har genom historien haft både ett 

välutvecklat jordbruk och en stor skogs- och utvinningsindustri. I vissa kommuner präglar 

dessa näringar fortfarande den kultur som råder. För att återkoppla till tidigare stycken kan 

man här tänka att i kommuner där en stor andel arbetar inom jordbruk eller industri är det 

många ungdomar som främst har socialiserats i en sådan kultur. Föräldrar kan bara överföra 

erfarenheter och kunskaper till sina barn som de själva besitter. Har man föräldrar som är 

jordbrukare är det t.ex. troligt att man själv lär sig en del om jordbruk och får sina preferenser 

delvis från en sådan miljö. På samma sätt är det om man har föräldrar som är akademiker. Då 

är det förmodligen främst om faktorer inom det fältet föräldrarna har kunskaper, och därmed 

till den sortens samtal barnet får lyssna (Jonsson m.fl., 2009). David N. Laband och Bernard 

F. Lentz har utvecklat en teori om att arbetsspecifikt humankapital överförs mellan 

generationer. Det vill säga att kunskaper om en viss typ av arbete överförs från föräldrar till 

barn under uppväxten. Sådana överföringar, menar de, ökar sannolikheten för att barnet väljer 

en liknande yrkesbana som en förälder (Laband & Lentz, 1992).  

 

Åsikterna om klassbakgrundens betydelse för en elevs utbildningskarriär går isär. Det finns de 

som menar att klasskillnader i utbildning skapas på grund av att olika klasser har tillgång till 

olika mycket resurser (Breen & Goldthorpe, 1997). Medelklassfamiljer har inte bara en större 

mängd ekonomiska resurser än arbetarklassfamiljer (vilket har betydelse för exempelvis 

möjligheten att köpa en bostad på studieorten), utan de har också ofta mer både kulturella och 

sociala resurser. Med kulturella resurser menar jag här det som Pierre Bourdieu kallar 

kulturellt kapital. Kulturellt kapital är en bred term som kan betyda olika saker i olika 

sammanhang. Kunskaper av olika slag räknas vanligen som kulturellt kapital. Det kan vara 

kunskaper som härrör från någon typ av utbildning, s.k. institutionaliserat kulturellt kapital. 

Men det kan också handla om kunskaper om accepterade normer och sociala värden inom ett 

visst fält. Kunskaper om skolsystemet leder till mer strategiska val. Det kan exempelvis vara 

kunskaper om reella begränsningar som förknippas med olika utbildningsval. Elever från de 

högre samhällsklasserna är mer sannolika att ha goda kunskaper om skolsystemet eftersom 

det är mer sannolikt att deras föräldrar har en högre utbildning, och därmed har egna 

erfarenheter av systemet (Bourdieu, 1977; Eriksson & Jonsson, 1996).  
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Det finns dock relativt nya studier som visar att klassbakgrundens betydelse har minskat 

under de senaste decennierna. En svensk studie från 2007 visar att sambandet mellan en 

individs klassbakgrund och den klass samma individ kommer att tillhöra som vuxen har blivit 

betydligt svagare än det var under 90-talets första hälft. Utgångspunkten i studien är att den 

sociala mobiliteten i Sverige har ökat sen förra decenniet. Resultatet visar att detta stämmer. 

Skolreformerna som genomfördes både för att minska ojämlikheten i skolan och för att 

minska effekten av den visar sig ha en viktig del i detta. Reformerna bestod bland annat av 

införandet av studiebidrag, möjlighet till studielån och ökade möjligheter till inlärningsstöd 

vid behov. Utbildningsexpansionen, som exempelvis innebar fler högskolor och fler 

utbildningar, antas också indirekt ha bidragit. När allt fler från början resurssvaga individer 

fick möjlighet att skaffa sig en konkurrenskraftig examen, kunde de också lättare röra sig 

uppåt i klasshierarkin (Breen & Jonsson, 2007). En rapport från högskoleverket från samma år 

visar att elever från lägre klass läser på forskarnivå i lika stor utsträckning som elever från 

högre klasser (Högskoleverket, 2007). En förklaring till det kan vara att om man redan lyckats 

ta sig in på ett universitet och vistats i den miljön minst de fem år som krävs för att kunna 

börja forska, har man blivit så hemma i den akademiska miljön att de kulturella skillnader 

som finns mellan klasser inte längre har någon avgörande betydelse.    

 

Att det finns ett samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och barnets framtida 

utbildningskarriär har som tidigare nämnts konstaterats i otaliga studier. Att det också finns 

ett samband mellan utbildningsnivå och klasstillhörighet ter sig ganska självklart. Det finns de 

som menar att klassbakgrunden i sig inte har någon betydelse för huruvida eleven väljer 

akademiska studier eller inte, utan att det är föräldrarnas utbildningsnivå som är den egentliga 

förklaringen till klasskillnader i utbildning. En svensk studie från 90-talet visar dock att 

familjens klasstillhörighet påverkade valet att läsa vidare oberoende av föräldrarnas 

utbildningsnivå. Det indikerar att det finns andra klassrelaterade faktorer (utöver föräldrarnas 

utbildningsnivå) som spelar in (Eriksson & Jonsson, 1993). Ett exempel på en sådan är den 

stratifierande mekanism som finns inbyggd i det sociala kapitalet. Socialt kapital kan 

definieras som de resurser som finns inbäddade i en individs sociala kontakter (Lin, 2000). En 

del menar att det handlar om de sociala kontakter som är extra värdefulla. Dem som har 

information eller andra kontakter som man kan själv kan ha nytta av. Det sociala kapitalet går 

att kombinera med andra resurser och genererar olika utfall för individer med olika 

mycket/olika användbart socialt kapital. Det kan till exempel vara så att en individ som har 
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investerat i en utbildning och har ”rätt kontakter” får bättre utdelning i form av arbete efter 

utbildningen än en person som inte har några sådana kontakter (Coleman, 1988).  

 

En annan aspekt, som givet syftet att hitta fler förklaringar till snedrekryteringen, är aktuell att 

ta upp rör de utlandsfödda invånarna i kommunen. Sverige har under det senaste decennierna 

utvecklats till ett mångkulturellt samhälle. En jämförelsevis stor andel av medborgarna är 

födda i något annat land. En studie från 2010 av utbildningsnivån för andra generationens 

invandrare (elever födda i Sverige 1982-1987) kommer fram till att barn till föräldrar som 

invandrat från Afrika, Sydamerika eller mellanöstern (med undantag av Iran) generellt sätt har 

sämre, eller ofullständiga, betyg (oavsett ämne) när de slutar nian än barn som har 

svenskfödda föräldrar. Den främsta förklaringen är föräldrarnas låga utbildningsnivå. Men 

trots detta visar studien att elever med utlandsfödda föräldrar (bortsett från de med föräldrar 

födda i andra nordiska länder) väljer ett studieförberedande program på gymnasiet i större 

utsträckning än elever med svenskfödda föräldrar (Jonsson & Rudolphi, 2010). De elever som 

går ett studieförberedande program på gymnasiet går sedan vidare till högskolestudier i 

betydligt större utsträckning än elever som gått ett yrkesförberedande program (Rudolphi, 

2013). Givet detta kan man tänka att andel utlandsfödda i kommunen skulle kunna ha ett 

positivt samband med andelen elever som läser vidare.  

 

En fråga man kan ställa sig är varför dessa ungdomar väljer studieförberedande program 

oftare än ungdomar med svenskfödda föräldrar. En tänkbar orsak är att utbildning har en 

väldigt hög status i vissa länder, till exempel i Iran varifrån stora grupper invandrade till 

Sverige på 70 och 80 talen. Men ovanstående studie visade att nästan alla utlandsfödda 

grupper väljer studieförberedande program i större utsträckning än yrkesförberedande. Alltså 

även grupper från länder som har en relativt svag akademisk tradition (exempelvis valde drygt 

60 % av eleverna med afrikanska föräldrar ett studieförberedande program jämfört med 45 % 

av eleverna med svenskfödda föräldrar)(Jonsson & Rudolphi, 2010). En studie från 2005 var 

inne på ett annat spår. Den utgår från en kompensationsteori som handlar om att första 

generationens invandrare med hög utbildning men låg inkomst kommer att stötta sina barn att 

gå en högre utbildning – som en slags kompensation för att de själva blivit diskriminerade på 

arbetsmarknaden. Diskrimineringen i sig antas vara en studiemotiverande faktor (Urban, 

2005). I analysen är därför andelen utlandsfödda invånare i kommunen med som 

kontrollvariabel. 
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I en teoretisk studie prövar Peter Streufert William Wilsons teori om vuxna förebilders 

betydelse för en elevs utbildningsvägval. Om en elev främst möter icke-högutbildade vuxna i 

sin vardag blir denne inte lika motiverad till högre studier som en elev som under uppväxten 

omges av välutbildade vuxna. Streufert kallar det förstnämnda för en slags ”social isolation”. 

Han håller delvis med Wilson om att de vuxna förebilderna spelar roll för en elevs 

utbildningsval, men främst genom att dessa påverkar elevens uppfattning om sambandet 

mellan utbildning och inkomst. Han skapar sedan en matematisk modell som beskriver den 

inkomst en elev förväntar sig att få efter ett visst antal år i skolan. Modellen visar att ”social 

isolation” påverkar denna förväntade inkomst negativt. Detta gör i sin tur att eleven i många 

fall inte väljer att utbilda sig lika många år som en elev som förväntar sig en högre vinst av sin 

utbildningsinvestering (Streufert, 2000; Wilson, 1987). Studien är förvisso inte empirisk, den 

består bara av teoretiska modeller. Men teorin går ändå att applicera på Sverige. Här finns 

många kommuner med en väldigt låg andel högutbildade invånare. I Degerfors och Bjuv är 

andelen endast 6,8 % och i Eda och Hällefors är den 6,9 %. I Laxå och i Munkfors är den så 

låg som 6,5 %. Man kan tänka att liknande effekter som de Streufert beskriver skulle kunna 

finnas och vara med och bidra till att andelen elever som läser vidare är låg i dessa 

kommuner.  

3. Hypoteser 

Som ovanstående litteraturöversikt visar finns det flera sociologiska teorier som handlar om 

hur makro-strukturer och institutionaliserade fenomen på olika sätt begränsar individers 

möjlighetsrum (Bourdieu, 1999). Hur den närmiljö man växer upp i ser ut beror delvis på 

vilken typ av region hemområdet ligger i. Utgörs den av en storstad är det främst i en sådan 

miljö man socialiseras och får sina preferenser. Växer man upp på den norrländska 

lansbyggden ser närmiljön ut på ett helt annat sätt. Skillnader mellan regioner måste till viss 

del förstås utifrån skillnader i vilka näringstyper som dominerar. Därför avser den här studien 

delvis att undersöka huruvida näringsstrukturen i kommunen påverkar andelen elever som går 

vidare till högre studier. Därav är den första hypotesen som följer; 

 

Hypotes 1a: I kommuner där andelen invånare som arbetar med jordbruk, skogsbruk eller 

fiske eller inom tillverknings- eller utvinningsindustri är stor läser en lägre andel elever 

vidare på högskolan än i kommuner där andelen som har tjänstemannayrken istället är 

dominerande.  
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Eftersom universitetskanslersämbetet i flera av sina rapporter framhållit att det finns ett starkt 

samband mellan andelen högutbildade i kommunen och andelen elever som läser vidare kan 

man anta att det kommer att framkomma även i den här studien. Men min teori är att 

näringsstrukturen påverkar elevens vägval på fler sätt än indirekt genom andelen 

högutbildade. Därför antar jag att näringsstrukturen kommer att ha samband med den 

beroende variabeln genom hela analysen, men att sambanden blir svagare när andelen 

högutbildade inkluderas i analysen. 

 

Hypotes 1b: Näringsstrukturvariablernas samband med andelen elever i kommunen som går 

vidare till högskolestudier blir svagare när andelen högutbildade inkluderas i analysen. 

 

En annan aspekt som är aktuell att ta upp rör de utlandsfödda invånarna i kommunen. Många 

utlandsfödda ungdomar har gått kort tid i svensk skola och har därför sämre möjligheter att 

klara gymnasiet. Utifrån det drar man lätt slutsatsen att de också går vidare till 

högskolestudier mer sällan än elever som gått hela sin skoltid i svensk skola. Bland 

utlandsfödda finns också en stark överrepresentation av grupper med låg utbildningsnivå. 

Eftersom föräldrarnas utbildningsnivå spelar stor roll för huruvida man läser vidare eller inte 

skulle man kunna tänka att också elever som är födda i Sverige men har utlandsfödda 

föräldrar generellt sätt läser vidare på högskolenivå mer sällan än barn till svenskfödda 

föräldrar. Men som beskrivs i teoridelen visar tidigare forskning på motsatsen. Elever med 

utlandsfödda föräldrar väljer studieförberedande program på gymnasiet i betydligt större 

utsträckning än ungdomar med svenskfödda föräldrar. I enlighet med det kan man tänka att 

andelen utlandsfödda invånare i kommunen har ett positivt samband med andelen elever i 

kommunen som går vidare till högre studier.  

 

Som framgår av korrelationsmatrisen nedan har andel utlandsfödda invånare i kommunen 

också samband med flera av näringsstrukturvariablerna. Variabeln har ett negativt samband 

med jordbruk, skogsbruk och fiske medan den har positiva samband med företagstjänster och 

handelsverksamhet. Givet det kan man tänka att en del av företagstjänster och 

handelsverksamhets förmodade positiva samband med andelen elever som läser vidare skulle 

kunna förklaras av att andelen utlandsfödda invånare är hög i kommuner där den typen av 

näringar dominerar (givet att andel utlandsfödda också får ett positivt samband med den 

beroende variabeln). På samma sätt skulle en del av jordbruk, skogsbruk och fiskes 



11 
 

förmodade negativa samband tänkas kunna förklaras av att andelen utlandsfödda är lägre i den 

typen av kommuner (den här studien säger dock inte något om huruvida anledningen till att 

andelen utlandsfödda invånare är låg i dessa kommuner beror på näringsstrukturen eller på 

andra faktorer).   

 

Tabell 1- korrelationsmatris som visar korrelationer mellan näringsstrukturvariablerna och 

andelen utlandsfödda invånare i kommunen  

 
  Jord/skog/ 

fiske 
Tillverkning 

& 

Utvinning 

Företags- 

tjänster 
Handel Andel 

Utlandsfödda 

Jord/skog/fiske Pearson Cor 

   

        P-värde 

1 0,129* 
 

0,028 

- 0,558** 
 

0,000 

-0,409** 

 

0,000 

-0,410** 
 

0,000 

Tillverknings-  & 

Utvinningsindustri 

Pearson Cor 

 

        P-värde 

0,129* 
 

0,028 

1 -0,607** 
 

0,000 

-0,392** 
 

0,000 

-0,037 
 

0,532 

Företagstjänster Pearson Cor 

 

       P-värde 

-0,558** 
 

0,000 

-0,607** 
 

0,000 

1 0,402** 
 

0,000 

0,305** 
 

0,000 

Handelsverksamhet Pearson Cor 

 

       P-värde 

-0,409** 
 

0,000 

-0,392** 
 

0,000 

0,402** 
 

0,000 

1 0,347** 
 

0,000 

Andel 

Utlandsfödda 

Pearson Cor 

 

       P-värde 

-0,410** 
 

0,000 

-0,037 
 

0,532 

0,305** 
 

0,000 

0,347** 
 

0,000 

1 

* signifikans på 95 % signifikansnivå 

** signifikans på 99 % signifikansnivå 

 
 
Utifrån ovanstående resonemang har en tredje hypotes formulerats: 

 

 

Hypotes 1c: Näringsstrukturvariablernas samband med andelen elever i kommunen som går 

vidare till högskolestudier blir svagare när kontrollvariabeln andelen utlandsfödda i 

kommunen läggs till.   

 

 

Universitetskanslersämbetet nämner i en årsrapport att tillgängligheten till en högskola kan 

tänkas vara en faktor som påverkar valet att läsa vidare 

(Universitetskanslersämbetet/Högskoleverket, 2006). Många högskolor ligger i städer där det 

är svårt att hitta någonstans att bo. Konkurrensen om befintliga bostäder leder till att hyror, för 

att t.ex. bo inneboende (vilket allt för ofta är en students enda alternativ), kan bli höga. Det 

har resulterat i att många studenter väljer att bo kvar hemma hos sina föräldrar under 

studietiden, vilket naturligtvis bara är möjligt om föräldrarna bor på ett rimligt avstånd från en 
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högskola. Att behöva flytta för att kunna studera kan innebära en stor kostnad. Ett långt 

avstånd till närmaste studieort begränsar därför sannolikt vissa elevers möjligheter till högre 

studier. Avståndsproblemet uppmärksammades redan i slutet av 60-talet då man tog beslut om 

en ökad geografisk spridning av högskolor. Beslutet byggde till stor del på att man trodde att 

det skulle minska snedrekryteringen (Eriksson & Jonsson, 1994). Denna skolexpansion 

minskade avståndet till närmaste högskola för många. Men trots det finns det i dagsläget flera 

kommuner, framförallt i norr, där eleverna har så pass långt att det inte är möjligt att pendla. 

Jag tror därför att avståndet, trots skolexpansionen, fortfarande spelar roll.    

 

Hypotes 2: Andelen elever som läser vidare är högre i kommuner där det är nära till en 

högskola eller ett universitet jämfört med kommuner där avståndet är långt.  

 

4. Data och metod 

 

4.1 Metod 

 

I en samhällsvetenskaplig undersökning kan man använda sig av flera olika metoder. Vilken 

metod som är bäst lämpad beror på syftet med studien och på vilken typ av data man tänkt 

använda sig av. En studie där observationsenheterna består av grupper av individer kallas 

ibland för en ekologisk studie. Exempel på ekologiska studier är studier av skillnader mellan 

länder, skillnader mellan regioner inom länder eller skillnader mellan grupper av anställda 

inom olika företag.  

 

Eftersom syftet med den här studien är att undersöka skillnader mellan Sveriges kommuner 

utgörs undersökningsenheterna följaktligen av dessa. Det gör att undersökningen är en typisk 

ekologisk studie och slutsatserna av den kan därför bara dras inom ramen för den information 

en ekologisk studie kan generera. När datamaterialet är på gruppnivå bör man med andra ord 

akta sig för att dra några slutsatser om enskilda individer. Ana V.Diez Roux, Sharon Schwartz 

och Ezra Susser tar i ett kapitel i Oxford textbook of public health upp problematiken med att 

dra slutsatser om en annan nivå än den som undersökts. De olika nivåerna mäter olika saker. 

Om man använder data på gruppnivå för att dra slutsatser om individnivån har man därför 

brutit mot kravet på mätningsvaliditet. Det optimala när man undersöker ett fenomen, menar 
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Diez Roux m.fl., är att både ha data på individnivå och data på gruppnivå. När man drar 

slutsatser utifrån information som rör endast en nivå är det lätt att man missar relevanta 

faktorer. Ett exempel de tar upp handlar om stressnivåns samband med hjärtsjukdom. 

Stressnivån kanske inte varierar så mycket inom en grupp, t.ex. inom en region. Om man då 

gör en individstudie i den här gruppen kommer man kanske fram till att stress inte har ett så 

starkt samband med hjärtsjukdom. Dock kanske stressnivå är en jätte viktig faktor för att 

förklara skillnader mellan regioner. Om man då använder individstudien för att uttala sig om 

det allmänna läget i landet missar man viktig fakta (Diez Roux m.fl., 2002).  

 

Givet ovanstående vore det bästa för en sådan här studie att komplettera regiondatan med data 

på individnivå. På grund av begränsningar i form av både tid och resurser var detta inte 

möjligt. Förhoppningen med den här studien är att resultaten ska ge ett underlag för 

kommande individstudier och generera information om vilka faktorer man bör titta närmare 

på.  

 

Den metod som används för att pröva hypoteserna är linjär regressionsanalys (OLS). I ett 

första steg kontrolleras också de oberoende variablernas eventuella binärsamband med den 

beroende variabeln med Pearsons korrelationskoefficient. Själva analysförfarandet behandlas 

närmre under rubriken ”tillvägagångssätt”.  

 

 

4.2 Data 

 

Den datatyp som används är aggregerade sekundärdata, d.v.s. redan tidigare insamlad data på 

gruppnivå (i det här fallet på regional nivå). Den största delen av materialet kommer från 

Statistiska Centralbyrån (SCB). Observationsenheterna utgörs av samtliga kommuner i 

Sverige, 290 stycken.  
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4.3 Variabler 

 

Beroende variabel 

 

Den beroende variabeln (Y) är andelen elever av de som uppnått högskolebehörighet, som 

inom 3 år efter studentexamen påbörjat studier på högskola eller universitet i varje 

kommun. Datan är hämtad från Koladas databas och är från år 2010 (Kolada, 2013). I 

analysen har variabeln transformerats till sin naturliga logaritm och värdena kan därför tolkas 

i termer av procent.  

 

Oberoende variabler 

 

Näringsstrukturen i kommunen 2010 beskrivs med en samling variabler som visar hur stor 

andel av den förvärvsarbetande nattbefolkningen i respektive kommun som arbetar inom en 

viss kategori. När Statistiska Centralbyrån beskriver näringsstrukturen delar de in yrkena i 16 

olika kategorier efter den SNI standard som gäller för indelning av verksamheter i 

näringsgrenar. Dessa är följande: Jordbruk/Skogsbruk/fiske, Tillverknings- och 

utvinningsindustri, Företag inom energi och miljö, Byggindustri, Handel, Transportföretag, 

Hotell och restaurangverksamhet, Informations- och kommunikationsföretag, Kreditinstitut 

och försäkringsbolag, Fastighetsbolag, Företagstjänster, Civila myndigheter och försvaret, 

Utbildningsväsendet, Enheter för vård och omsorg, Personliga och kulturella tjänster m.m. 

samt en Övrigt-kategori. I SCBs databas, under arbetsmarknadsstatistik, fanns information om 

antalet förvärvsarbetande inom varje kategori i respektive kommun (Statistiska Centralbyrån, 

2013a). Utifrån den informationen skapades andelsvariabler med samma namn som 

kategorierna. Dock visade det sig att skillnaden mellan kommunerna inte är tillräckligt stora 

för att kunna anses intressanta inom alla kategorier. Endast de fyra där störst skillnader 

observerats är därför inkluderade i analysen. Dessa är:  

 

Jordbruk, Skogsbruk & Fiske (  ) 

Tillverknings- och Utvinningsindustri (  ) 

Företagstjänster (  )  

Handelsverksamhet (  ) 
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De två första kategorierna innehåller yrken som ofta inte kräver någon akademisk examen 

utan istället andra typer av kunskaper. Däremot yrken som klassificeras under kategorin 

företagstjänster kräver ofta en hög utbildning. Inom kategorin handel finns både jobb som 

kräver examen och de som inte gör det.  

 

Andel högutbildade i kommunen 2010 (  ) visar andelen av kommunens invånare som har 

en eftergymnasial utbildning på minst 3 år. Datan kommer från Statistiska centralbyrån 

(Statistiska Centralbyrån, 2013b). 

 

Samtliga variabler på föregående sida, både den beroende och de oberoende, omvandlades till 

sin naturliga logaritm för att undvika problem med outliers, jämna ut positiv snedfördelning 

och möjliggöra tolkning i termer av procent. 

 

Kilometer till närmaste högskola (  ) är en avståndsvariabel skapad med hjälp av google-

maps. Den visar avståndet räknat i kilometer från kommunens medelpunkt till närmaste 

högskola eller universitet. Eftersom det kanske viktigaste för studenten är tiden det tar att ta 

sig till skolan skapades också en variabel som anger tiden i minuter till närmaste högskola. 

Det visade sig dock inte spela någon roll för resultatet av analysen vilken av dessa två som 

inkluderades.  

 

Kontrollvariabler  

 

Medelinkomsten 2010 (  ) är en kontinuerlig variabel som visar invånarna i respektive 

kommuns genomsnittliga inkomst (Statistiska Centralbyrån, 2013c).  

 

Gini-koefficienten för inkomstskillnader inom kommunen 2010 (  ). Gini-koefficienten 

är ett spridningsmått som varierar mellan 0 och 1 där ett högt värde i det här fallet indikerar 

stora inkomstskillnader mellan kommunens invånare (Statistiska Centralbyrån, 2013c). 

 

Andelen utlandsfödda i kommunen 2010 (  ) visar andelen invånare i kommunen som är 

födda i något annat land än Sverige. Eftersom variabeln är en andelsvariabel har också den 

transformerats till sin naturliga logaritm (Statistiska Centralbyrån, 2013d). 
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Befolkningsmängden i kommunen 2010 (   ) anger antalet invånare i respektive kommun 

2010 (Statistiska Centralbyrån, 2013d).  

 
 

För att ge en hint om de oberoende variablernas binärsamband med den beroende variabeln 

presenteras nedan en korrelationsmatris som visar Pearsons korrelationskoefficient mellan 

andelen elever som inom tre år efter studentexamen påbörjat högre studier och en oberoende 

variabel i taget.  

 

Tabell 2- Korrelationsmatris  
 

 

 

 
 
 

Andel 

vidare till 

högskola 

inom 3 år

jord/skog/f

iske

tillverkning

/utvinning handel företag

Andel 

invånare 

med 

eftergymn

asialutb 

minst 3 år

Km till 

närmsta 

högskola

Pearson 

Correlation

1 -,458
**

-,192
**

,270
**

,483
**

,702
**

-,388
**

Sig. (2-

tailed)

,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000

N 290 290 290 290 290 290 290

Pearson 

Correlation
-,458

** 1 ,129
*

-,409
**

-,558
**

-,488
**

,408
**

Sig. (2-

tailed)

,000 ,028 ,000 ,000 ,000 ,000

N 290 290 290 290 290 290 290

Pearson 

Correlation
-,192

**
,129

* 1 -,392
**

-,607
**

-,529
** ,085

Sig. (2-

tailed)

,001 ,028 ,000 ,000 ,000 ,148

N 290 290 290 290 290 290 290

Pearson 

Correlation
,270

**
-,409

**
-,392

** 1 ,402
**

,369
**

-,279
**

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 290 290 290 290 290 290 290

Pearson 

Correlation
,483

**
-,558

**
-,607

**
,402

** 1 ,680
**

-,236
**

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 290 290 290 290 290 290 290

Pearson 

Correlation
,702

**
-,488

**
-,529

**
,369

**
,680

** 1 -,428
**

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 290 290 290 290 290 290 290

Pearson 

Correlation
-,388

**
,408

** ,085 -,279
**

-,236
**

-,428
** 1

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,148 ,000 ,000 ,000

N 290 290 290 290 290 290 290

företag

Andel 

invånare 

med 

eftergymn

asialutb 

Km till 

närmsta 

högskola

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Korrelationsmatris

Andel 

vidare till 

högskola 

inom 3 år

jord/skog/f

iske

tillverkning

/utvinning

handel
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4.4 Tillvägagångssätt 

 

I analysens första steg kontrolleras om det finns något samband mellan näringsstrukturen i 

kommunen och andelen elever som läser vidare på högskolan. Om så är fallet består nästa 

steg i att undersöka om sambandet kvarstår även efter kontroll för andra faktorer. Det är 

naturligtvis så att anledningarna till skillnader i andelen elever som läser vidare är många. 

Varje elev har olika utgångspunkter och resonerar på olika sätt. Men syftet med den här 

studien är inte att fånga upp skillnader mellan enskilda individer. Tanken med 

undersökningen är snarare att utreda vilka generella faktorer som bidrar till skillnader mellan 

kommuner i andelen elever som läser vidare på högskola eller universitet. Att ringa in dessa 

faktorer är en viktig grundförutsättning för vidare studier av snedrekryteringen vilka i nästa 

skede kan undersöka hur faktorerna påverkar den enskilda individens val.  

 

Modell 1 utgörs alltså av den beroende variabeln (Y) den naturliga logaritmen av andelen 

elever i respektive kommun som inom tre år efter studentexamen påbörjat studier på högskola 

eller universitet och de fyra logaritmerade variablerna för näringsstruktur; andel 

förvärvsarbetande som arbetar inom jord, skog eller fiske (  ), andel förvärvsarbetande som 

arbetar inom tillverknings- eller utvinningsindustrin (  ), andel förvärvsarbetande som 

arbetar inom företagsverksamhet (  ) och andel förvärvsarbetande som arbetar inom 

handelssektorn (  ). 

 

LnY = a +        +        +        +        + e 

 

Det förväntade resultatet är att andelen elever som läser vidare är lägre i jord, skog, fiske- 

kommuner och i tillverknings- och utvinningskommuner än i kommuner där andelen som 

arbetar inom handel eller företagsverksamhet är stor. Antagandet bygger delvis på en teori om 

att barn till viss del ärver kunskaper från sina föräldrar och att det ökar sannolikheten för att 

barnet också väljer en liknande yrkesbana som sin pappa eller mamma (Laband & Lentz, 

1992). Om föräldern inte har någon akademisk utbildning är det istället andra typer av 

kunskaper som överförs till barnet. Följaktligen kan man då tänka att chansen att barnet sedan 

väljer att läsa vidare är mindre än om föräldrarna arbetar med något som kräver akademisk 

examen (en stor andel av yrkena som går under kategorin företagstjänster kräver akademisk 

examen medan jordbruk, skogsbruk & fiske- respektive tillverknings- eller 
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utvinningsindustriarbeten inte gör det). Handelsverksamhet antas ha ett positivt samband med 

den beroende variabeln eftersom andelen sådana yrken är stor i storstadsregioner där den 

akademiska traditionen är stark.  

 

I modell 2 läggs variabeln LN-andelen högutbildade i kommunen (  ) till.  

 

LnY = a +        +        +        +        +        + e 

Det är troligt att den har ett signifikant samband med den beroende variabeln. Det finns både 

sociologiska teorier och tidigare forskning som visar att föräldrars utbildningsnivå både direkt 

och indirekt påverkar barnets utbildningskarriär. Direkt genom till exempel kunskaper om 

utbildningssystemet och de olika möjligheter som finns och indirekt genom den syn på 

utbildning och akademiska kunskaper som på olika sätt förmedlas till barnet i hemmet 

(Eriksson & Jonsson, 1996; Laband & Lentz, 1992). Som nämnt antas att det finns ett 

samband mellan näringsstrukturen och utbildningsnivån i kommunen. Traditionen av 

akademiska studier skiljer sig antagligen mellan kommuner beroende på vilken typ av 

utbildning som krävs för den dominerande typen av arbete. Arbeten inom företagssektorn 

kräver till exempel ofta en akademisk examen medan arbeten inom jord och skogsbruk kräver 

mer praktiska kunskaper. Det ska dock nämnas att sambandet i dagsläget antagligen inte är 

lika starkt som det en gång har varit. Med det senaste decenniernas ökande antal studieplatser 

och lärosäten har antalet elever som läser vidare ökat markant. Fler och fler som inte har 

föräldrar som är akademiker väljer ändå att själva studera på högskola. Allt fler arbeten kräver 

också någon typ av examen från högre studier. Men min teori är ändå att näringsstrukturen 

indirekt genom den kultur som delvis råder i kommunen som ett resultat av den, påverkar 

traditionen av att skaffa sig akademiska kunskaper. Därför antas näringsstrukturvariablerna 

vara signifikanta även efter att andelen högutbildade i kommunen lagts till.  

 

Avståndet till närmaste högskola är en annan variabel vars bidrag till snedrekryteringen 

diskuterats. I och med utbildningsexpansionen som nämndes i föregående stycke har 

situationen förbättrats för många elever. Men fortfarande finns det flera kommuner, 

framförallt i norra Sverige, där invånarna har väldigt långt till närmaste högskola. 

Bostadsbristen på flera av de större studieorterna gör att detta fortfarande är ett problem för 

många familjer.  
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I korrelationsmatrisen under variabelbeskrivningen framkommer att binärsambandet mellan 

närhet till högskola och andelen elever som läser vidare är signifikant negativt. Om 

avståndsvariabeln fortsätter att vara signifikant negativ genom hela analysen betyder det helt 

enkelt att ju längre det är till närmaste högskola desto lägre är andelen elever i kommunen 

som läser vidare. Modell tre består av näringsstrukturvariablerna (      , andel 

högutbildade (    och avståndsvariabeln kilometer till närmaste högskola (   .  

 

LnY = a +        +        +        +        +        +      + e 

Slutligen prövas en modell där de fyra kontrollvariablerna lagts till. Medelinkomsten i 

kommunen (    och gini-koefficienten för inkomst (  ) är tänkta att fungera som indikatorer 

på skillnader mellan kommunerna angående befolkningens inkomster. Man kan tänka att i 

kommuner där medelinkomsten är låg är en lägre andel av befolkningen högutbildade än i 

kommuner där medelinkomsten är hög. Relativt låg medelinkomst indikerar att andelen 

arbeten som inte kräver högskoleexamen är större än i en kommun med hög medelinkomst. 

Sambandet mellan medelinkomst och andel högutbildade är tvåväga, det vill säga det är inte 

ett kausalsamband. Är andelen högutbildade stor blir medelinkomsten som ett resultat relativt 

hög. Men en hög medelinkomst indikerar som sagt en hög andel välbetalda jobb som i sin tur 

också lockar välutbildade till kommunen. Att andel högutbildade i kommunen påverkar 

andelen elever som läser vidare har fastställts i tidigare studier. Det är dock intressant att se 

om medelinkomsten påverkar benägenheten att välja högre studier på något annat sätt än 

indirekt via andel högutbildade variabeln. Man skulle exempelvis kunna föreställa sig att 

bostadsbristen relativt sätt är mer begränsande för invånare i kommuner där medelinkomsten 

är låg. Region Gotland är ett sådant exempel. Där är det inte självklart att föräldrar har råd att 

ordna en bostad på studieorten åt sitt barn. Om någon av inkomstvariablerna visar sig ha 

samband med den beroende variabeln går det inte i en sådan här studie att med säkerhet 

fastställa anledningen. Dels för att anledningarna kan vara flera och dels för att variabelns 

samband med andra faktorer är allt för komplexa. Men att helt utelämna variablerna från 

analysen känns ändå inte försvarbart trots att det, i och med det troliga sambandet med andel 

högutbildade, finns en risk för multikollinearitet. De två övriga kontrollvariablerna är andel 

utlandsfödda i kommunen      som transformerats till sin naturliga logaitm och 

befolkningsmängd i kommunen      .  

 

LnY = a +        +        +        +        +        +      +      +      +        + 

       + e 
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4.5 Övriga variabler  

 

Under analysens gång kontrollerades också för ett antal andra variabler. Men eftersom dessa 

inte blev signifikanta, eller av andra skäl inte passade in, exkluderades de ur analysen för att 

undvika att begå specifikationsfel.  

 

Kommungrupp: 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har delat in kommunerna i tio olika 

kommuntypsgrupper (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013). Gruppindelningen fångar 

delvis andra faktorer som skiljer kommunerna åt än enbart näringsstrukturen. Därför skapades 

en kommungruppsvariabel med värdena 1 = storstad (>200 000 invånare), 2 = förort till 

storstad, 3 = större stad (>50 000 invånare), 4 = förort till större stad, 5 =pendlingskommun, 6 

= turism- och besöksnäringskommun, 7 = varuproducerande kommun, 8 = 

glesbygdskommun, 9 = kommun i tätbefolkad region och 10 = kommun i glesbefolkad region. 

Variabeln kodades sedan om till tio dummyvariabler, en för varje kategori. Teorin var att 

kategorierna storstad och större stad skulle ha positiva samband med den beroende variabeln 

eftersom den akademiska traditionen är stark i sådana kommuner. När variablerna sedan 

inkluderades i analysen fick storstadskategorin fungera som referenskategori. Det visade sig 

dock bara vara turism- och besöksnäringskommuner som signifikant skiljde sig från 

storstadskommuner med avseende på andelen elever som läser vidare på högskolan.  

 

Andel förvärvsarbetande i kommunen, tätortsgrad och medianinkomsten är tre andra 

variabler som kontrollerats men sedan valts bort då de inte blev signifikanta.  
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5. Resultat  

Variationen i den beroende variabeln, d.v.s. skillnaden mellan kommunerna med avseende på 

andel elever som inom tre år efter studentexamen gått vidare till högre studier, uttrycks bäst 

med hjälp av ett enkelt histogram. Nedan presenteras ett sådant för den aktuella variabeln.   

 

 
 
 

 
Precis som förväntat visar histogrammet att det finns betydande skillnader mellan 

kommunerna. En stor andel av dessa ligger dock i närheten av medelvärdet på 38 %.  

Standardavvikelsen på 8 % tyder ändå på en viss skevhet i materialet. Det beror sannolikt på 

att det finns kommuner som kraftigt avviker från medelvärdet. I Danderyds kommun är 

exempelvis andelen hela 75 %. I Ljusnarsberg är den bara 18 %.   

 

5.1 Modell 1 

 

Den inledande analysen av näringsstrukturvariablernas eventuella samband med den beroende 

variabeln genererade ett delvis förväntat resultat (se modell 1 i tabellen på sidan 18). Jord, 

skog, fiske variabeln har ett signifikant negativt samband med den beroende variabeln vilket 

som väntat tyder på att ju större andelen av befolkningen i kommunen som arbetar inom dessa 

näringsgrenar är, ju lägre är andelen elever som läser vidare. I och med att variabeln är 

logaritmerad kan dess b-koefficient avläsas i termer av procent. Koefficientens värde på -0,1 
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säger att det i genomsnitt är 0,1 % färre elever i kommunen som läser vidare per procents 

ökning i andel invånare som arbetar inom jordbruk, skogsbruk eller fiske. B-koefficienten för 

tillverknings- och utvinningsindustri är också den negativ medan b-koefficienterna för handel 

och företagsverksamhet är positiva. De sambanden är dock inte signifikanta.   -värdet blev 

0,29 vilket är ganska lågt. Det indikerar att skillnader i näringsstrukturen mellan kommunerna 

i sig inte är en tillräcklig förklaring till snedrekryteringen.  

 

5.2 Modell 2 

Analysen visar att det finns ett positivt samband mellan andelen elever i respektive kommun 

som inom tre år efter studentexamen påbörjat högre studier och andelen högutbildade 

invånare i kommunen. Spridningsdiagrammet nedan illustrerar detta.    

 

 

 
 
Högst upp i högra hörnet av diagrammet syns några observationer som avviker lite från de 

övriga. Dessas placering betyder att det finns några kommuner som har en större andel 

högutbildade invånare än medelkommunen och en betydligt större andel elever som läser 

vidare. Vid en närmare analys av eventuella ”avvikare” (outliers) kunde det konstateras att de 

två mest avvikande kommunerna är Danderyd och Lund. För att bland annat minska 

betydelsen av dessa logaritmerades som nämnt de båda variablerna. Plotdiagrammet nedan 

visar sambandet mellan de logaritmerade variablerna.  
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Jämför man de båda diagrammen på föregående sida med varandra syns en tydlig skillnad. De 

observationer som uppfattas som avvikande i det första diagrammet har efter att variablerna 

logaritmerats ”närmat sig” de övriga observationerna. Deras eventuella inflytande på 

regressionslinjen har därmed minskat.  

 

Resultatet av regressionsanalysen visar som väntat att andelen högutbildade invånare i 

kommunen har ett signifikant positivt samband med andelen elever som läser vidare. B-

koefficientens värde på 0,36 kan i och med att variablerna är logaritmerade tolkas som att det 

i genomsnitt är 0,36 % fler elever i kommunen som läser vidare per procents ökning i andel 

högutbildade invånare. Jordbruk, skogsbruk och fiskevariabeln är fortfarande signifikant 

negativ. Dess b-koefficient har dock blivit svagare. En förändring jämfört med modell 1 är att 

tillverknings- och utvinningsindustri nu har ett positivt samband med den beroende variabeln. 

B-koefficientens värde på 0,08 säger att det i genomsnitt är 0,08 % fler elever som läser 

vidare per procents ökning i andel invånare som arbetar inom tillverknings- och 

utvinningsindustri. 

 

   steg kraftigt när andelen högutbildade invånare inkluderades vilket var väntat givet 

tidigare studier. Koefficientens värde på 0,44 säger att skillnader i näringsstrukturen och 

skillnader i andel högutbildade invånare tillsammans förklarar över 40 % av variationen 

mellan kommunerna i andelen elever som läser vidare. 
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5.3 Modell 3 och 4 

 

När avståndsvariabeln läggs till förändras b-koefficienterna för det andra ingående variablerna 

inte nämnvärt. Andel högutbildade i kommunen och tillverknings- och utvinningsindustri är 

fortfarande signifikant positiva medan jordbruk, skogsbruk och fiske är signifikant negativ. 

Trots att kilometer till närmaste högskola visade sig ha ett signifikant binärsamband med den 

beroende variabeln blev den inte signifikant i regressionsanalysen. Så är fallet även efter att 

kontrollvariablerna lagts till
1
.  

 

Resultatet av regressionen där kontrollvariablerna adderats (modell 4) visar att andel 

utlandsfödda i kommunen har ett signifikant positivt samband med den beroende variabeln. 

B-koefficientens värde på 0,13 kan tolkas som att det i genomsnitt är 0,13 % fler elever i 

kommunen som läser vidare per procents ökning i andel utlandsfödda invånare. Andel 

högutbildade i kommunen och näringsstrukturvariabeln tillverknings- och utvinningsindustri 

fortsätter att vara signifikanta. B-koefficienten för högutbildade blev något svagare men 

kontrollvariablernas påverkan på dessa variablers samband med responsvariabeln är ytterst 

marginell. Däremot är jordbruk, skogsbruk och fiskevariabeln inte längre signifikant.   – 

värdet ligger kvar på ungefär samma nivå som i modell 2. När andelen utlandsfödda i 

kommunen inkluderades i modell 4 steg det från 0,44 till 0,48. Övriga kontrollvariabler blev 

inte signifikanta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Under analysarbetet kontrollerades för eventuella interaktioner. En tanke var att kilometer till närmaste 
högskolas samband med andelen elever som läser vidare delvis skulle kunna bero av medelinkomsten i 
kommunen. I en kommun med hög medelinkomst kanske ett eventuellt samband mellan närhet till högskola 
och den beroende variabeln skulle vara svagt eller till och med obefintligt medan det i en kommun med låg 
medelinkomst skulle vara starkare. Därför skapades en interaktionsterm av medelinkomst och kilometer till 
närmaste högskola. Den visade sig dock inte vara signifikant.  
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5.4 Tabell 3- Regressionstabell 
 
Tabell som visar resultaten från de fyra regressionsanalyserna (p-värden inom parentes). 

 

 

 
Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Ln_Jordbruk, 

skogsbruk & fiske 

-0,105** 

(0,000) 

-0,041* (0,007) -0,038* (0,012) 0,016 (0,423) 

Ln_Tillverknings- 

& 

utvinningsindustri 

-0,014 (0,563) 0,080** 

(0,001) 

0,074* (0,003) 0,070* (0,005) 

Ln_Företagstjänster 0,033 (0,436) 0,012 (0,755) 0,016 (0,669) 0,027 (0,484) 

 

Ln_Handel 0,033 (0,437) 0,013 (0,743) 0,004 (0,913) -0,011 (0,781) 

 

     

 

Ln_Andel 

högutbildade i 

kommunen 

 0,358** 

(0,000) 

0,339** 

(0,000) 

0,329** 

(0,000) 

     

 

Kilometer till 

närmaste högskola 

  -0,000 (0,227) 0,000 (0,119) 

     

 

Medelinkomst    0,001 (0,190) 

 

Ginikoefficienten 

för inkomst 

   -0,262 (0,527) 

Ln_Andel 

utlandsfödda i 

kommunen  

   0,131** 

(0,000) 

Befolkningsmängd    -5,130E-088 

(0,780) 

     

N 290 290 290 290 

   0,290 0,438 0,439 0,48 

 
* signifikans på 95 % signifikansnivå 

** signifikans på 99 % signifikansnivå 
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6. Diskussion 

 

Syftet med studien var att leta efter fler eventuella förklaringar till skillnader mellan Sveriges 

kommuner i andel elever som påbörjar högskolestudier. Framförallt avsåg jag undersöka om 

skillnader i näringsstrukturen mellan olika kommuner kunde spela roll. Anledningen till detta 

fokus härrör från en teori om att näringsstrukturen delvis ligger till grund för den kultur som 

dominerar i kommunen. Exempelvis brukar man prata om ”storstadskultur” eller 

”landsbygdskultur”. Den akademiska traditionen skiljer sig åt mellan olika kulturer. I vissa 

kommuner är den dominerande medan den i andra inte har slagit igenom lika starkt. Det 

hänger ihop med näringsstrukturen genom att i kommuner där en stor andel av arbetena 

kräver en högskoleexamen väljer också en stor andel av eleverna att skaffa sig en sådan. I en 

kommun där näringsstrukturen till stor del utgörs av näringar som kräver andra typer av 

färdigheter blir det mer naturligt att unga identifierar sig med den typen av jobb. De 

sociologiska teorier jag tagit upp är teorin om den homosociala reproduktionen och teorier om 

kopplingen mellan mikro- och makronivå. Den homosociala reproduktionen förklarar varför 

det är naturligt att man stannar i den sociala miljö man växte upp i och varför man tenderar att 

umgås med personer som är lika en själv, eller för den delen lika det som man känner igen. 

Mikro-makro teorin beskriver hur det som sker mellan individer kan leda till utfall på makro-

nivå, exempelvis till ett visst samhällsklimat eller kultur. Omvänt påverkas enskilda individers 

preferenser och handlingar av den omgivande miljön.  

 

Resultaten av analysen visade att näringsstrukturen inte har de samband med andelen elever i 

kommunen som läser vidare som jag förväntade mig. När kontrollvariablerna inkluderades 

var jordbruk, skogsbruk och fiske variabelns negativa samband med den beroende variabeln 

inte längre signifikant. Givet detta måste hypotes 1a förkastas. Istället visade det sig att 

tillverknings- och utvinningsindustrivariabeln har ett positivt samband med den beroende 

variabeln. Tolkar man det rakt av så betyder det att i kommuner där andelen som arbetar med 

sådana yrken är stor läser alltså en större andel av eleverna vidare än i kommuner där andelen 

är liten. Men jag vågade inte riktigt lita på att sambandet är adekvat eftersom vissa av 

näringsstrukturvariablerna korrelerar med varandra (se tabell2). I samband med analysen 

genomfördes förvisso ett multikollinearitetstest med VIF värden, men testresultatet tydde inte 

på några allvarliga problem eftersom inget VIF-värde översteg fyra (O’Brien, 2007). För 
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ytterligare försäkran om att sambanden verkligen är robusta prövade jag att exkludera 

näringsstrukturvariablerna en i taget för att se om b-koefficienten för tillverknings- och 

utvinningsindustri förändrades. Men något oväntat visade den sig ligga kvar på ungefär 

samma värde oavsett vilken av de andra näringsstrukturvariablerna som uteslöts. Förklaringen 

kan ligga i att många storstadsregioner har en stor tillverkningsindustri, vilket kan vara 

anledningen till det positiva sambandet i och med att andelen elever som läser vidare i dessa 

regioner också är hög. Det akademiska klimatet påverkar säkerligen även barnen till 

industriarbetare.  

 

Trots resultatet känns det fel att helt avfärda teorin om näringsstrukturens betydelse. Andelen 

högutbildade invånare i kommunen är starkt kopplad till näringsstrukturens sammansättning. I 

enlighet med tidigare studier visade det sig även i den här att andel högutbildade har stor 

betydelse för andelen elever som läser vidare på högskolan. Man kan tänka att 

näringsstrukturen på så sätt påverkar indirekt, men att det inte synliggjordes i den här studien. 

Om det hade varit möjligt att komplettera med data på individnivå hade man kanske fått en 

mer nyanserad bild. För att få en verklig förståelse för hur enskilda individer influeras av den 

kultur som råder i den miljö de växer upp i hade det optimala varit att göra någon form av 

observationsstudie med kompletterande intervjuer, och sedan väga samman den 

informationen med kvantitativa data om regionerna.  

 

Hypotes 1b och 1c byggde på en tanke om att näringsstrukturvariablernas samband med den 

beroende variabeln skulle bli svagare när andel högutbildade respektive andel utlandsfödda 

invånare i kommunen inkluderades. Tre av fyra näringskategorier blev i den slutgiltiga 

analysen inte ens signifikanta, medan den fjärde kategorin, tillverknings- och 

utvinningsindustri hade ett positivt samband med den beroende variabeln istället för ett 

negativt (som var det som antogs i hypotes 1a). Hypotes 1b om att sambanden skulle bli 

svagare när andel högutbildade lades till måste förkastas eftersom det i fallet med 

tillverknings- och utvinningsindustrivariabeln visade sig vara precis tvärtom- det var när andel 

högutbildade inkluderades som den variabelns samband med den beroende variabeln blev 

signifikant positivt (se modell 2). Det är dock svårt att utröna varför det blev på det sättet.  

 

Hypotes 1c om att näringsstrukturvariablernas samband skulle bli svagare när 

kontrollvariabeln andel utlandsfödda invånare i kommunen inkluderades får också sägas vara 

motbevisad. Tillverknings- och utvinningsindustrivariabelns samband med den beroende 
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variabeln påverkades inte när kontrollvariablerna inkluderades. Tabell 1 visar också att det 

inte finns något signifikant samband mellan tillverknings- och utvinningsindustri och andel 

utlandsfödda invånare i kommunen vilket hade behövt vara fallet för att andel utlandsfödda 

skulle kunna påverka näringsstrukturvariabelns b-koefficient. 

 

   – värdet steg kraftigt när andelen högutbildade invånare inkluderades, från 0,29 till 0,44, 

men ökade sedan bara med 4 procentenheter till när resterande variabler adderades. Det tyder 

på att det är andelen högutbildade som har störst betydelse för andelen elever som läser 

vidare, precis som tidigare forskning redan kommit fram till. Resultatet av den här 

undersökningen stöder inte min tanke om kontextens betydelse för valet att läsa vidare. Men 

jag hävdar ändå att det inte går att avfärda min teori bara utifrån den här studien. Andelen 

högutbildade invånare påverkas högst troligt av kontexten i kommunen på samma vis som den 

spelar roll för andelen elever som läser vidare. De bakomliggande sociala mekanismerna 

synliggörs inte i en sådan här typ av analys. Men studien kan ändå ses som en viktig förstudie 

till framtida forskning om snedrekryteringen. Det framkom exempelvis att andelen 

utlandsfödda invånares samband med andelen elever som läser vidare är intressant att titta 

mer på. Syftet att synliggöra fler orsaker till snedrekryteringen och skillnaderna mellan 

kommuner än de universitetskanslersämbetet kontrollerat för i sina statistiska analyser är 

därmed uppfyllt.   

 

I och med vikten av att ha ett kritiskt förhållningssätt till sin undersökning är det en sak som 

jag vill ta upp i ljuset. Näringsstrukturvariablerna har konstruerats utifrån de kategorier 

Statistiska Centralbyrån använt sig av när de delat upp förvärvsarbetande efter näringsgren 

(Statistiska Centralbyrån, 2013e). I informationen om datamaterialet skriver SCB att 

kategorierna skapats utifrån den allmänna standard som gäller för näringsindelning i Sverige 

sen 2008 (SNI). Jag har också kontrollerat att summan av förvärvsarbetande i samtliga 

kategorier för respektive kommun stämmer överens med annan information om det totala 

antalet förvärvsarbetande i kommunerna. Men trots att SCB använt sig av den här indelningen 

är jag lite kritisk till om den verkligen speglar skillnader i näringsstrukturen på ett adekvat 

sätt. Kategorierna är breda och inomgruppsvariationen är antagligen stor. Risken är att 

validiteten blir bristande. Analysen av datamaterialet i den här studien visar dock att andelen 

högutbildade invånare är lägre i jord, skog, fiske-kommuner och i industrikommuner än i 

kommuner där andelen som har yrken som faller under kategorin företagstjänster är stor. Det 
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indikerar att kategorierna, i alla fall tillräckligt mycket för en sådan här studie, fångar 

olikheterna av intresse.  

 

Slutsatserna av studien är inte de jag från början förväntade mig, men de är än dock så viktiga. 

Frågeställningen, huruvida skillnader i näringsstrukturen mellan kommuner hade något 

samband med skillnader i andelen elever som läser vidare på högskola, måste baserat på 

resultaten av analysen besvaras med ett nej. Istället har studien väckt en annan frågeställning. 

Nämligen hur det kan komma sig att andra generationens invandrare läser vidare i större 

utsträckning än ungdomar med svenskfödda föräldrar. Man kan också fundera på om det 

kommer att vara på det viset även om ett decennium. På 80 och 90-talet invandrade många till 

Sverige från krigsdrabbade länder där den akademiska traditionen är stark, till exempel från 

Iran. Under 2000-talet har en stor andel av invandrarna istället kommit från en annan typ av 

länder där utbildningstraditionen är betydligt svagare, på sina håll nästan obefintlig. Många 

har inte ens gått grundskolan och en del är analfabeter. Det kommer att behövas mer 

forskning på det här området i framtiden om man har som avsikt att minska ojämlikheten i 

utbildningsnivå.   
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