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Disposition
•
•

•

•

Uppdragsbeskrivning
Del I: Policyöversikt
– Övergripande om de tre skandinaviska ländernas policy.
– Statistik.
– Intressanta exempel: antagning, studievägledning.
– Utvärderingsproblem.
– Sammanfattning.
Del 2: Kunskapsöversikt
– Forskningstraditioner.
– Typer av orsaker.
– Utbildningsexpansion och inre skiktning utifrån kön och social bakgrund.
– Utländsk bakgrund.
– Funktionsnedsättningar.
– Viktigt med finfördelade analyser.
Avslutande tankeställare

Uppdrag
•

•

•

Policyöversikt på nationell nivå i de skandinaviska länderna.
– Utredningar och problemformuleringar.
– Lagändringar och nationella åtgärder/insatser.
– Statistiska mått och utveckling över tid för olika grupper.
– Utvärderingar.
Kunskapsöversikt om snedrekrytering och breddad rekrytering i de
nordiska länderna.
– Urval utifrån centrala forskningsmiljöer och associerade forskare.
– Klassificering, sammanfattning och analys av forskning.
Övergripande syfte: ge en överblick av kunskapsläget samt stimulera
den svenska policydiskussionen.

Del I: Policyöversikt

Övergripande om Sverige
• Breddad rekrytering lärosätenas ansvar enligt lag.
• I hög grad en rättvise- och demokratifråga.
• Breddad rekrytering utifrån kön, etnicitet/utländsk bakgrund samt
socioekonomisk bakgrund.
• Även geografi och funktionsnedsättning.
• Breddningen analyseras ofta i relation till högre utbildning som
helhet, sällan uppdelat efter lärosätestyp eller med fokus på
enskilda utbildningar.
• Regeringsuppdrag till UHR och UKÄ för att stödja och driva på
lärosätena.
• Reformer för fler vägar till högre utbildning.

Övergripande om Norge
•
•
•
•

•
•
•

•

Lika möjligheter till högre utbildning en grundlagsfäst rättighet.
Diskurs om jämställdhet/jämlikhet.
Problematiserar ofta snedrekrytering till enskilda utbildningar.
Representativitet utifrån kön och etnicitet/utländsk bakgrund
betonas starkt inom utbildning, vård/omsorg, ordningsmakt.
Könspoäng effektivt men ifrågasatt.
Många utredningar med fokus på kön och etnicitet/utländsk
bakgrund, med många konkreta förslag på reformer.
Flera nationella projekt med fokus på kön och etnicitet/utländsk
bakgrund, bland annat läxhjälpen ENT3R.
Få reformer.

Övergripande om Danmark
• Diskurs utifrån talangjakt, konkurrenskraft, könsbundna val,
mönsterbrytare, social mobilitet och talangreserv.
• Menar att det ska finnas ”utrymme för könsskillnader” i
utbildningval.
• Könsbundna utbildningsval problem för konkurrenskraft, leder till
arbetskraftsbrist inom såväl STEM som vård/omsorg och utbildning.
• Analyserar och följer upp rekrytering till olika typer av högre
utbildning.
• Få utredningar, ett flertal forskningsrapporter.
• Flera nationella projekt med fokus på fler kvinnor i STEM.
• Många reformer med viss indirekt relevans för breddning, mest
fokus på ökad produktivitet i den högre utbildningen.

Danmark
Påbörjade högre studier senast vid 25 års ålder, efter
föräldrarnas högsta utbildningsnivå (Källa: DST).
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Sverige
Påbörjade högre studier senast vid 25 års ålder, efter
föräldrarnas högsta utbildningsnivå (Källa: SCB/UKÄ).
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Norge
Andel registrerade studenter (i Norge eller utomlands) i
ålderskohorten 19–24 år, efter föräldrarnas högsta
utbildningsnivå (Källa: SSB).
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Statistik och sätt att mäta
• Norge och Danmark använder en uppdelning i västlig/ickevästlig bakgrund. Fångar i viss mån upp synliga minoriteter.
• Norge och Danmark redovisar oftare enskilda
ursprungsländer.
• Uppdelning i 1:a och 2:a generationens invandrare leder till
slutsats att underrepresentationen är övergående.
• Uppdelning i utbildningsformer i Danmark gör det naturligt att
särredovisa dessa. Statistik uppdelad utifrån lärosätestyp
skulle kunna blottlägga skillnader i Sverige.
• Varken Norge eller Danmark har någon genomgående
könsuppdelning i sin statistik.

Norge
Andel registrerade studenter (i Norge eller utomlands) i
ålderskohorten 19–24 år, efter invandrarstatus (Källa:
SSB).
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Danmark
Påbörjade högre studier senast vid 25 års ålder, efter
invandrarstatus (Källa: DST).
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Sverige
Påbörjade högre studier senast vid 25 års ålder, efter typ
av utländsk bakgrund (Källa: SCB/UKÄ).
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Ett neutralt antagningssystem?
• I Danmark har man problematiserat sitt betygsbaserade urval.
– Bidrar till betygshets och stress bland unga.
– Antagningssystemet i sig påverkar valen. Akademiskt starka
koncentreras till få utbildningar. Påverkar förutsättningarna för
breddad rekrytering till attraktiva utbildningar.
– Matchning mot utbildning sker i lägre grad utifrån personliga
egenskaper, intressen och styrkor. Kan bidra till avhopp.
• Regeringens mål: ett neutralt antagningssystem som inte
påverkar vilken utbildning man söker.

Länderna har valt olika sätt att ta sig an
studievägledningen
• Eget skolämne i Norge. Problem för dem som redan vet mycket.
• Nationell studievägledning i Danmark. Säkerställer likvärdighet.
Underlättar koordinering och utvärderingar.

• I Sverige har studievägledningen kritiserats för att vara bristfällig, inte
minst vad gäller dess kompensatoriska uppdrag. Har utretts, men
ingen proposition har lagts fram.

Utvärderingar håller ofta låg kvalitet
• De utvärderingar som gjorts dras med flera metodproblem.
– Självselektion av deltagare eller skolor till projekten.
– Ingen jämförelsegrupp/kontrollgrupp.
– Enkäter eller intervjuer med deltagare och arrangörer som själva
skattar effekterna.
– Självskattningen sker i regel direkt efter insatsen, trots att det
önskade utfallet skulle inträffa långt senare.
• Går därför inte att säga så mycket om effekten av olika projekt
och insatser.

Sammanfattande jämförelse av policy
för breddad rekrytering i Skandinavien
• Demokratifråga i Sverige, lika möjligheter i Norge, konkurrenskraftsoch talangjaktsfråga i Danmark.
• I ännu högre grad en lärosätesfråga i Sverige än i Danmark och
Norge. Fler nationella projekt i Danmark och Norge.
• Norge problematiserar ofta representationen på enskilda
utbildningar, Danmark följer upp olika utbildningsformer separat,
Sverige behandlar ofta högre utbildning i sin helhet.
• Reformer för fler vägar till högskolan i Sverige och för högre
produktivitet i Danmark. Få reformer i Norge, men desto fler
utredningar.

Del II: Kunskapsöversikt

Tre huvudsakliga forskningstraditioner
•

•

•

Den traditionella kvantitativa traditionen
– Nationalekonomi respektive kvantitativ sociologi.
– Söker samband mellan variabler.
– Tolkar ofta val som rationella utifrån nyttokalkyler.
– Prestationsbaserade och preferensbaserade orsaker till social snedrekrytering.
Den (utbildnings-)sociologiska Bourdieu-traditionen
– Kvantitativa och kvalitativa metoder inom samma ramverk.
– Intuitiva preferenser och värdeomdömen starkt färgade av ens sociala miljö.
– Olika uppväxt och livsmiljöer skapar tröghet/motstånd mot social mobilitet.
Den utbildningsvetenskapliga identitetsforskningen
– Kvalitativa metoder.
– Subjektiv självförståelse.
– Utbildningsval som identitetsformering i dynamisk process över tid.

Snedrekryteringens två typer av orsaker
•

•

•
•

Primära effekter – prestationsbaserade orsaker
– Kognitiva förmågor.
– Betyg.
Sekundära effekter – preferensbaserade orsaker vid kontroll för prestation
– Information, kunskap och möjlighetshorisonter.
– Stöd och förväntningar från familj och omgivning – viktigt att ej falla ”nedåt”.
– Preferenser gällande utbildningslängd och praktiska eller teoretiska studier.
– Vikten av närhet till familj och vänner.
Lägre socioekonomiska grupper får lägre betyg.
Lägre socioekonomiska grupper uppvisar vid kontroll för betyg en preferens för:
– Kortare, mer praktiskt inriktade utbildningar nära familj och vänner.

Expansion och inre skiktning
•

•
•
•
•
•
•

Samband mellan föräldrars och deras barns utbildningslängd:
– Relativt svagt.
– Försvagat i takt med utbyggnaden av den högre utbildningen.
Mättnadslogik – vid någon punkt förutsätter ytterligare expansion en breddad
rekrytering.
Kvinnors intåg en central del av expansionen. ”Uppgradering” av utbildningar.
Könsbundna utbildningsval tydligast bland studenter från studieovana hem.
I takt med att fler läser en högskoleutbildning blir horisontella skillnaderna mellan
lärosäten och utbildningar mer betydelsefulla.
Vi ser fortsatt eller ökad snedrekrytering till elitutbildningar.
Högskolor i hela landet kan på samma gång bredda rekryteringen och öka den inre
skiktningen.
– Norge – geografisk skiktning.
– Sverige – meritokratisk skiktning.

Skiktning utifrån kön och klass
Börjesson, M. (2016). Sociala kartor över utbildningslandskapet: Installationsföreläsning, professuren i
utbildningssociologi vid Uppsala universitet, 11 november 2015. Sociologisk Forskning, 53(4), 421–437.
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Risker med expansion och skiktning
•

•

•

Risk för arbetsdelning mellan lärosäten.
– Högskolor och nya universiteten får fler studenter med sämre förutsättningar
och behov av mer stöd och undervisning.
Utbildningsinflation kan neutralisera vinsterna av breddningen.
– Krävs allt högre utbildning för motsvarande sociala position.
– Högre socioekonomiska grupper skaffar ännu mer utbildning.
Social, geografisk och meritokratisk uppdelning skapar ojämlika
förutsättningar.
– För lärande studiekamrater emellan.
– För nätverksbyggande.
– För föreningsengagemang.

Nyanser av utländsk bakgrund
•
•

•

Första generationens invandrare underrepresenterad.
– Selektion i gymnasiet.
Andra generationen överrepresenterad, åtminstone vid kontroll för betyg.
– Överrepresentation på långa professionsutbildningar, särskilt inom hälso- och
sjukvård.
– Tacksamhetsskuld, driv att motbevisa samhällets låga förväntningar samt press
och förväntningar hemifrån viktiga faktorer.
– Press och förväntningar har ibland negativ effekt.
Stora skillnader mellan olika grupper.
– Exempelvis utifrån specifik landbakgrund, kön och socioekonomisk bakgrund.

Dilemman vid funktionsnedsättning
•

Många studenter upplever eller räds stigmatisering och utanförskap.
– Möts ibland med skepsis när de söker stöd.
– Undervisande personal glömmer ofta även enkla anpassningar.
– De som har möjlighet döljer ofta sin funktionsnedsättning genom att inte söka
stöd.

•

Undervisande personal har ambivalent hållning.
– Motvilja mot obetalt och ensamt merarbete står i konflikt med personliga
värderingar.
– Resulterar ofta i undvikande beteenden och förväntningar på att studenten
aktivt ska begära stöd.

Viktigt med finfördelade analyser
•

•

•

Genomgående tema i rapporten är värdet av mer finfördelade analyser.
– Endimensionella kategoriseringar av utbildning och social bakgrund otillräckliga,
överskattar mobilitet.
– Många exempel på stora skillnader inom vanligtvis aggregerade grupper,
exempelvis de med utländsk bakgrund.
– Aggregeringar och enkla mått därför kan leda till felaktiga slutsatser,
exempelvis underskattad ojämlikhet.
– Enskilda aktörer kan ha nytta av mer detaljerad information, exempelvis om
personer med funktionsnedsättning.
Finns dock en risk att man inte ser skogen för alla träd.
– Ibland oanvändbart detaljerad information för nationell policy.
Finfördelade analyser behövs som underlag för beslut om när aggregering är
lämplig.

Avslutande tankeställare
•

Ska breddad rekrytering eftersträvas även på sätt som bidrar till en ökad social
skiktning?

•

Är representativitet i relation till befolkningen särskilt viktig på vissa utbildningar?
Vilka? Var är personer med utländsk bakgrund underrepresenterade?

•

Bör man prioritera att adressera prestationsbaserade eller preferensbaserade orsaker?

•

Hur kan man arbeta med en breddad rekrytering på lärosäten och utbildningar som
domineras av studenter från studieovana hem?

•

Vilka barriärer hindrar studenter från högutbildade familjer från att välja utbildningar
som domineras av studenter från studieovana hem?

