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ABSTRAKT 

 
Syftet med denna D-uppsats i samhällskunskap var att få ökad förståelse för studenters val av 

utbildning samt undersöka vad studenterna efterfrågar innan de väljer utbildning. Metoden för 

att uppnå detta syfte var en neoklassisk efterfrågeteori samt en enkätundersökning. Enkäten 

delades ut bland studenter vid Luleå tekniska universitet (LTU). Utifrån resultatet av enkäten 

sammankopplat med teorin drar vi följande slutsatser: 

 

• De personliga intressena har störts betydelse för efterfrågan på utbildning 

• De äldre är mer rädd för de kostnader som studierna medför än yngre studenter 

• Lärarstuderande bryr sig inte om lönen eller karriär 

• Ekonomstuderande bryr sig inte om de får arbete efter avslutade studier 

• Få bryr sig om studentlivet 

• Vårdstuderande lägger inte stor betydelse i arbetsförhållandena 

• Beteendestuderande hade börjat studera oavsett tillgången på substitut 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

I detta kapitel avhandlar vi uppsatsens bakgrund, syfte och metod. Uppsatsens reliabilitet och 

validitet avhandlas likaså.   

 

1.1 Bakgrund 

Samtidigt som studenter bedriver studier vid universitet och högskolor är det många som 

avslutar sin utbildning utan att få något jobb. Meningen med en utbildning torde väl vara att få 

ett välbetalt och bra jobb efter att ha erhållit examen. Enligt en undersökning som TCO har 

gjort oroar sig var fjärde student för att bli arbetslös efter avslutade studier. Samtidigt har 

arbetslösheten fyrdubblats sedan år 2000.1 Varför efterfrågas en utbildning om studenterna 

redan vet att arbetsmarkanden inte är så ljus inom ens område? 

 

Valet att börja studera innebär också en ganska fattig tillvaro. Studenters köpkraft har minskat 

med 22 % sedan 1980 i jämförelse med konsumentprisindex (KPI).2 Konsumentprisindex är 

ett index över prisökningarna i Sverige och mäts oftast utifrån ett basår.3 En av orsakerna till 

att studenterna väljer detta liv, är att de hoppas på att få ett bra och välbetalt arbete efter 

utbildningen. En annan orsak kan vara att många vill prova på någonting nytt i livet. Men är 

den ekonomiska uppoffringen verkligen värd det studenten får ut efter sin examen?  

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att få ökad förståelse för studenters val av utbildning samt undersöka 

vad studenterna efterfrågar innan de väljer utbildning. För att ta reda på detta används 

följande frågeställning. 

 

Vilka skillnader finns det bland studenters efterfrågan på utbildning beroende på 

studieinriktning, ålder och kön? 

Vad påverkar studenter när de efterfrågar en utbildning? 

                                                 
1 http://www.dagbladet.nu/artikel.php?id=323943&avdelning_1=101&avdelning_2= (2005 16: e maj) 
2 Sveriges Förenade Studenter: hyra http://www.sfs.se/media/pressmeddelanden/0203/030710kopkraft.htm (10: e 
juli 2003) 
3 Sveriges statistiska centralbyrå: http://www.scb.se/templates/Product____33769.asp (2005 10: e maj) 

http://www.dagbladet.nu/artikel.php?id=323943&avdelning_1=101&avdelning_2=
http://www.sfs.se/media/pressmeddelanden/0203/030710kopkraft.htm
http://www.scb.se/templates/Product____33769.asp


 3

1.3 Metod 

I uppsatsen används en neoklassisk efterfrågeteori. Denna teori används sedan i en enkät 

bland studenter vid LTU (Luleå tekniska universitet).4 Med hjälp av enkätens skillnader och 

likheter utläses vad som påverkar studenternas efterfrågan på utbildning och vad olika 

studenter efterfrågar. Urvalet av studenter i undersökningen skedde slumpvis. 

Undersökningen gick ut via e-post till 672 studenter. 180 enkäter kom tillbaka samtidigt som 

vi delade ut 30 i pappersform, totalt 210, vilket ger en svarsfrekvens på 31 %. Enkäten 

skickades till sex olika grupper inom LTU; lärare (76 st), ekonomer (30 st), ingenjörer (57 st), 

vårdstuderande (14 st), beteendevetare (18 st), statsvetare (15 st). Studenter som läser enskild 

kurs är inte med i urvalet. Det var ett relativt stort bortfall, detta kan förklaras med att enkäten 

delades ut interaktivt och då är det svårt att kontrollera om de gör enkäten. Det blir lätt att 

ignorera enkäten. För att motverka detta skickades ett missivbrev ut för att motivera 

studenterna.5 Detta grundades på vad Jan-Axel Kylen skriver i boken Fråga rätt om vikten av 

att följebrevet eller missivbrevet gör att svararna på undersökningen blir motiverade att delta. 

Detta genom att förklara vad avsikten är med undersökningen. Vem som ligger bakom den, 

vilka som får den, hur lång tid det tar att genomföra den och vad som händer med svaren.6 För 

att höja svarsfrekvensen lockades studenterna av en utlottning av trisslotter.  

 

Genom den enkät som besvarades fick vi tillgång till mätbara variabler som redovisar det 

genomsnittliga. Genom de öppna svarsalternativen till en av enkätfrågorna framkommer det 

unika och säregna, vilket är viktigt för att förstå innebörden av, meningen eller avsikten med 

företeelser som undersöks. 

 

Enkätresultaten kommer att länkas samman med vår teori om efterfrågan på utbildning. Sedan 

undersöks möjligheten att fastställa den relativa viktigheten hos variablerna. Resultatet 

kommer att presenteras i diagram och visa det genomsnittliga värdet för en viss grupp 

studenter. I de frågor som avhandlar betydelse av en faktor fick studenterna gradera 

betydelsen 1-5. 1 står för liten betydelse och 5 för stor betydelse. Denna skala används i fråga 

5, 6, 13, 14,15, 16.  

 

 

                                                 
4 Se bilaga 2 
5 Se bilaga 1 
6 Kylen Jan-Axel, (1994) Fråga rätt : vid enkäter, intervjuer, observationer, läsning, Stockholm 
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1.4 Reliabilitet 

Reliabiliteten, det vill säga undersökningens tillförlitlighet, kan över hela undersökningen ses 

som tämligen säker. Detta med hänsyn till det höga antalet försökspersoner (210) som deltog i 

undersökningen, trots ett relativt stort bortfall. Svarsalternativen har varit spridda därmed kan 

man förmoda att resultatet i undersökningen inte beror på speciella egenheter hos de studenter 

som ingått i undersökningen.   

 

1.5 Validitet 

Validiteten, det vill säga mätinstrumentets förmåga att mäta just det som man avser att det ska 

mäta, anses vara säkra eftersom frågorna till enkäten utgått från vår teori. Risken med en 

enkätstudie är att de svarande har möjligheter att förvränga uppgifter, då detta av någon 

anledning ligger i deras intresse. Eftersom studien låg som en hemsida och svaren kom in 

anonymt finns en risk att studenter svarat flera gånger för att påverka resultatet. En viss 

osäkerhet vad gäller validiteten av enkätstudien kan spåras till de frågor som har femskaliga 

svarsalternativ, vilket kan ge en risk för centraltendens bland svaren. För att ge 

försökspersonerna den frihet som inte gavs i det fasta svarsalternativet finns även några öppna 

alternativ. Detta för att ge plats för egna kommentarer och förtydligande av de fasta 

svarsalternativen. Vissa studenter som svarade på enkäten har kanske studerat några år och 

kan då ha svårigheter med att minnas tillbaka till tiden innan studierna började. För att 

förhindra att allt för inkompletta enkätsvar skulle ingå i undersökningen sattes en spärr på att 

de var tvungna att svara på enkätfråga 1-9 för att svaren skulle skickas vidare till vår e-post.  
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Kapitel 2 

ARBETSMARKNAD OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

I detta kapitel beskrivs arbetsmarknaden kortfattat samt vilken efterfrågan högskolorna 

arbetar efter. Tidigare forskning omkring efterfrågan på utbildning beskrivs koncist.  

 

De senaste åren har läget på arbetsmarknaden blivit allt hårdare. Under december månad 2002 

varslades 3966 personer om uppsägning inom tillverkningsindustrin, som är vår största 

industrisektor. Det kan jämföras med december månad år 2000 då det varslades 1016 personer 

i samma bransch.7 Antalet varslade har mer än fördubblats på 3 år, vilket är katastrofalt. Som 

en av faktorerna till de ökade uppsägningarna kan antas de stora svenska företagens dystra 

utveckling de senaste åren. När de stora svenska industribolagen går dåligt drabbas den 

Svenska ekonomin mycket hårt av dessa nedgångar.   

 

Världens börser har gått i en negativ riktning under en ganska lång period och detta får till 

följd att företagen har svårt att rekrytera personal på grund av sämre ekonomi. När företagen 

inte kan rekrytera personal söker sig en större del istället till högskolor och universitet.  

 

2001 sökte 21435 människor till någon universitetsutbildning och detta kan jämföras med 

höstterminen 2003 då 24412 ansökningar registrerades.8 Högskoleverkets siffror visar att 

läsåret 2001/2002 gick 46,1 procent av dem som slutat gymnasiet vidare till universitet eller 

högskola. Det var en ökning med tre procentenheter från läsåret innan. Högskoleverket varnar 

för att trenden att allt fler läser vidare kan brytas om inte fler platser skapas på högskolan. 

Anledningen är att årskullarna med 20-åringar kommer att öka med 30 procent fram till 2010 

samtidigt som högskolorna nått kapacitetstaket.9 

 

Enligt högskoleverket måste högskolan styras mer efter arbetsmarknadens behov. Både nu 

och på sikt är det överskott på journalister, ekonomer och konstnärer. Idag är det brist på 

kemister, fysiker, matematiker, receptarier, läkare, tandläkare, förskollärare, 

fritidspedagoger och yrkeslärare. Bristen på dessa yrkesgrupper förväntas bestå även 

framöver. Medan det är överskott på högskoleingenjörer. När det gäller civilingenjörer, 

                                                 
7 Arbetsförmedlingen: http://www.ams.se/rdfs.asp?L=49 (2005 10:e maj) 
8 Verket för Högskoleservice: www.vhs.se/antag/frameset.asp?state=3 (2004, 19 jan) 
9 Rekordmånga unga läser vidare. (2003, 22 juni) Dagens Nyheter TT 

http://www.ams.se/rdfs.asp?L=49
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sjuksköterskor, psykologer, socionomer, jurister, sjukgymnaster och arbetsterapeuter är 

läget ganska balanserat.10 En perfekt balans är heller inte det bästa, det som styr utbudet och 

efterfrågan är alldeles för komplext för att ge ett enkelt svar, dels kan utbildning också 

tillskrivas andra värden än att bara ge arbete inom en given sektor. 

 

I dagens samhälle är det snabba konjunkturskiftningar och strukturomvandlingar. Dessa 

gör det svårt för högskolorna att styra utbudet efter efterfrågan. Detta eftersom en 

utbildning ofta är cirka fyra år lång, samtidigt som arbetsmarknadens efterfrågan kan 

förändras mycket under denna tidsram. Det är en tröghet i utbildningssystemet som inte 

går att komma ifrån på grund av utbildningstiden. 

 

Regeringens långsiktiga mål är att hälften av de som avslutat sina gymnasiestudier skall 

tidigt påbörja högskolestudier. Detta medför en snedrekrytering, alternativen till 

högskoleutbildning blir få. Många som egentligen inte vill studera vidare gör det bara för 

att få förankring på arbetsmarknaden. Regeringens satsning på att förmå 50 procent att 

tidigt påbörja högskolestudier är ensidig. Den lämnar för lite resurser över för dem som 

helst skulle vilja utveckla sin yrkeskompetens utan en lång och för teoretisk omväg 

genom en högskoleutbildning.11 Högskolans uppgift är inte enbart att tillgodose 

arbetsmarknadens kompetensbehov, utan att också vara bildande och bredda den sociala 

mångfalden inom högskolan.12 
 

Regeringen har gett i uppdrag till högskoleverket att kartlägga hur arbetsmarknadens 

utbildningsbehov ser ut för att öka sysselsättningen och få en bättre tillväxt. Högskolan spelar 

en viktig roll för tillväxten i samhället. Detta innebär inte att varje utbildning skall vara 

skräddarsydd för vissa framtida yrken, men att utbildningen skall ge en stabil bas för en 

framtid inom arbetslivet. Lärosätena bör anpassa utbildningsutbudet still såväl studenternas 

efterfrågan som till arbetslivets behov. Trots expansionen av utbildningen menar regeringen 

att arbetsmarknadens behov av högskoleutbildade kommer att öka mer än tillgången. Det är 

därför viktigt att utbudet i möjligaste mån svarar mot efterfrågan.13 
 

                                                 
10 Verket för högskoleservice: http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?view=0&page_id=2556 (2005 4: e maj) 
11 Verket för högskoleservice: http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?view=0&page_id=2499 (2005 4: e maj) 
12Verket för högskoleservice: http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?view=0&page_id=2499 (2005 4: e maj) 
 
13 Högskoleverket: http://web2.hsv.se/publikationer/rapporter/regeringsuppdrag/2002/0207R.pdf 2005-05-04 

http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?view=0&page_id=2556
http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?view=0&page_id=2499
http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?view=0&page_id=2499
http://web2.hsv.se/publikationer/rapporter/regeringsuppdrag/2002/0207R.pdf
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Kapitel 3 

TEORI 

 

I detta kapitel behandlas utbuds och efterfrågeteorin. Hur efterfrågan påverkas av olika 

faktorer och dess innebörd kommer att behandlas djupare. Här förklaras även hur 

priselasticiteten fungerar. I en efterfrågefunktion visas vad som påverkar efterfrågan på 

utbildning.  

 

3.1 Utbud 

För att bestämma utbudet på en marknad används utbudskurvan, varje punkt på den kurvan 

visar mängden varor fabrikanterna vill producera eller bjuda ut till ett visst pris. Det innebär 

att om producenterna ska producera mera måste de lockas av högre priser.14  

 

P 

 

 S 

  

           Q  

Figur 3.1 Utbudskurvan 

 

De faktorer som påverkar utbudskurvan är: 

• Pris på produkten, detta är produktens pris ute på markanden 

• Produktionskostnaderna, dessa kostnader består till exempel av lön och ränta 

• Teknologi, med en mer avancerad teknologi kan producenterna producera mer och på 

så sätt öka utbudet på marknaden.  

• Priset på relaterade produkter, När priset på en relaterad produkt stiger efterfrågas en 

större andel av den egna produkten och producenten kan därför producera mer.  

 

Uppsatsen kommer inte att avhandla utbudet av utbildningsplatser. Utgångspunkten i 

undersökningen är att utbudet är givet. Se kapitel 2 för mer information om utbudet av 

utbildning. 

                                                 
14 Eklund, Klas (1995) Vår ekonomi: introduktion till samhällsekonomin (sid. 58). Stockholm 5:e upplagan 
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3.2 Efterfrågan 

Det samband som framkommer mellan pris och efterfrågad kvantitet kan utryckas i en 

efterfrågekurva, som i figuren nedan.  

 

P 

 D 

 

 

               Q  

Figur 3.2 Efterfrågekurva 

 

På den vertikala axeln mäts priset (P) och på den horisontella kvantiteten (Q). Ju högre upp på 

efterfrågekurvan (D) man kommer desto dyrare blir det. Motsatsen blir då att desto längre ner 

på efterfrågekurvan punkten kommer desto billigare blir det och det efterfrågas mer. Längs 

efterfrågekurvan visas hur mycket som efterfrågas till ett visst pris.15 

 

Efterfrågan på varumarknaden, hur mycket konsumenterna vill köpa under en viss period 

påverkas av: 

• Pris på produkten 

Vid ett högt pris efterfrågar vi mindre. Människor anser det för dyrt att handla om priset stiger 

för mycket.  

• Hushållens inkomst 

Om ett hushåll till exempel får en ökad inkomst ökar dess köpkraft och efterfrågekurvan 

förskjuts utåt i grafen. Det efterfrågas mer vid ett givet pris. Se exempel 1. 

• Hushållens förmögenhet 

Har hushållet en stor förmögenhet har de också en stor köpkraft och efterfrågar mer vid ett 

visst pris, kurvan flyttas då utåt. Om deras förmögenhet minskar sjunker efterfrågekurvan 

tillbaka i grafen. Se exempel 2. 

• Pris på andra tillgängliga produkter 

När priset på varans substitut höjs minskar efterfrågan och kurvan sjunker tillbaka. Se 

exempel 2. Med substitut menas att om priset på en vara stiger kan konsumenten istället köpa 

dess substitutvara. Vilket är en ersättningsvara till den ursprungliga. Efterfrågekurvan sjunker 

                                                 
15 Eklund, Klas (1995) Vår ekonomi: introduktion till samhällsekonomin (sid. 56). Stockholm 5:e upplagan 
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även tillbaka om priset på komplementvaror stiger. Med komplementvara menas en produkt 

som kompletterar en annan produkt.  Till exempel chips och läsk. 

• Hushållens smak och preferenser 

Om ens smak påverkas positivt flyttas kurvan utåt. Här påverkas människor ofta av varandra i 

sina val. Se exempel 1. 

• Hushållens förväntningar om framtiden. 

Tankar om framtiden kan påverka mängden vi efterfrågar. Till exempel om det är låg eller 

högkonjunktur. Människor tenderar ofta att vara sparsamma om vi förväntar oss en 

lågkonjunktur.16 Se exempel 2  

 

P   P D 

                D 

          D1                 D1  

 

               Q    Q  

Exempel 1                Exempel 2  

Figur 3.3 Förändringar i efterfrågan 

 

För att komma fram till den totala efterfrågan på en hel marknad används horisontell 

summering. Med detta menas att alla individers efterfrågan summeras ihop till en gemensam 

efterfrågan på marknaden.17 

 

Konsument A Konsument B  Marknaden 

 

P      P             P    

         

p   

              D   D               D  

          Q                     Q                       Q  

Figur 3.4 Horisontell summering som visar sambandet mellan konsument och marknad 

  

                                                 
16 Case, K.E., Fair, R.C., Gärtner, M., Heather, K., (1999). Economics (sid. 67) 
17 Case, K.E., Fair, R.C., Gärtner, M., Heather, K., (1999). Economics (sid. 77) 
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3.3 Marknadsjämvikt 

Utbuds och efterfrågekurvan kan slås ihop eftersom de har samma enheter på sina axlar. 

Genomförs detta kommer utbudslinjen (S) att skära efterfrågelinjen (D).  Vid denna punkt 

efterfrågar konsumenterna precis lika mycket som producenterna producerar. Resultatet ger 

då en marknadsjämvikt. Ett jämviktspris (P*) och en jämviktskvantitet (Q*) skapas. Allting 

som produceras går åt och markanden blir mättad. 

 

P 

                              S 

P* 

                              D 

                Q*              Q  

Figur 3.5 Marknadsjämvikt 

 

3.4 Efterfrågans priselasticitet 

För att bestämma hur priskänsligheten i en vara är, beskrivs det med elasticitet. Elasticiteten 

är beroende av priset på varan, budgetandelen och priset på tillgängliga substitut. Antag två 

variabler, A och B. Där B är beroende av flera variabler, bland annat variabel A  

 

Elasticiteten av A med avseende till B =  % förändring A 

% förändring B 

 

Elasticiteten visar hur mycket A förändras när B förändras med en enhet. Förutsatt att alla 

andra variabler som påverkar B är oförändrade.18 Om efterfrågan är elastisk kommer en 

prisökning att reducera efterfrågad kvantitet med mer än själva prisökningen. När efterfrågan 

är oelastisk kommer en prisökning att reducera efterfrågad kvantitet med mindre än 

prisökningen. 

 

Priselasticitet på efterfrågan = % förändring i efterfrågad kvantitet 

% förändring i pris 

 

                                                 
18 Case, K.E., Fair, R.C., Gärtner, M., Heather, K., (1999). Economics (sid. 107) 
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Om priselasticiteten är minus ett, är priselasticiteten enhetselastisk. Den procentuella 

prisändringen är alltså lika med den procentuella ändringen i efterfrågad kvantitet. En elastisk 

efterfrågan har en elasticitet på mindre än –1, vilket leder till att en procentuell prisökning ger 

en större procentuell kvantitets minskning än den procentuella ändringen av priset.  Är 

elasticiteten större än -1 kallas efterfrågekurvan oelastisk (se figur 3.6) och med det menas att 

den procentuella prisförändringen är större än den procentuella förändringen i kvantitet. En 

produkt kan även vara fullständigt oelastisk, vilket den är om efterfrågan på varan inte 

påverkas av priset. Om en vara är fullständigt elastisk så faller efterfrågan direkt till noll om 

det sker någon prisökning på varan. Lutningen på efterfrågekurvan bestämmer hur priselastisk 

varan är.19 

 

P                    P    

 

p1                   p1  

p2                     D                  p2  D  

  Q                Q 

                q1 q2       q1     q2 

Oelastisk efterfrågan  Elastisk efterfrågan  

 

Figur 3.6 Priselasticitet 

 

3.5 Efterfrågan på utbildning 

De faktorer som påverkar efterfrågan på utbildning: 

 

• Priset på utbildning (Pu) 

Priset på utbildning är det studenten uppoffrar under en viss tidsperiod, alternativkostnaden i 

detta fall är vad studenten hade kunnat göra istället för att studera. Kostnaden vid studier är 

egentligen ganska små, kostnaden uppstår när studenten tar studielån vilket egentligen är en 

omfördelning av inkomsten över tiden. Det är ofta en förutsättning för att klara studierna. 

Samtidigt måste du köpa litteratur och betala boende vad allt det innebär. Studietiden går 

sällan att kombinera med arbete, kanske i viss mån men sällan som heltid. Följden blir att 

största delen av studenterna måste anpassa sitt leverne efter de bidrag och lån som de får. 
                                                 
19 Gerhard, Ingemar (1968) Samhällsekonomi. (sid. 48) 3:e upplagan 
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Istället för priset på produkten blir det i det här fallet en skuld efter studietiden för studenten. 

Studenten investerar med andra ord pengar i sin utbildning för att få ett bra framtida arbete.   

 

Motsatsen till vanliga högskolestudier kan nämnas försvarsmaktens officersutbildning. Deras 

utbildning bekostas av staten genom att studenterna får ett dagsbidrag på 140 kronor. Detta 

ger en månadsersättning på 4200 kronor. Samtidigt har de fria resor till skolan och fritt 

boende under studietiden.20 Det är en mycket förmånlig utbildning där studenten ej är 

skuldsatt med en enda krona vid avslutade studier. Var alla tvungen att betala för denna 

utbildning, på samma sätt som vanliga studenter betalar för sin utbildning, tror vi inte att det 

skulle vara lika många sökande till officersutbildningen varje år. 

 

• Studenters startkapital (K) 

Om ett hushåll har en stor inkomst så efterfrågar de en större mängd varor.21 Överför vi denna 

punkt till efterfrågan på utbildning, beskrivs studentens startkapital. Det vill säga, vad 

studenten har för tillgångar innan studietiden. Är tillgångarna relativt stora, behöver inte 

studenten få alltför stor skuld vid avslutad studie. I dagens samhälle med sviktande 

konjunkturer tror vi att många ungdomar undviker att studera på grund av rädslan att dra på 

sig en hög studieskuld. Samtidigt kan de offra mer tid till studier om studenten har ett högt 

startkapital.  

 

• Tillgången på substitut (Ts) 

Ett substitut är en ersättningsvara till en annan produkt. Chips och ostbågar är substitut till 

varandra, därför att vi lätt kan ersätta chips med ostbågar och vise versa om det är just dessa 

varor vi efterfrågar. Som exempel när det blir en prishöjning på vara A, påverkar det dess 

substitut genom en ökad efterfrågan. Med det menas att vi köper vara B på grund av 

prishöjningen på vara A. Effekten blir en ökad efterfråga på vara B.  

 

Utbildning har inget specifikt substitut, dock har varje enskild utbildning andra utbildningar 

som sitt substitut. Alternativet till att utbilda sig är att jobba, därför är alla utbildningars 

gemensamma substitut arbete. Om det hade funnits många tillgängliga arbeten, skulle antalet 

sökande till högskola och universitet minska. Förhoppningen med att utbilda sig är att få ett 

omtyckt jobb, men om dessa jobb var tillgängliga utan utbildning blir utbildningsfasen 

                                                 
20 Officersförordningen. (1994, 9 juni ) http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940882.htm 
21 Se 3.1 – 3.4 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940882.htm
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överflödig. Resultatet blir att efterfrågan på utbildning sjunker om tillgängliga jobb utan 

utbildning ökar.  

 

• Smak och preferenser (Ps) 

Med smak och preferenser menas om vi människor vill utbilda oss eller inte. Det är dessa två 

nämnda variabler som styr detta. Tycker jag till exempel om Coca Cola så köper jag givetvis 

det just därför att min smak säger att jag gillar det. Vi kan även genom våra preferenser 

påverkas av andra när vi ska göra våra val. Familjen har ofta en stor påverkan på ett val, oftast 

därför att det kanske råder en kultur i familjen att studera. Du känner dig då nästan tvingad till 

det, och uppmuntras samtidigt att studera.  

 

• Studentens förväntningar om framtiden (F) 

Vi handlar efter hur vi tror att det kommer att bli i framtiden. Om prognoserna säger att det 

kommer bli stor efterfrågan på datatekniker så utbildar vi oss till det yrket, på grund av att vi 

ser en trygghet i denna utbildning. Råder det brist inom denna yrkesgrupp efterfrågas det mer 

arbetskraft, detta bör göra att lönerna stiger vilket i sin tur leder till att de tomma 

utbildningsplatserna lättare fylls.  

 

• Lön (W) 

Många läser idag vidare vid högskola och universitet, i förhoppningen att få en högre lön när 

de senare börjar arbeta. Valet vi har är att börja jobba direkt efter gymnasiet, bli arbetslös eller 

att börja studera på universitet i drygt fyra år. Detta med förhoppningen att bli mer 

konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Samt att du med akademisk utbildning lättare kan 

förhandla om en högre lön inom vissa yrken och branscher. De senaste årens hårdnande 

klimat på arbetsmarknaden borde medföra att många väljer att studera i stället för att gå 

arbetslösa. Oftast är det till yrken där ett generationsskifte inom den närmaste framtiden 

verkar trolig, då i form av pensionsavgångar. Nyrekryteringar är därför högt prioriterade inom 

dessa områden. För att kunna locka till sig dessa nyutbildade studenter, måste det erbjudas en 

bra lön som på ett effektivt sätt kan täcka de skulder studenten dragit på sig under studierna. I 

normala fall brukar dessa uppgå till drygt tvåhundrafemtiotusen kronor.   
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Ovanstående punkter kan sammanfattas i en efterfrågefunktion som visar hur efterfrågan bör 

förändras när variablerna ändras.  

 

Qeu = f (Pu, K, Ts, Ps, F, W) 

             (-) (+)(-) (+)(+)(+) 

 

Den beroende variabeln i efterfrågefunktionen är efterfrågan på utbildning Qeu. De variabler 

som påverkar kurvan negativt om de ökar är priset på utbildningen (Pu), och tillgången på 

substitut (Ts). Ökar vi priset för utbildning, minskar efterfrågad kvantitet. Motsatt effekt blir 

det om vi sänker priset för utbildning, då ökar efterfrågad kvantitet. Tillgången på substitut, 

alltså hur mycket tillgängliga arbeten det finns som inte kräver utbildning. Är tillgången på 

substitut stor minskar efterfrågan på utbildning. Vi väljer att arbeta istället, för att undgå 

skulder vid studier. Dålig tillgång på substitut gör att efterfrågan på utbildning ökar, vi har 

inget annat val än studier.  

 

De variabler som påverkar funktionen i positiv riktning när det ökar är kapital (K), smak och 

preferenser (Ps), förväntningar om framtiden (F) och lönen (W). Alla dessa variabler är mer 

eller mindre beroende av varandra. Som exempel vid en lönehöjning, då påverkas ens 

preferenser och förväntningar om framtiden.  Kanske väljer vi ett annat yrke med mer lön för 

att känna mig ekonomiskt trygg i framtiden. När efterfrågekurvan påverkas positivt flyttas den 

utåt och efterfrågan på utbildning ökar. Det är i den riktningen vi vill gå för att skapa ett mer 

kompetent samhälle där bra kunskaper sätts i fokus. För att pröva teorin och se vilka variabler 

som påverkar efterfrågan mest samt samspelet mellan dem genomfördes en 

enkätundersökning som presenteras längre fram i uppsatsen.   
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Kapitel 4 

ENKÄTUNDERSÖKNING 

 
 
I detta kapitel avhandlas enkäten och de resultat och svar som kom fram redovisas. En 

diskussion omkring svaren och dess betydelse genomförs. 

 

Vi ville veta hur stor betydelse lönen (W) hade på deras framtida arbete. För att ta reda på 

studenternas förväntningar om framtiden (F) frågade vi om hur de ser på sina chanser att få 

fast anställning inom den bransch där de har sin studieinriktning samt möjligheter till karriär. 

Genom att fråga om hur stor betydelse arbetsförhållanden, personliga intressen och 

studentlivet fick vi veta hur smak och preferenser (Ps) påverkar studenternas efterfrågan på 

utbildning. Vi frågade även om de hade tillgång till ett startkapital (K). För att ta reda på hur 

tillgång till substitut (Ts) påverkar studenterna frågade vi om det fanns några alternativ till att 

börja studera och tillgången till arbete. För att ta reda på priset på utbildning (Pu) frågade vi 

hur de upplever studielånen och de kostnader som studierna medför. Vi frågade också om 

studenterna hade någon förälder som hade högskoleutbildning, samt vad som påverkade dem 

vid valet av utbildning.  

 

4.1 Resultat 

Fråga ett, två och tre var bakgrundfrågor där vi frågade om kön, ålder och inriktning på 

utbildningen. Detta för att ha möjligheten att jämföra och fastställa olika gruppers efterfrågan. 

Nedan redovisas de frågor och resultat som anses relevanta. Fråga sju redovisas inte, detta 

eftersom resultatet inte gav något till uppsatsen. 

 

I fråga fyra frågades om studenterna hade någon förälder som hade högskoleutbildning. 

Svaren visade att 45 % hade en förälder med högskoleutbildning eller motsvarande och 55 % 

hade det inte.  
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Diagram 4.1 fråga 4 

Fråga 4, har du någon förälder som har högskoleutbildning 
eller motsvarande?
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1
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Resultatet visade även att det var ganska jämt mellan de olika inriktningarna förutom 

vårdstuderande där en mycket liten del hade högskoleutbildade föräldrar. 

 

Diagram 4.2 fråga 4 

Fråga 4, har du någon förälder som har 
hösgskoleutbildning eller motsvarande?
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I fråga fem frågades hur stor betydelse lönen hade när studenterna valde inriktning på sin 

utbildning. Svaren visade att lönen har minst betydelse för lärarstudenter och att den har störst 

betydelse för ekonomstuderande och blivande ingenjörer.  
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Diagram 4.3 fråga 5 

Fråga 5, hur stor betydelse hade lönen på ditt framtida 
arbete när du valde utbildning?
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I undersökningen kom det även fram att männen anser det viktigare med en hög lön än vad 

kvinnorna gjorde. Däremot är det inte någon skillnad åldersmässigt.  

 

Diagram 4.4 fråga 5, kön 

Fråga 5, hur stor betydelse hade lönen på ditt 
f ramtida arbete när du valde utbildning?
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Fråga sex handlade om hur stor betydelse fast anställning hade när de valde utbildning. 

Resultaten visade att det är relativt jämt mellan de olika inriktningarna. Det är bara 

ekonomerna som skiljer sig från mängden. Enligt våra enkätsvar bryr sig ekonomerna minst 

om de får fast anställning inom den bransch där de har sin studieinriktning. 
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Diagram 4.5 fråga 6 

Fråga 6, Hur stor betydelse hade möjligheten att få 
fast anställning inom den branch där du har din 

studieinriktning när du valde utbildning?
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Fråga sex, sju och åtta handlade om studielån och hur studenterna upplevde dessa lån innan de 

började studera, om de såg de som ett problem eller risktagande. Studenterna tillfrågades 

också om de upplevde de kostnader som studierna medför som ett problem innan de började 

studera. Av de svarande som var under 25 ansåg 49 % att studielånen var en belastning medan 

62% av de som var över 25 ansåg att det var en belastning. Liknande resultat kunde ses i fråga 

9 där de över 25 ansåg att de kostnader som utbildningen medför är ett större problem än vad 

de under 25 tyckte. 

 

Diagram 4.6 fråga 8 

Fråga 8, om du tar studielån, upplevde du 
studielånen som en belastning och/eller 

risktagande?
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Diagram 4.7 fråga 9 

Fråga 9, hur upplevde du de kostnader 
(studielån, liten inkomst) som utbildningen medför 

innan du började studera?
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I fråga 10 frågades om studenterna hade tillgång till något startkapital när de började studera, 

78 % av de svarande hade det medan 22 % inte hade något startkapital. Av de studenter som 

svarade ja var det inte någon variation i ålder eller inriktning. Det svar som studenterna angav 

hade heller inte någon förankring i deras föräldrars studiegång (enkätfråga 4).  

 

Fråga 11 och 12 handlade om tillgången på substitut till att studera. 50,7 % ansåg att det fanns 

alternativ till att studera. Av de vårdstuderande som svarade angav 57 % att det fanns 

alternativ till studierna medan endast 39 % av beteendevetarna tyckte att det fanns substitut 

till studierna.   

 

I fråga 12 frågades om de hade börjat studera fastän tillgången på arbete som inte krävde 

högskoleutbildning hade varit stor. 76 % svarade ja på denna fråga. I resultatet av denna fråga 

utmärker sig beteendevetare eftersom alla svarade ja. Svaret på frågan skilde sig också i 

förhållande till ålder på studenterna. Av 19 åringarna skulle 55 % ändå börjat studera medan 

motsvarande siffra hos de som var 35 och uppåt var 25 %.  
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Diagram 4.8 fråga 12 

Fråga 12, anser du att det fanns några alternativ 
(arbete eller annat) till att börja studera?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

19 åringar 35 och uppåt

Nej

Ja 

 
 

I fråga 13 tillfrågades studenterna om hur stor betydelse möjligheten att göra karriär hade när 

de valde att börja studera. Karriärmöjligheterna hade minst betydelse för lärarstuderande och 

vårdstuderande. Störst betydelse hade det för blivande statsvetare, jurister samt 

samhällsvetare. 

 

Diagram 4.9 fråga 13 

Fråga 13, Hur stor betydelse hade möjligheten att göra karriär när du 
valde att börja studera?
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I fråga 14 tillfrågades studenterna om hur stor betydelse arbetsförhållandena i deras 

kommande yrke hade för deras val av utbildning. Resultatet visar att lärarstudenter är de som 

sätter de kommande arbetsförhållandena högst. Samtidigt är det vårdstudenter som värderar 

de kommande arbetsförhållandena lägst. Det var även en skillnad mellan könen, kvinnorna 

satte större betydelse till arbetsförhållandena än männen. 

 

Diagram 4.10 fråga 14 

Fråga 14, hur stor betydelse hade 
arbetsförhållandena (ledighet, arbetsmiljö) i ditt 
framtida arbete när du valde att börja studera?
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Diagram 4.11 fråga 14 kön 

Fråga 14, Hur stor betydelse hade arbetsförhållandena 
(ledighet, arbetsmiljö) i ditt framtida yrke när du valde 

utbildning?
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I fråga 15 tillfrågades studenterna om hur stor betydelse deras personliga intressen hade i 

deras val av utbildning. Det höga genomsnittet visar på att en majoritet av studenterna sätter 

de egna personliga intressena högt. Det är endast de ekonomstuderande som avviker något 

från det höga snittet.  

 

Diagram 4.12 fråga 15 

Fråga 15, hur stor betydelse hade dina personliga 
intressen när du valde att börja studera?
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I fråga 16 tillfrågades studenterna om hur stor betydelse studentlivet hade när de valde att 

börja studera. Resultatet visar att studentlivet har liten betydelse för studenterna. 

Vårdstuderande är den grupp som värderar denna faktor lägst. Även en skillnad i ålder kan 

utläsas. För yngre studenter har studentlivet större betydelse än för äldre studenter.  

 

Diagram 4.13 fråga 16 

Fråga 16, hur stor betydelse hade "studentlivet" 
när du valde att börja studera?
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I fråga 17 undersöktes vad studenterna påverkades mest av vid deras val av utbildning. Det 

gick inte att utläsa några stora skillnader mellan inriktningarna. Resultatet visar att familj och 

skola är de alternativ som påverkade studenterna mest. Vid en sammanställning visade 

resultatet att det finns en viss skillnad åldersmässigt. De äldre är mera påverkade av media än 

sina yngre kollegor. En annan skillnad åldersmässigt är att de mellan 21-26 år är mera 

påverkade av skolan än de andra studenterna. Det fanns även ett femte alternativ ”annat”. 

Dessa svar flyttades samman med svaren på fråga 18 eftersom frågorna och svaren var 

liknande.  

 

Diagram 4.14 fråga 17 

Fråga 17, när du valde utbildning, vad påverkade dig mest?
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I fråga 18 frågades om det fanns några andra faktorer som inte nämnts som påverkade 

studenternas val av utbildning. Vid sammanställningen visade det sig att intresse var den 

överlägset vanligaste orsaken som angavs. Andra orsaker var bland annat skolans geografiska 

läge och det var rätt många som angett ”mig själv” eller liknande svar.  

 

Nedanstående diagram visar snittet av alla svar vi fick på frågorna 5, 6, 13, 14, 15, 16. Svaren 

visar att det som har störst betydelse är de personliga intressena. Resultatet visar också att 

studentlivet har liten betydelse.  

 

Diagram 4.15 alla frågor 

Fråga 5, 6, 13, 14, 15, 16
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Kapitel 5 

DISKUSSION 

 

Detta kapitel börjar med att de olika inriktningarna diskuteras var för sig för att se vilka 

faktorer från vår teori som påverkar respektive inriktning. En jämförelse mellan olika köns 

och åldersgrupper kommer även att avhandlas.  

 

5.1 Avlutande diskussion 

Nedan följer en redogörelse för de olika inriktningarna som ingick i vår undersökning. I 

början av varje inriktning redovisas en funktion. De variabler som kommer först har störst 

påverkan på deras efterfrågan på utbildning.  

  

5.2 Lärarstudenter 

Qeu = f (Ps, F, W, Pu, Ts, K) 

Resultatet i undersökningen visar att för de lärarstuderande på LTU har lönen (W) inte så stor 

betydelse. Det verkar som om fast anställning och en trygghet på arbetsmarknaden är av 

ganska stor betydelse för den gemene lärarstudenten. Detta tror vi kan förklaras med att de har 

stora förväntningar på framtiden (F). Prognoserna talar om en utbredd brist på lärare i och 

med stora pensionsavgångar och stora barnkullar. Vad det gäller smak och preferenser (Ps) så 

visar resultatet på att lärarstudenter värderar kommande arbetsförhållanden och personliga 

intressen högt. Vi anser också att den nya lärarutbildningens upplägg med fria val av ämnen 

har medfört att de personliga intressena spelar en stor roll när de efterfrågar en utbildning. 

Studentlivet verkar inte vara något avgörande för lärarstudentens val av utbildning. Att 

karriärmöjligheterna inte rankas så högt bland lärarstudenterna anser vi vara naturligt 

eftersom karriärmöjligheterna är så pass små inom skolvärlden. När det gäller de andra 

faktorerna, tillgång på substitut och studenternas tillgång på startkapital, kan vi inte se att 

lärarstudenterna skiljer sig från andra inriktningar.  
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5.3 Ekonomstuderande 

Qeu = f (W, F, Ps, Pu, Ts, K) 

Resultatet i vår undersökning visar att ekonomstudenter på LTU efterfrågar lönen (W) mer än 

andra inriktningar. Ekonomers förväntningar om framtiden (F) är lägre än övriga studenter på 

LTU. Detta kan vi utläsa i fråga 6. Det kan förklaras med en osäkerhet på arbetsmarknaden 

för ekonomer, det råder ingen större efterfrågan just nu på nyutbildade ekonomer på 

arbetsmarknaden.22 Det vi kan se utifrån resultatet är att ekonomer efterfrågar möjligheten att 

göra karriär högt. Det personliga intresset (Ps) är i förhållande till övriga studenter lågt 

värderat. I övrigt utmärker sig inte ekonomstudenterna från andra inriktningar.  

 

5.4 Ingenjörstuderande 

Qeu = f (W, Ps, F, Pu, Ts, K) 

I likhet med ekonomstudenterna har lönen (W) en stor betydelse när de efterfrågar en 

utbildning. Det vi kan se i resultatet är att ingenjörerna oftast hamnar i mitten av 

svarsgenomsnittet. De efterfrågar ungefär samma som genomsnittet. Detta tror vi beror på att 

ingenjörsgruppen har många olika inriktningar.23 Ingenjörsutbildningarna är breda och 

studenterna vet sällan vad deras framtida arbetsuppgifter kommer att bli när de börjar sin 

utbildning. I motsats till lärarna vet de inte säkert vad deras arbetsuppgift blir.  

 

5.5 Vårdstuderande 

Qeu = f (F, Ps, W, Pu, Ts, K) 

I likhet med lärarna har lönen (W) en liten betydelse. Skälet till det tror vi är den 

förhållandevis låga lönen som finns bland de flesta vårdyrken. En annan likhet med lärarna är 

att de efterfrågar en säkerhet på arbetsmarknaden och en fast anställning (F). I resultatet kan 

vi även se att de inte efterfrågar karriärmöjligheter, i likhet med lärarna är det svårt att göra 

karriär inom vården. Dessa svårigheter är studenterna medvetna om när de efterfrågar 

utbildning och därför är det logiskt att detta inte har stor betydelse för dessa studenter. 

Vårdstudenterna utmärker sig genom att värdera arbetsförhållande lägst i jämförelse med de 

andra studenterna. Detta tror vi beror på den rådande arbetssituationen inom vården, vilket 

                                                 
22 http://www.studentum.nu/Civilekonomprogram_2947.htm (2005 16: e maj) 
23 http://ugglan.adm.luth.se/index_lista_utbildn.php?case=ingenjor&utbildning=program&lang=swe (2005 30: e 
maj) 

http://www.studentum.nu/Civilekonomprogram_2947.htm
http://ugglan.adm.luth.se/index_lista_utbildn.php?case=ingenjor&utbildning=program&lang=swe
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omfattar tunga lyft, stress och nedskärningar. De är även den grupp som värderar studentlivet 

lägst. Att vårdstudenterna anser att tillgången på substitut är stor beror på att det är lätt att få 

arbete som outbildad inom vården, vid till exempel äldreboenden. Eftersom dessa studenter 

har ett ”vårdintresse” kan de ta ett sådant arbete.   

 

5.6 Beteendestuderande 

Qeu = f (Ps, F, W, Pu, K, Ts) 

I resultatet ser vi att beteendevetarna vid LTU värderar de personliga intressena högst i 

jämförelse med övriga studenter. Att beteendevetarna inte anser att lönen har stor betydelse 

tror vi hänger samman med att de tycker att de personliga intressena är viktiga. Om studenten 

valde utbildning efter personliga intressen kommer nog lönen i andra hand. Beteendevetarnas 

tankar om framtiden (F) är hög eftersom de både rankar fast anställning och 

karriärmöjligheter som viktiga aspekter. När de rankar dessa högt borde de tro på en ljus 

framtid inom yrkeskategorin. Beteendevetarna tyckte att tillgången på substitut var liten, de är 

alltså inte intresserade av att ta ett lågavlönat arbete inom vården.   

 

5.7 Blivande statsvetare, jurister och samhällsvetare 

Qeu = f (F, Ps,W, Pu, Ts, K) 

Den största avvikelsen i denna kategori är hur stor betydelse karriärmöjligheten (F) har för 

dessa studenter. Detta höga svar tror vi har att göra med att en karriär i dessa yrkesområden 

faller sig relativt naturligt. Dessa yrken har en hög status i dagens samhälle, därför kan det 

ibland räknas som en karriär när ett fast arbete erbjuds. En annan fråga som de avvek sig inom 

är betydelsen av studentliv, smak och preferenser (Ps). Vi tror att detta kan ha ett samband 

med att engagemang inom studentlivet (kåren och föreningar) ses som en merit för dessa 

studenter. Visst är det en merit att som lärare varit kårordförande men vi tror att en sådan 

merit är mer betydelsefull för en statsvetare. Detta för att det kan likna kommande 

arbetsuppgifter samtidigt som studenterna får ett kontaktnät. 
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5.8 Ålder 

I resultatet har vi kunnat utläsa att studenter över 25 år är mera rädd för kostnaderna av 

utbildning. Äldre studenter är mer beroende av priset på utbildning (Pu). Studielånen är 

egentligen en omfördelning av inkomsten över tiden. De äldre studenterna har färre år kvar att 

betala tillbaka studielånen och därför blir det mera kännbart. Samma sak är det med att fler 

äldre studenter upplever de kostnader som studierna medför som en belastning. Andra 

faktorer som påverkar kan vara att de äldre studenterna är vana vid en högre levnadsstandard 

och har kanske lån som ska betalas och en familj som ska försörjas. Därför kan studierna 

uppfattas som en belastning. Detta kan jämföras med en som går direkt från gymnasiet till 

högskolestudier, de kanske får mer pengar att klara sig på i och med att de tar studiestöd och 

studielån. I resultatet framkommer det också en åldersmässig skillnad vad gäller efterfrågan 

på utbildning. De äldre studenterna verkar vara mera påverkade av media. De tror vi beror på 

att de äldre känner en större press på sig att få ett arbete när de är färdiga med sin utbildning. 

Därför är de påverkade av media för att veta vad som händer på arbetsmarknaden. De yngre 

kan mera utbilda sig på chans eftersom de har hela livet framför sig och samhällsstrukturen 

kan förändras över tid.  

 

5.9 Kön 

Vi ville undersöka om det fanns några skillnader mellan könen i denna undersökning. Men 

den enda skillnaden vi såg låg i betydelsen av arbetsförhållandena när de efterfrågade 

utbildning. Kvinnorna svarade i snitt 3,46 och männen 3,08. I de andra frågorna var 

skillnaderna mellan könen små. Till exempel så efterfrågar männen litet högre lön än 

kvinnorna. Vi anser att skillnaderna är så pass små att vi inte kan dra några konkreta 

slutsatser.  

 

5.10 Slutsatser 

Tillgången på substitut borde vara densamma för alla studenter, men eftersom det personliga 

intresset styr valet av utbildning styr de säkert också valet av arbete. De som studerar till 

vårdyrken och som är intresserade av detta kan också tänka sig att arbeta inom vården utan 

utbildning. Vilket inte beteendevetare verkar vara villiga att göra.  
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De enda skillnaderna som kunde läsas ut ur fråga fyra var att de vårdstuderande hade en liten 

del högskoleutbildade föräldrar. Detta tror vi beror på att många vårdyrken är lågavlönade och 

har dålig status i samhället. I övrigt har vi inte kunnat dra några slutsatser av betydelsen av 

högskoleutbildade föräldrar från våran undersökning. Men enligt de undersökningar vi läst 

kan vi se att föräldrarnas utbildningsnivå har stor betydelse för om barnen ska studera.24  

 

När vi frågade om hur stor betydelse lönen hade när de valde utbildning kom vi fram till att 

den hade minst betydelse för lärare. Detta tror vi beror på att lärarlönen är relativt låg i 

förhållande till utbildningslängd.25 I resultaten kan vi också se att ekonomer och ingenjörer 

värderar den framtida lönen högts bland de olika inriktningarna. Detta tycker vi är logiskt med 

tanke på att de har en relativt hög ingångslön.  

 

Vi har genom vår efterfrågeteori sammankopplat med undersökningen kommit fram till att det 

är de personliga intressena som har störst betydelse när en utbildning efterfrågas. Det är alltså 

smak och preferenser som är den viktigaste faktorn. Diskussionen om vad som styr en 

individs personliga intressen är svår att ge sig in i eftersom att det skiljer mycket från person 

till person. Utifrån undersökningen är det svårt att peka ut något avgörande som påverkar det 

personliga intresset och det var inte heller vår avsikt med uppsatsen. Vi kan dock dra 

slutsatsen att alla faktorerna vi tagit upp i teorin styr efterfrågan på utbildning.  

 

Om LTU vill öka antalet sökande till universitetet borde de utifrån våran undersökning 

anpassa utbildningarna efter personliga intressen. De borde alltså göra särskilda profiler på 

utbildningarna eftersom detta är det som drar studenter till skolan. Risken med detta är att 

utbildningarna inte blir anpassade till arbetsmarknaden utan bara till de sökande. Det blir 

alltså ojämnvikt på arbetsmarknaden.     

 

Till sist vill vi ge förslag till vidare forskning. Det skulle vara intressant att undersöka vad 

som formar de personliga intressena för vad vi vill utbilda oss till? Det skulle även vara 

intressant att intervjua studenter angående deras val av utbildning. Detta för att få en djupare 

bild av deras efterfrågan. Om man ämnar genomföra en sådan undersökning räcker det inte 

med en ekonomisk teori. För att få en bra helhetsbild måste även psykologi och sociologi 

blandas in.  

                                                 
24 http://www.stat.fi/tk/he/edufinland/teksti10_1.html (2005 10: e maj) 
25 Lärarförbundet, pressmeddelande angående lärarlöner: www.lr.se (2005 10: e maj) 

http://www.stat.fi/tk/he/edufinland/teksti10_1.html
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BILAGA 1 
 
Missivbrev 
 
Hallå 
 
Vi är två studenter som håller på med en D-uppsats i samhällskunskap. Vi ska genom en 
enkätundersökning undersöka vad studenter efterfrågar när de väljer utbildning. Genom vår 
uppsats hoppas vi öka förståelsen hos universitetsvärlden när de ska bemöta framtida 
studenter.  
 
Enkäten kommer att delas ut till ett slumpvist antal studenter på olika inriktningar vid LTU. 
Undersökningen tar ca 5 minuter att besvara och resultatet redovisas i en D-uppsats till 
sommaren. Svaren ni lämnar är naturligtvis anonyma.  
 
Klicka på länken för att komma till enkäten. http://www.ludd.ltu.se/~pyssling/linus/ 
 
När du medverkar i undersökningen är du med i en utlottning av fyra trisslotter, så ta 
chansen att hjälpa oss samtidigt som du kan bli rik.  
 
Hälsningar Henrik Risberg och Linus Partanen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ludd.ltu.se/~pyssling/linus/


  

BILAGA 2 
 
 

Enkätundersökning, efterfrågan på utbildning 
 
Ringa in eller kryssa för det alternativ som passar dig bäst. 
 
1. Kön  Man  Kvinna 
 

 
2. Ålder    ________ 

 
 

3. Vad har du för inriktning på din utbildning? ________________ 
 
 

4. Har du någon förälder som har högskoleutbildning eller motsvarande? 
 
Ja  Nej 
 
 

5. Hur stor betydelse hade lönen på ditt framtida arbete när du valde utbildning? 
 
Mycket liten    Mycket stor 
1 2 3 4 5  
 
 

6. Hur stor betydelse hade möjligheterna att få fast anställning inom den bransch 
där du har din studieinriktning när du valde utbildning? 

 
1 2 3 4 5  
 
 

7. Hur finansierar du din utbildning? Välj de alternativ som stämmer överens 
 
Studiestöd  ڤ 
Studielån  ڤ 
Arbete  ڤ 
Egen finansiering ڤ 
Annat  _________________ 
 
 

8. Om du tar studielån, upplevde du studielånen som en belastning och/eller 
risktagande? 

 
Ja  Nej 
 
 

9. Hur upplevde du de kostnader (studielån, liten inkomst) som utbildningen 
medför innan du började studera? 



  

 
Litet problem   Stort problem 
1 2 3 4 5  
 
 
 

10. När du började studera, hade du då tillgång till ett startkapital (pengar, möbler, 
stöd hemifrån)?  

 
Ja   Nej 
 
 

11. Anser du att det fanns några alternativ (arbete eller annat) till att börja studera? 
 

Ja  Nej 
 
 

12. Om tillgången på arbeten (som inte krävde högskoleutbildning) hade varit stor 
innan du började studera, hade du ändå börjat studera? 

 
Ja  Nej   
 
 

13. Hur stor betydelse hade möjligheten att göra karriär när du valde att börja 
studera? 

 
Mycket liten    Mycket stor 
1 2 3 4 5 
 
 

14. Hur stor betydelse hade arbetsförhållandena (ledighet, arbetsmiljö) i ditt 
framtida arbete när du valde att börja studera? 

 
1 2 3 4 5 
 
 

15. Hur stor betydelse hade dina personliga intressen när du valde att börja studera? 
 
1 2 3 4 5 
 
 

16. Hur stor betydelse hade ”studentlivet” när du valde att börja studera? 
 
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 



  

17. När du valde utbildning, vad påverkade dig mest? 
 
Kompisar Familj Skolan Media  Annat _____________ 
 
 

18. Finns det några andra faktorer som vi inte nämnt som påverkade dig när du 
valde att börja studera? 

 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




