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Patterns of applying to universities 
- a case study at Luleå University of Technology 

The study deals with a complex problem connected to the situation of recruiting students to 

Swedish universities. There is increasing competition between universities as well as between 

the applying students. 

The frame of reference includes such areas as competitive forces, market segmentation, 

service marketing, and finally those three areas applied in previous research in higher 

education marketing. Two models are developed: One describing a view of higher education 

with models from service marketing; the other, a segmentation model with three dimensions: 

Recruiting distance, power of competition, and applied education. 

The aim of the study is to contribute to the knowledge of the pattern of students applying to 

universities by describing and explaining those patterns while both groups of recruiting 

universities and groups of applying students are competing. Two research questions, which 

are connected to the aim and the segmentation model, will be answered: How are students' 

ways of prioritzing universities effected by the distance between their home residence and 

selected universities? How are students' ways of prioritzing universities effected by their 

senior high school grades? 

Abductive logic is applied in this study. A case study was used to generate empirical data. 

The extent of data is 7.809 applicants, which has applied for at least one programme at Luleå 

University of Technology, stating their priorities on a scale of 1 to 12. Among those, 1.719 

have given Luleå University of Technology the highest priority. Data have been taken out 

from Verket för Högskoleservice, which is the overall administrator of enrollment of students 

at 32 Swedish colleges and universities. Applied analyse techniques are sorting data in several 

steps and regression analysis. 

A predominant pattern of applying to universities is that the distance between a student's 

home residence and their selected universities does affect their way of giving priority to 

universities. Student's senior high school grades, however, do not affect student's way of 

giving priority to universities, to the same extent. 

Key words: Higher education marketing, market segmentation, student recruitment, university 

enrollment 
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1. BAKGRUND OCH PROBLEMOMRÅDE 

Under de senaste 10-20 åren, men kanske med tyngdpunkt på de senaste 10, har förutsättningarna 

för svenska högskolors1 verksamhet genomgått stora förändringar. 

Antalet utbildningsplatser har ökat, både genom enskilda högskolors tillväxt men också genom 

att helt nya har etablerats. Utbildningsutbudet har samtidigt vidgats med ett ökat antal varianter 

av traditionella utbildningsprogram, men också genom tillkomsten av nya. Parallellt med detta 

har fluktuationer både på arbetsmarknaden och i ungdomars intresse medfört att utbildnings

utbudet och efterfrågan kommit i obalans. En följd av detta har varit många tomma platser t ex 

vid vissa lärarutbildningar och många sökande t i l l varje plats vid t ex vissa data-utbildningar. 

De regler som styr högskolomas möjligheter att erbjuda utbildning, har också förändrats. En 

högre grad av valfrihet för den enskilde studenten har kunnat erbjudas då linjesystemet delvis 

luckrats upp Samtidigt har högskolornas möjligheter att finansiera verksamheten förändrats. Här 

har den enskilde studentens agerande och prestationer under utbildningen fått större betydelse än 

tidigare. Det medför att för få sökande t i l l en utbildning får omedelbara ekonomiska effekter för 

verksamheten. Samtidigt förefaller den ekonomiska styrningen från statsmaktens sida indirekt 

påverka viljan att rekrytera i omvänd riktning. Genom ett så kallat "takbelopp" är högskolans 

totala undervisningsvolym begränsad. Överintag som görs för att kompensera för senare avhopp 

från utbildningar måste också rymmas inom takbeloppet. Bland annat av den anledningen förs 

det diskussioner vid t ex Stockholms Universitet, Lunds Universitet och Kungliga Tekniska 

Högskolan att minska intagningen för att den totala utbildningsbudgeten (takbeloppet) inte skall 

överskridas. Sammantaget har dessa förändringar inneburit att förutsättningarna för att bedriva 

högskoleutbildning allt mer närmat sig kommersiella villkor på en konkurrensutsatt marknad. 

Sedan länge har sökande till och studenter vid högskolor i marknadsföringslitteratur betraktats 

som konsumenter Kotler(1985). Kotlers definition av marknaden för en högskola baseras också 

på detta synsätt: 

"A market is the set of actual and potential consumers of a 

market offer. .. .The term consumers stands for applicants, 

students, participants, donors, or any other appropriate category." 

s 160 

Vad som enligt Kotler definieras som en högskolas marknad är således avhängigt vilka kon

sumenterbjudanden som avses. För konsumenterbjudandet grundutbildning blir högskolomas 

marknad således befintliga studenter och sökande till högskolans utbildningar. De grundut-

1 Högskolor kommer att användas som samlande benämning för både universitet och högskolor. Då speciella 
universitet eller högskolor, t ex tekniska högskolor avses, används dessa benämningar. 
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bildningar som dominerar det svenska utbildningssystemet är utbildningsområdena ingenjör, 

civilingenjör, pedagogiska, naturvetenskapliga samt samhällsvetenskapliga och humanistiska 

utbildningar. 

Av marimadsföringslitteraturen framgår att relationer t i l l konsumenter uppmärksammats allt mer 

under 90-talet inom de flesta områden (Gummesson 1995). Högskolevärlden är inget undantag. 

Där vil l man naturligtvis också ha bra relationer med sina studenter. Emellertid har grundutbild

ningsverksamhet som bärande idé att majoriteten av studenterna skall lämna högskolan efter 

genomförd utbildning. För utbildningar som omfattar 3-4 år medför det att 25-33% av antalet 

studenter vid en högskola måste nyrekryteras årligen. I ljuset av sådana förutsättningar och med 

de förändrade förhållandena för högskolorna i minnet framstår marknadsföring av högskolors 

utbildningar som allt viktigare. 

Under de senaste åren har det varit långt fler sökande ti l l svenska högskolor än det finns utbild

ningsplatser och antalet sökande har ökat varje år. Det kan tänkas finnas flera orsaker t i l l ök

ningen av antalet sökande. En sådan är storleken på de ungdomskullar som kan söka högskole

utbildning. Eftersom de sökande ofta representerar flera åldersgrupper antas att andra faktorer 

spelar en betydande roll. En sådan väsentlig faktor anses vara situationen på arbetsmarknaden. 

Vid lågkonjunkturer och då arbetsmarknaden för ungdomar inte är gynnsam, tenderar intresset 

för att vidareutbilda sig öka. 

Åren 1995-97 har intresset för högskoleutbildning successivt ökat dramatiskt. 1995 var antalet 

sökande 96 573 och antalet nådde 1997 den hittills högsta nivån- 136 224 sökande. Samtidigt har 

det kunnat iakttas en successiv försämring av situationen på arbetsmarknaden under denna period 

och för ungdomar har arbetsmarknaden varit speciellt besvärlig. Samtidigt beräknades att endast 

ca 55 000 studenter skulle komma att registreras 1977 vid de svenska högskolorna. Att antalet 

sökande successivt ökat beror inte på motsvarande ökning av de ungdomskullar som lämnar 

gymnasieskolan. Istället är det andra grupperingar som vuxit. En sådan är de som via det så 

kallade kunskapslyftet getts möjlighet att meritera sig för att kunna söka till högskolan. 

Konkurrensen bland sökande studenter har således ökat i flera dimensioner. Emellertid varierar 

sökandetrycket - antalet sökande per utbildningsplats - mellan olika utbildningar. För vissa typer 

av utbildningar, t ex för vissa ingenjörsutbildningar, är totala antalet sökande otillräckligt, medan 

för andra är enbart antalet förstahandssökande mångfalt fler än antalet platser, t ex beteende

vetenskapliga respektive flera tekniska utbildningar. Således kan det uppstå konkurrens mellan 

olika högskolor, trots det totalt sett stora antalet sökande. 

Högskolorna konkurrerar. Som tidigare nämnts kan bristen på sökande ti l l vissa utbildnings

program tolkas som en orsak till konkurrens mellan högskolorna. Trots ökningen av antalet 

sökande till andra utbildningsprogram förefaller de ändå agerä som rivaliserande konkurrenter 

gentemot varandra. Tecken på detta är högskolomas allt intensivare rekryteringsarbete och 
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marknadsföring. De utbildningskataloger som högskolorna distribuerar till gymnasister i av

gångsklasser i studieförberedande gymnasieprogram är förenade med stora kostnader. Till det 

tillkommer övriga aktiviteter som t ex mässdeltaganden, gymnasiebesök och annat informa

tionsmaterial. Ett andra tecken på en hårdnande konkurrens är den successiva profileringen 

genom att erbjuda nya varianter av utbildningsprogram2 och/eller tillfoga hjälpmedel/ "mer

värden" ti l l dessa "konsumenterbjudanden" Sådana hjälpmedel/ "mervärden" kan vara till 

exempel långtgående erbjudanden ti l l studenter om möjligheter att förlägga delar av utbildningen 

utomlands, bärbara datorer eller ett rikt studentliv. 

Den hårdnande konkurrensen kommer också till uttryck i högskolors beskrivning av varandra. På 

mässor och vid gymnasiebesök där olika högskolor strålar samman hörs, om än ofta i en skämt

sam ton, uttryck som "våra konkurrenter". I interna diskussioner och då med en allvarligare ton 

diskuteras andra högskolor också i termer av "våra konkurrenter". I anslutning till mitt arbete 

med studentrekrytering vid Luleå tekniska universitet har även termer som vår störste konkur

rent, konkurrentanalys, marknadsanalys, rekryteringsstrategi kunnat noteras vid diskussioner av 

rekryteringsaktiviteter och analys av antagningsresultat. 

Mer eller mindre oberoende aktörer kanske också påverkar konkurrensförhållandena och därmed 

utfallet av rekryteringsarbetet. Det kan vara genom t ex publicering av artiklar i dagstidningars 

utbildningsbilagor, redovisningar av föregående års antagningspoänger vid olika högskolor och 

redogörelser för var kända personer i näringslivet utbildat sig. 

Studenterna konkurrerar: Studenternas inbördes konkurrensmedel är i huvudsak deras meriter 

som de redogör för när de söker högskoleutbildningar. Bland högskolorna är en vanlig och 

erfarenhetsbaserad uppfattning att studenterna på senare tid prioriterat studieorter nära hemorten. 

Ett tänkbart skäl t i l l detta skulle vara försämrade ekonomiska villkor för många ungdomar i 

kombination med ökande kostnader för resor och boende. Ett annat tänkbart skäl är en ökad 

möjlighet att söka nära hemorten genom den successiva ökningen av antalet högskoleorter. 

Samtidigt finns uppfattningen att ungdomar med bra betyg söker sig till utbildningsalternativ/ 

utbildningsorter där antagningskraven (antagningspoängen) är den högsta. Den antagningspoäng 

som då avses är den från närmast föregående års antagning. 

Rekryteringsarbetet: En naturlig följd av den ökande konkurrensen mellan högskolorna är ett 

intensivare rekryteringsarbete. Den marknadsföring och det rekryteringsarbete som genomförs 

för att locka ungdomar till högskoleutbildning genomförs på flera nivåer. Statsmaktema, re

presenterade av dåvarande Högskoleverket och Skolverket, har i det så kallade NOT-projektet 

verkat för att öka rekryteringsunderlaget till tekniska och naturvetenskapliga högskole

utbildningar. Projektet har sin grund i att det råder brist på kvalificerade tekniker och att behovet 

2 Inför antagningen till ht 1996 fanns det ca 1300 olika utbildningsalternativ som Verket för högskoleservice 
administrerade. Bland dessa ingick inte alla vårdutbildningar på universitetsnivå. Med utbildningsalternativ avses ett 
utbildningsprogram vid en bestämd utbildningsort 
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bedöms öka i framtiden.(IVA 1992, SOU 1995). Målsättningen for projektet är, som Svensson 

(1996) återger det, att: 

"öka rekryteringsunderlaget for de tekniska och naturvetenskapliga högskoleutbild

ningarna, att ändra attityden och inställningen ti l l dessa utbildningar, att stimulera fler 

flickor att välja teknisk utbildning samt att stärka teknikens och naturvetenskapens ställning 

i allmänbildningen" (Skolverket & Verket för högskoleservice, 1993, si) 

Med rekryteringsunderlaget avses i NOT-projektet de gymnasieungdomar som läser vid något av 

gymnasieskolans studieförberedande program. Dessa är de naturvetenskapliga, samhällsveten

skapliga och estetiska programmen. 

Ambition från statsmaktema att öka rekryteringsunderlaget och resultaten från NOT-projektet 

återspeglas i kollektiva aktiviteter bland de universitet och tekniska högskolor3 som har 

examinationsrätt av civilingenjörer. I ett samarbetsprojekt har dessa aktörer tillsammans 

genomfort kampanjer syftande t i l l att stödja Skolverkets och Verket för högskoleservice NOT-

projekt. Bland annat har en informativ reklamfilm spelats in och visats på landets biografer och 

TV4 under februari-mars 1995. Vid SACO's utbildningsmässa i Göteborg i november 1996 

arrangerade dessa högskolor också en gemensam utställning i stort format. Dessa aktiviteter 

syftade t i l l att ändra attityden t i l l teknik och teknisk eller naturvetenskaplig utbildning i 

allmänhet och hos flickor i synnerhet. 

Utöver dessa gemensamma aktiviteter har varje högskola genomfort ett eget rekryteringsarbete 

syftande t i l l att öka antalet sökande infor närmast kommande antagningsomgång, men även att 

stödja mer långsiktig rekrytering4. Rekryteringsarbetet består huvudsakligen av distribution av 

utbildningskataloger, muntlig information vid gymnasieskolor samt mässdeltagande. Även här 

återspeglas NOT-projektets intentioner och resultat. Bland annat har vissa högskolor lanserat 

program med teknildiiriktning enbart avsedda för flickor5. Målet för rekryteringsarbetet anges 

ofta i termer av antal sökande och då speciellt antalet förstahandssökande som också anges som 

"sökandetryck"6. Den högskolas rekryteringsarbete som jag har mest kännedom om, är det som 

genomfors vid Luleå tekniska universitet. Anledningen till det är att jag aktivt medverkat i det, 

både operativt och strategisk sedan hösten 1994. 

3 Dessa är Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers tekniska högskola, 
Linköpings tekniska högskola, Lunds tekniska högskola, Uppsala universitet 
4 1 en artikel i DN 961117 beskrivs hur Kungliga Tekniska Högskolan inbjuder bam i åldern 7-12 år att gå 
veckoslutskurser i naturvetenskap och teknik. I "Universitetsläraren nr 13 1997 omskrivs "Naturvetarshowema" i 
Lund, där grundskoleelever frän åk 1 och uppåt besöker Universitetet i Lund för att få uppleva experiment i bl a 
kemi,och fysik 
5 Vid Luleå tekniska universitet startades basårsprogrammet Datateknisk ingång för tjejer där första antagningen 
genomfördes hösten 1995 
6 Vid Luleå tekniska universitet anges informellt minst två 1 :a handssökande per plats som norm för ett 
framgångsrikt rekryteringsarbete. Rekryteringsarbetet har sedan 1994 bedrivits i projektform och med det 
övergripande målet "Fyllda platser ht 96 med nöjda och duktiga studenter" 
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1.1 Problemområde 

Av den inledande bakgrundsbeskrivningen framgår att marknaden för den moderna högskole

utbildningen allt mer karaktäriseras av en tilltagande heterogenitet, turbulens och konkurrens. 

Inom ramen för den så kallade ungdomsbarometern intervjuas återkommande ett stort antal 

gymnasieungdomar om deras attityder t i l l bl a jobb, studier, samhällsutveckling, livsstil. Av 

resultaten framgår bland annat stora skillnader i studiemotivation, intressen för sociala relationer, 

specifika ämnesintressen som t ex teknik, språk, naturvård. Eftersom dessa intervjuer görs med 

gymnasieungdomar i åldern från 16 år och uppåt, kan deras inställning till fortsatt utbildning 

efter gymnasiet komma att både påverkas och forändras fram till att de skall lämna in eventuella 

ansökningar till högskoleutbildning. I det tidigare nämnda NOT-projektet har det också påvisats 

skillnader mellan olika ungdomsgrupper avseende benägenhet att vidareutbilda sig efter 

gymnasieskolan. Andra resultat som framkommit är kopplingar mellan faktorer i unga år och den 

eftergymnasiala utbildning som sedan valts. 

Den rekommendation forskningslitteraturen inom marknadsföring ger för att hantera heterogena 

marknader är att tillämpa segmentering. Inom området marknadsföring av högskoleutbildning 

förefaller det dock inte skrivits några vetenskapliga arbeten om segmentering av svensk högskole

utbildning. Internationellt har området marknadsföring och segmentering av högskoleutbildning 

intresserat många forskare. En möjlig orsak t i l l detta är att de svenska högskolorna först på senare 

år fått uppleva de problem som många högskolor i kanske framför all USA varit utsatt för under 

en avsevärt längre tid. Det framgår av den artikel som Berry & George skrev redan 1975 med 

titeln "Marketing the University: opportunity in an Era of Crisis" och som inleds med; "MANY 

COLLEGES and universities in the mid-1970s find themselves caught in what might best be 

described as the "over and under dilemma" -overstaffed, overbuilt, overly scheduled with 

programs and courses, and underfinanced and underenrolled." Sedan dess har det internationella 

forskningsintresset för området "Marketing of higher Education" successivt ökat. Även här 

uppmärksammas segmentering som en betydelsefull förutsättning för marknadsföring av 

högskoleutbildning. 

Problemområdet för föreliggande arbete är marknadssegmentering av sökande till högskole

utbildning. Mot bakgrund av det och tidigare diskussioner kan problemet formuleras som; Hur ser 

sökandemönster ut till högskoleutbildning? Här ges begreppet sökandemönster en vidare innebörd 

än de rekryteringsmönster som kan utläsas i studier som t ex Holm, Lindgren och Westin (1995). 

Med sökandemönster avser jag det mönster som den sökandes samtliga angivna utbildnings

alternativ i en ansökan om högskoleutbildning utgör. Den sökande kan ange maximalt 12 olika 

utbildningsalternativ i fallande prioritetsordning. I rekryteringsstudier som Holm med flera 

(1995), Amcoff & Nauwerck (1993, 1994) har man enbart fokuserat på de sökande som 

rekryterats till högskolestudier, det vi l l säga de studenter som påbörjat studier. Vilka övriga 

alternativa utbildningsorter eller utbildningsprogram som söktes respektive hur de var prioriterade 

har inte lyfts fram. Den senaste tidens omfattande ökning av antalet sökande har skapat en 
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konkurrenssituation som gör det tveksamt i vilken utsträckning rekryteringsmönstren är en 

trovärdig bild av hur studenterna prioriterar utbildningar och högskolor. 

Konkurrensen bland sökande studenter respektive den konkurrens som föreligger bland 

högskolorna, kan enligt min mening speglas i Porters(1979) beskrivning av faktorer som 

påverkar konkurrensförhållandet i en bransch (se figur 1). 

Potentiella nya entréer 
(nya konkurrenter) 

Leverantörer 
(förhandlingsstyrka) 31 

IL 
valisen 
nkurre _ Rivaliserande 

konkurrenter 
Köpare 

Cforhandlinesstvrkal 

Producenter av substitut 
(nya konkurrenter) 

Figur 1 Faktorer som påverkar konkurrensförhållandet i en bransch, efter Porter (1980), s 187 

Här menar Porter att konkurrenssituationen påverkas av mer än rivaliteten mellan konkurren

terna, Det är möjligheten för nya konkurrenter(nya entréer) att etablera sig, möjligheterna för 

kunder att tillgodose behoven med substitut till det konkurrenterna kan erbjuda samt styrke

förhållanden mellan de rivaliserande konkurrenterna och deras kunder respektive leverantörer. 

Rivaliserande konkurrenter utgörs av existerande högskolor. "Rivalry among existing competi

tors takes the familiar form of jockeying for position-using tactics like price competition, product 

introduction, and advertising slugfests", Porter 1979, sl42. Intensiteten i denna rivalitet kan enligt 

Porter (ibid) påverkas av faktorer som til l exempel förekomst av många konkurrenter med 

jämförbar styrka och storlek, avsaknad av produktdifferentiering, höga utträdesbarriärer. Så när 

som på priskonkurrens överensstämmer den beskrivningen av rivalitet med min syn på situationen 

för högskolor som försöker locka t i l l sig fler sökande. Det finns 32 högskolor i Sverige av vilka 

ett flertal kan erbjuda likartade, ibland i det närmaste helt standardiserade erbjudanden (t ex 

ekonomprogram, ingenjör maskinteknik, civilingenjör datateknik, förskollärare). En omlokali-

sering av en högskola till bättre marknader får sannolikt betraktas som en omöjlighet. Alla 32 

högskolorna är naturligtvis inte rivaliserande konkurrenter. Grupper av högskolor har specialiserat 

sig mot helt olika typer av utbildningar. I det perspektivet utgör t ex Karolinska Institutet 

sannolikt inte en rivaliserande konkurrent till tekniska högskolor. 

Det är rivaliteten bland konkurrenterna som bland annat driver fram utvecklingen av det Hi l l 

(1993) beskriver med begreppen Order-winners respektive Qualifiers. Med Qualifiers avses 

kriterier som är nödvändiga för att en kund skall betrakta en leverantör som ett tänkbart alter

nativ. Order-winners är egenskaper hos ett erbjudande som gör att kunden väljer en bland flera 
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kvalificerade erbjudanden de kriterier som avgör om en leverantör skall vinna en kunds gunst. 

Tidigare i detta kapitel har befintliga och sökande studenter beskrivits som konsumenter av 

utbildning. Emellertid har begreppet konsument inte samma innebörd som kund. Med konsument 

avses någon som konsumerar en vara - "the ultimate user of a product or service" (Barron's 

dictionary, 1987, sl20) medan kund har en vidare innebörd som också innefattar att någon form 

av transaktion genomförs - "the buyer of a product or service" " (Barron's dictionary, 1987, 

sl41). 

Någon direkt ekonomisk transaktion mellan en student och högskola föreligger inte i det svenska 

högskolesystemet - utbildningen är avgiftsfri. En sådan tydlig transaktion finns emellertid mellan 

en högskola och statsmakten. Det föreligger ett utbildningsuppdrag som ersätts med anslag. Här 

kan statsmaktema naturligtvis påverka vilka typer av utbildningar som kan erbjudas ti l l sökande 

studenter. Däremot kan man dock inte styra vilka enskilda studenter som skall söka en speciell 

högskola då flera likvärdiga utbildningsalternativ finns tillgängliga. Det är den sökande studenten 

som själv fattar beslutet om vilka utbildningar som skall sökas samt vilka erbjudanden om 

utbildningsplatser som han/hon eventuellt skall acceptera. Studenten kan därmed, trots att ingen 

transaktion föreligger, anses kunna bete sig som en kund gentemot en högskola. Därmed skulle 

den sökande studenten utöver att vara konsument även i vissa avseenden kunna betraktas som 

kund och därmed representera någon form av kunders styrkeförhållande t i l l de rivaliserande 

högskolorna. Det kan t ex vara möjligheten att söka ti l l eller byta mellan olika utbildningsalter

nativ. Nya entréer kan som exempel ses som eventuella nytillkommande högskolor som blir 

rivaliserande konkurrenter till redan etablerade högskolor. Substitut kan ur den sökande stu

dentens kundperspektiv ses som ett alternativ ti l l akademisk utbildning som tillgodoser "mot

svarande behov". Det kan således vara yrkesarbete eller utbildning anordnad av andra aktörer än 

högskolor. Det tidigare mot bakgrund av att en högkonjunktur i industrin, i rekryterings

hänseende, skulle kunna betraktas som en del av en hotbild mot högskolomas verksamhet. 

Leverantörers styrkeförhållande kan åskådliggöras med t ex högskolors möjligheter till 

finansiering av verksamheten eller rekryteringen av personal samt skolväsendet på gymnasienivå. 

Här måste det dock beaktas att gymnasierna inte alltid kan ha styrkeförhållanden gentemot 

högskolor enligt en traditionell syn på leverantörer. Det gymnasierna "levererar" - ungdomar 

som genomgått studieförberedande gymnasieprogram och som kan komma att söka högskole

utbildningar - har en fr i vilja och agera på helt annat sätt än vad vare sig gymnasieskolor 

respektive högskolor skulle kunna tänkas önska. 

På motsvarande sätt kan konkurrensförhållandet mellan sökande studenter betraktas mot bak

grund av Porters syn på hur olika faktorer påverkar konkurrens (fig 1, s 12). De rivaliserande 

konkurrenterna utgörs här av de studenter som söker sig t i l l samma typ av utbud, t ex typ av 

utbildning. Genom antagningssystemet har det definierats rivaliserande grupper i form av 6 olika 

urvalsgrupper där den enskilde sökande kan var med och konkurrera i en eller flera beroende på 

vilka meriter som anges i ansökan. För de sökande studenterna ser jag leverantörernas styrke

förhållanden som representerade av förhållanden kopplade till högskolor t i l l exempel antal 
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utbildningsplatser eller tidigare antagningspoänger. Köpares styrkeförhållande kan på mot

svarande sätt representeras av förhållanden på en framtida arbetsmarknad för studenterna. Nya 

entréer kan representeras av t ex nya sökande grupper som kan ta leverantöremas resurser i 

anspråk och som senare eventuellt också rivaliserar på en framtida arbetsmarknad. En aktuell 

sådan ny entré är de som genomgått kunskapslyftet och som sedan söker sig t i l l högskolan. Til l 

sist utgörs här substitut av det som kan ersätta nyutbildade akademiker på en framtida arbets

marknad, t ex beslutsstödjande system eller internutbildad personal. 

Här är det möjligt att de sökande studenterna positionerar högskolorna på något sätt mot bak

grund av den rivalitet de uppfattar gentemot andra sökande samt de styrkeförhållande de upp

fattar gentemot högskolorna. Det kan heller inte hållas som uteslutet att den sökande studenten 

söker strategiskt med utgångspunkt från hur han/hon värderar sin konkurrensförmåga, det vi l l 

säga de meriter i form av betyg, högskoleprov eller arbetslivserfarenhet som åberopas i ansökan 

ti l l högskoleutbildning. 

Att klargöra sökandes positionering av olika högskolor måste vara av strategisk betydelse för den 

enskilda högskolan men även på en högre nivå för det utbildningspolitiska systemet. En insikt om 

i vilken grad olika högskolor rivaliserar mot varandra och om sökande studenter agerar strategiskt 

i sina ansökningar t i l l högskoleutbildningar, borde kunna användas av den enskilda högskolan för 

att upprätta alternativa planer avseende både riktning av rekryteringsaktiviteter och utveckling av 

utbildningsutbud. På den utbildningspolitiska arenan skulle motsvarande kunskap kunna utgöra 

underlag för diskussion av dimensionering av utbildningsutbud. 
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1.2 Disposition 

I de inledande avsnitten gavs en övergripande bakgrund ti l l den senaste utvecklingen inom 

svensk högskoleutbildning. Den beskriver en komplex bild sammanflätad av ett flertal problem

områden. Kapitel 1 avslutas med en kort beskrivning av forskarens förförståelse vilket vidare

utvecklas i kapitel 4. 

I kapitel två presenterar den teoretiska basen för avhandlingen. Den utgörs av teorier om 

marknadssegmentering, marknadsföring av tjänster samt tidigare forskning om student-

rekrytering till högskolestudier. 

Det tredje kapitlet - Problemdiskussion - består av två delar. I den första delen presenteras min 

föreställningsbild av högskoleutbildning mot bakgrund av den förförståelse jag successivt erhållit 

efter medverkan i rekrytering av studenter och övrigt arbete inom högskolan. Den är en syntes av 

beskrivningen av problemområdet och den teoretiska basen för studien. I den andra delen görs en 

syntes av resultaten från förstudien och min föreställningsbild av högskoleutbildning. Kapitlet 

avslutas med en presentation av de forskningsfrågor som skall besvaras. 

I kapitel 4 presenteras de metodologiska utgångspunkter som legat till grund för denna 

avhandling samt den metod som använts i studien. Därefter följer det femte kapitlet som omfattar 

analysen i studien. 

Kapitel 6 utgör avhandlingens sista kapitel. Där presenteras slutsatser och diskuteras hur ställda 

forskningsfrågor besvarats. Slutligen diskuteras förslag ti l l fortsatt forskning. Den diskussionen 

har som utgångspunkt två scenarior. Det första av dessa behandlar hur andra högskolors rekry

tering kan påverka Luleå tekniska universitet. Ett andra scenario behandlar möjligt framtida 

agerande vid Luleå tekniska universitet och konsekvenser av detta. I figur 2 på nästa sida återges 

hur avhandlingens olika kapitel är kopplade till varandra. 
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1.3 Forskarens forforståelse (allmän och diagnostisk): undervisande lärare i marknadsföring, tidigare 
forskning i produktutveckling, medverkan i rekryteringsprocessen, operativt och strategiskt, 

4.1 Hur förförståelsen vidareutvecklats och utnyttjats i forslKningsprocessen 

1.1 .Bakgrund 
• Förändrade förutsättningar 

för högskoleutbildningen 
• ökande konkurrens mellan 

högskolor 
• ökande konkurrens mellan 

sökande studenter 

T 
1.4. Problemområde - Marknads 
segmentering 
Problem: Hur ser sökandemönster ut 
till högskoleutbildning? 

2.1. Teorival 

1 

2.3. Marknadsföring av tjänster 
• 

2.5. Forskning om 2.2. Marknads-
2.4. Modeller i studentrekrytering segmentering 
tj änstemarknadsföringen • NOT-projektet • Segmenterings
• Tjänstekonsumtion • Användning av principer 
• Tjänsteproduktions - demografiska data • Segmenterings

systemet • Amerikansk forskning om modeller 
• Det utvidgade studentrekrytering • Segraenteringsbaser 

tj änsteerbjudandet • Rekryteringsmönster i 
• Tjänst och värde Sverige 

6..3. Två scenarior 
• Andra högskolors agerande 
• Framtida agerande vid 

Luleå tekniska universitet 

E 
3. Problemdiskussion 
3.2. Segmenteringsmodell 
• Rekryterings avstånd 
• Sökta utbildningsalternativ 
• Konkurrenskraft 

3.4. Forskningsfrågor 
• Hur påverkar avståndet 

mellan de sökandes 
bostadsort och utbildnings
ort deras prioritering av 
utbildningsalternativ? 

• Hur påverkar de sökandes 
medelbetyg deras 
prioritering av utbildnings
alternativ? 

5. Analys 

6. Avslutning 
• Slutsatser 
• Har forskningsfrågorna 

besvarats ? 
• Två senarior 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

4. Metod 
• Abduktion 
• Ansökningsdata 

antagningen ht 1996 Luleå 
tekniska universitet 

Figur 2 Avhandlingens struktur 
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1.3 Kort om forskarens förförståelse 

Som det framgick i föregående avsnittet har jag själv varit delaktig i formandet av den utveckling 

som beskrivits ovan. Sedan hösten 1994 har jag fungerat som rekryteringsansvarig vid den 

institution som genomför den dominerande delen av undervisningen inom de samhällsveten

skapliga utbildningarna. Dessa omfattar ca 25% av antalet utbildningsplatser vid Luleå tekniska 

universitet. 

Min erfarenhet av utvecklingen vid Luleå tekniska universitet sträcker sig oavbrutet från 1979 

och som rekryteringsansvarig sedan 1994 vid en av universitetets största institutioner. De 

närmare 20 år som jag varit verksam här har varvats med forskarutbildning och undervisning. 

Det har gett mig möjligheter att både kunna se hur förutsättningarna för Luleå tekniska 

universitet att bedriva sin verksamhet som helhet har förändrats och hur studentrekryteringen har 

utvecklats som en allt intensivare och mer avancerad form av marknadsföring. Hur min för

förståelse har både vidareutvecklats och utnyttjas i forskningsprocessen kommer att utvecklas 

ytterligare i metodkapitlet (kap4). 
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2. T E O R I 

2.1 Teorival 

I det föregående kapitlet presenterades problemområdet som marknadssegmentering av sökande 

ti l l högskoleutbildning och problemet formulerades som: 

Hur ser sökandemönster ut tül högskoleutbildning! 

Marknadssegmentering är således ett naturligt val för den teoretiska basen för arbetet. Emellertid 

går det inte att i teorin om segmentering återfinna beskrivningar av aktörers beteende på den 

marknad som skall segmenteras. Sådan teori måste sökas på annat håll. På generell nivå är det 

teori om marknadsföring av tjänster7. Det valet av teori baseras på att Lovelock (1995, s210) 

klassificerar utbildning som en typ av tjänst. Klassificeringen är baserad på två dimensioner; 

tjänstens natur som kan karaktäriseras som bestående av tangibla eller intangibla aktiviteter, 

tjänstens mottagare som antingen kan vara en person eller ett föremål. Det gör att utbildning som 

tjänst inte är helt unik i förhållande ti l l andra tjänster. 

Emellertid finns det forskning som fokuserats på enbart marknadsföring av högskoleutbildning. 

En annan benämning av det forskningsområdet är studentrekrytering. Förekomsten av den 

litteratur som behandlar marknadsföring av högskoleutbildning och sökandemönster till 

högskolor, domineras av material med amerikanskt ursprung. Avseende svenska förhållanden är 

motsvarande utbud sparsamt. Däremot är förekomsten av svenska rekryteringsstudier mer 

omfattande. Svensk forskning om rekrytering av studenter till högskolor har ofta en kultur-

geografisk bas. Det är framför allt studier som beskriver och försöker förklara mönster i 

övergångar mellan gymnasium och högskola. 

Fortsättningen av detta kapitel inleds med en presentation av teoretiska influenser och tidigare 

forskning som berör två begrepp - marknadssegmentering och marknadsföring av tjänster. I en 

avslutande del av kapitlet presenteras tidigare forskning inom studentrekrytering till högskolor. 

Den forskningen kan sägas vara olika tillämpningar av teori inom marknadssegmentering 

respektive marknadsföring av tjänster. Att kapitlet har fått denna struktur har två syften. Det 

första syftet är att skapa underlag för en konceptualisering av forskarens förförståelse. Det andra 

syftet är, att med denna konceptualisering som bakgrundsbild, utveckla en segmenteringsmodell 

baserad på teorier om marknadssegmentering och marknadsföring av tjänster samt på resultat 

från forskning om studentrekrytering. I det sammanhanget görs också en precisering av studiens 

syfte och avgränsningar. Konceptualiseringen av forskarens förförståelse och utvecklingen av 

segmenteringsmodellen genomförs i kapitel 3. 

7 Lovelock (1995,s210) omnämner utbildning som en typ av tjänst 
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2.2 Marknads segmentering 

Marknadssegmentering har sedan begreppet diskuterades i en artikel av Smith (1956) haft en 

fundamental betydelse för utvecklingen av modern marknadsföring. Det gäller både forskning 

och praktisk tillämpning. Detta föranledde Yoram Wind (1978) att, i en ofta citerad artikel, göra 

en uppsummering av 20 års forskningsframsteg inom marknadssegmentering som fram för allt 

rört segmentering av marknader för konsumentvaror. Enligt Wind(1978) kan förekommande 

segmenterings modeller då delas upp i fyra typer; 1) A priori, 2) Clustering-based (a posteriori), 

3) Flexible segmentation, 4) Componental segmentation 

De två första typerna av segmenteringsmodeller enligt ovan, kan enligt Wind (1978) beskrivas 

med en gemensam struktur bestående av sju steg (a-g) enligt figur 3. Dessa båda typer av 

modeller, som var de mest använda i segmenteringsstudier (och är det fortfarande enligt Rao & 

Wang, 1995), skiljer sig dock i ett avseende, nämligen i punkten e) i strukturen nedan(Wind 

1978). Vid "a priori" segmentering bestäms i förväg vilka variabler som skall vara oberoende och 

vilken som skall vara beroende. Vid den andra typen av segmentering används ofta ett stort antal 

variabler som uttrycker behov, attityder, livsstil och andra psykografiska karaktäristika eller 

fördelar som de tilltänkta målgrupperna kan tänkas söka efter. Till detta angreppssätt räknas 

också så kallad "Benefit-segmentation". Det stora antalet variabler reduceras genom faktoranalys 

och kvarvarande variabler behandlas sedan med klusteranalys. 

j a) Selection of the (a priori) basis for segmentation 

b) Selection of a set of segment descriptors 

c) Sample design 

d) Data collection 

e) Formation of the segments based on a sorting of respondents into categories 

f) Establishment of the (conditional) profile of the segments using multiple discriminant analysis, 
multiple regression analysis. AID or some other appropriate analytical procedure 

e) Translating of the findings about the segments estimated size and profile into specific marketing 
strategies, including the selection of target segments and the design or modification of specific 
marketing strategy 

Figur 3. Struktur för gången i segmentering, efter Wind (1978) 

Den tredje typen av segmenteringsmodell - Flexible segmentation - är mer dynamisk i för

hållande ti l l segmenteringsproblemet. Den tillåter ett laborerande med ett stort antal segmen

teringsvariabler. Resultatet av segmenteringen baseras på en integrering av "conjoint" analys och 

datasimulering av konsumenters valbeteende. 
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Till skillnad mot de tre ovan nämnda typerna av segmenteringsmodeller, som förväntas beskriva 

segment med utgångspunkt från vissa produktattribut, har den fjärde typen av segmenterings

modell (Componental segmentation) som syfte att beskriva vilka personlighetstyper som är mest 

mottagliga för speciella produktdrag. 

Nio år efter Wind's artikel (1978) presenterade Beane och Ennis (1987) en översikt över före

kommande litteratur inom marknadssegmentering i vilken de också konstaterar att volymen av 

litteratur är omfattande. De presenterar också ett antal analystekniker passande olika syften inom 

marknadssegmentering. Emellertid skiljer sig inte deras beskrivning av ämnesområdet nämnvärt 

från Wind's artikel från 1978 vad gäller typer av metoder för segmentering. 

Senare forskning om marknadssegmentering har i högre grad fokuserats på segmentering av 

industriella marknader. Segmenteringsbaser och analystekniker härstammar dock huvudsakligen 

från tidigare arbeten om segmentering av konsumentvarumarknader. Den dominerande delen av 

forskningen inom segmentering har behandlat vidareutveckling av segmenteringsteknik 

(Hammond, Ehrenberg och Goodhardt, 1996) men tillämpning av segmentering och betraktelse 

av detta som process, har också fångat forskarnas intresse (Wind och Thomas 1994). 

Flera segmenteringsmodeller har en struktur som kan liknas vid den tvåstegsmodell som Wind & 

Cardozo presenterade 1974. Detta innebär en segmentering i två steg; först en makrosegmen

tering följd av en mikro segmentering. Makrosegmenteringen går ut på att med lättillgänglig 

information, t ex geografiska och demografiska data, dela upp marknaden i ett första steg. Den 

efterföljande mikrosegmenteringen innebär en uppdelning av makrosegmenten i mindre grupper 

baserat på t ex likheter i köpprocessen. Detta senare steg kräver ofta etablerade kundkontakter för 

att kunna genomföras, t i l l skillnad mot makro segmenteringen som mestadels kan göras med 

sekundära informationskällor. 

Shapiro och Bönorna (1993) poängterar att segmentering av industriella marknader framför allt 

skiljer sig från segmentering av marknader för konsumentvaror genom de industriella mark

nadernas högre grad av komplexitet. Att samma produkt kan ha flera tillämpningar och att 

variationen bland kunder är stor anges som exempel på den komplexiteten. För att under-lätta 

marknadssegmenteringen föreslår de ett tillvägagångssätt som de benämner "Nested Approach" 

(Fokuserad segmentering) i fem nivåer (se figur 4). Modellens utgångspunkt är att marknads

segmentering påbörjas genom analys av demografiska data. Därefter analyseras kunders verk

samhetsdata, kunders sätt att göra inköp, situationsberoende data samt personliga kännetecken i 

nämnd ordning. Modellens idé är att segmenteringen skall börja med intressanta data som är 

enkla och billiga att erhålla och att man därefter successivt skall kunna ta ställning ti l l en fortsatt 

segmentering baserat på jämförelse av kostnader för respektive värde av ytterligare information. 
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Demografiska data 

Verksamhetsdata 

Sätt att göra inköp 

Situationsberoende data 

Personliga kännetecken 

Figur 4. Fokuserad segmentering(Nested Approach). Fritt efter Shapiro och Bönorna, (1993) s 75 

Wind & Thomas (1994) har valt att beskriva marknadssegmentering som en belutsprocess 

bestående av fem ti l l varandra relaterade beslut; The Decision to Segment, Segment Identi

fication Decision, Segment Selection Decision, Marketing Resource Allocation Decisio, Segment 

Implementation Decision. Här påpekar författarna också behovet av definition av segmenterings

problem samt val av uppläggning av den undersökningsstrategi som en seg-mentering alltid 

förutsätter. Deras uppfattning är också att de fem typerna av beslut är kopplade t i l l tre gmpper av 

variabler; Marketing Resource Variables, Market Segmentation Variables samt Market Response 

Variables. För dessa tre grupper föreslår de en nedbrytning i ytterligare två agregeringsnivåer. 

Detta blir ett förfarande som ger vissa likheter med den fokuserade segmentering som föreslås av 

Shapiro & Bonoma (1993). 

Valet av angreppssätt vid segmentering anges av Wind & Thomas (1994) som beroende av seg

menteringsmodell, tillgång ti l l data och tids- respektive kostnadsmässiga överväganden. Att det 

kan finnas samband mellan segmenteringsstrategi, var produkten befinner sig i sin livscykel, 

marknadsföringsmix och den övergripande affärsstrategin antas också medföra att sökandet efter 

rätt val av angreppsätt bör ske med interaktiva procedurer. Här anges också att behovet av an

greppssätt kan påverkas av om segmenteringen avser nya eller befintliga produkter. 

I figur 5 återges de olika ansatser som Wind & Thomas (1994) presenterar som förekommande 

vid marknadssegmentering. Enligt författarna måste valet av ansats avgöras mot bakgrund av 

vald segmenteringsmodell, tillgång av data, kostnader och den tid som finns tillgänglig för att 

genomföra en marknadssegmentering. Valet av ansatts kan också påverkas av om 

segmenteringen av ser nya eller befintliga produkter. 
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Segmentation Model 

z 
Adaptive Experimentation 

I 

Buildup 
Approach: 

Begin with a few 
potential buyers 
and expand to 

many 

Breakdown 
Approach: 

Begin with many 
potential buyers 

and screen to fewer 

Formal Research 

Buildup 
Approach: 

Begin with a few 
potential buyers 
and expand to 

many 

Breakdown 
Approach: 

Begin with many 
potential buyers 

and screen to fewer 

I 

Internal: 
-Sales 
-Profit 
-Etc 

z 

External: 
-Sales 
-Profit 
-Etc 

Internal: 
-Sales 
-Profit 
-Etc 

External: 
-Sales 
-Profit 
-Etc 

z 
Analysis and incorporation into a planning simulation, resource allocation model, and/or a managerial subjective 

model usine aDDroaches such as the analytical hierarchy tirocess tAHP} 

Figur 5 Olika angreppssätt inom segmentering. Modifierad efter Wind & Thomas (1994), s76 

I det första vägvalet mellan - "Adaptive Experimentation" och "Formal Research" - anges 

"Formal Research" vara den mest populära. Det alternativa angreppssättet på den övergripande 

nivån -Adaptive Experimentation".- anges som ett alternativ om önskemål om snabba resultat 

föreligger. Wind & Thomas(1994) förespråkar dock alternativet "Formal Research" och att det är 

önskvärt att flera metoder i enlighet med de möjliga angreppssätten utnyttjas. 

2.2.1 Baser för segmentering 

Wind & Thomas (1994) redovisar ett antal generella segmenteringsvariabler anpassade till 

producentvarumarknader. De är grupperade i fallande aggregeringsnivå och är sedan uppdelade i 

ett flertal områden; Environmental, Organizational, Buying Center, Individual som i sin tur kan 

delas upp i ytterligare variabler. 

Liknande segmenteringsbaser återfinns i de modeller som presenteras av Bonoma & Shapiro 

(1984) och Haas (1995). Modellerna är utvecklade för industriella marknader och innehåller fem 

typer av variabler; geografisk placering, demografiska data, inköpsbeteende, personligheten på 

inköparen/beslutsfattaren, förhållande mellan leverantör och återförsäljare. Dessa typer av 

variabler föreslås i sin tur kunna delas in i en mängd undervariabler som då skapar många olika 

möjligheter t i l l segmentering. 
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I en artikel från 1995 har Rao & Wang jämfört de två dominerande segmenteringsansatserna "a 

priori" respektive "a posteriori". De fann att traditionella segmenteringsbaser - geografiska eller 

demografiska variabler - som ofta tillämpas vid makro segmentering inte alltid kan fungera som 

"effektiva surrogat för så kallad "bennefit segmentation". Baserat på sina resultat rekommenderar 

forskarna att den så kallade fokuserande segmenteringsansatsen (Nested approach, Bonoma & 

Shapiron, 1993) tillämpas vid segmentering av industriella marknader. Studien genomfördes 

endast for standardiserade produkter avsedda for industriella marknader. De menar också att det 

finns skäl att studera problemet för andra typer av köpsituationer. 

Två forskare som ifrågasätter det ofta standardiserade synsättet på valet av segmenterings

variabler är van Raaij & Verhallen (1994). De menar att många segmenteringsansatser och val av 

segmenteringsvariabler är allt för generella för att de skall ge tillräckligt säkra segmenterings

resultat. Van Raaij & Verhallen föreslår vad de kallar domän specifik marknadssegmentering, där 

domän definieras på följande sätt: "A domain may be described as an area of behaviour that is 

aimed at the same goal", s53. 

En av forskarna i den ovan nämnda studien har senare fortsatt sökandet efter alternativa ansatser 

för segmentering, som på ett effektivare sätt kan beskriva olika marknadssegment (Verhallen, 

Frambach & Prabhu, 1998). De fann här att strategibaserad segmentering leder t i l l ett mer 

marknadsorienterat agerande gentemot kunder. "Thinking in terms of the customer's strategy 

automatically enables the suplier firm to think in terms of the customer's customers, a critical 

aspect of success in industrial marketing"(s312). I sin studie tillämpade de de fyra olika strategier 

- prospector, defender, analyzer och reactor - som Miles & Snow (1978) kunnat identifiera i 

empiriska studier. Underlaget för studien utgjordes av ett urval av kommersiella företag inom 6 

grupperingar av verksamhetsområden. Urvalet gjordes ur en population om 100.000 holländska 

företag. Valet av denna typifiering framför den Porter (1980) föreslagit - differentiering, 

kostnadsledarskap respektive specialicering - motiverades med de rikare konception av den 

omgivning som företag verkar i . 

Att här ta upp en bas för segmentering som anspelar på konkurrensstrategi hos varu- och tjänste-

producerande företag, kan kanske vid en första anblick förefalla främmande för sökande till 

högskoleutbildning. Mot bakgrund av att det i första kapitlet diskuterats den konkurrens-situation 

som föreligger bland sökande till högskoleutbildning, blir det mer naturligt. En konkurrens

situation kan nämligen enligt min uppfattning ses som ett embryo till skapandet av en strategi. 

Begreppet strategi har definierats av Thompson & Strickland (1993) på följande sätt: 

"..strategy is the pattern of organizational moves and managerial approaches used to achieve 

organizational objectives and to pursue the organization's mission." (Thompson & 

Strickland, 1993, s6) 
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Utifrån denna definition kan läsarens tankar kanske lätt ledas t i l l en strategi för en students 

livsplanering. Så är dock inte fallet. Mitt fokus är studentens sökande ti l l högskolan och där min 

uppfattning är att om den sökande uppfattar eller anar en konkurrenssituation, kan det kanske 

påverka de sökandes agerande i sitt sökande efter en utbildningsplats. Hur detta synsätt tillämpas 

i föreliggande studie återkommer jag t i l l i min problemdiskussion i kapitel 3. 

2.3 Marknadsföring av tjänster 

Den intensiva tjänsteforskningen under senare tid har bidragit t i l l många förslag till definitioner 

av begreppet tjänst. De är alla mer eller mindre generella men de flesta av dessa domineras av 

inspiration från så kallade tjänsteföretag, d v s där kärnverksamheten kan karaktäriseras av 

marknadsföring och produktion av tjänster. 

Ett exempel på en generell definition av tjänst är: 

En tjänst är vilken aktivitet eller fördel som helst som en part kan erbjuda en annan och 

som til l sin natur är abstrakt och inte resulterar i ägande. Produktionen av en tjänst kan vara 

knuten ti l l en fysisk produkt, men är det nödvändigtvis inte (Kotler 1988, s477). 

En annan definition som kan sägas vara ett försök till en syntes av ett flertal andra definitioner är 

följande: 

En tjänst är en aktivitet eller serie aktiviteter av mer eller mindre abstrakt slag som normalt, 

men inte nödvändigtvis, äger rum i interaktion mellan kunden och tjänsteföretagets 

medarbetare och/eller fysiska tillgångar eller varor och/eller system som tillhör tjänste

leverantören. De tillhandahålls som lösningar på kundens problem.(Grönroos 1990 s29) 

I teorier om tjänster särskiljs dessa ofta gentemot varor med fyra särdrag, nämligen (Edvardsson 

och Thomasson, 1989, s36): 

1. Tjänster är processer och de består t i l l stor del av interaktion mellan individer. 
2. Kunden/användaren medverkar ofta i produktionsprocessen och kan därigenom påverka 

kvaliteten på tjänsten. 
3. Tjänsten produceras och konsumeras ofta samtidigt. 
4. Tjänster är mer eller mindre opåtagliga eller abstrakta, vilket gör dem svåra att demonstrera 

och kommunicera. 

I en artikel har Fisk, Brown & Bitner (1993) kartlagt utvecklingen inom forskningsfältet tjänste

marknadsföring som helhet. Enligt dessa författare kan utvecklingen av forskningsfältets olika 

fokus beskrivas på följande sätt (se figur 6). 
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(Servia 
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Design) 
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(Figuren är min tolkning av det som presenteras i Fisk, Brown & Bitner, 1993) 
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Figur 6 Hur teoriområden utvecklats inom tjänstemarknadsföringen. 

Merparten av tjänsteforskningen förefaller dock vara inriktad på situationer då det finns en 

etablerad kundrelation. Den uppfattningen framförs av Tore Strandvik, Svenska Handels

högskolan, Helsingfors. Under ett seminarium i Kalmar8 redovisade han sin syn på utvecklingen 

av kvalitetsforskningen inom tjänsteforskningen. Han menade att det successivt sker en för

skjutning av forskningens fokus mot "relationship quality" (relationskvalitet). Enligt honom kan 

företeelsen "relationship" ur ett livscykelperspektiv betraktas som tre faser - (1) Initiation of 

relationship, (2) enhancing and maintaining relationship, (3) termination of relationship. Här 

konstaterade han att forskningen huvudsakligen koncentrerats till den andra fasen. Med andra 

ord, att det redan finns en kundrelation etablerad. Det påstår jag gäller även för merparten av 

andra delar av tjänsteforskningen, med några undantag. 

Vid forskning rörande tjänsteutveckling har det kunnat påvisas att potentiella kunder inte är 

involverade i utvecklingsprocessen i samma grad som vid produktutveckling (Edvardsson 1996). 

Det behöver naturligtvis inte betyda att den tjänsteutvecklingen sker med målgrupper i sikte där 

det utvecklande företaget inte har några etablerade kundrelationer. Här framför Mattsson (1992, 

s47) att "Tjänsterna uppträder i sekvenser av återkommande tjänsteknippen, som blir resultatet av 

en pröva-och-se strategi. Iterativt söker aktörerna sig fram och löser problem efter hand". Även 

inom forskning rörande tjänstekvalitet respektive "tjänstemötet/erfarenheter" är bilden liknande 

den Strandvik framför, Se t ex Grönroos (1992), Keaveney(1995) och Bitner (1992). 

2.4 Modeller i tjänstemarknadsföringen 

Inom tjänstemarknadsföringen har det utvecklats ett flertal modeller för beskrivning av olika 

aspekter på företeelsen tjänst. Dessa beskriver tjänstekonsumtionsprocessen, det produktions-

Nordiska Tjänsteakademin 960812-16, Högskolan i Kalmar. Se också Tore Strandvik & Kaj Storbacka: Seeing 
Relationship Quality, Artikel presenterad vid QIUS5, Högskolan i Karlstad 1996 
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system i vilket tjänsten produceras, tjänsteleverantörens planerade helhet av ett tjänsteerbjudande 

samt att gemensamt värdeskapande hos kund och producent. 

2.4.1 Tjänstekonsumtionsprocessen 

Lehtinen's(1986) schematiska beskrivning av tjänstekonsumtionsprocessen (figur 7) kan vid en 

första anblick uppfattas som att den spänner över de olika faser som påtalades tidigare angående 

forskning om relationskvalitet. Modellen möjliggör dock även beskrivningar av sådana tjänste

konsumtionsprocesser som uppstår där det redan finns en kundrelation etablerad. 

Ingångsfas Intensiv konsumtionsfas 
av kärntjänsten 

Avskedsfas 

T T T T 
Underlättande och stödjande tjänster 

Figur 7 Tjänstekonsumtionsprocessen(fritt efter Grönroos 1990, s 218) 

Med underlättande tjänster avses tjänster som ovillkorligt måste firmas tillgängliga om det skall 

vara möjligt att konsumera kärntjänsten. Stödtjänster är tjänster som avses öka värdet på tjänste

erbjudandet eller differentiera det från konkurrenters motsvarande erbjudanden. Användaren av 

tjänsten anses ofta medverka i produktionen av tjänsten och ses därför som en del av 

tjänsteproduktionssystemet. 

2.4.2 Tjänsteproduktionssystemet 

I tjänstekonsumtionsprocessen förutsätts kunden komma i kontakt med tjänsteleverantören i 

"ingångsfasen". Den kontakten utgör också kundens inträde i tjänsteproduktionssystemet 

(Grönroos, 1990). I denna modell antas kunden befinna sig i de skuggade falt som beskrivs som 

stödjande respektive interaktiva delar i figur 8. Det överensstämmer väl med Edvardsson's och 

Thomasson's, (1989) uppfattning om att kunden ofta medverkar i tjänsteproduktionen. 

Stödjande del 

Synlighetslinjen 

" " I l Interaktiv del 

Det som påverkar 
kundens förväntningar 

Affärsidé 

Service-

Systemstöd (teknologi, 
systernkunnande) 

i System-och produktions
resurser 

Ledningsstöd 
koncept FHgedmng, övervakning) 

Kontaktpersoner 

[Fysiskt stöd Fysiska resurser 
É stekifunktioner/personer) j och utrusöiing 

Företagets kultur 

Kundens 
d V förvänt-

k ningar 
y 

Personliga behov 
Tidigare erfarenheter 
Företags image 
Marknads

kommunikation 
"Word-of-mouth" 
Utebliven 

kommunikation 

Figur 8 Tjänsteproduktionssystemet, Fritt efter Grönroos (1990), s220 

Den stödjande delen av tjänsteproduktionssystemet är inte synlig för kunden medan den inter

aktiva delen är i omedelbar kontakt med kunden. Modellen framhålls som ett instrument för 
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analys och planering av tjänsteproduktion. Det är i detta tjänsteproduktionssystem som 

leverantören tillsammans med kunden utvecklar och formar det som Grönroos(1990) valt att 

beskriva som ett utvidgat tjänsteerbjudande. 

2.4.3 Det utvidgade tjänsteerbjudandet 

Om tjänsteproduktionssystemet, tjänstekonsumtions-processen samt de fyra karakteristiska 

särdragen hos tjänster betraktas ur ett ledningsperspektiv, erhålls den modell Grönroos(1990) 

benämner det utvidgade tjänsteerbjudandet (figur 9). Kärntjänsten, underlättande tjänster och 

stödtjänsten sammantaget betraktas här som ett baspaket i erbjudandet. För att detta baspaket 

skall kunna konsumeras förutsätts det, med utgångspunkt från de fyra karakteristiska särdragen 

hos tjänster, att: 

1. baspaketet är tillgängligt - "Tjänstens tillgänglighet" 
2. kunden interagerar med tjänsteproduktionssystemet - "Interaktioner" 
3. kunden medverkar i produktionen - "Konsumentmedverkan" 

Enligt Grönroos är det när dessa planerade ingredienser integreras med baspaketet som det 

utvidgade tjänsteerbjudandet framträder. Med andra ord, den helhet som leverantören medvetet 

erbjuder kunden. 

Tjänstens 
tillgänglighet Interaktioner 

Konsumentmedverkan 

Figur 9. Det utvidgade tjänsteerbjudandet Källa: Grönroos, Service Management ISL (1990), s83 

Planeringen av denna helhet beskrivs av Grönroos som Tjänstekonceptet - ett "paraplykoncept" 

som leder utvecklingen av samtliga komponenter i det utvidgade tjänsteerbjudandet. Detta 

koncept skall således besvara alla frågor av typen hur kärntjänst skall utformas, vilka stödtjänster 

och vilka underlättande tjänster erfordras, vilken kundmedverkan och vilken tillgänglighet, hur 

skall interaktioner ske mellan konsument och producent. En sådan bild närmar sig en betraktelse 

från ett helikopterperspektiv av allt som berör både tjänsteproducenten och konsumentens tillvaro 

då tjänsten produceras respektive konsumeras. Det inkluderar även andra aktörer än tjänsteprodu

centen och kunden, t ex andra kunder. I modellen poängteras begreppet interaktion tydligare än i 

tidigare diskuterade teorier. Den diskussion av gemensamt värdeskapande som förs av till 

exempel Normann och Ramirez (1993,1994) tar ytterligare ett steg i synen på tjänsteerbjudandet. 
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2.4.4 Tjänst och värde 

Innebörden i Grönroos utvidgade tjänstesystem kan återspeglas i Normann & Ramirez (1995) 

beskrivning "Vår syn på kunderbjudandet som det gränsskikt där aktörer går samman för att 

samproducera ett värde...", s 83. Värde eller värdeskapande som begrepp har relativt nyligen 

införts inom tjänsteforskningen (Normann & Ramirez 1995, Wikström & Normann 1994, 

Normann & Ramirez 1993). I de två tidigaste arbetena diskuteras begreppet värdestjärna (figur 

10). Vid utvecklandet av värdestjärnan tar Norman & Ramirez(1995) som sin utgångspunkt 

Thompson (1967) som beskriver tre typer av relationer mellan olika delar av en organisation. 

Presenterade efter ökande komplexitet är dessa. 

1. "Poolen" - samarbete mellan olika delar i en organisation för att bilda en helhet. 

2. "Sekventiella relationer" - Vissa delar i en organisation producerar specifika delar som 

därefter tillförs en annan del i organisationen 

3. "Ömsesidiga relationen" - Output från en del i organisationen utgör en input t i l l de delar i 

organisationen varifrån de själva far sin input 

Värdestjärnan sedd som 
olika aktöreer kring den 
värdeskapande processen 

Figur 10 Värdestjärnan. Modifierad efter Wickström & Norman, 1994, s49 

Enligt Norman påminner Thompsons beskrivning av den sekventiella relationen i mycket den 

värdekedjeprocess som beskrivs av Porter(1985), det vill säga en "...en linjär sekvens, där 

aktörerna "ökar" värdet på det de tar emot "uppifrån" och sänder det vidare "neråt" t i l l nästa 

aktör."(Norman & Ramirez 1995, s36). Han menar också att värdekedjan kan innefatta 

Thompsons första relationstyp - "Poolen". Däremot finner han inget som möjliggör att placera 

den "ömsesidiga relationen" inom värdekedjans innebörd. 

Norman väljer här termen samproduktion för de ömsesidiga relationer mellan aktörer som 

kännetecknar det han benämner med servicekonomin (Norman & Ramirez, 1995 ,s 58). Den 

innebörd han lägger i serviceekonomi tolkar jag som verksamheter eller strukturer av aktörer där 

producenten hjälper sina kunder att skapa värde, i stället för som tidigare bara sälja sina pro

dukter eller tjänster. Värdestjäma kan således bekrivas som flera olika verksamheter eller aktörer 

med ömsesidiga relationer och där ett gemensamt värdeskapande är det gemensamma målet. Här 

betraktas också "output" från ett värdeskapande systemet som möjlig "input" i ett annat. 

Varken det tjänsteproduktionssystem (Grönroos 1992) eller det utvidgade tjänsteerbjudandet 

(ibid), som tidigare diskuterats, innehåller den nyansering som Normann & Ramirez (1995) 
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bidrar med när de väver in Thompsons tre typer av relationer i tjänsteproduktion. Deras bidrag 

ser jag dock inte som något förkastande av dessa båda modeller utan snarare som ett kvalitativt 

tillskott i form av ytterligare en analysdimension i form av det ömsesidiga värdeskapandet. 

Normann & Ramirez beskrivning av värdeskapandet lämnar öppet för en mångfacetterad syn på 

vad som är värdeskapandet och vilka som deltar i det enskilda fallet. 

"De fördelar de värdeskapande uppgifterna mellan sig själva och andra, i tid och rum, explicit 

eller implicit. Detta möjliggör många olika sätt att definiera aktöremas relationer och 

omfördela olika aktiviteter."(s 83). 

Med avseende på högskolor och sökande t i l l dessa och mot bakgrund av den komplexa bild som 

målats upp tidigare, reser detta flera frågor som vilka aktörer, vilka relationer, vilka aktiviteter 

och vilka är aktörernas bidrag i värdeskapandet? Detta kommer att diskuteras vidare i den av

slutande sammanfattande diskussionen 2.6 i detta kapitel. 

2.5 Forskning om studentrekrytering 

Studentens väg från gymnasiet till högskolan (studentrekryteringen) är endast en liten del i den 

process som leder fram till en individs yrkesval. Detta framhålls av Bäckström (1993) i en studie 

av utbildning inom religionsvetenskap. Bäckström tar ett helhetsgrepp på problemet och har där

för gjort en omfattande kartläggning av förekommande forskning inom området. Där fram

kommer att rekryteringsforskningen framförallt fokuserats på att klarlägga den begåvnings-

mässiga reserven och rekryteringens karaktär. Här hänvisar Bäckström ti l l bl a t i l l 1955 års 

universitetsutredning (Hämqvist 1958) som den mest omfattande undersökningen. Där bedömdes 

också betygens prognosvärde vara goda både vad avser rekrytering t i l l högskolan liksom möjlig

het att slutföra studierna. I och med det noterar Bäckström också en tilltagande konkurrens bland 

studenterna om utbildningsplatserna: 

" I och med att konkurrensen om högskolans platser under senare tid har skärpts kan 

man åter se betygens betydelsefulla roll inte bara för selektionen (betygen samvarierar 

delvis med socialbakgrund) utan också for det studiemetodiska tänkandet bland 

eleverna", Bäckström (1993, sl4) 

I en senare svensk studie (Svensson 1996), som kan ses som en fortsättning på den forsknings

tradition Bäckström redovisat, fokuseras på den sociala bakgrundens betydelse för student

rekryteringen. Här definieras gymnasisters sociala bakgrund som tre grupper: 
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I . Båda föräldrarna har yrken som erfordrar längre högskoleutbildning (3år eller mer) 

I I . En av föräldrarna har ett yrke som erfordrar en längre högskoleutbildning. 

I I I . Ingen av föräldrarna har yrken som erfordrar en längre högskoleutbildning. 

Resultaten från Svenssons studie visar i likhet med vad tidigare forskning visat, att föräldrarnas 

bakgrund har viss betydelse for ungdomarnas val av akademisk utbildning. Den första gruppen 

tenderar att vara överrepresenterade bland dem som söker sig till högskoleutbildningar som 

kräver gymnasieutbildning med n/t-inriktning. Undersökningen presenteras inte som en seg

mentering, men dess resultat är avsett att kunna användas i strategiskt syfte avseende att förbättra 

både rekrytering ti l l och genomströmning i utbildningssystemet. 

Studien har genomförts med ett longitudinellt upplägg. Det består i att en grupp ungdomar har 

studerats vid tre tillfällen. I årskurs 6 fick de genomgå ett 3-delat begåvningstest(induktivt-

logiskt, verbalt respektive spatialt). Därefter fick de besvara en enkät då de befann sig i 

gymnasiets åkl. Enkäten behandlade vad deras linje- och kursval till gymnasieskolan berott på. 

Den tredje mätpunkten var då de studerade individerna hade uppnått 22 års ålder, där mätningen 

avsåg eventuella högskolestudier. 

De viktigaste resultaten i studien förefaller vara att begåvningstestet i åk 6 i hög grad samvarierar 

med utbildningsval både på gymnasienivå respektive fortsatta högskolestudier. För student

rekrytering vid en högskola innebär det att det är föga meningsfullt att, i brist på n/t-gymnasister, 

försöka att i stor skala öka rekryteringen till naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbild

ningar, genom att locka (övertala) fler från icke-tekniska gymnasieprogram att via basår eller 

andra kompletteringar, välja naturvetenskapliga eller tekniska högskoleutbildningar. Vid sådana 

försök skulle sannolikt andra typer av problem uppstå som t ex programbyten eller avhopp från 

påbörjade högskoleutbildningar. 

I en annan svensk studie av rekryteringsmönster har Amcoff & Nauwerck (1993) studerat 

övergångsfrekvensen från gymnasiet t i l l högskolan i Södermanlands län. Här menar författarna 

att valet av utbildning måste förklaras av en mängd olika faktorer som de sammanfattar som tre 

dimensioner enligt nedan. De omnämner dock inte begåvningens betydelse. 

• En tidsdimension - ålder 

• En fysisk dimension - hemort 

• En social dimension - en uppsättning vanor och värderingar 

En liknande studie har genomförts av Holm, Lindgren och Westin (1995). De har studerat 

rekrytering och avgångar vid Umeå universitet men även belyst mönster i landet som helhet. Av 

deras resultat framgår att for flertalet högskolor i Sverige kommer den dominerande andelen av 

rekryterade studenter från det egna länet och det är få högskolor där den andelen understiger 50% 

(se figur 11). Även här framkommer motsvarande mönster från andra studier avseende social 
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rekrytering. Dessutom kunde forskarna också påvisa signifikanta skillnader mellan de olika 

högskolorna vad gäller social rekrytering. Högskolorna i storstäderna uppvisade lägsta andelen 

rekryterade från arbetarhem och således också högsta andelen från gruppen högre tjänstemän. 

Higiktrim L96S/69 L 973/74 1993/94 
Oniuertfict <tch fackhogskalor 
Siocklwlms universitet J« SI 36 «4 
Uppsala, universitet tT 2fi 28 2.8 
Linköpings universitet 4S 50 4S 47 
Lurtds universitet 46 54 6] 65 
Göteborgs un i v ef sii*r 47 57 55 55 
Umeå universitet 4J 33 16 47 
Kungliga Tekniska Högskolan 62 65 65 72 
CTialmers Teknisks Högskola. JO 56 43 4B 
LÖTHrliDgsIccilan Stockholm 75 73 62 
Högskolan i .Luleå - 50 55 5 B 
Handels Stockholm 7E 64 51 6S 

Högskolan i EslcilstunarVastec&s - - 34/46 37/3 S. 
Högskolan i Falun/Borlänge - - 73 64 
HögskcSaji t GÄvle/Sandviken - - 72 58 
Hö.^skclan t Örebrt> 27 4E 55 53 
Hö^skoLan i Jönköping - 63 63 
Högskolan L Halmstad - -• 72 56 
Högskolan i Kalmar - -- 4J 54. 
Högskolan i KristuLnstad - 65 65 
Hc-£tkolan i Vaxjo 50 35 44 

H^ikolan i Borås - 1 1 71 66 
Högskolan 3 KarLskroni-'Roniieby - - - 5fl 
Högskolan i Karlstad - SO 61 S5 
HngsJiOlan t Skövde -- K 3 62 

Kügikolari i Sundsvall/Hsrriosand ... S' -
Högskolan i Östersund - 2L 40 
M i t"Ji ö gsk o Lin • - - 4CV21 

Figur 11 Andel högskolenybörjare per högskola från egna länet. Källa: Holm, Lindgren och Westin (1995), s 118 

Ytterligare en svensk undersökning är den så kallade Ungdomsbarometern (1997). Den skiljer sig 

från övriga genom att den genomförs återkommande. Här grupperas ungdomarna efter olika 

livsstilar och uttalat beteende mönster. Resultaten framhålls som vägledande för vilka argument 

som de olika grupperna är lyhörda för respektive vilka av dem som kan förväntas ha hög studie

motivation. Den senaste undersökningen genomfördes under hösten 1997 och omfattande ca 

6.119 enkätsvar. I den undersökningen har målgruppen utvidgats t i l l att omfatta åldersgruppen 

16-25 år. Tidigare har endast gruppen omfattat åldern 16-19år.Resultaten visar bland annat att 

ungdomar i åldern 16-19 år anger att avståndet mellan hemort och studieort hade ringa betydelse 

för valet av utbildning. I åldersgruppen 20-25 år var svaret på motsvarande frågeställning det dia

metralt motsatta, d v s att avståndet mellan hemort och studieort har stor betydelse. För gruppen 

16-19 år stöds inte resultatet av vad som framkommit i tidigare redovisade rekryteringsstudier. 
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Det skall då observeras att undersökningen genomförs under hösten, vilket sannolikt innebär att 

de ungdomar som fortfarande befinner sig i gymnasieskolan, har ännu inte hunnit utsättas för 

högskolomas rekryteringsaktiviteter. De har heller ännu inte behövt göra något definitivt val av 

utbildning. Resultaten visar också att ungdomar med högutbildade föräldrar tenderar t i l l att vara 

överrepresenterade bland dem som kan tänka sig en högskoleutbildning, vilket är resultat som 

överensstämmer med det som framkommit i Svenssons(1996) studie. Samtliga dessa studier har 

ett gemensamt, nämligen att studentrekrytering betraktas ur ett samhällsperspektiv och ibland 

med en underton av social rättvisa. Däremot har området inte inom svensk forskning i någon vid 

utsträckning belysts ur perspektivet att övergången mellan gymnasieskola och högskola sker 

under konkurrens för både högskolorna och de sökande ti l l dessa. 

Flera av studiemas resultat kan associeras med området marknadssegmentering. Det begreppet 

har dock inte diskuterats i någon av dessa studier. Något återspegling av ett marknadstänkande 

förekommer inte heller t ex i termer av hur sökande positionerar olika högskolor eller utbild

ningar i förhållande till varandra. 

Den tidigare genomgången av teoriområdet marknads-segmentering visade att sökandet efter 

lämpliga och effektiva segmenteringsvariabler är central. Sådana variabler som framkommit i de 

svenska rekryteringsstudiema, även om de inte omnämnts som segmenteringsvariabler, är; 

avståndet mellan hemort och studieort (Ungdomsbarometern, Holm m f l 1995, Amcoff & 

Nauwerck 1993), betygens roll (Bäckström 1993, Härnqvist 1958), social tillhörighet (Svensson 

1996, Amcoff & Nauwerck 1993), ålder (Amcoff & Nauwerck 1993). Det är variabler som kan 

klassificeras som geografiska, demografiska eller personliga kännetecken. Den strategibaserade 

segmenteringen som prövades av Verhallen, Frambach & Prabhu (1998), dock inom en annan 

bransch och på marknader för varor, har det inte kunnat identifierats någon motsvarighet till i 

tidigare rekryteringsstudier. 

Utvecklingen av "marknadstänkandet" i forskningen inom studentrekryteringen har framför allt 

utvecklats i USA (se t ex Berry & George 1975, Nicholls et al 1995, Bingham 1996). En viktig 

orsak till detta är sannolikt det avsevärt mer kommersiellt uppbyggda högskolesystemet. Hög

skolestudier är oftast förenat med terminsavgifter. Utöver detta är det vanligt att högskolorna 

finansierar stora delar av verksamhet med sponsring, eller avkastningen på fonder. Detta har 

inneburit en mångfacetterad syn på vilka de viktiga segmenten är för en högskola. Det är vanligt 

att förutom studenter, betraktas även näringslivet, alumni och andra suporters, anställda och 

samhället i övrigt som olika segment for en högskolas marknad. Det är ett synsätt som mer börjar 

närma sig något jag skulle vilja benämna som en intressentmodell for en högskola (se t ex Licata 

& Frankwick 1996). 

I en äldre studie(Goodnow 1982) hävdas det att tillämpningen av benefit segmentation medförde 

en 20% ökning av antalet inskrivna vid den högskola där studien genomfördes. Bland 92 kurser 

gjordes ett slumpmässigt urval omfattande 487 inskrivna studenter, som testades mot moti-
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vationsorienterade faktorer. Utfallet från testen av dessa faktorer tillsammans med geografiska 

och demografiska data genomgick en klusteranalys. Det resulterade i fem kluster med olika 

motivationsorientering och som kunde identifieras med geografiska och demografiska karak-

täristika t i l l en minst 70-% säkerhet. Mot bakgrund av dessa resultat föreslogs olika rekryterings

strategier för respektive kluster. 

Användning av geodemografiska data vid marknadssegmentering är dock inte problemfri. Detta 

diskuteras av Mitchekk & McGoldrick (1994) mot bakgrund av en delphistudie där olika 

branschexperter fått medverka. Med geodemografiska data avses geografiska data (ofta post

nummerkod) kopplat t i l l kön och ålder. Ett av resultaten från studien vara att de databaser som 

geodemografisk segmentering förutsätter, inte alltid är tillräckligt uppdaterade. Ett annat problem 

är att dessa databaser innehåller inte data om enskilda individer eller enskilda hushåll utan om 

delområden av samhällen - ofta postnummerområden - och hur. Därför anses den typen av data 

inte lämpa sig för definiera målgrupper som definieras av vissa åldersgrupper. Ett tredje problem 

som forskarna kunde konstatera var att geodemografiska data endast kan ge information om 

sannolikheten för att ett hushåll skall köpa - inte om ett hushåll faktiskt köpt. 

I en artikel av Tonks & Farr, (1995), diskuteras användningen av geodemografiska data vid 

segmentering av sökande t i l l akademisk utbildning. De prövar en segmentering som inte kan 

klassificeras som "benefit segmentation". Den studie som redovisas baseras på ansökningsdata 

från 1990/91 omfattande ca 293 000 sökande t i l l engelska högskoleutbildningar sammanställda 

av UCCA (Universtites Central Council on Admission) och PCAS(Polytechnics Central 

Admission Service). Det är motsvarigheten till den ansökningsdata som det svenska Verket för 

högskole service förfogar över. Genom samköming av dessa data med en databas(MOSAIC) där 

samtliga engelska postnummer definierats med en livsstil, kunde det påvisas skillnader i social

grupp stillhörighet(fem grupper) mellan sökande till högskolor respektive så kallade "poly

technics". Det framkom också att utbildningar vid "polytechnics" i högre grad söktes av ung

domar från landsbygden. Motivet till att använda socialgruppstillhörighet som segmenterings

variabel, finner de i att de sökande som grupp har förändrats dramatiskt under senare tid. 

Andelen av ungdomar i åldern 18-19 år som söker högre akademisk utbildning har ökat 

dramatiskt. Den engelska regeringens mål att 33% av den åldersgruppen skulle söka sig till 

akademisk utbildning år 2000, nåddes redan 1993. De har också iakttagit en inte obetydlig 

ökning av antalet äldre sökande. Andelama kvinnliga och manliga sökande är numera jäm

bördiga, mot att tidigare kraftigt ha dominerats av män. Denna studie ser jag som ett visst 

närmande ti l l tillämpningen av strategisk segmentering som redovisades tidigare (Verhallen, 

Frambach & Prabhu 1998), om än forskarna inte diskuterar i strategiska termer. 
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2.6 Teoriavsnittet i sammanfattning 

I de föregående avsnitten har jag presenterat teori och tidigare forskning om segmentering, mark

nadsföring av tjänster och studentrekrytering ti l l högre utbildning. Avsnittet om segmentering 

motiverades av den komplexitet som karaktäriserar den situation sökande ti l l högskolor befinner 

sig i . Dels konkurrerar de sökande studenterna om ett begränsat antal utbildningsplatser, dels 

konkurrerar högskolorna om ett begränsat antal sökande och som i vissa fall visar sig vara otill

räckligt för antalet lediga utbildningsplatser. Den oförutsägbarhet som ansökningsförfarandet i 

sig bidrar t i l l , för både sökande studenter och rekryterande högskolor, minskar inte kom

plexiteten. Ansökningsförfarande beskrivs ytterligare i problemdiskussionen i nästa kapitel. Den 

bakgrundsbeskrivning som presenterades i första kapitlet pekade på att högskolors marknads

föring, syftande t i l l att åstadkomma studentrekrytering, sker i en komplex marknadsförings

situation mot en heterogen målgrupp. Den rekommendation som marknadsföringsteori ger i 

sådana situationer är att tillämpa segmentering för art effektivisera marknadsföringsarbetet. 

En tillämpning av segmenteringsteori förutsätter en teoretiskt baserad förståelse för den marknad 

och de kundbehov som skall segmenteras, men det kan inte segmenteringsteorin i sig bidra med. 

Från teorin om segmentering kan vi endast på en högre beskrivningsnivå hämta modeller för 

tillvägagångssätt vid segmentering. Det finns fyra typer av segmenteringsmodeller (Wind 1978). 

Av dessa är det två typer - traditionell segmentering (a priori) respektive så kallad "Benefit 

segmentation" (priori) - som i huvudsak fångat forskarnas intresse men som även huvudsakligen 

tillämpats i praktiken. Den samlade forskningens fokus har successivt vridits från tillämpningar 

på konsumentvarumarknader t i l l industriella marknader. 

I avsnittet om marknadsföring av tjänster presenterades 4 modeller. Dessa beskriver (1) tjänste

konsumtionsprocessen som tre faser, (2) ett tjänsteproduktionssystem bestående av en stödjande 

del och en interaktiv del där kunden ofta medverkar som medproducent, (3) ett utvidgat tjänste

erbjudande som beskriver de planerade ingredienser som tillsammans med kärntjänst, under

lättande tjänster och stödtjänster bildar den helhet som leverantören erbjuder kunden. Den fjärde 

modellen beskriver det gemensamma värdeskapandet. Valet av fjänstemarknadsföringsteori for 

att beskriva det studerade fenomenet - sökandemönster till högskoleutbildning - motiverades 

med den kategorisering som gjorts av Lovelock (1995) där utbildning ingår i en av fyra, vilken 

kan karaktäriseras av intangibla aktiviteter och att tjänster är avsedd for personer. 

Vem som producerar och vad som egentligen produceras i en tjänst kan enligt Normann (1995) 

variera i tid och rum och bero på deltagarna i det han valt att beskriva som de värdeskapande 

uppgifterna. Detta föranledde mig att resa ett antal frågor som; vilka aktörer, vilka relationer, 

vilka aktiviteter och vilka är aktöremas bidrag i värdeskapandet? En utgångspunkt för en mer 

preciserad diskussion kan hämtas från det praktiska fallet. Ett sådant exempel är Luleå tekniska 

universitet. Ur den verksamhetside och beskrivning av organisationens värderingar som antagits 
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vid Luleå tekniska universitet (Strategisk plan 1997), går det att utläsa en variant av svar på dessa 

frågor. Där finner man bland annat följande text: "Vi sätter lärandet och studenterna i centrum. 

Vi arbetar över ämnes- och områdesgränser i en sammanhållen miljö. Våra medarbetare skall 

vara kompetenta och engagerade." 

Det som produceras i det gemensamma värdeskapandet vid en högskola kan således anses vara 

lärande och det kan också anses vara kärntjänsten. De som är med i produktionen av lärandet är 

studenterna och medarbetarna. Den enskilde studenten ansvarar själv för det egna lärandet, 

medan övriga studenter och medarbetare, inom ramen för tjänsteproduktionssystemet, svarar för 

produktionen av underlättande och stödjande tjänster genom engagemang och art bistå med kom

petens. De relationer som uppstår kan ha flera dimensioner, dels mellan personer som studenter 

och medarbetare, dels mellan ämnesdiscipliner på ett sätt som styrs av det utvidgade tjänste

erbjudandet. 

Forskning som berör högskoleutbildning och som kan kopplas till marknadssegmentering och 

marknadsföring av tjänster kan beskrivas som forskning om studentrekrytering. Forskning om 

studentrekrytering har ofta anpassats t i l l de omständigheter under vilka högskoleutbildning kan 

bedrivas. Den internationella forskningen domineras av den amerikanska som präglats av en 

konkurrens och kommersialism inom högskoleutbildningen. Högskolors verksamhet baseras t i l l 

viss del på sponsring och terminsavgifter. 

Den forskning om marknadssegmentering som genomförts har i huvudsak fokuserats på rekry

terade studenter. Svensk forskning inom studentrekrytering kan sammanfattas med två fokus. Det 

ena kan beskrivas ha en kulturgeografisk utgångspunkt. Här har framför allt rekryteringsmönster 

t i l l olika högskolor studerats och vilka effekter det fått för samhället efter de rekryterade studen

ternas fullföljda utbildning. Ett andra fokus har haft en pedagogisk vinkling och syftat t i l l att 

förklara vad som påverkar ungdomars intresse eller ointresse för framfor allt tekniska och 

naturvetenskapliga högskoleutbildningar. 

En betraktelse av högskoleutbildning som ett gemensamt värdeskapande ställt mot tidigare 

studier inom forskning om studentrekrytering framhäver ett antal dimensioner som kan utgöra 

utgångspunkter vid segmentering. En sådan dimension är att avståndet från den sökande ti l l 

utbildningsorten har betydelse for hur sökande agerar. En andra sådan dimension som framträtt är 

de meriter som sökande har och att dessa, förutom att påverka sökandes möjligheter att bli 

antagna, påverkar förmågan ti l l lärande. En tredje dimension baseras på ett strategiskt agerande 

hos de sökande. 
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3. PROBLEMDISKUSSION 

I det första kapitlet presenterades bakgrunden ti l l föreliggande arbete. Här framkom att ungdomar 

i allt högre grad konkurrerar om utbildningsplatserna vid högskolan då antalet sökande långt 

överskrider antalet utbildningsplatser. Det diskuterades också hur högskolornas aktiviteter inom 

studentrekrytering visar tecken på en ökande konkurrens om studenter - detta trots det ökande 

antalet sökande. I det andra kapitlet behandlades tidigare forskning relaterat t i l l begreppen seg

mentering, marknadsföring av tjänster samt studentrekrytering. 

Detta kapitel samlar de föregående kapitlen i en problemdiskussion i två delar. I den första delen 

sammanför jag teori om marknadsföring av tjänster, bakgrundsbeskrivning och min förförståelse. 

Det resulterar i min föreställningsbild av högskoleutbildning som ett värdeskapande system. I 

den andra delen för jag samman tidigare forskning om marknadssegmentering, studentrekrytering 

samt teori om marknadsföring av tjänster. Det resulterar i en segmenteringsmodell för sökande 

till högskoleutbildning. Kapitlet avslutas med en presentation av forskningsfrågor och syfte. 

3.1 Min föreställningsbild av högskoleutbildning 

Med tre tidigare beskrivna modeller hämtade från Grönroos(1990) och Lethinen(1986) (tjänste

konsumtionsprocessen, tjänsteproduktionssystemet och det utvidgade tjänsteerbjudandet) som 

utgångsbas anser jag det vara möjligt att göra en första sammankoppling mellan teori inom 

tjänstemarknadsföring och problemområdet studentrekrytering. Jag har tagit som utgångspunkt 

modellen av tjänstekonsumtionsprocessen som består av tre faser - ingångsfas, intensiv kon

sumtionsfas och utgångsfas. När jag applicerat studenters konsumtion av en högskolas produkt -

akademisk utbildning - har jag försökt se studentens konsumtionsprocess som olika faser och 

från olika nivåer(se figur 12, sid 38). 

Den högsta nivån - "Mega-nivån" - inkluderar en individs konsumtion både före, under och efter 

en akademisk utbildning. Om detta "före, under respektive efter en utbildning" jämställs med 

tjänstekonsumtionsmodellens ingångs-, intensiva konsumtions- respektive utgångsfas, kan den 

konsumerande individen iklädas olika "roller" under dessa olika faser. Under ingångsfasen är 

individen gymnasiestudenten, under den intensiva konsumtionsfasen en student vid en högskola 

och slutligen under utgångsfasen tillhör studenten kategorin alumni. Här hävdar jag nu att dessa 

tre faser i Lehtinens modell, på en lägre beskrivningsnivå9, kan betraktas som olika "delkonsum

tionsprocesser" som ånyo kan delas in i ingångsfas, intensiv konsumtionsfas samt utgångsfas. 

9 Observera att den uppdelning i olika beskrivningsnivåer som gjorts i figur 12, s38 inte skall betraktas som 
slutgiltig, utan enbart som en exemplifiering. 
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Min föreställningsbild av högskoleutbildning som en tjänstekonsumtionsprocess 

Ingånsfasen- konsumerande 
aktör är gymnasisten 

Intensiv konsumtionsfas -
konsumerande aktör är 
studenten vid en högskola 

Utgångsfasen -
konsumerande aktör är 
Alumni 

Yrkeslivet Gymnasistens valprocess 

Kataloger 
Mässor, Öppet 
hus mm 

Valet 

Interaktiv del: Informatörer 
Stödjande del: Rekryterings 
projektet 

Rekryteringsstrategier för 
rekryteringsprocessen 

Utbildningstiden 
Noll-
ning 

Ett antal läsår 

A 
Exjobb 

l ä s å r e t 
Ett antal kurser 

Den enskilda kursen 

j Tjänsteproduktionssytemet 

Det utvidgade tjänsteerbjudandet inklusive tjänstekonceptet 
(högskolans vision, verksamhetsidé och värderingar) 

Figur 12 Min föreställningsbild av högskoleutbildning som ett system bestående av 
tjänstekonsumtionsprocess, produktionssystem och utvidgat tjänsteerbjudande 

För den enskilda högskolan skulle en sådan applicering, enligt min uppfattning, leda ti l l att 

ingångsfasen på den högsta nivån skulle kunna låta sig motsvaras av gymnasistens valprocess 

under vilken han/hon informerar sig eller låter sig informeras om olika möjligheter t i l l efter

gymnasial verksamhet. Den konsumtionsprocessen utmynnar i gymnasistens val av efter

gymnasial verksamhet, t ex akademisk utbildning. 

Nästa fas - den intensiva konsumtionsfasen - på den högsta beskrivningsnivån, skulle motsvaras 

av "utbildningstiden" som i sin tur, på en ytterligare lägre nivå skulle kunna delas upp i konsum

tionsprocesser motsvarande varje läsår och på en ytterligare lägre nivå, varje enskild kurs. Slut

ligen skulle den sista fasen på den högsta beskrivningsnivån kunna motsvaras av "yrkeslivet" 

Detta synsätt anser jag vara i överenstämmelse med Strandviks syn på faser i relationslivscykeln 

(se sid 26-27). Mot bakgrund av den bild av akademisk utbildning som redovisats ovan, är min 

uppfattning den, att det Strandvik kallar "Initiation of relationship" påbörjas innan en potentiell 

student formellt har påbörjat sin utbildning, det vill säga före inskrivningen vid en högskola 1 0. 

1 0 Ett sådant synsätt stöds av litteratur om försäljning. Där framförs att försäljaren måste bygga upp en förtroende 
relation till den potentiella kunden, avseende sig själv som person och den produkt och det företag försäljaren 
företräder, innan ett avslut kan nås. 
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Det skulle betyda att det jag beskrivit som ingångsfasen på meganivå skulle kunna jämföras med 

det Strandvik kallar Initiation of relationship. På motsvarande sätt skulle den tredje fasen -

"termination of relationship" kunna jämförs med det jag beskrivit som utgångsfasen i studentens 

konsumtion av högskoleutbildning. 

Till modellen tjänstekonsumtionsprocessen vill jag koppla Grönroos modell av tjänsteproduk

tionssystemet. Detta tjänsteproduktionssystem kan på motsvarande sätt som för tjänstekon

sumtionsprocessen betraktas från olika nivåer. Det innebär att "bakom" varje enskild kon

sumtionsprocess finns ett tjänsteproduktionssystem som är avsett att tillsammans med den 

konsumerande individen producera det som konsumeras. "Bakom" varje tjänsteproduktions

system finns sedan Grönroos' modell "det utvidgade tjänsteerbjudandet". Min motivering ti l l den 

kopplingen är att det "tjänstekoncept", som ingår i det utvidgade tjänsteerbjudandet, är avsett att 

styra utveckling och utformning av tjänsteproduktionssystemet. 

Förs motsvarande resonemang inom problemområdet studentrekrytering erhålls följande 

kopplingar mellan de olika modellerna. Bakom den inledande ingångsfasen - gymnasistens 

valprocess - kan det föreställas att det finns ett tjänsteproduktions-system - ett "delsystem" - i 

vilket rekryteringsprocessen pågår. Följaktligen kan det bakom produktionssystemet återfinnas 

ett motsvarande utvidgat tjänsteerbjudande med ett tjänstekoncept som styr utvecklingen och 

formningen av rekryteringsprocessen11 

Det är i ingångsfasen av tjänstekonsumtionsprocessen på "Mega-nivån" i min föreställningsbild 

av högskoleutbildning som det tidigare presenterade problemet - Hur ser sökande mönster ut till 

högskoleutbildning? - har sin hemvist. 

3.2 En segmenteringsmodell för studentrekrytering 

I det föregående kapitlet noterades det att Normann & Ramirez(1995) diskuterade att ett värde

skapande system kunde via dess out-put länkas samman med ett efterföljande värdeskapande 

systems in-put. Det är vad jag anser mig kunna se i min föreställningsbild av högskoleutbildning, 

gestaltad som ett antal tjänsteproduktionssystem länkade till varandra. Mot bakrund av en sådan 

bild skulle en sökande students situation kunna beskrivas som att han är på väg att lämna ett 

värdeskapande system för att söka sig till ett annat. Här vill jag då återknyta t i l l den konkurrens

situation som diskuterades på sid 8-9, nämligen att det föreligger konkurrens både mellan 

högskolor och mellan sökande studenter. Med Porters(1979) beskrivning av de faktorer som 

påverkar konkurrensförhållandet i en bransch kan detta duala konkurrensförhållande beskrivas 

som att rivaliserande högskolorna uppfattar någon form av "förhandlingsstyrka" gentemot sina 

I I Ett praktiskt exempel vid Luleå tekniska universitet är det rekiyteringsprojekt som består av Prorektor, chefen för 
UF-byrån och representanter från informationssekretariatet, centrala studievägledningen samt varje institution. Här 
diskuteras bl a idéer om val av rekryteringsstrategier och effektivare arbetsordningar i rekryteringsarbetet. 
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potentiella kunder - de sökande studenterna, samtidigt som de rivaliserande sökande - hög

skolornas potentiella kunder, uppfattar någon form av "förhandlingsstyrka" gentemot leve

rantörerna - de marknads förande högskolorna. 

Potentiella nya entréer 
(nya konkurrenter) 

Leverantörer Rivaliserande 
(förhandlingsstyrka) w högskolor 

Sökandes 
(kunder) 

förhandlingsstyrka 

Producenter av 
substitut 

(nya konkurrenter) 

' Sökandemönster till 
^högskoleutbildning _ 

Högskolors 
(leverantörer) 

förhandlingsstyrka 

Potentiella nya entréer 
(nya konkurrenter) 

3 
-CL-

Rivaliserande h Köpare 
sökande tförhandlinesstvrkal 

Producenter av 
substitut 

(nya konkurrenter) 

Figur 13: Sökandemönster uppstår mellan två arenor för rivaliserande konkurrens 

Här är det då rimligt att anta att de rivaliserande sökandes uppfattning om deras styrkeförhållande 

gentemot levererande högskolor kan påverka deras sökandemönster och därmed hur de söker till 

olika högskolor samt på vilka grunder. De "förhandlingsstyrkor" som sökande kan tänkas upp

fatta är t ex utbildningsutbud, tidigare rykte uttryckt som tidigare antagningspoänger eller 

sökande kamraters faktiska agerande i motsvarande valsituation, samt avstånd till högskoleorter. 

Här har Hayes (1989) konstaterat att sökandes uppfattning om en högskolas rykte bland annat 

påverkades av vilka av deras kamrater som sökt t i l l denna högskola. De högskolor som de 

duktigaste kamraterna sökte t i l l rankades som de mest framstående. På motsvarande sätt kan de 

rivaliserande högskolorna tänkas ha uppfattningar om sökandes "förhandlingsstyrkor" gentemot 

högskolorna. 

Att sökande tar starkt intryck av sökande kamrater får dock inte något stöd från de nybörjar-

enkäter som genomförts vid Luleå tekniska universitet. För nybörjare har istället högskolomas 

skriftliga informationsmaterial i form av utbildningskataloger spelat en betydelsefull roll. 

Däremot bland studenter som har ett eller några års erfarenhet från högskolestudier, poängteras 

betydelsen av studenters erfarenheter från en högskola vid val av högskola. Det framkom i en 

enkät bland studerande vid civilingenjörsprogrammens åk 1-3 vid Luleå tekniska universitet (se 

appendix 3). 
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Den valprocess som sökande studenter genomgår, kan beskrivas som något som försigår mellan 

de konkurrenskrafter eller i det kraftspel som "sökandes förhandlingsstyrka" och "högskolors 

förhandlingsstyrka" tillsammans utgör. Effekterna av detta kraftspel framträder som det interface 

jag benämnt "sökandemönster t i l l högskolan" i fig 13 ovan. Det innebär att de sökande analy

serar sin egen konkurrensförmåga mot bakgrund av styrkeförhållanden gentemot högskolor 

respektive mot den rivalitet som föreligger gentemot andra sökande studenter. Här kan högskolor 

antas göra motsvarande analyser av styrkeförhållanden gentemot sökande studenter respektive 

konkurrens gentemot andra högskolor. 

Upplevd konkurrens driver alltid fram någon form av strategiskt agerande (Porter 1980, Miles & 

Snow 1978). Emellertid är de strategier som dessa författare beskrivit baserade på tillverkande 

organisationer vilka kan agera strategiskt i förhållande till sina konkurrenter i termer av tid, rum, 

och innehåll. För sökande t i l l högskoleutbildning är den strategiska situationen annorlunda. Det 

som kanske speciellt utmärker de sökandes situationen är att i tid finns inga frihetsgrader för 

sökande - alla sökande har ett gemensamt sista anmälningsdatum som måste uppmärksammas 

gentemot samtliga högskolor. En sökande kan därmed i praktiken inte avvakta många andra 

sökandes agerande vad gäller vilka utbildningsalternativ som söks. Detta i kombination med den 

antagningsprocedur som Verket för högskoleservice följer (se fig 14) gör konkurrenssituationen 

för sökande t i l l högskolan speciell i förhållande till många andra marknader. 

2 maj Ansökan Sista ansökningsdag för ansökan till universitet och högskolor 

maj-juli Kontrollbesked Verket för högskoleservice redovisar vilka uppgifter som registrerats och vad som ä 
bristfälligt. För de 
som i ansökan angett kommande kompletteringar, t ex slutbetyg, meddelas inget 
kontrollbesked förrän utlovade kompletteringar inkommit till Verket för 
högskoleservice 

15 juni Kompletteringar Sista datum för kompletteringar 

19 juli Antagningsbesked 1 Första besked om status för sökta utbildnmgsaltemanv(Antagen/reservplacerad 
Om sökande blir antagen på ett alternativ stryks lägre prioriterade. 
Om sökande är obehörig till enskilda utbildningsalternativ stryks dessa 

30 juli Svarskort Sökanden får ange högst två utbildningsalternativ. Antingen två reservplacerade 
alternativ eller ett antaget och ett högre prioriterat reservplacerat 

15 augusti Antagningsbesked 2 Statusen för de två kvarvarande alternativen. Om antagen till ett högre prioriterat 
alternativ, stryks det lägre prioriterade oavsett tidigare status. 

Data om antagna och reservplcerade sökande överlämnas till respektive högskola 

Figur 14. Hålltider för ansökan och Verket för högskoleservice^ antagning hösten 1996 

Antagningsproceduren och den konkurrenssituation som sökande kan tänkas uppleva i termer av 

antal sökande föregående år och antagningspoänger för olika utbildningsalternativ kan antas 
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ligga ti l l grund för ett strategisk agerande hos de sökande. Antagningsreglerna är sådana att de 

sökta utbildningsalternativen prövas efter den sökandes prioritering av dem. Om den sökande blir 

antagen för ett sökt utbildningsalternativ, stryks automatiskt samtliga sökta lägre prioriterade 

alternativ. Naturligtvis kan den sökandes intresseinriktning vara av betydelse för vilka utbild

ningar som söks och hur de prioriteras. De utbildningar som högskolorna erbjuder kan grupperas 

efter utbildningsområde^ ex civilingenjör) och efter typ av utbildningsprogram^ ex civilingenjör 

inom maskinteknik). Emellertid kan andra faktorer än specifika utbildningsintressen vara över

ordnade. Sociala relationer skulle kunna vara en sådan faktor. En sökandes flyttning ti l l en av

lägsen högskola skulle sannolikt medföra skapandet av nya sociala relationer enligt Normanns 

(1992) betraktelse av serviceföretag. Samtidigt skulle den sökandes flyttning till den avlägsna 

högskoleorten kunna innebära ett uppbrott från ett tidigare socialt nätverk, om än temporärt. 

Valprocessen kan vara tämligen utdragen. Från det att informationsspridning från högskolor 

inleds inför rekryteringen ti l l nästkommande läsår, t i l l sista anmälnings dag för val av aka

demiska studier förlöper ca sex månader. Om valprocessens tidsutsträckning tillåts omfatta tiden 

fram till sökandes slutgiltiga ställningstagande om accepterande av utbildningsplats, d v s 

tidpunkten för inskrivning vid en högskola, utsträcks processen med ytterligare ca 6 månader. 

Under en sådan process tvingas den sökande också att vid ett antal tillfällen ta ställning t i l l 

fortsatt medverkan. Ett av de första sådana tillfällena är sista datum för inlämnande av ansökan. 

De tillfällen i valprocessen där den sökande måste ta ställning till fortsatt medverkan är, som 

framgår av figur 14 ovan, om Verket för Högskoleservice efterlyser kompletterande information 

(t ex slutbetyg från gymnasiet) samt vid två tillfallen för antagningsbesked där den sökande 

måste ta ställning ti l l erbjuden studieplats eller reservplacering. Finns det andra alternativ än 

akademiska studier med i den sökandes valprocess, är det faktorer som också kan antas påverka 

det strategiska agerandet. 

Här kan man således föreställa sig att varje enskild valprocess kan ha olika utvecklingsförlopp. 

Den enskilda sökande studentens föreställning om lämplig och/eller önskvärd eller rent av "rätt 

val" kan också antas variera. Dessa skillnader i föreställning om framtiden, liksom den enskildes 

beteende i sökandet efter information om alternativ, gör sannolikt varje individs valprocess mer 

eller mindre unik. De sökande studenterna har sannolikt förväntningar på den valprocess de går 

in i och som kanske baserats på jämförelse mellan föregående års antagningspoäng och den 

sökandes eget medelbetyg, vilket kanske uttrycks i vilka utbildningar respektive utbildningsorter 

som söks. För den sökande studenten räcker det inte med att ha tillräcklig konkurrenskraft. Den 

sökande måste också veta mot vad den skall riktas. Här kan man då föreställa sig att den sökande 

inte bara tar intryck av t ex den egna uppfattningen om högskolomas "förhandlingsstyrka" eller 

styrkeförhållanden gentemot den sökande. Faktorer som t ex framtida arbetsmarknader, intresset 

för ämnena i utbildningar kan kanske också spela roll. 
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Mot bakgrund av diskussionen i detta avsnitt är det enligt min uppfattning möjligt att utpeka ett 

antal strategiska dimensioner som tillsammans lägger grunden för ett strategiskt agerande hos de 

sökande. Det baserar jag på den studie (Verhallen, Frambach & Prabhu, 1998) där kunders kon

kurrensstrategier tillämpades som bas för segmentering. Där tillämpades de fyra strategier som 

Miles & Snow (1978) kunde identifiera bland kommersiella, producerande företag - prospector, 

defender, analyzer och reactor. Där handlade konkurrensen om att få leverera. Enligt min före

ställningsbild av högskoleutbildning, befinner sig den sökande ännu inte i någon konsumtionsfas 

där produktionen av utbildningen samtidigt försiggår. Samtidigt föreligger det en konkurrens

situation, om än om att få konsumera utbildning vid ett begränsat antal utbildningsplatser. De 

strategiska dimensioner som blir intressanta i den situationen kan sammanfattas t i l l tre. 

En sådan dimension är den sökandes egen konkurrenskraft. Den sökandes medelbetyg är ensamt 

avgörande för hur han/hon står sig i förhållande till andra sökande av samma utbildningsalter

nativ och i samma urvalsgrupp. Därför är det troligt att detta ligger t i l l grund för den sökandes 

utformning av i sina ansökningar. Jag finner stöd för ett sådant antagande hos Bäckström (1993) 

som uppmärksammade att den ökande konkurrensen har medfört en ökande betydelse för be

tygen. Inte bara för selektionen utan också för det studiemetodiska tänkandet bland studenterna. 

Inom teorin for marknadsföring av tjänster är kundens delaktighet i produktionen av tjänsten ett 

karaktäristiskt särdrag för begreppet tjänst. Därmed blir utfallet av tjänsteproduktionen - det 

gemensamma värdeskapandet - delvis beroende av kundens kvalifikationer. I utbildnings

sammanhang anges sådana kvalifikationer som förkunskaper. Dessa återspeglas i ansöknings

materialet i den sökandes meriter vilka också är utslagsgivande vid uttagning av sökande till 

högskoleutbildning då konkurrens mellan de sökande föreligger. 

En andra dimension är den geografiska. Erfarenhetsmässigt har avståndet mellan sökandes hem

ort och högskoleorter betydelse för hur sökande prioriterar olika utbildningsalternativ. Rekry

teringsstudier visar också på en förhöjd andel av rekryterade studenter i det län en högskola är 

lokaliserad. En tredje dimension är sökta utbildningar. Denna kan beskrivas som hur den 

sökande söker och prioriterar utbildning på tre nivåer; högskola, utbildningsområde och 

utbildningsprogram. 

Med dessa dimensioner som utgångspunkt är det möjligt att förutse ett antal tänkbara strategiska 

ageranden i den sökandes ansökan t i l l högskoleutbildning. 
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1) Den sökande söker flera utbildningsprogram inom flera utbildningsområden men endast vid 

en högskola(t ex Luleå tekniska universitet). Det skulle kunna tolkas som att det finns ett 

bestämt önskemål om att fa studera vid en bestämd högskola. 

2) Den sökande söker olika utbildningsprogram inom ett utbildningsområde (t ex civilingenjör) 

vid en högskola. Ett sådant mönster ger fog för följande tolkning, nämligen att den sökande 

vil l utbilda sig ti l l ett bestämt yrke, men endast vid en bestämd högskola. 

3) Den sökande söker likvärdiga utbildningsprogram vid flera högskolor(t ex civilingenjör 

maskinteknik). Detta mönster ligger nära det föregående, men den sökande har även bestämt 

ämnesinriktning för sin utbildning. 

I litteraturen om segmentering återkommer ofta rekommendationen att, åtminstone inledningsvis, 

utnyttja geografiska och demografiska variabler(se t ex Wind & Thomas 1994, Haas 1995, 

Bönorna & Shapiro 1984), samtidigt som förespråkare for så kallad Benefit segmentation utrycker 

viss tveksamhet till sådana variabler (Rao & Wang 1995). Från tidigare forskning om student

rekrytering framstår det som att avståndet mellan hemort och studieort är av betydelse, då mer

parten av en högskolas studenter är rekryterade lokalt och de mest närbelägna delarna av regionen. 

Mot bakgrund av den ovan förda diskussionen utfaller tre typer av variabler som intressanta att 

pröva som segmenteringsbas. Den första är sökandes hemort uttryckt som avståndet mellan hem

orten och sökt studieort (nedan exemplifierat som lokal, regional eller nationell rekrytering). Den 

andra variabeln uttrycker sökandes konkurrenskraft här beskrivet med deras medelbetyg. Nedan 

exemplifieras det som betygsfördelning inom populationer av de sökande. Den tredje variabeln 

utgörs av de sökandes val av utbildningsalternativ. Den variabeln har förmågan att, beroende på 

vald aggregeringsnivå, kunna uttrycka en positionering av utbildningsprogram, utbildnings

områden eller högskola/utbildningsort. I figur 15 har dessa tre variabler förts samman till en 

segmenteringsmodell. 

Sökta utbildningsalternativ ^ 4* 
(Högskola, utbildningsområde, utbildningsprogram) 

Figur 15: Segmenteringsmodell för studentrekrytering 

(Anm. Variabeln sökta utbildningsalternativ har nominalskal, medan variablerna konkurrenskraft respektive 
rekryteringsavstånd har kvotskal. Se vidare avsnitt 4.5, Operationalisering av variabler i undersökningen) 
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3.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande arbete är att bidra ti l l förståelsen av sökandemönster till högskoleutbild

ningar. Min avsikt är framför allt att beskriva och förklara vad som ligger bakom de sökande

mönster som uppträder då konkurrens föreligger mellan sökande studenter respektive mellan 

rivaliserande högskolor. Sökandemönstren kommer att beskrivas som strategier uttryckta i de 

olika utbildningsalternativ som sökande anger i sin ansökan om högskoleutbildning. Sökandes 

sociala bakgrund har inte beaktats vid denna beskrivning. 

Mot bakgrund av syftet och den förda problemdiskussionen kommer jag först att beskriva 

sökandemönstret t i l l Luleå tekniska universitet och därefter söka svar på två frågor som är knutna 

ti l l segmenteringsmodellen. 

Hur påverkar avståndet mellan de sökandes bostadsort och utbildningsort deras prioritering 

av utbildningsalternativ? 

Hur påverkar de sökandes medelbetyg deras prioritering av utbildningsalternativ? 
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4 METOD 

På sidan 15-16 presenterades avhandlingens struktur. Där framgår att min förförståelse inte bara 

legat till grund för min syn på bakgrunden till det problemområde jag valt att fokusera min 

forskning inom. Jag har också medvetet valt att successivt utveckla min förförståelse parallellt 

med forskningens framåtskridande genom min medverkan, operativt och strategisk, i Luleå 

tekniska universitets studentrekrytering. Betraktelsen av förförståelse som en betydelsefull 

ingrediens i forskningen är något som karaktäriserar en abduktiv förståelse- och förklaringsansats 

(Alvesson & Sköldberg 1994). Den abduktiva ansatsen beskrivs ibland också som en slags 

kombination av de deduktiva och induktiva förklaringsansatserna (ibid) som har sina ursprung i 

de båda vetenskapsidealen positivism respektive ett mer förståelseinriktat och tolkande ideal. 

"Den går ut på att, med utnyttjande av existerande kunskap och referensramar, finna 

teoretiska mönster eller djupstrukturer, som, om de vore giltiga, skulle begripliggöra de 

empiriskt induktiva mönster eller ytstrukturer vilka påträffats - eller snarare framgått genom 

tolkning - i ett enskilt fall." (Alvesson & Sköldberg 1994, s44)" 

En deduktiv ansats har som utgångspunkt en generell regel - en teori - som prövas på empiri. En 

induktiv ansats utgår tvärtemot från en mängd enskilda fall. Här hävdas det också att samband 

eller mönster som kan observeras är generellt giltiga. Nedan (se fig 16) beskrivs hur de tre olika 

förklaringsansatsema förhåller sig t i l l varandra. 

Deduktion Induktion Abduktion 

Teori 

Empiriska regel

bundenheter 

Empiri 

Figur 16. Deduktion, induktion och abduktion, (Modifierad efter Alvesson & Sköldberg 1994, s45) 
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4.1 Förförståelse 

Den förförståelse som utgör en betydelsefull ingrediens i den abduktiva förklaringsansatsen, in

kluderar en allmän respektive en diagnostisk förförståelse. 

"Denna allmänna förförståelse hänför sig t i l l de samlade erfarenheter, som forskaren "bär" 

med sig till varje ny undersökningssituation, medan den diagnostiska förförståelsen 

utvecklas i en viss undersökningssituation och även är specifikt knuten ti l l den" (Arbnor & 

Bjerke, 1977, sl31) 

Den allmänna förförståelse jag burit med mig inför den forskningsprocess som föreliggande av

handling avrapporterar, består av en komplex blandning av successivt ökande ämneskunskaper, 

metodologiska erfarenheter från tidigare forskningsprojekt och praktiska yrkeserfarenheter. Det är 

svårt att exakt peka på vilket sätt eller i vilka dimensioner denna samlade erfarenhet påverkat 

abduktionen. Vissa av dessa erfarenheter uppfattar jag dock som mer betydelsefulla än andra. 

Min tidigare forskningserfarenhet har jag tillägnat mig inom innovationsforskning under 1980-

talet (Perzon 1989). Ämnesmässigt har den erfarenheten inte påverkat mitt val av teoretisk 

referensram. Däremot har den erfarenheten sannolikt fostrat mig mot bakgrund av den under

liggande idé som studerades inom innovationsforskningen, nämligen förnyelse. Det har inneburit 

att jag prövat mig fram både vad gäller sökande av litteratur och analys av data. Den andra viktiga 

erfarenheten från min tidigare forskning om innovationer var den longitudinella uppläggningen av 

datainsamlingen. De individer som studerades och som försökte kommersialisera egna produkt

idéer, uppvisade inte alltid ett rationellt beteende. Denna uppvisade irrationalitet kunde emellertid 

i efterhand få rationella förklaringar. Det kan uttryckas som att forskaren successivt vann en 

ökande förståelse för den studerade processen genom en successiv insikt om orsakerna till tidigare 

misstolkning. Detta orsakades av den longitudinella upp-läggningen av studien som innebar att 

hela processen inte kunde studeras i sin helhet förrän i efterhand. 

Erfarenheterna från denna longitudinella studie har sannolikt påverkat mig i hög grad i min upp

byggnad av min diagnostiska förförståelse. Arbnor & Bjerke (1977) vil l koppla den diagnostiska 

förförståelsen ti l l en viss undersökningssituation. Här väljer jag att tolka termen undersöknings

situation som de olika undersökningar som görs av en forskare inom ramen för ett forsknings

projekt. Den första delen av abduktionen - att söka empiriska regelbundenheter - har for mig 

inneburit ett explorativt sökande i den nybörjarenkät som konstruerats av informations-enheten 

vid Luleå tekniska universitet. Den används vid en årlig undersökning av samtliga registrerade 

nybörjare, där syftet är att få en återkoppling på det rekryteringsarbete som pågått under ett års tid 

före registreringen av de nya studenterna. Detta explorativa sökande har också kompletterats med 

tre mindre erikätundersökningar. En har genomförts bland besökare vid Luleå tekniska universites 

arrangemang av ett öppet hus 20 mars 1996 för gymnasieelever i åk 3 vid flertalet gymnasieskolor 
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inom Norrbottens län. Där ställdes delvis samma frågor som i nybörjar-enkäten, men formulerade 

med hänsyn ti l l tidsperspektivet. Besökarna vid öppet hus hade ännu inte sökt högskoleutbildning 

t i l l skillnad från de registrerade nybörjarna. En andra erikätunder-sökning genomfördes i maj-juni 

1996. Där tillfrågades aktiva studenter inom samtliga civilingenjörsutbildningar i åk 1-3 på 

motsvarande sätt som i nybörjarenkäten, men här med ytterligare ett annat perspektiv. Den 

bakgrund som målades upp för frågeställningarna var att gymnasieelever tillfrågade våra 

studenter om deras rekommendationer avseende ett antal faktorer kopplade ti l l hur man skulle 

värdera olika informationskällor samt hur man skulle värdera olika faktorer som kan påverka 

valet av utbildningsort. Motsvarande frågor ställdes också i en tredje undersökning till studenter 

som tidigare utexaminerats vid Luleå tekniska universitet (alumni). Resultaten från dessa tre 

undersökningar sammanfattas i appendix 2-4. Parallellt med detta har jag under operativ och 

strategisk medverkan i rekryteringsarbetet kunnat observera potentiella sökande i samband med 

olika rekryteringsaktiviteter. 

Det vore fel, eller rent av ohederligt att säga att dessa inledande undersökningar gjordes mot bak

grund av det problem och de forskningsfrågor som beskrivits i kapitel tre. Dessa undersökningar 

baserades snarare på en insikt om de kunskapsgap som fanns både hos mig själv, men även hos 

andra inom universitetet, vad gäller det som förklarar utfallet av rekryterings-arbetet. Likväl hade 

forskningsprocessen startat eftersom jag befann mig i en fas som skulle kunna beskrivas som ett 

sökande efter ett problem. Emellertid fanns det också skäl t i l l dessa undersökningar som kan 

kopplas till utvecklingen av Luleå tekniska universitets verksamhet. I oktober 1994 etablerades 

något som kom att benämnas "Rekryteringsprojektet". Det var bland annat en effekt av en organi

sationsöversyn där universitets organisation definierades som ett antal processer, varibland en var 

den så kallade rekryteringsprocessen. Andra orsaker t i l l rekryterings-projektets tillblivelse var 

också det föregående årets resultat av rekryteringsarbetet och den prognos som kunde härledas ur 

ett antal års successiv nedgång i antal sökande t i l l universitetet. Med en fortsättning av den tren

den i tillströmning av sökande, skulle till exempel civilingen-jörsprogrammet maskinteknik ha 

raderats ut inom loppet av två år. 

Jag inledde min medverkan i rekryteringsarbetet som så kallad rekryteringsansvarig vid min 

institution för att senare efter en omorganisering av projektet dessutom ingå i styrgruppen för 

projektet. Som rekryteringsansvarig har jag ansvarat för administrationen av institutionens 

rekryteringsarbete men också valt att själv delta operativt i aktiviteter som öppet hus för gym

nasieelever, besök av gymnasieskolor samt deltagande i utbildningsmässor. Detta har medfört att 

jag successivt kunnat fånga upp två perspektiv på studentrekrytering vid utvecklandet av min 

förförståelse. Dels universitetets interna syn(eller snarare olika syner) på olika rekryterings

problem och vad som påverkar eller styr individers val av högskola. Det andra perspektivet är alla 

de ungdomar och medelålders som jag mött och kunnat fråga eller diskutera med i samband med 

öppet hus, gymnasiebesök och utbildningsmässor. 
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Det var kopplingen av erfarenheterna från mitt engagemang i rekryteringsarbetet och min bak

grund som lärare i marknadsföring och tidigare forskningserfarenheter med inriktningen inno

vationsforskning, som successivt väckte min insikt om det ovan nämnda kunskapsgapet. Mot 

bakgrund av mina tidigare kunskaper inom marknadsföring i vid bemärkelse och från min tidigare 

innovationsforskning, utvecklades inom mig successivt frågan Vad är det vi egentligen håller på 

med inom studentrekryteringen? Den gnista som kan sägas satte fyr på forskningsprocessen var 

en kombination av denna frågande insikt i kombination med ett antal forskningsseminarier där 

temat var utveckling och förändring av industriell verksamhet. Parallellt med denna process har 

litteratur i ämnet studerats12. Vissa av dessa verk hänvisas det t i l l i avhandlingen (dessa redovisas 

i avsnitt 7.1) medan andra legat t i l l grund för den successiva uppbyggnaden av förförståelsen 

(redovisas i avsnitt 7.2) som allt efter forskningsprocessens utveckling allt mer fokuserats på 

problemområdet och det successivt framväxande problemet. 

Sammantaget kan bilden av denna förförståelses tillblivelse kanske uppfattas som ett planlöst 

sökande. Jag vil l dock ändå hävda att detta sätt att successivt närma sig ett problem kan vara väl 

så fruktsamt. Här vi l l jag då stödja mig i ett citat från de Bono (1971, s22) som jag lånat från 

Gummesson (1988, s56) 

The creativity philosopher, Edward de Bono has put forward the concept of lateral thinking 

as opposed to vertical thinking. He says that it is ".. .not possible to dig a hole in a different 

place by digging the same hole deeper. Logic is the tool that is used to dig deep hole deeper 

and bigger, to make them altogether better holes. But i f the hole is in the wrong place, then 

no amount of improvement is going to put it in the right place. No matter how obvious this 

may seem to every digger, it is still easier to go on digging in the same hole than to start all 

over again in a new place. Vertical thinking is digging the same hole deeper; lateral thinking 

is trying again elsewhere" 

Detta överensstämmer även med inställningen hos Glaser & Strauss (1967, s37) som framhåller att 

"An effective strategy is, at first, literally to ignore the literature of theory and fact on the 

area under study,... 

Den komplexitet som det studerade området uppvisar enligt bakgrundsbeskrivningen i det första 

kapitlet, talar för att en bred förförståelse är en viktig ingrediens vid närmandet av den förståelse 

av sökandemönster t i l l högskoleutbildningar som denna studie syftar t i l l . 

4.2 Undersökningsansats 

I det första kapitlet presenterades forskningsproblemet - Hur ser sökande mönster ut t i l l 

högskoleutbildning? I kapitel 3 formulerades två forskningsfrågor - Hur påverkar bostadsort 

I ett tidigt skede har här professor William R. George, Villanova University, Pennsylvania och professor Thomas 
J. Hayes, Xavier University, Cincinatti, bidragit med tips om litteratur och sökvägar. 
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sökandes prioritering av utbildningsalternativ? respektive Hur påverkar medelbetyg sökandes 

prioritering av utbildningsalternativ? Både forskningsproblem och forskningsfrågor överens

stämmer med den syn Yin (1994) har på när fallstudie är en lämplig undersökningsansats. Yin 

menar nämligen att "Hur" frågor ställer i utsikt förklarande svar. 

4.2.1 Kvantitativt eller kvalitativt? 

Är föreliggande studie kvalitativ eller kvantitativ? Enligt Lekvall & Wahlbin (1987, sl41) är 

kvalitativa undersökningar .."sådana där man samlar in, analyserar och tolkar data som inte 

meningsfullt kan kvantifieras, d v s uttryckas i sifferform." medan kvantitativa studier är "..sådana 

där det insamlade materialet uttrycks i sifferform (kodas) och också analyseras kvantitativt." Här 

framkommer också att både kvantitativa respektive kvalitativa undersökningar kan genomföras 

som fallstudier. Den skillnad mellan kvalitativa respektive kvantitativa undersökningar som 

Lekvall & Wahlbin (1987) ger uttryck för, motsägs av Holme & Solvang (1991, s85), 

"Det finns ingen absolut skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. ... "Den 

grundläggande likheten mellan dessa två metodsystem är att de har gemensamma syften. 

Både det kvalitativa och det kvantitativa angreppssättet är inriktade på att ge en bättre 

förståelse av det samhälle vi lever i och hur enskilda människor, grupper och institutioner 

handlar och påverkas av varandra." 

De data som erhållits från Verket för högskoleservice och som återger vilka utbildningsalternativ 

sökande angett i sin ansökningar t i l l högskoleutbildningar kan analyseras kvantitativt. Samtidigt 

som de således är kvantitativa data uttrycker de spåren av en, ibland kanske mödosam, valprocess 

där individer under olika sorters påverkan varit tvungna att ta ställning ti l l exempel hur de skall 

prioritera en utbildning framför en annan, en högskola fram för en annan, och senare ett er

bjudande om en reservplats framför ett erbjudande om en utbildningsplats. Med andra ord, något 

som skulle kunna beskrivas som en dold kvalitativ information som kanske kan återskapas genom 

tolkning av de kvantitativa data som uppgifterna i de sökandes ansökningar till högskoleutbild

ning innehåller. 

I början av detta kapitel har jag beskrivit hur min förförståelse baserats på min tolkning av infor

mation bland annat innehållande gymnasisters uttryck för osäkerhet om utbildningsval i vissa fall 

och tvärsäkerhet i andra, kollegors uppfattningar i rekryteringsprojektet om vad som styr val av 

högskolestudier, sammanställningar av tidigare års rekryteringsresultat i form av interna uppgifter 

och sammanställningar från Verket för högskoleservice. Hade jag valt att genom intervjuer låta 

olika personer, t ex andra rekryteringsansvariga vid Luleå tekniska universitet, tolka ovan nämnda 

information och sedan intervjuat dem t ex om vad som kan påverka sökandes val av utbildning 

och prioritering av en högskola framför en annan där likvärdiga utbildningsprogram ges, hade 

tillvägagångssättet utan tvivel kunnat beskrivas som kvalitativt. 
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"7 kvalitativa undersökningar måste man kunna ändra på uppläggningen under själva 

genomförandet av undersökningen. Denna flexibilitet gäller två saker. För det första i 

förhållande ti l l de erfarenheter man gör under undersöknings- och informationsinsamlings

fasen. Om man under undersökningens gång upptäcker att vissa frågeställningar glömts bort 

eller formulerats fel, rättar man ti l l detta. För det andra är uppläggningen flexibel i för

hållande till det sätt på vilket man närmar sig de olika undersökningsenheterna. Det gäller 

både vilka frågor som tas upp och vilken ordningsföljd de har. 

Undersökningens planering präglas både av ringa styrning från forskarens sida och öppenhet 

för ny kunskap och ny förståelse. Detta kommer också till uttryck i det praktiska 

genomförandet av undersökningen." (Holme & Solvang, 1991, sid 88) 

Nu är det istället jag som forskare som stått för tolkningen och detta innan vare sig forsknings

problem eller forskningsfrågor var formulerade förutom den allt mer gnagande frågeställningen 

inom forskaren - Vad är det vi egentligen håller på med inom studentrekryteringen? Mot 

bakgrund av detta perspektiv på hur min förförståelse har genererats och vad som karaktäriserar 

kvalitativa undersökningar, vi l l jag hävda att betydande delar av den förförståelse som genererats 

ur min insamling av information - i primär form och sekundär form - som kan relateras t i l l 

studentrekrytering, utgör en del av min undersökning. Denna studie kan således karaktäriseras 

som en tillämpning av både kvalitativ och kvantitativ metod. 

4.2.2 Vad är fallet och vad är analysenhet? 

De sökandemönster jag valt att studera kan mot bakgrund av den segmenteringsmodell som 

utvecklades i kapitel 3, antas kunna uppträda i flera olika skepnader. Den variationen inkluderar 

sökandes hemort, sökandes betyg, samt vilka utbildningsalternativ (utbildningsprogram vid en 

speciell högskola) som angetts i ansökan. Av den anledningen har jag valt att studera flera 

sökandes ansökningar. 

Det studerade fallet är således de sökande som i sina ansökningar till högskoleutbildning angett 

minst ett utbildningsalternativ vid Luleå tekniska universitet. Eftersom det fallet omfattar flera 

enskilda sökande, som var och en bidrar till det sökandemönster som skall studeras, kan studien 

karaktäriseras som det Yin (1994, sid 41-) beskriver som embedded case study design. Analys

enheten är de olika utbildningsalternativ den sökande angett i sin ansökan. Ett utbildningsalter

nativ är ett utbildningsprogram, tillhörande ett utbildningsområde och som erbjuds av en bestämd 

högskola. 

4.3 Datainsamling 

I detta avsnitt presenteras de datainsamlingar som genomförts under studien. Avsnittet följer ord

ningen i de datainsamlingar som genomförts under forskningsprocessens successiva framväxt. 
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Den började med en analys av nybörjarenkäten från registreringen av nybörjare vid Luleå tek

niska universitet hösten 1995, följd av enkät bland besökande gymnasister vid ett öppet hus, en 

enkät bland studenter vid samtliga civilingenjörsprogram i åk 1-3 vid Luleå tekniska universitet, 

en enkät bland alumni. 

4.3.1 Nybörjarenkäten höstterminen 1995 

Årligen sedan 1991 har informationsenheten vid Luleå tekniska universitet genomfört en ny-

börjarenkät i samband med registreringen av nybörjare. Dessa data finns lagrade i elektronisk 

form hos informationsenheten och har överförts till forskaren i motsvarande form. Analysen av 

enkätresultatet visar på att rekryteringsmönstret t i l l Luleå tekniska universitet sannolikt avviker 

betydligt från bakomliggande sökandemönster. Här framkommer också att studenterna värderat 

skriftlig information från högskolorna som en av de mest betydelsefulla informationskällorna. 

4.3.2 Öppet hus den 20 mars 1996 

Totalt 1.141 gymnasister i åk 3 från gymnasieskolor i Norrbottens län hade anmält sig ti l l att 

besöka Luleå tekniska universitet. Från universitets sida var syftet med arrangemanget att låta 

besökarna bekanta sig med högskoleområdet samt att informera den om bl a universitetets utbild

ningsutbud, kårernas verksamhet samt andra aktiviteter som finns att tillgå för studerande vid 

Luleå tekniska universitet. Dagen inleddes med en introduktion i en föreläsningssal vid fem olika 

tillfällen. Inför introduktionen delades enkäten och pennor ut genom självbetjäning (enkäten togs 

av totalt 710 besökare) och det erbjöds möjlighet att besvara enkätens frågor innan introduktionen 

startade. Enkäten inlämnades av 490 besökare. 

4.3.3 Civilingenjörsprogrammen åk 1-3, maj-juni 1996 

Under perioden 30 maj t i l l 7 juni, som är vårterminens avslutande tentamensperiod, genomfördes 

en enkätundersökning bland studerande på samtliga civilingenjörsprogrammen i åk 1-3.1 anslut

ning till skrivningarna början informerades studenterna om att de efter skrivningen ombads be

svara en enkät. Denna förfrågan distribuerades till 1275 tenterande studenter varav 857 besvarade 

enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens om 67,2 %. Utdelningen av informationen om enkäten 

före skrivningen, utdelningen av enkäten efter skrivningen och insamlingen av enkäten om

besörjdes av skriwakter. 

Enkätresultatet visar ett liknande mönster det som framkommer i nybörjarenkäten. Emellertid tid 

skiljer sig resultatet väsentligt avseende betydelsen av äldre studenters erfarenheter av högskole

studier. Erfarna högskolestudenter skulle i högre grad rekommendera potentiella sökande att 

lyssna till högskolstudenters erfarenheter, än vad som framkommer av hur nybörjade studenter 

värderade erfarna högskolestuderande som informationskälla (nybörjarenkäten). 
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4.3.4 Alumni samtliga utbildningsområden januari 1997 

I samband med att en katalog med tidigare utexaminerade vid Luleå tekniska universitet skulle 

distribueras ti l l den målgruppen skulle ges ut, infogades en enkät med motsvarande frågor som 

tidigare riktats till studenter vid civilingenjörsprogrammen åk 1-3 samt i nybörjarenkäten. En

käten fanns på två sidor (1 ark) och läsaren ombads besvara enkäten, klippa loss sidan och posta. 

Svar erhölls från 52 alumni, vilket är att betrakta som ett misslyckande då det innebär en svars

frekvens som är mindre än 1%. Orsaken t i l l resultatet beror sannolikt på förfarandet att ett upp

märksammande av enkäten förutsatte respondentens iaktagelse av enkäten. 

4.3.4 Ansökningsdata antagningen hösten 1996 

Dessa data utgörs av de uppgifter sökande angett i sina ansökningar om högskoleutbildning som 

lämnats in t i l l Verket för högskoleservice senast den 2 maj 1996 inför antagningen höstterminen 

1996. De sökande som ingår i den studerade populationen är samtliga de som angett minst ett 

utbildningsalternativ vid Luleå tekniska universitet. Totala antalet sökande som uppfyllde det 

villkoret uppgavs av Verket för Högskolestudier t i l l 10 755 individer som tillsammans sökt 19.396 

utbildningsalternativ vid Luleå tekniska. Anledningen till att jag valde att ta ut data om samtliga 

sökande var att det jag ansåg det inte vara möjligt att ange på vilka grunder en stickprovsunder

sökning skulle genomföras. Det försågs nämligen en stor variation i materialet. Antalet högskolor 

som kunde sökas genom Verket för högskoleservice var 32 och tillsammans kunde de tillsammans 

erbjuda 1.300 utbildningsalternativ13 och en sökande kan ange upp t i l l 12 av dessa i en fallande 

prioritetsordning i sin ansökan. Baserat på erfarenheter från tidigare antagningar förutsågs också att 

sökande kunde häröra från de flesta av landets delar, om än i okända proportioner. 

Uttaget av sökande har genomforts av personal vid Verket for högskoleservice 1 4 enligt mina 

önskemål. Valet av data från 1996 baserades på två skäl. Dessa data utgjorde de senaste t i l l 

gängliga data och de utgjorde samtidigt den sista antagningsomgången innan det nya betygs

systemet inom gymnasieskolan skulle påverka antagningen. Den uttagningsprofil som uttag

ningen av data skulle följa innehöll sökandes personnummer, anmälningskoder for sökta 

utbildningsalternativ och hur dessa prioriterats, typ av gymnasieutbildning, medelbetyg från 

gymnasial utbildning, årtal för gymnasiebetyg, postnummer, vilka urvalsgrupper sökande varit 

med och konkurrerat i (beror på typ av gymnasial utbildning; gymnasium (3-årigt eller 2-årigt) 

eller folkhögskola), resultat från eventuellt högskoleprov och om den sökande har angett arbets

livserfarenhet samt den sökandes status efter antagningen för sökta utbildningsalternativ vilken 

kan vara antagen, reserv eller struken. Den sista typen av data är de enda som kunnat ändras under 

antagningsprocessen. De antagningsdata som tagits ut är de som gällde efter andra antagningen. 

1 3 Med utbildningsalternativ avses ett utbildningsprogram vid en speciell högskola. 
1 4 Anders Jakobsson, ADB tel 08-752 96 18 Antagningsavdelningen, Verket för högskoleservice 
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Överföringen av data genomfördes elektroniskt under perioden 970617-0629 i form av fyra 

Word-dokument som tillsammans, efter översättning t i l l Excel-format, omfattade 92.756 data

rader eller ca 23,3 MB. Under uttagningen av data visade det sig att endast de sökande som, av 

Verket för högskoleservice, funnits vara behöriga t i l l minst ett av sökta utbildningsalternativ vid 

Luleå tekniska universitet, var möjliga att ta ut med den uttagningsprofil som angetts. De person

nummer som ingår i databasen har anonymiserats genom att personnumret översatts t i l l en unik 

kod för varje individ. Koden möjliggör en rangordning av de sökande efter ålder. 

4.4 Databasen - ansökningsdata antagningen hösten 1996 

I det här avsnittet presenteras de antagningsdata som tagits ut från Verket för högskoleservice. 

Dessa data omfattar samtliga sökande ti l l högskoleutbildning hösten 1996 som i sina ansökningar 

angett minst ett utbildningsalternativ vid Luleå tekniska universitet. I avsnitten nedan presenteras 

först det ansökningsförfarande som sökande tvingas följa. Där definieras en rad begrepp som är 

kopplade till antagningsföfarandet. Därefter följer ett avsnitt där det redogörs för vilka konse

kvenser uttagningen av data fått för utseendet hos databasen. Detta följs av en jämförelse mellan 

dessa data - antagningsdata gällande efter andra antagningen - och den så kallade snabbstati

stiken som anger antalet sökande till respektive utbildningsprogram. 

4.4.1 Ansökningsförfarandet 

Den databas jag utgår ifrån i mina analyser är en konsekvens av sökandes ansökningsförfarande, 

behörighetsgranskningen vid Verket för högskoleservice respektive deras antagning samt ut

tagningen av antagningsdata. I anslutning ti l l den genomgången presenteras också ett antal 

begrepp som tillsammans beskriver detta. Dessa sidor skall därför läsas som en kritisk diskussion 

och analys av databasen som sådan. 

Inför antagningen hösten 1996 hade 97.985 individer skickat in ansökningar t i l l någon form av 

högskoleutbildningar vid något av Sveriges högskolor. Bland dessa var det 10.75515 eller 9,9% 

som bland annat sökte ett eller flera utbildningsalternativ vid Luleå tekniska universitet. Dessa 

sökande hade tillsammans sökt 19.396 utbildningsalternativ i Luleå. Med utbildningsalternativ 

avses ett utbildningsprogram vid en bestämd utbildningsort t ex Rättsvetarprogrammet vid Luleå 

tekniska universitet. Varje sådant utbildningsalternativ har en speciell anmälningskod. Totalt kan 

en sökande ange upp ti l l 12 olika utbildningsalternativ i prioritetsordning i sin ansökan. I och med 

att de skickat in sin ansökan till Verket för högskoleservice har de påbörjat ansökningen. 

Innan de sökande blir föremål för den efterföljande antagningen hos Verket för högskoleservice, 

genomgår deras ansökan en behörighetsgranskning. Det innebär en kontroll av att den sökande 

(de åberopade meriter som bifogats ansökan) uppfyller uppställda behörighetskrav för sökta ut

bildningsalternativ. Behörighetskraven anges som genomgångna gymnasiekurser, ibland med 

1 5 Antalet sökande angavs i den s k "snabbstatistiken" som redovisades av Verket för högskoleservice i maj 1996 
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krav på visst lägsta betyg. Skulle en sökande underlåta att skicka in kompletterande upplysningar 

som han/hon utlovat i sin ansökan (t ex slutbetyg från gymnasieutbildning)16 eller andra hand

lingar som Verket för högskoleservice senare efterfrågar hos en sökande, blir han/hon klassi

ficerad som ej behörig. 

Antagningen är den procedur där Verket för högskoleservice i olika urvalsgrupper sorterar ut 

vilka som skall meddelas att de blivit antagna till ett eller flera av de sökta utbildningsalterna

tiven. Vilka urvalsgrupper som sökande är med och konkurrerar i beror av vilka meriter som finns 

med i deras ansökan ti l l Verket för högskoleservice (avgångsbetyg från 2-årigt respektive 3-årigt 

gymnasium, folkhögskola samt högskoleprov med respektive utan arbetslivserfarenhet). 

Sammantaget kan en sökande vara med i totalt fem olika urvalsgrupper. Antalet som antas ur 

respektive urvalsgrupp regleras automatiskt. Det styrs av hur många sökande som tillfaller 

respektive urvalsgrupp i förhållande t i l l de övriga urvalsgrupperna. 

Antagningen sker i två omgångar. Den börjar med att Verket för högskoleservice meddelar den 

sökande ett första antagningsbesked. Där får den sökande reda på sin status för sökta utbildnings

alternativ. Statusen kan vara något av alternativen antagen, reserv eller struken. Blir den sökande 

antagen på ett alternativ stryks automatiskt lägre prioriterade alternativ. Baserat på detta första 

antagningsbesked förväntas den sökande ta ställning till detta och svara före ett visst datum. Ställ

ningstagandet kan vara att den sökande tackar ja till det utbildningsalternativ som han/ hon antagits 

till , men det kan också vara att han/hon föredrar att tacka nej t i l l detta utbildningsalternativ och 

hellre kvarstår som reserv på ett eller två högre prioriterade alternativ. Naturligtvis förekommer det 

också att sökande tackar nej till alla erbjudanden eller att de helt enkelt inte svarar. 

Samtliga sökande erhåller senare ett andra antagningsbesked baserat på svaren på första antag

ningsbeskedet. Har de tackat nej till alla erbjudna alternativ (antagen eller reservplacerad) eller 

inte alls svarat, får de i det andra antagningsbeskedet statusen strukna på sökta utbildningsalter

nativ. Det är denna status som återfinns i databasen. I figur 14, sid 41, angavs utlovade tidpunkter 

för olika steg i antagningen. Tidsuppgifterna är hämtade i Verket för högskoleservice ansöknings

material for hösten 1996. 

Data om antagna och reservplacerade sökande överlämnas t i l l respektive högskola inför kom

mande registrering och eventuell reservantagning. Registrering sker inför terminsstart av an

tagna sökande som infinner sig till kallande högskola. Om platser fortfarande finns lediga efter att 

alla antagna är registrerade kallas reservplacerade till dess att alla platser är fyllda eller att alla 

behöriga sökande är registrerade. 

Sökande som avser att påbörja universitetsstudier direkt efter sin gymnasieutbildning måste ansöka om detta innan 
de har slutfört gymnasieutbildningen 
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4.4.2 Databasen - ett resultat av uttagningen av antagningsdata från Verket för högskoleservice. 

Analyserade data härrör från Verket för högskoleservice antagning ti l l universitet och högskolor 

hösten 1996 och beskriver de sökandes status som meddelats dem i antagningsbesked 2. Data

mängden omfattar endast de sökande som passerat den behörighetsgranskning Verket för hög

skoleservice genomför inför meddelandet av antagningsbesked 1. Dessa data (antagnings-besked 

2) motsvarar också de data som Verket för högskoleservice överlämnade till högskolorna inför 

deras registrering av antagna och lokalt kallade reserver. Se figur 14, sid 41, samt figur 17, sid 58. 

Dessa data, fortsättningsvis benämnda "databasen", kommer att användas för att analysera 

sökandemönster vid Luleå tekniska universitet. 

Vid uttagningen av data noterades en dubblering av data för vissa sökande. Att datarader dubb

lerats för vissa sökande orsakades bland annat av att de tillhörde flera urvalsgrupper och/eller 

hade kompletterat gymnasieutbildningen på ett sådant sätt att flera uppgifter om år för gymnasie

betyg förelåg och ibland även flera typer av betyg. Vid en första granskning av datamaterialet 

framkom att 397 sökande hade fler än en typ av betyg, vilket orsakade en viss överlappning 

mellan urvalsgrupperna. Denna överlappning utgör dock endast en del av den dubblering av 

antalet datarader. Att sökande har kompletterat gymnasiebetyg på ett sådant sätt att flera betygsår 

erhållits samt kompletterat sina betygsmeriter med högskoleprov och arbetslivs-erfarenhet, har 

orsakat en avsevärt större andel av dubbleringen av datarader. Bedömningen av omfattningen av 

dubbleringen baserades på att antalet individer ställts i relation till antalet datarader för första

handssökande. Här visade sig problemet öka med sökandes ålder från ca 7% grad av dubblering 

för det yngsta sökande till ca 65% för de äldre kategorierna sökande, vid en enkel analys av 

grupper omfattande ca tusen datarader vardera. För att åstadkomma en reducering av dubb

leringsproblemet valde jag att basera analyserna på endast en urvalsgrupp, nämligen B l -

sökande med 3-årigt gymnasiebetyg. Det valet baserar jag på att det är den helt dominerande 

gruppen och som representerar 6.451 sökande. Det motsvarar ca 83% av de sökande som ingår i 

datamaterialet. Bland dessa sökande har 3.249 antagits vid en svensk högskola vilket motsvarar 

ca 85,5% av samtliga 3.801 som antagits. På nästa sida redovisas en procentkedja för sökande till 

Luleå tekniska universitet. Den börjar i antalet sökande som angett minst ett utbildningsalternativ 

i Luleå och slutar i antalet registrerade studenter vid Luleå tekniska universitet. 
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Sökande t i l l högskolor 
i Sverige 1996 
97.985 
100% • 

Sökande t i l l Luleå 
10.755 (9,9%) 
100% 

Sökande t i l l andra 
högskolor 
87.230 (90,1%) 

Ej behöriga 1 7 

2.946 (27,4%) 

Behöriga sökande 
7.809 (72,6%) 
100% 

Antagna t i l l 
högskolor 
3801 (48,7% 
100% • 

Antagna i Luleå 
1.33218 (35%) 
100% • • 

^ Ej antagna 
^ 4.008 (51,3%) 

100% 

Bekräftat anspråks 
-tagande av plats 
(efter 1 :a antagningen) 
1.145 (86,0%) 

Antagna t i l l andra 
högskolor 
2.469 (65%) 

Ej bekräftat anspråks
tagande av plats 
(efter 2:a antagningen) 
18719. (14%) 

När antalet antagna enligt VHS(1.145+187) summeras 
med antalet ja-tackande reserver (200) erhålls summan 
1.532 antagna sökande. 
Antalet registrerade är 1.594 
Det är 62 fler än antalet som antagits via VHS centrala 
antagning och centralt antagna, lokalt kallade reserver. 
Enligt sektionschefen för studentservice Elisabeth 
Lind-Marklund förklaras det med att det förekommer 
antagning vid tenninsstart genom att studenter kommer 
oanmälda och frågor om de kan påbörja studier vid ett 
program. Detta utan att tidigare ha lämnat någon som 
helst ansökan. Förfarandet kan tillämpas inom alla 
utbildningsområden, men är vanligast förekommande 
inom de ingenjörsprogram där lediga platser funnits 
kvar efter traditionell antagning och registrering. 

Reserv vid 
högskolor 
2.710 (67,6%) 
100% 

Strukna 
1.298 (32,4%) 

Reserv vid 
andra högskolor 

• > 1.250 (46,1%) 

Reserv för 
utbildnings
alternativ i Luleå 
1.460 (53,9%) 
100% ^. Ej kallade Reserver 

^ 1.099 (75,4%) 

Lokalt kallade reserver 
enligt antagningsuppgifter 960909 
361 (24,6%) 
100% Reserver som ej svarat 

i eller tackat nej 
^ 161 (44,6%) 

Reserver som 
tackat ja 

.200 (55,4%) 

V i d terrninsstart - "Får jag också börja läsa 
här?" 
Lokalt antagna utan foregående 

, ansökningsförfarande 
62 

Figur 17 Procentkedja för sökande till Luleå tekniska universitet 

Klassificeringen som ej behöriga kan bero av 1) avsaknad av vissa kursbetyg, 2) otillräcklig betygsnivå för vissa 
kursbetyg, 3) att sökanden har underlåtit att skicka in kopior på slutbetyg - vid ansöknings tillfället föreligger endast 
preliminära betyg 
1 8 Antalet antagna är lägre än totala antalet platser(l .530) vilket förklaras av att antalet behöriga sökande till vissa 
utbildningsprogram är färre än antalet platser. Det framgår inte av data vilka av dessa som irrfunnit sig vid 
registrering 
1 9 Dessa sökande är antagna i antagningsomgång två och har inte avkrävts något svar från Verket för 
högskoleservice. Antagningsresultaten (antagna och reserver) överlämnas till respektive högskola inför 
registreringen av nybörjare 
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Vid en jämförelse mellan de data som Verket för högskoleservice redovisat i den s k "snabb

statistiken" och databasen, framkom skillnader i uppgifter om antalet sökande. Skillnaden visade 

sig bero på att i snabbstatistiken redovisades samtliga sökande som i tid inlämnat en ansökan om 

högskoleutbildning. De angavs vara 10.755 sökande som sökt minst ett utbildnings-alternativ vid 

Luleå tekniska universitet. I det läget hade ingen behörighetsgranskning genom-förts. I databasen 

redovisas endast data om sökande som klassificerats som behöriga sökande. 

Av de som sökt minst ett utbildningsalternativ vid Luleå teniska universitet har Verket för högs

koleservice klassi-ficerat 72,6% som behöriga, d v s endast 7.809 av de sökande. Erfarenhets

mässigt uppger Verket för högskoleservice att ca 10-15% av de sökande är obehöriga t i l l samt

liga sökta utbildningsalternativ beroende på att de inte uppfyller uppställda behörighetskrav. 

Uttagningen av data uppvisar en långt större bortfall i form av ej behöriga (27,4%). 

Av databasen framgår att för vissa sökande förefaller vissa av sökta utbildningsalternativ ha fallit 

bort (Se exempel i tabell 3 sid 69). Andelen sådana sökande bland de 7.809 i databasen utgör ca 20-

25%. Efter en kontroll hos Verket för högskoleservice visade det sig att de "bortfallna" radema i 

huvudsak utgjordes av utbildningsalternativ till vilka den sökande inte var behöriga. 

Orsaker ti l l att en sökande har klassificerats som obehörig t i l l ett utbildningsalternativ kan 

sammanfattas som att den sökande inte har; 

1) den eller de gymnasiekurser som är ett krav för det sökta utbildningsalternativet. 

2) tillräcklig betygsnivå för de kurser som är ett behörighetskrav. 

3) kompletterat sin ansökan med slutbetyg eller annan nödvändig information. Samtliga sökande 

som vid ansökningstillfället inte slutfört gymnasiestudierna (åk 3 i gymnasiet) baserar sin 

ansökan på preliminära betyg, eftersom deras slutbetyg inte finns tillgängliga vid tillfallet för 

sista ansökningsdatum. 

Problemet med att data fallit bort på grund av att sökande ej varit behöriga, behandlas vidare i en 

metoddiskussion i avsnitt 4.7. 

4.4.3 Andelen behöriga varierar. 

När de sökande grupperas på olika aggregeringsnivåer (hela högskolan, olika utbildningsom

råden samt enskilda utbildningsprogram) vid Luleå tekniska universitet, framkornmer en stor 

spridning i andel behöriga. Se tabell 1 sid 60 och bilaga 1. Där redovisas en jämförelse av totalt 

antal sökande(snabbstatistiken maj -96) respektive antal behöriga databasen) för respektive 

utbildningsprogram. Andelen behöriga har erhållits genom att antalet behöriga sökande 
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(databasen) på en aggregeringsnivå ställts i relation till samtliga sökande på motsvarande 

aggregeringsnivå (snabbstatistiken maj -96). 

Utbildningsområde Snabbstatistik VHS maj 1996. 
Antal förstahandssökande 

Behöriga förstahands 
sökande 

Andel behöriga första
hands sökande 

SH-Program 910 622 68% 
Civlng 805 547 68% 
Basår 228 120 53% 
Pedagog 608 328 54% 
Ingenjör 199 103 52% 
Totalt 2.745 1.719 63% 

Tabell 1 Andel behöriga förstahandssökande inom olika utbildningsområden vid Luleå tekniska universitet 
antagningen ht 1996. (Anm. I bilaga 1 redovisas en programvis jämföresle) 

För samtliga förstahandssökande till Luleå tekniska universitet är 63% behöriga. Inkluderas 

samtliga sökande oavsett prioritering av Luleå tekniska universitet blir andelen behöriga ca 73%. 

Det talar för att sökande som inte har prioriterat Luleå tekniska universitet högst, i högre grad är 

behöriga jämfört med de som gett Luleå tekniska universitet sin högsta prioritet. 

Vid jämförelse på aggregeringsnivån utbildningsområde, det vill säga Civilingenjörs-, Ingenjörs-, 

Pedagog-, SH- samt Basårsutbildningarna framkommer ett mönster med två grupper. För Civlng-

och SH-utbildningarna är andelen behöriga förstahandssökande 68%, medan för ingenjörs-, 

basårs- och pedagogutbildningarna är andelen ca 15 procentenheter lägre (53-54%). 

Generellt är de formella behörighetskraven något högre för civilingenjörsutbildningar i jämförelse 

med basårs- respektive vissa av pedagogutbildningarna. Det skulle vid en första anblick tala for att 

det skulle vara lättare att bli klassificerad som behörig inom de senare utbildningarna, d v s ett rakt 

motsatt förhållande än vad andelarna behöriga förstahandssökande anger. Nu framgår det inte av 

mina data vad som orsakat klassificeringen som ej behöriga. Data om dessa sökande finns näm

ligen inte alls med i min databas. Eftersom de utbildningsområden som har den lägsta andelen 

behöriga samtidigt representerar de kortaste utbildningstiderna (ingenjörs-, basårs- respektive 

pedagogutbildningarna - speciellt fritidspedagog och förskollärare) ligger det nära t i l l hands att 

misstänka att en viktig orsak ti l l den lägre graden av behörighet kan bero på att flera sökande inte 

har lämnat in kompletta ansökningar och därmed klassats som obehöriga. Dessa sökande fullföljde 

således aldrig sina ansökningar. Ett sådant agerande från de sökandes sida skulle kunna vara 

orsakat av förändrade planer eller förändrade ambitioner om fortsatta studier. Detta är naturligtvis 

en tolkning som jag inte har direkt stöd för i uttagna data. 

Ett visst stöd för en sådan slutsats går att finna i Verket för högskoleservice egna iakttagelser av 

en successivt ökande turbulens i antagningen. Under 1997 års antagning kunde de bland annat 

konstatera att ca 40.000 av 135.000 sökande, vilket motsvarar ca 30%, inte svarade på det första 

antagningsbeskedet20. Detta anser jag ger visst stöd för tolkningen att en del av de sökande som 

2 0 Pierre Bastin, Verket för högskoleservice vid ett seminarium i Luleå 971008 om erfarenheter från antagningen 
1997 
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1996 klassificerades som ej behöriga har fått den klassificeringen på grund av att de avbrutit sin 

ansökan, t ex genom att inte komplettera sina ansökningar med utlovad eller efterfrågad in

formation, t i l l exempel slutbetyg. 

Om motsvarande turbulens också förekommer innan alla ofullständiga ansökningar är kom

pletterade, är det inte uteslutet att en betydande andel av de ej behöriga skulle ha varit behöriga 

om de fullföljt ansökningsproceduren. Enligt Elisabeth Lind-Marklund, sektions chef vid 

studentservice i Luleå, förekommer det att sökande avbryter ansökningsproceduren och därmed 

blir klassificerade som ej behöriga, likväl som att antagna sökande aldrig dyker upp vid 

registreringen. 

Bland de behöriga sökande till Luleå tekniska universitet, är andelen med gymnasiebetyg från 

1996 som därmed kommer direkt från gymnasiestudier ca 26%. Den andelen utgörs till den 

största delen av den yngsta åldersgruppen bland alla sökande(ca 22%). Andelen sökande som 

avslutat gymnasieutbildning ett år eller längre tillbaka i tiden är således hela 74 %. Naturligtvis 

kan en orsak ti l l ett lår gammalt gymnasiebetyg vara ett s k "sabbatsår" efter gymnasiet eller att 

flera manliga sökande "kommer direkt från gymnasiestudier" via ett år av militärtjänstgöring. 

Inkluderar vi de sökande med gymnasiebetyg från 1995(ca 21%), stiger andelen direkt från 

gymnasiet t i l l ca 47%. Om vi endast betraktar militärtjänstgöring som legitimt skäl för klassifi

ceringen "direkt från gymnasiet" blir andelen ca 37% (baseras på att huvuddelen av de som gör 

militärtjänstgöring är män). 

Sökande som klassificerats som ej behöriga på grund av en avbruten ansökningsprocedur (t ex 

ofullständig ansökan som aldrig kompletteras) återfinns sannolikt både bland den tredjedel som 

kommer "direkt från gymnasiet" respektive sökande med äldre gymnasiebetyg. Emellertid fore

faller det osannolikt att man inom den förra gruppen skulle återfinna den huvudsakliga för

klaringen t i l l den stora andelen ej behöriga. Det skulle nämligen förutsätta att ca hälften av de 

som kommer direkt från gymnasiet inte fullföljer sina ansökningar t i l l högskoleutbildning. 

Sammanfattningsvis har det hittills kunnat konstaterats att flera av de sökande inte funnits vara 

behöriga. Ca 72,6% av de sökande har passerat behörighetsgranskningen helt eller delvis hos 

Verket för högskoleservice. Orsakerna till att närmare 30% av de sökande till utbildnings

alternativ i Luleå inte är behöriga, har inte kunnat fastställas. Emellertid finns det tecken som 

tyder på att sökande inte fullföljer sina ansökningar av flera orsaker. Ett annat mönster som 

framträder i materialet är att variationen i andelen sökande som blivit bedömda som ej behöriga 

kan kopplas t i l l den sökta utbildningens längd. Kortare utbildningar har generellt i högre grad 

lockat t i l l sig sökande som bedömts som ej behöriga, på grund av antingen otillräckliga meriter 

eller att ansökningarna inte har fullföljts. 
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4.5 Operationalisering av variabler i undersökningen 

Av den tidigare diskussionen, i avsnitt 3.2, har framgått att det finns tre variabler som är centrala 

för undersökningen; korikurrenskraft, rekryteringsavstånd samt sökta utbildningsalternativ. 

Konkurrenskraft: Den sökandes egen konkurrenskraft utgörs av de meriter den sökande framför i 

sin ansökan i form av avgångsbetyg från gymnasial utbildning och/eller högskoleprov - med eller 

utan arbetslivserfarenhet. En sökande kan finnas med i upp t i l l 6 så kallade urvalsgrupper - B l - 3-

årigt gymnasium, B2 - 2-årigt gymnasium, B4 - folkhögskola, B5 - avslutad utländsk gymnasie

utbildning, Pl - högskoleprov samt P2 - högskoleprov och arbetslivserfarenhet. Skalan för 

medelbetyget sträcker sig från 1 t i l l 5 medan den för resultatet av högskoleprov är begränsad ti l l 

0-2. 

För kategorierna B1-B5 är B l - 3-årigt gymnasium - det helt dominerande. Bland de 7.809 

sökande som ingår i datamaterialet21 hade 6.451 betyg från 3-årigt gymnasium medan endast 

1.503 respektive 228 för grupperna B2 - 2-årigt gymnasium respektive B4 - folkhögskola. B5 -

sökande med utländsk gymnasieutbildning utgjorde 24. Summan av dessa fyra grupper blir 8.206. 

Det är 397 mer än totala antalet, vilket indikerar en viss överlappning mellan urvalsgruppema. 

Det är orsakats av att sökande med 2-årigt gymnasium, folkhögskola eller utländsk gymnasie

utbildning har kompletterat sina gymnasieutbildningar så att de erhållit meriter som sammantaget 

definieras som 3-årigt gymnasium. Dessa individer återfinns representerade i lika många urvals

grupper som de har olika typer av gymnasiebetyg. 

För att ta ställning t i l l om operationaliseringen av konkurrenskraft skall baseras på medelbetyget 

eller resultatet av högskoleprovet, har fördelningarna för dessa båda uppgifter jämförts för 

sökande som åberopat ett medelbetyg från 3-årig gymnasieutbildning. Jämförelsen baseras på de 

som återfinns i datamaterialet som förstahandssökande t i l l svensk högskoleutbildning. Dessa är 

totalt 5.908 sökande. Skillnaden mellan det antalet och totala antalet sökande med 3-årigt gym

nasiebetyg (6.451) beror på att 543 av de sökande inte blivit klassifierade som behöriga t i l l det 

högst prioriterade utbildningsalternativet. Från tabellen nedan framgår att datamaterialet 

(gymnasiebetyg) omfattar 7.866 datarader. Att antalet datarader överstiger antalet förstahands

sökande individer (5.908) beror på att en dubblering av datarader for de sökande som åberopar 

högskoleprov både med respektive utan arbetslivserfarenhet. Skulle gymnasiebetyget innehålla 

flera årtal på grund av kompletteringar, dubbleras antalet datarader ytterligare. Företeelsen att 

datarader dubbleras är mest frekvent bland äldre sökande. 

Datamaterialet omfattar endast sökande till högskoleutbildning som angett minst ett utbildningsalternativ vid 
Luleå tekniska universitet. Baserat på antalet sökande före behörighetsgianskning (procentkedja sid 55) motsvarar 
det ca 10% av samtliga sökande till högskoleutbildning i Sverige. 
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Figur 18 Medelbetygens respektive högskoleprovens fördelning bland förstahandssökande med 3-årigt 
gymnasiebetyg 

Medel- Högskole-
Betyg prov 

N of cases 7866 7861 
Minimum 2.100 0.0 
Maximum 5.000 2.000 
Mean 3.458 0.906 
Standard Dev 0.4 65 0.431 
Variance 0.216 0.186 

Tabell 2. Statistiska data om fördelningarna för medelbetyg respektive resultat av högskoleprov för 
förstahandssökande till svensk högskoleutbildning med betyg från 3-årig gymnasieutbildning 

Av figur 18, framgår att båda fördelningarna är nära en normalfördelning, medan fördelningen 

för resultat från högskoleprov är sned. Den något vidare formen i fördelningen av högskoleprov. 

Den förklaras delvis av att datamaterialet inkluderar både högskoleprov utan och högskoleprov 

med arbetslivserfarenhet. Mot bakgrund av det senare och att fördelningen for högskoleprovens 

resultat är sned samt Bäckströms (1993) uppmärksammande av betygens ökande betydelse på 

grund av den ökande konkurrensen, väljer jag att operationalisera de sökandes kordarrrenskraft 

som deras medelbetyg från 3-årig gymnasieutbildning. 

Rekryteringsavstånd: Rekryteringsavstånd definieras som det geografiska avståndet mellan den 

sökandes hemort och Luleå centrum. Som utgångspunkt för avståndet har tagits centrum i det 

geografiska område som postnummerkodens första två siffror representerar. Detta har resulterat i 
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en uppdelning av Sverige i 52 områden (se bilaga 2:1). Avståndsmätningen har genomförts 

genom avläsning i avståndstabell2 2. På motsvarande sätt har avstånden mellan Luleå centrum och 

landets högskolor angivits(se bilaga 2:2). Då dessa högskolor är belägna vid avståndsmässigt 

väldefmierade orter, har centrum för dessa orter utgjort utgångspunkt vid avståndsmätningen. 

Om en högskola återfinns med olika enheter på flera orter (t ex Mitthögskolan som finns 

representerad i Härnösand, Sundsvall och Östersund), har högskoleorten definierats i enlighet 

med den som tillämpas av Verket för högskoleservice. Då flera högskolor finns representerade 

på samma ort, har dessa differentierats från varandra med "lkm". Orsaken till denna differen

tiering är att möjliggöra sortering av datamaterialet med avseende på avstånd. Då avståndet 

mellan Luleå centrum och de orter där denna differentiering gjorts är stort, påverkar det av

ståndsangivelsen marginellt, ca 1 promille eller mindre. Avståndet mellan sökandes hemort och 

sökt högskola har tillsammans med avståndet mellan sökandes hemort och Luleå centrum 

använts för att beräkna avståndet mellan sökandes hemort och sökta högskolor(andra än Luleå 

tekniska universitet). Det är ett förenklat sätt att mäta avståndet mellan sökandes hemort och 

sökta högskolor på andra orter än Luleå. Luleås perifera belägenhet i Sverige i kombination med 

landets avlånga form, medför att den mätmetoden ger en god approximation av det sökta 

avståndet. Ett alternativt sätt att "mäta" avståndet mellan sökandes hemort och Luleå centrum, 

hade varit att försöka uppskatta avståndet i restid eller resekostnad. Restid är beroende av 

tillgängliga kommunikationer och att försöka definiera vilka kommunikationsmedel som är 

tillgängliga med utgångspunkt från enskilda eller grupper av sökande, kan bli osäkert. Skulle 

operationaliseringen av avstånd baserats på en kostnadsdimension, hade det inneburit ett annat 

besvärligt problem, nämligen att uppskatta lämplig resefrekvens. 

Sökta utbildningsalternativ: Til l skillnad från de två tidigare variablerna som har kvotskalor, har 

sökta utbildningsalternativ en nominalskala. Skalan är skapad som en kombination av tre nivåer 

med avseende på möjligheter att söka högskoleutbildning; högskola, utbildningsområde samt 

utbildningsprogram. Högskolorna har definierats i enlighet med det material23 som utgjort sökan

des underlag vid ifyllandet av ansökan om högskoleutbildning. Antalet högskolor uppges där till 

32. Definitionen av utbildningsområde har gjorts mot bakgrund av den struktur som Luleå 

tekniska universitet tillämpar vid redovisning av antagningsuppgifter som baseras på antalet 

registrerade nybörjare. Dessa kategorier är följande. Samhällsvetenskapliga, beteendeveten

skaplig, pedago-giska, civilingenjör, ingenjör, överbryggnadsår mot civilingenjör, basårsutbild

ningar, yrkes-teknisk högskoleutbildning, musikutbildningar (Utbildningsområden markerade med 

kursiv stil ligger utanför undersökningen. De ingår inte i Verket for högskole-service beskrivning 

av valbara utbild-ningar). Den beteendevetenskapliga och de samhällsvetenskapliga utbild

ningarna vid Luleå tekniska universitet har det gemensamt att de samtliga leder t i l l kandidat 

/magisterexamen. Av den anledningen har de definierats in under samma utbildnings-område. 

Denna definition av variabeln sökta utbildningsalternativ har resulterat i följande skal-steg; (1) 

Bra Böckers bilatlas, Lantmäteriet, Kartcentram, Stockholm 1996 
2 3 Materialet är benämnt "Hösten 1996, Att söka till universitet och högskolor", och har producerats av Verket för 
högskoleservice 1996 
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motsvarande typ av utbildnings-program (t ex grundskollärare 4-9 Ma/No) vid olika högskolor, 

(2) olika program inom ett ut-bildningsområde (t ex olika civilingenjörsutbildningar) vid olika 

högskolor, (3) olika program inom ett utbildningsområde vid en högskola, (4) olika program inom 

olika utbildningsområden vid en högskola, (5) olika program inom olika utbild-ningsområden 

inom samma typ av ämne vid en högskola (t ex systemvetenskap, ingenjör data-teknik, civil

ingenjör datateknik som alla har ämnet "data" gemensamt), (6) olika program inom olika ut

bildningsområden vid olika högskolor, (7) olika program inom olika utbildningsområden inom 

samma typ av ämne vid olika högskolor, 

Ett alternativt tillvägagångssätt vid uppdelningen i "utbildningsområden" hade varit att följa den 

uppdelning som gjorts i det utbildningsregister som återfinns i "Att söka till universitet och hög

skolor" (Verket för högskoleservice 1996). Det visade sig dock att en sådan uppdelning också 

hade lett t i l l andra sammanblandningar av utbildningar och ämnen. Där ingår till exempel alla 

civil-ingenjörs-, ingenjörs-, tekniska basårs- och diverse andra tekniska utbildningar under den 

gemen-samma rubriken teknik, medan vissa ti l l dessa närstående utbildningar som t ex data

vetenskap respektive systemteknik placerats i en grupp benämnd matematik/naturvetenskap. 

Mellan andra grupper som Verket för högskoleservice definierat - t ex samhällsvetenskap 

respektive ekonomi, administration och turism - finns liknande sammanblandningar. Den 

definition av utbildnings-program som tillämpats i denna forskning har följt de ansökningskoder 

som finns angivna i "Att söka t i l l universitet och högskolor"(ibid). Varje ansökningskod 

representerar ett vad Verket för högskole-service kallar utbildningsalternativ. Det definierar en 

kombination av utbildningsprogram och högskola. Dessa utbildningskoder har översatts till 

klartext baserat på de beskrivningar Verket för högskoleservice tillämpat. Det innebär 

programbeskrivning i klartext respektive angivelse av utbildningsort(högskola) i klartext. De data 

som erhållits från Verket för högskoleservice har överförts från Word-format till Excel-format. 

4.6 Analys och tolkning 

I figur 19 nedan finns angivet Miles & Huberman's (1994) syn på vilka komponenter som ingår i 

datanalys som kan beskrivas som fyra olika moment kopplade ti l l varandra. Analys och tolkning 

har i föreliggande studie följt denna struktur. 

Figur 19 Komponenter i dataanalys, fritt efter Miles & Huberman 1994, sl2 
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Den datainsamling som genomförts är fyra enkätundersökningar genomförda med syftet öka 

förståelsen för vad innehållet i studentrekrytering är samt en uttagning av data från Verket för 

högskoleservice. Enkätundersökningarna har genomförts internt Luleå tekniska universitet (se sid 

53). Data som tagits ut från Verket för högskoleservice omfattande samtliga sökande som sökt 

minst ett utbildningsalternativ vid Luleå tekniska universitet inför antagningen hösten 1996. 

Dessa har översats t i l l klartext för att underlätta sortering och strukturering av datamaterialet. 

Detta arbete har i sig inneburit en första analys som resulterat i en insikt om strukturering och 

möjligheter till behandling. Efter översättning av utbildningskoder i klartext, har datamaterialet 

sorterats för att erhålla en helhetsbild av datamaterialets struktur och omfattning. Sorteringen har 

gjorts i omgångar och med flera olika sorteringsfaktorer och villkor som antal sökande till olika 

utbildningsprogram, antagna ti l l olika utbildningsalternativ, prioritering av högskoleorter, 

sökandes status för olika utbildningsalternativ respektive prioritering av utbildningsalternativ, 

sökandes samtliga sökta utbildningsalternativ och med vilken prioritering. Denna fas kan karak

täriseras som ett explorativt sökande efter en lämplig presentationsform av analysresultaten som 

samtidigt utgjort en kritisk analys av datamaterialet som sådan. Detta föranleddes av den skillnad 

som uppmärksammades i de uppgifter om antal sökande som angavs i den så kallade snabb

statistiken och de antagningsdata som tagits ut från Verket för högskoleservice samt att ett dubb

leringsproblem som identifierats för vissa data. Redan vid uttagningen av data fanns kännedom 

om detta problem, men inte vilken omfattning det hade. Organisering och sortering har genom

förts med programmen Microsoft Access och Microsoft Excel. Tabeller och diagram har skapats i 

programmen Excel och Systat. 

Det andra momentet i analysarbetet har varit datareduktion. Denna har genomförts som ett urval 

av data från både enkätundersökningar och uttagna data från Verket for högskoleservice. Dessa 

urval har baserats både på analyser av hur representativa olika data är samt datas trovärdighet. 

Analysen av hur representativa data från Verket för högskoleservice är, har gjorts som en jäm

förelse av de urvalsgrupper som sökande ti l l högskoleutbildning grupperats i av Verket för 

högskoleservice. Denna analys har delvis redovisats på sidorna 53-55 och behandlas ytterligare i 

avsnitt 4.7. Uttagna data från Verket for högskoleservice representerar de faktiska val som 

sökande gjort när de sökt t i l l högskolan. Emellertid har uttagningen av data medfört en dubblering 

av data och som varierar bland olika grupper av sökande. Vilken inverkan detta har på analys

resultatens trovärdighet diskuteras i avsnittet 4.5. Analysen av hur representativa data från 

enkätundersökningarna är, har baserats på analys av svarsfrekvens och respektive populations 

sammansättning. Detta redovisas i anslutning till redovisningen av respektive enkätundersökning, 

se appendix 1-4. Ytterligare datareduktioner har gjorts som successiva steg då analyser av del

grupper ansetts nödvändiga. Dessa datareduktioner redovisas i anslutning t i l l dessa analyssteg. 

Det tredje momentet i analysen har varit att presentera data. Datapresentationen har gjorts som 

sammanfattande tabeller, figurer, diagram och strukturerade procentkedjor samt utdrag av data 

som exemplifieringar. Tabeller och diagram har skapats i programmen Excel och Systat. Under-
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laget för analysen har skapats genom sorteringar och organisering av data. Detta har gjorts med 

programmet Microsoft Access. I det sista kapitlet har scenarion byggts upp som kan betraktas 

som en kvalitativ datagenerering samtidigt som dessa utgör en skriftlig datapresentation. 

Genereringen av dessa data har baserats på forskarens förförståelse och slutsatser från tidigare 

analyserade data. 

Det fjärde momentet är att dra slutsatser. Dessa har baserats på jämförelser mellan olika analys

resultat och jämförelse av dessa med teori och tidigare forskning inom området studentrekrytering 

Dessa fyra moment har återkommande genomgåtts i ett flertal cykler. Sammantaget kan denna 

cykliska analysprocess beskrivas som att ha genomgått fyra faser. En första fas som karaktäri

serats av forskarens explorativa sökande efter att erhålla en bild av datamaterialets struktur 

lämpliga presentationsformer, framför allt i det datamaterial som togs ut från Verket för hög

skoleservice då det är mycket omfattande. Denna första fas utgjorde samtidigt en kritisk analys 

av datamaterialet som sådant. Den andra fasen av analys- och tolkingsarbetet har omfattats av en 

beskrivning av sökandemönster till Luleå tekniska universitet. Dessa analyser karaktäriseras av 

jämförelser mellan hela den studerade populationen - alla som sökt minst ett utbildningsalter

nativ vid Luleå tekniska universitet - och de som antagits t i l l Luleå tekniska universitet vid de 

två antagningar som Verket för högskoleservice genomfört samt jämförelser mellan utbildnings

områden och utbildningsprogram inom Luleå tekniska universitet. Under den tredje fasen - en 

tolkningsfas - har de två forskningsfrågorna bsvarats. Den fjärde och avslutande fasen har 

utgjorts av författandet av två scenarion och diskussionen av förslag till fortsatt forskning med 

dessa scenarion och tidigare analysresultat och slutsatser som bakgrund. 

4.7 Metod och datamaterial i relation till syftet 

Det successiva närmandet av ett försök att besvara forskningsfrågorna har inte varit utan problem 

och besvärliga överväganden. Som framgår av den tidigare diskussionen kan de kvantitativa data 

som uppgifterna om vilka utbildningsalternativ sökande ti l l högskoleutbildning angivit i sina 

ansökningar, ses som kvalitativa spår av en valprocess de gått igenom. Miles & Huberman 

(1994) återger en syn på analys av kvalitativa data som här präglat min uppläggning av analys 

och tolkning, se figur 19 sid 65. De ser på analys av kvalitativa data som en iterativ process som 

börjar i datainsamling och som går över datareduktion och datasammanställning till tolkning som 

sedan kopplas tillbaka till ytterligare datainsamling. I föreliggande studie har datainsamlingen 

skett i flera etapper. En är den successiva uppbyggnaden av forskarens förförståelse som baserats 

på både kvantitativa och kvalitativa data. 

En andra datainsamling är en uttagning av data från Verket för högskoleservice. Denna uttagning 

har samtidigt utgjort en första datareduktion genom den uttagningsprofil som angavs. I en första 

analys har trovärdigheten i uttagna data ifrågasatts på grund av den stora skillnaden i antalet 
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sökande enligt snabbstatistiken (10.754) och det antal sökande som framkom vid uttagningen av 

antagningsdata. Denna första trovärdighetsanalys har jag valt att redovisa i avsnittet 4.7.1. De 

slutsatser som kunde dras från denna första analys av datas trovärdighet, har påverkat både fort

satt datareduktion i form av sortering av data och analys av data respektive hur analysresultat 

organiserats och presenterats för att tolkning ska kunna göras och slutsatser dras. 

Parallellt med analysen av uttagna data från Verket for högskoleservice, har ytterligare data 

insamlats. Jämförelseunderlag för egna tolkningar har skapats genom att låta studenter inom 

ramen för en kurs i strategisk marknadsplanering, analysera delar av datamaterialet. Kurs

deltagarna representerade årskurserna 3 och 4 vid civilingenjörsprogrammen Maskinteknik och 

Industriell Ekonomi. Anledningen ti l l att låta studenter genomföra sådana analyser var att de 

antogs ha en relativt färsk minnesbild av valet av högskoleutbildning och de har genomfört sina 

val under varierande konkurrens och var rekryterade från hela landet. 

4.7.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet anspelar på olika sätt på forskningens 

kvalitet. Gummesson (1987, sl47ff) diskuterar detta genom att identifiera ett antal kvalitets

kriterier på forskning. Ett första kriterium som framhålls är ". . . allows the reader to draw his 

own conclusions:" Den aspekten på forskningskvalitet har jag beaktat genom att redovisa hela 

forskningsprocessen. Det innebär en beskrivning av bakgrunden ti l l forskningsprojektet och de 

successiva val som gjorts under forskningsprocessen avseende teoretisk referensram, insamling 

av data samt min analys och tolkning. Ett andra kriterie som lyfts fram är "The researcher should 

present his paradigm". Enligt Gummesson inkluderar det forskarens deklarerande av för

förståelse och syn på den verklighet som studeras. I inledningen av detta kapitel har jag beskrivit 

hur jag successivt nått en insikt som t i l l en början kan karaktäriseras som en allmän förförståelse 

med vilken det parallellt successivt framträtt en diagnostisk förförståelse. Jag har i kronologisk 

ordning i avhandlingen redovisat hur jag uppfattat att min tidigare forskningserfarenhet, engage

mang i studentrekrytering vid Luleå tekniska universitet samt tidigare ämnesstudier i marknads

föring och som lärare i ämnet påverkat min syn på studentrekrytering och hur mindre enkät

undersökningar genomfördes för att närma mig ett problem. 

Som ett tredje kriterium lyfter Gummesson (ibid) fram att "The research should possess 

credibility:" De data som min forskning baseras på utgörs av gymnasisters, studenters och 

alumnis uppfattningar om vad som påverkar val av högskola samt vilka faktiska val och 

prioriteringar sökande till högskoleutbildningar gjort i sina ansökningar. I det senare fallet är det 

data som genererats på andra grunder än frågor från forskaren. Innehållet i dessa data har således 

inte kunnat påverkas av undersökningssituationen. Däremot har utformningen av uttagningen av 

data påverkat den bild dessa data återspeglar. Uttagna data omfattar endast sökande t i l l högskole

utbildning som sökt minst ett utbildningsalternativ vid Luleå tekniska universitet. Detta mot-
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svarar ca 11% av samtliga sökande till svenska högskolor (10.754 av 97.985). Vid uttagningen 

visade det sig dock att endast behöriga sökande ti l l nämnda utbildningsalternativ blev uttagna. 

Eftersom behörighetskraven varierar mellan olika utbildningsalternativ kan vissa sökande sakna 

behörighet till enstaka eller samtliga sökta utbildningsalternativ. Enligt Verket för högskole

service är andelen obehöriga sökande till samtliga sökta utbildningsalternativ erfarenhetsmässigt 

ca 10 15%. Skillnaden mellan det antal sökande som uppgavs i snabbstatistiken i maj 1996 

(10.754 sökande) och det som blev resultatet av uttagningen av antagningsdata (7.809 behöriga 

sökande) är 2.946 sökande eller ca 27% vilket vida överstiger den erfarenhetsbaserade uppfatt

ningen hos Verket för högskoleservice. Detta väckte naturligtvis tvivel hos forskaren - vilken 

läsare kommer att sätta tillit t i l l analyser och tolkningar baserat på ett sådant datamaterial? Vid 

en närmare studie av de data som tagits ut framkom det att för vissa saknades enstaka rader i 

deras ansökningar, se exemplen i tabell 3. 

1 Pcrsonnr | Kön 1 tonkod 1 UtbOrt tonätemgskodklartext Prioritet |F6rutbs Bet> |Gruppi | Medel 1 Status Postnr 1 Hprov 1 

65xxxxx316;M 20002; Luleå : Beteendevetenskap 3 1RN 83 Bl 3,3 RE 96148 0 

1 Personnr J Kön [ Anmkod | UtbOrt Anmaimngskodklartext Prioritet |Föratbs Bety|Gruppl | Medel | Status Postn; j Hprov ] 

64xxxxx578; M 19500 Umeå. Grund 4-9 So 1 401100 83 Bl 3,1 CH 90731 1,2 

64xxxxx578 iM 19810 Umeå. • Gvmn. Samhä./ + ämne 4 401100 83 Bl 3.1 SP 90731 1.2 
1 Personår j Kös \nmkod 1 UtbOrt Aaraälntiigskodklartext Prioritet 11 orutbil BetylGruppI I Medel 1 Stams [ Postnr 1 Hprov 1 

78xxxxxOU M 650023 Göteborg lnternationellCivilek.,tyska 2 N 96 Bl 3.5 RF. 23040 1.2 
78xxxxx011 M 20022 Luleå IntemationellEkonom 5 N 96 Bl 3.5 SA 23040 1.2 

78xxxxx011 M 150020 Uppsala EkonomlöOp 6 N 96 Bl 3.5 SA 23040 1.2 
78xxxxx011 M 520020 Jönköping Int.EkonomlöOp 7 N 96 Bl 3.9 SA 23040 1.2 
78xxxxx011 M 690026 Skövde Ekonom(Industriellekonomi) 8 N 96 Bl 3.5 CH 23040 1.2 
78xxxxx011 M 650050 Göteborg . Juriskandidat 180p 9 N 96 Bl 3.5 SP 23040 1.2 

Tabell 3 Exempel på sökande som är partiellt ej behöriga. Under "Prioritet" saknas vissa 
prioriteringssteg 

Att det ser ut som att sökande har "hoppat över" rader i sina ansökningshandlingar kan enligt 

Verket för högskoleservice ha två orsaker. A: Den sökande har angett en anmälningskod som inte 

existerar (t ex skrivit fel) B: Den sökande är obehörig t i l l vissa av de sökta utbildningsalternativen 

(den rad/de rader som hoppats över). Verket för högskoleservice anger också att det är den senare 

orsaken som dominerar. Vid en slumpmässig kontroll av data (3*1000 rader på tre ställen i ut

tagna data som omfattade 314 individers ansökningar) framkommer att bland ca 20-25 % av de 

sökande förekommer dessa typer av "överhoppade rader". 

Skulle det vara så att en sökande bland sina sökta utbildningsalternativ endast har angett ett 

utbildningsalternativ vid Luleå tekniska universitet och är obehörig t i l l detta eller har skrivit en 

felaktig anmälningskod, medför det att inga data om den sökande kommer med bland de data som 

efterfrågats vid uttagningen. De sökande som endast angett ett utbildningsalternativ i Luleå, i 

uttagna data, skulle således motsvara ca 75-80% av totala antalet som endast angett ett Luleå 

alternativ. I snabbstatistiken från maj 1996 framgår att de 10.754 sökande ti l l Luleå tekniska 

universitet tillsammans angett 19.396 utbildningsalternativ i Luleå, det vi l l säga knappt två 

utbildningsalternativ per sökande i genomsnitt. Bland de 7.809 sökande som datauttagningen 

resulterade i , har ca 4.000 sökande sin hemort söder om en linje i höjd med Uppsala. En enkel 

stickprovskontroll visade att en betydande majoritet av dessa sökande angett endast ett utbild-



70 

ningsalternativ vid Luleå tekniska universitet. Sammantaget talar detta för att skillnaden mellan 

antalet sökande enligt snabbstatistiken (10.754) och det antal sökande som uttagningen av data 

resulterade i , kan förklaras med att dessa sökande är obehöriga till sökta utbildningsalternativ i 

Luleå. I figur 20 har resonemanget ovan sammanfattats i en stegvis beräkning. 

10.754 sökande enligt snabbstatistiken 
reduceras detta med 10-15% helt obehöriga, resulterar det i 9.679 ~ 9.141 kvarvarande 
sökande 
9.679 -- .9.141 -
reduceras detta med 20-25% partiellt obehöriga resulterar det i 7.743-6.855 kvarvarande 
sökande som skall jämföras med antalet sökande i uttagna data 7.809. 

Figur 20 Sammanfattning av trovärdighetsanalys av uttagna data 

Ytterligare tre kriterier som forskning kan värderas mot, enligt Gummesson(ibid), behandlar 

access t i l l data, forskningens användbarhet respektive bidrag. Att jag valt att låta min arbets

givares, Luleå tekniska universitet, studentrekrytering utgöra underlaget för min forskning har 

inneburit att forskarens nätverk av kontakter bland personal och studenter hela tiden funnits 

tillgängligt vid utvecklandet av forskarens förförståelse och vid diskussioner av successivt 

framträdande analysresultat. Verket för högskoleservice har också varit mycket samarbetsvilliga 

när det gällt att genomföra uttagningen av data. 

Kriterierna forskningens användbarhet bidrag -har både en praktisk och teoretisk del. Det finns 

ett allmänt intresse inom högskolevärlden att både säkerställa en tillströmning av nya studenter 

och effektivisera studentrekryteringen. Här bör en ökad förståelse av och insikt om mönster i 

sökandes prioritering och val av olika utbildningsalternativ tillfredsställa detta intresse. 

Forskningens teo-retiska bidrag bör enligt min mening värderas mot bakgrund av det intresse 

forskningen som helhet kan skapa hos bedömaren. Enligt Gummesson uppnås detta om 

forskningen behandlar relevanta problem och leder t i l l en ökad kunskap. I det första kapitlet har 

det påpekats att studentrekrytering är ett relevant problem som helhet och att en ökad förståelse 

för sökandes val och prioritering av utbildningsalternativ är av värde vid förändringar i 

utbildningssystemet vad gäller förändring av antal studieplatser vid landets högskolor. Det har 

också i kapitel 2 uppmärksammats att tidigare svensk forskning om studentrekrytering i huvudsak 

fokuserats på tidiga delar av den valprocess som sökande genomgår (Ungdomsbarometerns 

återkommande attitydundersökningar bland gymnasieungdomar) respektive rekryteringsmönstret 

bland registrerade studenter (se t ex Holm m fl 1995). Även inom internationell forskning har det 

inte i någon större utsträckning fokuserats på sökandes val och prioritering av olika utbildnings

alternativ. En bidragande orsak ti l l detta är skillnader mellan olika länders högskolesystem. En 

studie (Tonks & Farr 1995) har identifierats där ansöknings-data har analyserats. Där var fokus 

lagt på vilken betydelse socialgrupps-tillhörighet hade på sökandes val av utbildning. I 

föreliggande studie fokuseras hur betyg som den sökandes konkurrensmedel respektive avståndet 

mellan hemort och högskoleort, påverkar sökandes priori-tering av olika utbildningsalternativ. 
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Gummesson (1988, sl49) anger ett 7:e kriterium som berör forskningsprocessen - "The research 

process should be dynamic". Detta kriterium innefattar forskarens kontinuerliga lärande under 

forskningsprocessen, att forskningen skall vara kreativ och att forskaren successivt skall testa sina 

intryck på andra. 

En dynamisk process medför en risk för att man kan närma sig eller t i l l och med överskrida 

gränser. Ett sådant gränsöverskridande har jag konfronterats med när jag försökt genomföra mina 

analyser enbart mot bakgrund av den teoretiska referensramen, frikopplat från min förförståelse. 

Mina erfarenheter från detta är att det sannolikt inte är möjligt. Gränserna mellan vad som i 

forskarens referensram enbart härrör från teori och vad som är en effekt från allmän respektive 

diagnostisk förförståelse är inte tydlig - inte ens för mig själv. Samtidigt som detta kan upplevas 

som ett problem, kan det samtidigt utgöra grunden för en poängrik forskning. 

"En enligt vår mening betydelsefull aspekt på kvalitativ forskning är att denna är poängrik. 

Poängrik forskning har en viss förankring i empiriska förhållanden samtidigt som den klart 

överskrider vad empiriskt material (primärtolkningar) förmår säga"(Alvesson & Sköldberg 

1994, s358) 

"Det är viktigt att betona att poängrika tolkningar i empiriskt forskning, till skillnad från t ex 

mer filosofiskt inriktad dito, återfinns i spänningsförhållandet mellan empiriskt stöd och 

friheten att uttrycka något kreativt. I den kreativa akten ligger ju överskridandet av 

konsensusuppfattningar i förhållande ti l l det empiriska materialet. Håller man sig ti l l att 

uttrycka vad alla är överens om att "data" säger är det i regel svårt att säga något nytt eller 

originellt, utan risken är att man upprepar vad alla redan vet." (Alvesson & Sköldberg 1994, 

s359) 

Alvesson & Sköldbergs uppfattning överensstämmer med min och återspeglas även i ett tidigare 

redovisat citat hämtat från de Bono 1971, s22 och som återges av Gummesson (1988 s56) "He 

says that it is .. .not possible to dig a hole in a different place by digging the same hole deeper." 

För att hjälpa läsaren att lindra de problem som kan uppstå då det kan misstänkas att förförståelse 

inverkat på tolkningar och slutsatser genom att de går längre än vad det finns empiriskt stöd för, 

har jag poängterat detta, men samtidigt inte dragit mig för att pröva att "gräva nya hål" när jag 

bedömt det som berikande för tolkning av och utvecklingen av förståelse för det studerade 

problemområdet. 
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4.8 Metod i sammanfattning 

Föreliggande studie är inriktad mot sökandemönster till högskoleutbildning. Närmare bestämt hur 

sökandes betyg och avståndet mellan deras hemort och högskoleort påverkar deras prioritering av 

olika utbildningsalternativ. 

Den metod som tillämpats kan karaktäriseras som både kvantitativ och kvalitataiv och den valda 

förklaringsansatsen som är abduktiv. Förförståelse, som är en betydelsefull ingrediens i den ab-

duktiva ansatsen, består av vunna erfarenheter från medverkan i både operativt och strategiskt 

rekryteringsarbete, långvarigt arbete som lärare i marknadsföring samt enkätundersökningar 

rörande gymnasieungdomars, högskolestudenters och alumnis uppfattningar om vilka faktorer 

som påverkar val av högskoleort respektive vilka informationskällor som har betydelse inför val 

och prioritering av utbildningsalternativ. Datainsamlingen har gjorts dels genom enkäter(för 

uppbyggandet av en förförståelse) och genom uttagning av ansökningsdata från Verket för 

högskoleservice. Det senare omfattar samtliga behöriga sökande ti l l högskoleutbildning som 

angett minst ett utbildningsalternativ vid Luleå tekniska universitet. Kopplingen mellan olika steg 

i forskningsprocessen och den abduktiva metoden redovisas i figur 21 

Teori 
Marknadssegmentering, tjänstemarknadsföring, tidigare forskning inom 
studentrekrytering där teori om marknadssegmentering och tjänstemarknadsföring 
tillämpats 

Empiriska 

Regelbunden

heter 

åk 1-3 
Enkät bland alumni 
Kontakt med studenter som lärare 
Deltagande i rekryteringsprojektet 
(gymnasiebesök, öppet hus, 
utbildningsmässor) 
Erfarenheter som lärare i 
marknadsföring 

Nybörjarenkäten vid Luleå 
tekniska universitet ht 1995 

Enkät vid öppet hus 
Enkät bland alla civilingenjörsprogram 

Ansökningsdata om samtliga 
sökande som angett ett 
utbildnings-alternativ vid Luleå 
tekniska universitet inför 
antagningen ht 1996 
Studenters analys av uttagna data 

Forskarens föreställning 
om högskolestudier 

Segmenteringsmodell 

Empiri 

Figur 21. Olika steg i forskningsprocessen kopplat till den abduktiva förklaringsansatsen 
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5 Sökandemönster till högskolan 

I det första kapitlet uppmärksammades den förändring som påverkat förutsättningarna för hög

skolor att bedriva utbildningsverksamhet. Den karaktäriserades bland annat av en tilltagande 

konkurrens både mellan sökande till högskolor respektive mellan rekryterande högskolor. Av 

genomgången av tidigare forskning om studentrekrytering framkom att svensk forskning huvud

sakligen fokuserats på antagna till högskolor respektive ungdomar som ännu inte sökt till hög

skolan. Uppmärksammandet av sökande t i l l högskolor har främst skett inom internationell forsk

ning som berört högskolesystem som avviker från det svenska. Mot bakgrund av tidigare forsk

ning om studentrekrytering och förändringen av föratsättningarna för svenska högskolor, in

riktades föreliggande studie mot att skapa förståelse för sökandemönster till högskoleutbildning. 

Min ambition att beskriva och förklara vad som ligger bakom de sökandemönster som uppträder 

under ett dualt konkurrensförhållande resulterade i en teoretisk segmenteringsmodell (se figur 15 

sid 44) baserad på tre variabler; rekryteringsavstånd (geografiskt avstånd mellan sökandes hemort 

och utbildningsort), konkurrenskraft (sökandes medelbetyg) samt sökta utbildnings-alternativ 

(beskriver hur sökande komponerat sin ansökan i termer av högskola, utbildnings-område och 

utbildningsprogram). Mot bakgrund av den problemdiskussion som fördes i kapitel 3 utvecklades 

två frågeställningar som är knutna ti l l segmenteringsmodellen; (1) Hur påverkar avståndet mellan 

de sökandes bostadsort och utbildningsort deras prioritering av utbildnings-alternativ!', (2) Hur 

påverkar de sökandes medelbetyg deras prioritering av utbildningsalternativ! 

Kapitlet består av fyra avsnitt med vilka jag kommer att beskriva sökandemönster och besvara de 

två frågeställningarna. I det första avsnittet behandlas hur sökandemönster påverkas av avståndet 

mellan sökandes hemort och sökt utbildningsort. Det andra avsnittet behandlar hur sökandes 

medelbetyg påverkar sökandemönster och i de tredje avsnittet behandlas hur sökandes sätt att 

prioritera utbildningsalternativ, uttryckta som högskolor, utbildningsområden och utbildnings

program, kan beskrivas som olika strategier med syfte att genomgå en speciell typ av utbildning. I 

det fjärde avsnittet görs en återkoppling ti l l segmenteringsmodellen. 

5.1 Sökandemönster - Prioritering och rekryteringsavstånd 

De nybörjarenkäter som genomförts vid Luleå tekniska universitet, liksom tidigare svensk forsk

ning om studentrekrytering, har tidigare konstaterats fokusera på antagna studenter. Därför är det 

av intresse att studera sökande studenter, speciellt med anledning av att en stor del av rekryterade 

studenter är antagna på lägre prioriterade utbildningsalternativ. Vad skulle hända vid en högskola 

med tidigare hög andel antagna på lägre prioriterade utbildningsalternativ, om dessa sökande 

skulle bli antagna på sitt högst prioriterade utbildningsalternativ? 
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Efter 2:a antagningen hösten 1996 var totala antalet antagna till Luleå tekniska universitet 1.332. 

Av tabell 4 framgår att ca 50% av de antagna antagits på det högst prioriterade 

utbildningsalternativet och att 1.012, eller ca 76%, har antagits på något av de tre högst 

prioriterade utbildningsalternativen. 

Prioritet l:a 2:a 3:e 4:e 5:e 6:e 7:e 8:e 9:e 10:e l l : e 12:e Totalt 

Antagna. 669 202 141 76 74 47 29 26 26 15 20 7 1332 

Tabell 4 Antalet antagna vid Luleå tekniska universitet på olika prioritering av utbildningsalternativ 

Att ca 50% av de antagna antagits på ett lägre prioriterat utbildningsalternativ (2-12:e hands 

alternativet) innebär att utfallet från antagningen vid en högskola blir i hög grad beroende av 

faktorer som påverkar möjligheterna för sökande att bli antagna på det högst prioriterade 

utbildningsalternativet. En sådan faktor är konkurrensen bland sökande. En annan faktor är de 

regler Verket för högskoleservice satt upp för antagningen - om en sökande antas på ett sökt 

utbildningsalternativ, stryks den sökandes samtliga lägre prioriterade utbildningsalternativ. 

Denna regel har av Verket för högskoleservice också tydligt poängterats i det material som utgör 

underlaget när den sökande fyller i ansökan ti l l högskoleutbildning. Det borde således finnas en 

strävan från sökandes sida att ge högst prioritet t i l l det de helst vil l bli antagna till . 

Huruvida den enskilde studentens konkurrenskraft är tillräcklig i förhållande till den konkurrens 

som råder, beror i hög grad på antalet sökande till ett utbildningsalternativ. Från tidigare forsk

ning om studentrekrytering framkom att en dominerande andel av rekryterade studenter kom från 

det egna länet. Där studerades dock inte hur avståndet mellan hemort och sökt studieort på

verkade prioriteringen av utbildningsalternativ. Därför är det motiverat att erhålla en bild av hur 

sökandemönstret ser ut med avseende på prioritering av utbildningsalternativ. 

5.1.1 Prioritering och rekryteringsavstånd - samtliga sökande ti l l Luleå tekniska universitet 

I tabell 4 ovan är det möjligt att urskilja olika grupperingar av antagna baserat på antalet antagna. 

Jag har valt att gruppera dem enligt följande -antagna på det högst prioriterade alternativet (669), 

antagna på andra- och tredjehands alternativet (343), antagna på fjärde- och femtehandsalter-

nativet (150) samt antagna på sjätte- t i l l tolftehandsaltemativet (170). Med den grupperingen sker 

en successiv halvering av antalet antagna. För att påvisa om avståndet mellan sökandes hemort 

och sökt utbildningsort påverkar prioriteringen av utbildningsalternativ, kommer jag att jämföra 

hur antalet sökande 
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respektive antagna sökande varierar med avståndet mellan sökandes hemort och Luleå tekniska 

universitet. Jämförelsen görs i de grupper som identifierats ovan - förstahands, andra- och tredje

hands, fjärde- och femtehands, sjätte- till tolftehands. Jämförelsen inleds med en beskrivning av 

de olika grupperna som senare följs av en sammanfattande diskussion av resultaten. 

Gruppen förstahandssökande: I figur 22 framkommer en dramatisk förändring i både antalet 

sökande och antagna sökande vid ökande avstånd mellan sökandes hemort och Luleå. Inom en 

radie av ca 300 km från Luleå återfinns den huvudsakliga delen av både förstahandssökande (ca 

72%) respektive antagna förstahandssökande (ca 75%). 
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Rekryteringsavstånd (Avstånd mellan hemort och Luleå i km) 

Figur 22 Antal förstahandssökande (totalt 1.719) respektive antagna förstahandssökande (totalt 669) 
fördelade efter avstånd mellan sökandes hemort och utbildningsorten Luleå. (Anm I det infällda dia
grammet har en logaritmisk skala använts för att synliggöra mönstren för de avstånd där sökandeantalet är litet) 

Gruppen andra- och tredjehandssökande: Den första iakttagelsen som kan göras i denna grupp är 

att den dramatiska minskningen av antalet sökande vid rekryteringsavstånd överstigande 300 km 

kvarstår. Däremot har proportionen mellan antalet sökande och antalet antagna sökande förän

drats - en avsevärt mindre andel har antagits på sitt andra respektive tredjehandsval eftersom 

många av dessa sökande sannolikt redan antagits på sitt förstahandsval (se bilaga 3). Här vill jag 

erinra om den regel Verket för högskoleservice tillämpar vid antagningen och de följder den far. 

Om den sökande kvarstår som reserv på lägre prioriterade alternativ, finns endast två skäl till att 

den sökande inte antagits till det högst prioriterade utbildningsalternativet; struken på grund av 

otillräckliga kvalifikationer (obehörig) eller att man fortfarande efter den andra antagningen är 

reservplacerad på det högst prioriterade utbildningsalternativet - alltså inte varit tillräcklig kon

kurrenskraftig. Skulle den sökande däremot ha tackat nej till en erbjuden utbild-ningsplats för det 

högst prioriterade utbildningsalternativet är denne sökande automatiskt struken från samtliga sök

ta utbildningsalternativ. En annan motsvarande förändring är förhållandet mellan antalet lång

väga och närliggande sökande respektive antagna sökande. För den tidigare redovisade gruppen 

förstahandssökande utgjorde andelen sökande inom 300 km rekryteringsavstånd 72% och mot-
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svarande andel antagna 75%. För de andra- respektive tredje-handssökande har andelen sökande 

inom 300km rekryteringsavstånd sjunkit till 65% respektive 57%. Förändringen av andelen an

tagna följer samma mönster. Av de antagna på andrahandsvalen återfinns 67% inom 300 km 

rekryteringsavstånd respektive 60% för tredjehandsvalen. 

Gruppen fjärde- och femtehandssökande: Den förändring som sker här i förhållande till de 

tidigare gruppenia är att både antalet sökande och antagna sökande inom 300km rekryterings

avstånd understiger motsvarande grupper med rekryteringsavstånd över 300km. Den tidigare 

dominansen av sökande med rekryteringsavstånd mindre än 300km har ny bytts om till en 

dominans av mer avlägsna sökande. Antalet som sökt utbildningsalternativ vid Luleå tekniska 

universitet, 
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Figur 23 Antal sökande i fjärde -och femtehand (totalt 2.176) respektive antagna fjärde- och 
femtehandssökande (totalt 150) fördelade efter avstånd mellan sökandes hemort och utbildningsorten Luleå. 
(Anm. I det infällda diagrammet har en logaritmisk skala använts tor att synliggöra mönstren för de avstånd där 
sökandeantalet är litet) 

prioriterade som fjärde eller femtehands alemativ alternativ och med ett rekryteringsavstånd 

överstigande 300km, är 1348 (62%) och antalet antagna i motsvarande grupp är 99 (66%). Den 

huvudsakliga orsaken ti l l växlingen av dominansen bland de sökande är att för ett flertal av 

områdena med långa rekryteringsavstånd har antalet sökande ökat dramatiskt. Stockholms

området och sydvästra Skåne är två sådana områden som utmärker sig speciellt. För varje 

prioriteringssteg första, andra, tredje och så vidare, har antalet sökande från Stockholmsområdet 

ökat med ca 50% i varje steg för att här nästan motsvara antalet sökande från området centrala 

Luleå. 

Gruppen sjätte- till tolftehandssökande: Det mönster som framträder för denna grupp är en 

dramatisk ökning av den omvända dominansen som noterades för den föregående gruppen. Den 

tidigare dominansen i antal sökande från enskilda områden närmast Luleå tekniska universitet är 
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nu helt utraderad. Istället är det områden ej tillhörande Norrland, med Stockholm och Sydvästra 

Skåne som speciellt utmärkande, som svarar för de största enskilda antalet sökande. 

1000= 

Rekryteringsavstånd (Avstånd mellan hemort och Luleå i km) 

Figur 24 Antal sjätte- till tolftehandssökande (totalt 4.300) respektive antagna sjätte- till tolftehandssökande 
(totalt 170) fördelade efter avstånd mellan sökandes hemort och utbildningsorten Luleå. 
(Anm. I det infällda diagrammet har en logaritmisk skala använts för att synliggöra mönstren för de avstånd där 

sökandeantalet är litet) 

Hittills i detta avsnitt har helhetsbilden redovisats för prioritering och rekryteringsavstånd 

avseende sökande ti l l Luleå tekniska universitet. Den bilden uppvisar ett successivt avtagande 

intresse för Luleå tekniska universitet med sjunkande prioriterings av utbildningsalternativ bland 

sökande boende närmare än 300km, medan sökande boende bortom ett rekryteringsavstånd om 

300km uppvisar ett rakt motsatt sökandemönster. 

Vid en första betraktelse av datamaterialets kvalitet i det föregående kapitlet, konstaterades det 

stora skillnader mellan delgrupper av sökande avseende utfallet av den behörighetsgranskning 

som görs av Verket för högskoleservice som ett första steg i antagningsförfarandet. Därför är det 

av intresse att se om dessa skillnader kan kopplas t i l l skillnader avseende prioritering och 

rekryteringsavstånd. 

5.1.2 Sökande mönster - skillnader mellan delgrupper inom Luleå tekniska universitet 

I den översikt av jämförelsen mellan totala antalet sökande och andelen behöriga sökande för 

olika utbildningsprogram, kunde det identifieras två grupperingar av andelar behöriga sökande. 

Sökande till Ingenjörs-, Pedagogutbildningar och Basåren svarar här för störst andel obehöriga 

medan civilingenjörs- och SH-utbildningar har en avsevärt högre andel behöriga sökande, se 

tabell 5 nedan. De senare är också de enskilda utbildningsområden som lockar flest antal 
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sökande. Observera att de olika utbildningsalternativ som en sökande har angett i sin ansökan 

kan tillhöra olika utbildningsområden, varför summan av antalet behöriga sökande i tabellen blir 

missvisande. 

Utbildnings
område 

Snabbstatistik 
maj 1996 
Antal första
handssökande 

Behöriga första
handssökande 

Andel behöriga 
förstahands
sökande 

Totalt antal 
behöriga sökande 

SH-program 910 622 68% 3.692 

Civlng 805 547 68% 2.512 

Basår 228 120 53% 440 

Pedagog 608 328 54% 1.367 

Ingenjör 199 103 52% 617 

Totalt 2.745 1.719 63% (8.628) 

Tabell 5 Andelar behöriga sökande till olika utbildningsområden vid Luleå tekniska universitet 

Kontrasterna är stora mellan olika utbildningsområden med avseende på hur rekryteringsavståndet 

påverkar benägenheten att söka utbildningsalternativ i Luleå. De största kontrasterna föreligger 

mellan utbildningsområdena civilingenjör och pedagogik, se figur 24 nedan. 
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Figur 25 Antal sökande fördelade efter rekryteringsavstånd för utbildningsområdena civilingenjör och 
pedagogik. (Anm. Diagrammen visar från vänster till höger förstahandsval, andrahandsval och tredjehands val) 

I bilaga 4 redovisas hur antalet första-, andra- respektive tredjehandssökande fördelar sig över 

olika rekryteringsavstånd för samtliga utbildningsområden vid Luleå tekniska universitet. De 

grupper som tidigare i analysen visade sig ha låg andel behöriga sökande utmärker sig även här. 

Dessa utbildningsområden (Ingenjör-, pedagog- och basårsutbildningama) har samtliga mycket 

låg andel av sökande från orter längre bort än 300 km från Luleå. Även stora orter som Skellefteå 

och Umeå, som ligger inom det rekryteringsavståndet, har relativt låg representation bland de 

första- t i l l tredjehandssökande. Fördelningarna är också förhållandevis stabila för alla tre 
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grupperna. En mycket liten tendens ti l l ökning av långväga sökande kan dock skönjas bland 

tredjehandsvalen. 

Andelen långväga sökande för Civiling- och SH-utbildningarna är inte heller stor men avsevärt 

större än för de övriga utbildningsområdena. Här är Civilingenjörsutbildningarna mest ut

märkande. Til l viss del har det sannolikt sin förklaring i fåtalet orter med den typen av utbild

ningar. Då är det mer överraskande att SH-utbildningarna har så pass stor representation av 

långväga sökande eftersom dessa utbildningar är avsevärt mer frekventa. Dessa sökande är också 

ganska jämt fördelade över landet med undantag för Stockholmsområdet. 

Den lägsta behörighetsgraden bland de sökande återfinns hos de utbildningsområden som är mest 

lokalrekryterande. Det ligger nära t i l l hands att tolka detta som att många sökande inom när

regionen inte har fullföljt sina ansökningar. Med andra ord, att det funnits lättillgängliga och mer 

attraktiva alternativ t i l l att påbörja en utbildning. Huruvida många klassificerats som ej behöriga 

på grund av att ansökningar inte fullföljts, går inte att kontrollera med tillgängliga data. För det 

skulle det erfordras att uppgifter fanns om samtliga sökandes ursprung, d v s det antal sökande 

som angavs i den s k "Snabbstatistiken" vilken uttrycker det antal individer som sänt in en 

ansökan till Verket för högskoleservice. I det läget har dessa ansökningar ännu inte genomgått 

någon formell behandling annat än registrering hos Verket för högskoleservice. 

5.1.3 Är rekryteringsavstånd av generell betydelse för sökandemönster ? 

I den procentkedja som presenterades i kapitel 4, sid 58, går det att utläsa att bland de som 

antagits till högskolan av de som sökt utbildningsalternativ vid Luleå tekniska universitet, är det 

den mindre andelen (35%) som antagits t i l l utbildningsalternativ i Luleå. Av kartbilden på sid 82 

(figur 28) framgår att ca hälften av samtliga behöriga sökande till något utbildningsalternativ i 

Luleå har sin hemort längre söderut än 900km från Luleå. Merparten av dessa sökande har angett 

endast ett utbildningsalternativ i Luleå, ofta också lågt prioriterat. Sammantaget ger detta det 

möjligt att försöka se om de sökandemönster som konstaterats för Luleå tekniska universitet 

också föreligger vid andra högskolor. Med andra ord, är frågan om sökandemönster av en mer 

generell natur och inte bara något unikt för en perifert belägen högskola, långt från landets stora 

befolkningscentra, möjlig att besvara. Naturligtvis måste det vid ett sådant försök ti l l generali

sering, beaktas att jag inte har tillgång ti l l data om samtliga sökande, utan endast ca 11% av dem 

som sökt till högskolan hösten 1996. 
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Figur 26 Regressionsanalys för förstahandssökande till civilingenjörsutgildningar med avseende på 
benägenheten att söka ett utbildningsalternativ nära hemorten 

I figur 26 och i bilaga 11 redovisas resultaten av en regressionsanalys med avseende på sökandes 

benägenhet att söka utbildningsalternativ nära hemorten. Analysen har baserats på en jämförelse 

av två geografiska avstånd. Dessa är mellan sökandes bostadsort och Luleå respektive mellan 

sökt utbildningsort och Luleå. En hög grad av samvariation mellan dessa båda avstånd innebär att 

det finns en hög benägenhet bland sökande att välja att ge högst prioritet t i l l närmast belägna 

studieort med ett visst utbildningsutbud - sökande boende avlägset från Luleå söker utbildnings

alternativ lokaliserat avlägset från Luleå. Av diagrammen ovan framgår att samvariationen är 

hög, vilket skulle innebära att rekryteringsavståndet är av stor betydelse for samtliga högskolors 

möjlighet att locka t i l l sig förstahandssökande. I bilaga 11 framgår även en successivt avtagande 

samvariation med sjunkande prioritet på sökta utbildningsalternativ. Det kan tolkas som att be

nägenheten att söka långväga utbildningsalternativ ökar med allt lägre prioritet som sökt utbild

ningsalternativ ges. 

5.1.4 Sammanfattande diskussion av sökandemönster och rekryteringsavstånd 

I figur 27 på nästa sida sammanfattas de tidigare jämförelserna av hur antalet sökande respektive 

antagna sökande förändras med avseende på rekryteringsavstånd och prioritering av utbildnings

alternativ. I figur 27 (a) framgår att andelen antagna minskar med sjunkande prioritering, på ett 

likartat sätt för sökande boende närmare Luleå än 300km respektive för sökande boende mer än 

300km från Luleå. Detta tolkar jag som att ett långt rekryteringsavstånd inte påverkar benägen

heten att acceptera erbjudandet om en utbildningsplats, även om den skulle vara belägen långt 

från hemorten. Däremot är det uppenbart att rekryteringsavståndet påverkar benägenheten att 

både söka och ge ett avlägset utbildningsalternativ en hög prioritet. 
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Figur 27 Sammanställning av hur andel (a) respektive antal (b) av sökande och antagna varierar med 
rekryteringsavstånd och prioritering av utbildningsalternativ. 
(Anm. De gröna fälten anger sökande inklusive antagna sökande med hemorter mer än 300 km från Luleå. De blå 
fälten anger sökande inklusive antagna sökande med hemorter mindre än 300 km från Luleå.) 

Om skiljelinjen 300km, som använts i analyserna, även dubbleras till 600km, minskar antalet 

avlägsna förstahandssökande med 22%, medan motsvarande förändring för sökande som angett 

Luleå som sjätte till tolfte alternativ resulterar i en minskning av antalet sökande med endast 8%. 

Antalet sökande med längre rekryteringsavstånd än 300km mångdubblas för utbildningsalternativ 

som prioriteras som fjärde alternativ eller lägre. Detta är ett resultat som också stöds av den 

tidigare regressionsanalysen, där det visade sig att benägenheten att ange utbildningsorter nära 

hemorten minskar kraftigt för de lägsta prioriterade utbildningsalternativen. En stor del av dessa 

sökande har sina hemorter i södra Sverige och det är tydligt att de har sökt andra utbildningsorter 

för sina högre prioriterade utbildningsalternativ (se också kartan i figur 28 på nästa sida). 

I det högra diagrammet ovan (figur 27b) framgår för de tre högsta prioriteringsnivåerna en 

successiv, om än liten, ökning av antalet långväga sökande. Trots detta minskar samtidigt det 

totala antalet sökande successivt. Det tolkar jag som att det är fler sökande, boende inom 

rekryteringsavståndet 300km, som övergår till att välja andra utbildningsorter framför Luleå när 

utbildningsalternativ två och tre skall väljas, än motsvarande tillkommande sökande boende mer 

är 300 km från Luleå. 
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tom 5 km 583 sökande 
varav 431 (73,9%) förstahandssökande 
Antal antagna 253 
varav förstahandssökande 162(64%) 
Andel antagna förstahandssökande 37,6% 

tom 50 km tillkommer 1036 sökande 
varav 585 (56,4%) förstahandssökande 
Antal antagna 383 
varav förstahandssökande 237(62%) 
Andel antagna förstahandssökande 40,5% 

tom 300 km tillkommer 666 sökande 
varav 231 (34,7%) förstahandssökande 
Antal antagna 192 
varav förstahandssökande 105(55%) 
Andel antagna förstahandssökande 45,4% 

tom 700 km tillkommer 682 sökande 
varav 141 (20,6%) förstahandssökande 
Antal antagna 124 
varav förstahandssökande 52(42%) 
Andel antagna förstahandssökande 36,8% 

tom 900 km tillkommer 695 sökande 
varav 67 (9,6%) l:a handssökande 
Antal antagna 68 
varav 1 :a handssökande 27(40%) 
Andel antagna förstahandssökande 40,3% 

tom 1000 km tillkommer 1107 sökande 
varav 81 (7,3%) förstahandssökande 
Antal antagna 107 
varav förstahandssökande 31(29%) 
Andel antagna förstahandssökande 38,3% 

,Wrt*r,© tom 1200 km tillkommer 1294 sökande 
varav 88 (6,8%) förstahandssökande 
Antal antagna 86 
varav förstahandssökande 24(28%) 
Andel antagna förstahandssökande 27,3% 

över 1200 km tillkommer 1746 sökande, varav 95 (5,4%) 1 :a handssökande 
Antal antaena 119. varav l:a handssökande 31(26%). Andel antatma 1 :a handssökande 32.6% 

Figur 28 En Sverigekarta med antal sökande, förstahandssökande, alla antagna, antagna första
handssökande, andel antagna förstahandssökande vid Luleå tekniska universitet 1996. 
(Anm. Angivna värden(antal) anges som antal tillkommande inom ett avståndsintervall med utgångspunkt 
från Luleå. Exempelvis tillkommer 682 sökande inom avståndsintrevallet 300-700 km från Luleå. 
Markerade orter på kartan är de utbildningsorter som inför antagningen ht 1997 erbjöd tekniska 
utbildningar, enligt Ny Teknik n9, 1998) 
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I den undersökning som Ungdomsbarometern genomförde 1997 framkom en skillnad i upp

fattning om avståndets betydelse. Ungdomar i åldern 16-19 år ansåg inte att avståndet hade 

någon betydelse, medan ungdomar i åldern 20-25 år ansåg att avståndet till hemorten var av stor 

betydelse. Med detta som grund, skulle det vara rimligt att förvänta sig att andelen antagna 

förstahandssökande relativt antalet förstahandssökande, skulle minska med ökande rekryterings

avstånd. Ett sådant resonemang baseras på antagandet att det inte är lika lätt att acceptera 

erbjudandet om en avlägsen utbildningsplats som att söka den. Nu visar det sig att ett sådant 

antagande inte alls får något stöd i denna studie. Det föreligger nämligen inte någon påtaglig 

skillnad i andel antagna förstahandssökande med avseende på de båda grupperna. Däremot får 

skillnaden i uppfattning mellan de båda grupperna, om avståndets betydelse, ett visst stöd. 

Andelen av de förstahandssökande ti l l Luleå tekniska universitet med ålder upp till och med 20 

år och boende mer än 300km från Luleå är ca 44,5% medan andelen hos motsvarande grupp, 

boende närmare Luleå än 300km, är endast 20,5%. Det kan tolkas som att ett långt avstånd till en 

utbildningsort inte avskräcker unga att söka ett utbildningsalternativ, om än det ges relativt låg 

prioritet. 

Mot bakgrund av de resultat som diskuterats i avsnittet förefaller det vara rimligt att en 

preliminär slutsats blir att rekryteringsavståndet (avståndet mellan sökandes hemort och sökt 

högskola) har en stor betydelse för hur utbildningsalternativ prioriteras - närmare belägna 

studieorter prioriteras högre än mer avlägsna. 

5.2 Sökande mönster - Prioritering och konkurrenskraft 

Detta avsnitt diskuterar relationen mellan de sökandes konkurrenskraft och deras prioriteringen 

av sökta utbildningsalternativ. Analysen baseras på sökande med 3-åriga gymnasiebetyg vilket är 

den största gruppen i datamaterialet. Valet att basera analysen på en grupp motiveras av att 

kravnivåerna kan variera mellan olika urvalsgrupper. En sammanblandning av dessa skulle 

således kunna bli missvisande. Analysen utgår från förstahandssökande, vilket motiveras av 

tidigare fort resonemanget om att förstahandsvalet representerar de sökandes uttryck för vad de 

helst vil l läsa. Avsnittet är strukturerat på samma sätt som det föregående avsnittet. Det inleds 

med en behandling av samtliga sökande ti l l Luleå tekniska universitet, och följs av en diskussion 

om skillnader mellan delgrupper inom Luleå tekniska universitet. Därefter behandlas konkurrens

kraftens generella betydelse - om de mönster som kunnat iakttas vid Luleå tekniska universitet 

återfinns vid andra högskolor. Avsnittet avslutas med en sammanfattande diskussion om be

tydelsen av sökandes konkurrenskraft för prioritering av utbildningsalternativ. 

5.2.1 Prioritering och konkurrenskraft - samtliga sökande ti l l Luleå tekniska universitet 

Bland verksamma inom högskolan, som lärare, forskare och andra funktioner, förefaller det 

finnas en uppfattning om att olika högskolor har olika hög status bland sökande studenter. På 
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frågan om vad detta synsätt baseras på eller vad som orsakat en eventuell faktisk statusskillnad 

ges dock inget entydigt svar. Ofta framhålls t ex Handelshögskolan som den högst rankade hög

skolan for svensk ekonomisk utbildning, medan högskolor som Kungliga tekniska högskolan i 

Stockholm eller Chalmers tekniska högskola i Göteborg framhålls som de högst rankade av

seende tekniska utbildningar. 

När en regressionsanalys görs för variablerna konkurrenskraft (sökandes betyg) och rekryterings

avstånd (avstånd sökandes hemort <-> Luleå) för förstahandssökande till Luleå tekniska 

universitet, erhålls ett resultat enligt figur 29 nedan. Av diagrammet framgår att det inte finns 

något samband mellan de sökandes konkurrenskraft och rekryteringsavståndet. 

Konfidenselips 0,90. Markerar 90% 
av observationerna (sökande) 

Konfidensintervallets tilltagande 
bredd beror av den förskjutning av 
den tyngdpunkt för observationerna 
som Konfidenselipsen markerar 

0 500 1000 1500 
REKRYTERINGSAVSTÅND km) 

Figur 29 Regressionsanalys av förstahandssökande till Luleå tekniska universitet med avseende på 
konkurrenskraft (y-axeln) och rekryteringsavstånd (x-axeln). (Anm. Konfidensgrad 0,90) 

Samtidigt som tidigare konstaterats, återspeglas även här en dominans av lokalt rekryterade i 

förskjutningen av dem konfidenselips som finns i diagrammet. I bilaga 5 redovisas regressions

analysen för andra-, tredje, fjärde- och femte- samt sjätte- till tolftehandssökande till Luleå 

tekniska universitet. Dessa grupper uppvisar samma typ av mönster som de sökande som angett 

ett utbildningsalternativ vi Luleå tekniska universitet som det högst prioriterade. Det vill säga 

ingen samvariation mellan betygsnivå och rekryteringsavstånd. 

5.2.2 Prioritering och konkurrenskraft - skillnader mellan delgrupper inom Luleå tekniska 

universitet 

I figur 30 på nästa sida redovisas en regressionsanalys för förstahandssökande till Luleå tekniska 

universitet, uppdelat på olika utbildningsområden - (1) SH-program, (2) civiling, (3) basår, (4) 

pedagog, (5) ingenjör. Av diagrammen framgår art det inte finns något tydligt samband mellan 

rekryteringsavstånd och de sökandes betygsnivå för något av utbildningsområdena. Däremot 

framträder vissa skillnader mellan utbildningsområdena. Sökande ti l l civilingenjörs-program 

utmärker sig genom att de sökande till det programmet har en något högre betygsnivå än sökande 

till övriga program. Den osäkerhet som framträder avseende betygsnivån hos avlägsna sökande 

till (3) basår, (4) pedagog och (5) ingenjör, i form av ett successivt bredare konfidensintervall, 

förklaras av den stora förskjutningen av antalet observationer. 
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En kraftigt dominerande andel av de förstahandssökande har sin hemort inom 300km från Luleå, 

vilket också framgår av konfidenselipsens läge. 

(11 SH-program (2) Civilingenjör (3) Basår 

SOO 1000 1500 0 500 1000 1500 0 500 1000 1500 

Rekryteringsavstånd (km) Rekryteringsavstånd (km) Rekryteringsavstånd (km) 

(4) Pedagog (5) Ingenjör 

Rekryteringsavstånd (km) Rekryteringsavstånd (km) 

Figur 30 Regressionsanalys av förstahandssökande till Luleå tekniska universitet, för respektive 
utbildningsområde; (1) SH-program, (2) civilingenjör, (3) basår, (4) pedagog, (5) ingenjör. 
(Anm. Y-axeln anger betyg, 3-årigt gymnasium och X-axeln anger rekryteringsavstånd. Konfidensgrad 0,90) 

I bilaga 6 redovisas motsvarande regressionsanalyser för andra-, tredje-, fjärde- och femte- samt 

sjätte- t i l l tolftehandssökande ti l l Luleå tekniska universitet. De mönster som framträder där 

påminner i hög grad om mönstren i figur 30 ovan, men med den skillnaden att tyngdpunkten för 

var de sökande har sina hemorter förskjuts successivt allt längre från Luleå med sjunkande 

prioritet av sökta utbildningsalternativ. Detta i enlighet med de resultat som framkom i avsnittet 

5.1. Stabiliteten i skillnaden i mönster mellan de olika utbildningsområdena och över de olika 

prioritetsgrupperna (första-, andra-, tredje-, fjärde- och femte- samt sjätte- t i l l tolftehands

sökande), tolkar jag som att de olika utbildningsområdena attraherar olika grupper av sökande. 

Civilingenjörsutbildningar förefaller locka ti l l sig sökande med något högre betygsnivåer än 

utbildningar inom övriga utbildningsområden vid Luleå tekniska universitet. För civilingenjörs

utbildningarna kan det också noteras en närmast obetydlig, men ändå intresseväckande för

ändring i regressionslinjens lutning och konfidensintervall. För första- t i l l tredjehandssökande är 

regressionslinjen i det närmaste horisontell samtidigt som konfidensintervallet tillåter ett 

"fladder" som möjliggör lutningstendenser i båda riktningarna. För fjärde- och femte- respektive 

sjätte- t i l l tolftehandssökande smalnar dock konfidensintervallet samtidigt som lutningen för

stärks något. Förändringarna är dock inte av den storleken att de kan läggas t i l l grund för en 

tolkning om en samvariation mellan sökandes betygsnivå å den en sidan och rekryteringsavstånd 
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och prioritering av utbildningsalternativ å den andra. Samtidigt uttrycker studievägledare och 

andra som arbetar med studentrekrytering och utbildningsinformation uppfattningar som att 

Luleå tekniska universitets civilingenjörsutbildningar är konkurrensutsatta från Chalmers 

tekniska högskola, Kungliga Tekniska Högskolan och Linköpings Universitet. De två första 

högskolorna har båda en förhållandevis tydlig och fokuserad verksamhet - utbilda civilingen

jörer, ingenjörer och arkitekter. Detta med konkurrensen inom utbildningsområdet civilingenjör, 

dels mellan högskolor men också mellan de sökande, återkommer jag till i det följande avsnittet 

5.2.3. 

Det mönster som återspeglas för utbildningsområdet SH-utbildningar visar, liksom för civil

ingenjörsutbildningarna, i det närmaste entydigt på att det inte förekommer några samband med 

avseende på sökandes betygsnivå och rekryteringsavstånd. Emellertid skiljer sig SH-utbild

ningarna mot civilingenjörsutbildningarna i två avseenden. Ett sådant är den generella examens

benämningen (kandidat/magister) som sällan poängteras av potentiella sökande t i l l högskolan. 

Sällan har jag, i samband med gymnasiebesök, utbildningsmässor och öppet hus, av dessa fatt 

höra "jag vill bli kandidat". De använder istället beskrivningar som ekonom/civilekonom, 

systemvetare, statsvetare och så vidare i överensstämmelse med det uttryckssätt som används i 

den skriftliga information som finns om dessa utbildningar. Från ungdomar som kan tänka sig att 

läsa vid en teknisk högskola har jag däremot oftare fatt höra - "jag vill bli civilingenjör ". Detta 

skulle kunna tolkas som att utbildningsområdet civilingenjör har en tydligare identitet jämfört 

med de utbildningar som innefattas i SH-området och som samtliga leder t i l l kandidat- eller 

magisterexamen. 

Den andra skillnaden är att flera av de utbildningsprogram, som SH-området omfattar, återfinns 

vid flertalet av landets högskolor och kan i vissa fall läsas vid ytterligare orter medan civil

ingenjörsutbildningarna är begränsade till 7 högskolor och ett fåtal ytterligare orter där utbild

ningen kan påbörjas. Utbudet av likartade utbildningar, ibland nästan identiska program, är 

således större inom SH-området vilket ger större möjligheter att söka sådana utbildningar relativt 

nära hemorten. Samtidigt har det inte förekommit motsvarande tydliga fokusering vid de stora, 

välkända universiteten som hos Chalmers tekniska högskola och Kungliga Tekniska Högskolan. 

När jag frågar mina kollegor - Vad är Göteborgs Universitet och Stockholms Universitet kända 

för?- får jag inte något tydligt, fokuserat svar annat än - att de är stora och ligger i Göteborg 

respektive Stockholm. Det som så stora och breda universitet ändå kan vara kända för, till 

exempel Handelshögskolan i Göteborg som utgör en del av Göteborgs Universitet, kanske 

skuggas av utbudet av alla andra utbildningar inom och utom SH-området, vilket sannolikt inte 

bidrar till en tydlig fokusering. 

De tre övriga utbildningsområdena vid Luleå tekniska universitet - (3) basår, (4) pedagog och (5) 

ingenjör har det gemensamma att antalet sökande relativt de två tidigare utbildningsområdena är 

avsevärt lägre. Likaså den påtagliga och stora andelen lokalt sökande, framförallt för de högst 

prioriterade utbildningsalternativen. Däremot skiljer sig inte den betygsnivå som regressions-
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analysen visar, nämnvärt från SH-området. Samtidigt innebär det relativt låga antalet sökande till 

dessa områden tillsammans med den dominerande andelen lokala sökande - åtminstone för de tre 

högst prioriterade alternativen - att konfidensintervallet blir avsevärt större än för de två tidigare 

utbildningsområdena. För utbildningsområdet ingenjör kan det noteras en minskning av kon

fidensintervallet och en svag tendens till ökning av betygsnivån med ökande rekryterings-

avstånd, för utbildningsalternativ prioriterade som sjätte- till tolfte alternativ. Att detta uppträder 

först vid prioritetsnivån sjätte- till tolftehand, kan delvis bero på att sökande, som för högre 

priori-terade alternativ angett ett antal civilingenjörsprogram, för de lägre prioritetsnivåerna har 

angett ingenjörsprogram med liknande ämnesinriktning som de högre prioriterade civilingenjörs

programmen. I stället för att fortsätta söka ytterligare civilingenjörsprogram som ämnesmässigt 

ligger långt ifrån varandra, t ex elektronik kontra väg och vatten, har ingenjörsprogram inom t ex 

elektronik respektive data getts företräde. 

5.2.3 Är konkurrenskraft av generell betydelse för sökandemönster? 

I figur 31 redovisas en regressionsanalys avseende eventuellt samband mellan rekryterings

avstånd och antagningsavstånd mellan Luleå och den utbildningsort där den sökande antagits 

f 1) SH-program (2) Civilingenjör (3) Basår 

RE KRYTE RINGSAVSTÅND (km) RE KRYT ERIN GS AVSTÅND (km) RE K RYT E RINGS A VST ÅND (km) 

' 4 ' P e d a ^ ° g g ) Ingeniö 

REKRYTERINGSAVSTÅND (km) REKRYTERINGSAVSTÅND (km) 

Figur 31 Regressionsanalys av rekryteringsavstånd (x-axeln) och antagningsavstånd (y-axeln); avseende 
antagna sökande vid svenska högskolor. ( A n m A n a l y s e r n a ä r uppdelade för respektive utbildningsområde; (1) SH-

program, (2) civilingenjör, (3) basår, (4) pedagog, (5) ingenjör och omfattarsamtliga med 3-årigt gymnasiebetyg som 
sökt minst ett utbildningsalternativ vid Luleå tekniska universitet och som antagits vid någon högskola. Med 
antagningsavstånd avses avståndet mellan Luleå och den utbildningsort där den sökande antagits) 

(oavsett prioriteringsnivå på det utbildningsalternativ de antagits till). De sökande som antagits 

till utbildningsalternativ inom utbildningsområden som inte finns representerade vid Luleå 
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tekniska universitet, t ex läkare, juriskand, religionsvetenskap) har inte tagits med i analysen. 

Antalet sådana antagna sökande är 216 av totalt 3.249 antagna sökande med 3-årigt gymnasie

betyg. Diagrammen i figur 31, sidan 87, visade på en hög grad av samvariation vilket, i anslut

ning till de två tidigare avsnitten, kan tolkas som att de sökande inte bara i hög grad ger högst 

prioritet till utbildningsalternativ nära hemorten. De blir också i hög grad antagna på något av de 

högst prioriterade utbildnings-alternativen vilket också framgår i figur 32. 

(a) Antagna i Luleå (b) Antagna vid andra högskolor 
Prioritering av det 
utbildningsalternativ den 
sökande antagits till 

Figur 32 Fördelning av hur sökande antagits på utbildningsalternativ med olika prioritering vid (a) Luleå 
tekniska universitet och (b) andra högskolor 

Den andelen är dock något mindre bland antagna till andra högskolor än Luleå tekniska 

universitet. Den stora spridning som kan noteras för utbildningsområdet civilingenjör i figur 30 

har sannolikt sin förklaring i det relativa fåtalet högskolor där civilingenjörsutbildning kan er

bjudas och att vissa typer av program (t ex väg och vatten respektive industriell ekonomi) erbjuds 

endast vid några av dessa högskolor. Det innebär att avståndet till närmaste utbildningsalternativ 

kan bli långt för förhållandevis många sökande. Figur 33 nedan beskriver hur konkurrensen 

(antagna sökandes betyg) bland sökande varierar mellan olika högskolor. Det skall dock obser

veras att sökande som antagits vid andra högskolor än Luleå tekniska universitet och som finns 

representerade i mitt datamaterial, utgör endast en mindre andel av de som antagits vid andra 

högskolor än Luleå. 
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Figur 33 Box-Plot av antagnas betygsnivå till olika högskolor 

24 32 

(Anm. y-axeln anger 3-årigt gymnasiebetyg och strecket i "Boxen" anger medianvärdet, 
x-axeln representerar respektive högskola, se tabell 6, sid 89) 
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1 = Luleå 9 = Stockholms Universitet 17 = Linköping 25 = Trollhättan/Uddevalla 
2 = Umeå 10 = Södertörn 18 = Chalmers 26 = Borås 
3 = Mitthögskolan 11 = Lärarhög Stockholm 19 = Göteborgs Univ. 27 = Gotland 
4 = Gävle 12 = Mälardalen 20 = Jönköping 28 = Karlskrona/Ronneby 
5 = Dalarna 13 = SLU 21 = Växjö 29 = Kristianstad 
6 = Uppsala 14 = GIH 22 = Kalmar 30 = Lund 
7 = Handels Stockh. 15 = Karlstad 23 = Halmstad 31 = Karolinska 
8 = KTH 16 = Örebro 24 = Skövde 32 = Konstfack 

Tabell 6 Numrering av de högskolor som beskrivs i figur 33 

Av diagrammet framgår att konkurrensen, uttryckt som antagna sökandes medelbetyg (median

värdet), varierar mellan olika högskolor. I bilaga 7 presenteras motsvarande Box-Plot för respek

tive utbildningsområde. Jag väl här också erinra om att analysen baseras på de sökande som har 

betyg från 3-årigt gymnasium. Flertalet av dessa har också genomfört högskoleprov. I enskilda 

fall har sökande med höga gymnasiebetyg presterat mycket låga resultat på högskole-prov, 

samtidigt som det motsatta förekommer. Det förklarar delvis den stora spridning som före

kommer i figur 32, men även i bilaga 7. Med andra ord, kan vissa sökande med låga gymnasie

betyg ha blivit antagna på ett bra resultat vid ett högskoleprov. Samvariationen mellan nivån på 

gymnasiebetyg och resultaten från högskoleprov är dock så påtaglig att betygsnivån hos de 

antagna torde ge en rättvisande bild av nivån på konkurrensen bland de sökande vid de olika hög

skolorna. En annan orsak ti l l spridningen är att vid flera av högskolorna innefattar SH-området 

ett flertal olika program vid vilka korikurrensen bland de sökande kan variera. 

För utbildningsområdet SH-program är det Handelshögskolan i Stockholm som uppvisar de 

högsta betygsnivåerna bland de antagna. Det skall dock observeras att denna högskola, kanske i 

ännu högre grad än för Chalmers tekniska högskola och Kungliga tekniska högskolan, är 

fokuserade ti l l ett begränsat antal utbildningar, de erbjuder enbart programmet civilekonom

utbildning. För övriga högskolor inom SH-området är det Uppsala universitet(ö) och Göteborgs 

universitet (19) som framträder som de högskolor där konkurrensen bland de sökande förefaller 

vara hårdast. 

Det finns också en tendens till två grupperingar bland högskolorna representerade inom SH-

program. I bilaga 7 - SH-program uppvisar (högskolorna 6-30) en något högre grad av kon

kurrens bland de sökande (medianvärden av antagnas betyg) i jämförelse med högskolorna 1-5. 

De senare högskolorna har det gemensamt att samtliga ligger i eller på gränsen ti l l Norrland och 

är därmed lokaliserade i regioner som är mindre befolkningstäta i jämförelse med vad som gäller 

för flertalet av de övriga högskolorna. 

I avsnittet 5.1 kunde jag konstatera att rekryteringsavståndet har betydelse för hur utbildnings

alternativ prioriteras. Tillsammans med den, t i l l synens, något hårdare konkurrensen bland 

sökande som antagits vid högskolor längre söderut i landet, ligger det nära till hands att göra 
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tolkningen att konkurrensen bland sökande blir hårdare vid högskolor lokaliserade i eller nära 

stora befolkningscentra. 

För utbildningsområdet civilingenjör förefaller konkurrensen vara hårdast bland sökande ti l l 

Umeå universitet (nr2), Linköpings universitet (nr 17) och Chalmers tekniska högskola (nr 18). 

Dessa högskolor representerar de högsta medianvärdena för antagnas betygsnivåer och de 50% 

av de antagna, lika fördelade kring medianvärdet vid respektive högskola, som boxarna represen

terar, har nivåer som ligger nära varandra och ligger på nivåer som är påtagligt högre jämfört 

med övriga högskolor. Att Chalmers tekniska högskola utmärker sig med de högsta betygs

nivåerna, skulle kunna tas som intäkt för att påståenden om högskolans höga status som bidrar t i l l 

ett stort antal sökande med höga betygsnivåer. Detta kan emellertid till viss del kontrolleras 

genom att studera hur de antagna ti l l civilingenjörsprogrammen vid Chalmers tekniska högskola 

fördelar sig med avseende på rekryteringsavstånd. Den fördelningen presenteras nedan i figur 34. 

12 
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Figur 34 Fördelning av 92 antagna till civilingenjörsprogram vid Chalmers tekniska högskola med avseende 
på rekryteringsavstånd 

De rekryteringsavstånd från Luleå som representerar den dominerande andelen (ca 75%) av de 

antagna vid Chalmers tekniska högskola är orter lokaliserade ca 300 km från Göteborg eller 

närmare. Bland de antagna är 71% antagna på det högst prioriterade alternativet och totalt 95% 

på något av de tre högst prioriterade. Sammantaget skulle det kunna tyda på att närheten ti l l 

utbildningsorten haft stor betydelse vid de sökandes val. Jag är dock medveten om att denna 

analys baseras på ett begränsat antal antagna individer i förhållande till det verkliga antalet (i mitt 

material finns det med 92 sökande som antagits t i l l civilingenjörsprogram vid Chalmers tekniska 

högskola). Emellertid uppträder liknande mönster om motsvarande analys görs för de som an

tagits till civilingenjörsprogram vid Linköpings Universitet. Resultaten av den analysen redovisas 

i figur 35 på nästa sida. 
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1 6 A Luleå Linköping ca 1070 km 
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Figur 35 Fördelning av 133antagna till civilingenjörsprogram vid Linköpings Universitet med avseende på 
rekryteringsavstånd 

Av figur 35 framgår ett mönster som återupprepas från både det som visades för Chalmers 

tekniska högskola och det som tidigare visats för Luleå tekniska universitet. Här har också en stor 

andel av de antagna antagits på det högst prioriterade alternativet (ca 73%). Andelen antagna på 

något av de tre högst prioriterade alternativen är ca 94%. 

Figur 36 Fördelning av 47 antagna till civilingenjörsprogram vid Umeås Universitet med avseende på 
rekryteringsavstånd 

Umeås mönster skiljer sig något mot de båda exemplen ovan. I Det Box-Plot diagram som redo

visas för Umeå i figur 36 ovan, framkommer en något större spridning. Någon anledning till detta 

går inte att hitta i det studerade materialet. Trots det begränsade datamaterial som dessa analyser 

baserats på, bör det finnas viss grund för tolkningen att betydelsen av avståndet mellan en 

sökandes hemort och närmast möjliga utbildningsort t i l l en betydande del överskuggar eventuell 

status hos en högskola. 

Skillnaden i betygsnivåer mellan antagna ti l l civilingenjörs utbildningar vi de olika högskolorna, 

gentemot utbildningar inom SH-området, är dock inte lika entydig som regressionsanalysen 

avseende sökande ti l l Luleå tekniska universitet visade, även om medianvärdena för civil

ingenjörsutbildningarna förefaller vara något högre i jämförelse med SH-utbildningar vid 

motsvarande högskolor. Ett undantag är dock (6) Uppsala universitet (se bilaga 7) där median

värdet för antagna ti l l SH-program ligger klart högre än för de antagna ti l l civilingenjörs

program. Däremot framstår motsvarande skillnad gentemot ingenjörsutbildningarna som lika 

tydlig här. Med andra ord, det är en mindre konkurrens bland de sökande till 

Luleå Umeå ca 270km 

0 500 0 1000 
Rekryteringsavstånd (km) 

1500 



92 

ingenjörsutbildningar och detta förefaller gälla generellt för flertalet högskolor i landet. Samtidigt 

kan jag konstatera att motsvarigheten t i l l de högsta betygsnivåerna bland de antagna sökande ti l l 

civilingenjörsprogram finns nästan inte alls representerade bland de antagna sökande t i l l 

ingenjörsutbildningarna med två undantag. Dessa är högskolorna (12) Mälardalen och Lunds 

tekniska högskola där skillnaderna i de högsta betygsnivåerna är obetydlig. Trots detta anger den 

stora skillnaden i medianvärden vid Lunds tekniska högskola en påtaglig skillnad i konkurrens 

bland sökande ti l l civilingenjörs- respektive ingenjörsprogram. Denna skillnad är inte förvånande 

med tanke på rekryteringsläget för ingenjörsutbildningar vid flertalet högskolor. Under ett antal 

år har det varit avsevärt svårare att locka sökande till ingenjörsutbildningar i jämförelse med 

civilingenjörsutbildningarna. Samtidigt anser jag mig här få stöd i min tidigare tolkning, att 

civilingenjörsutbildningar och ingenjörsutbildningar lockar olika kategorier sökande. Det 

motiverar jag med skillnaden i vilka betygsnivåer som finns representerade bland de antagna 

sökande. Det förefaller som att sökande med mycket höga betygsnivåer har undvikit ge ingen

jörsutbildningar högsta prioritet, eftersom dessa betygsnivåer inte alls finns representerade. 

Utbildningsområdet pedagog har i likhet med ingenjörsprogrammen relativt låga betygsnivåer 

bland flertalet av de antagna vid flertalet högskolor, även om det samtidigt förekommer relativt 

höga betygsnivåer. Detta kan sannolikt delvis förklaras av utbildningsområdets särart avseende 

behörighetskrav. Skillnaderna i dessa är stora mellan olika program. Program som utbildar lärare 

med inriktning mot matematik och naturvetenskapliga ämnen har behörighetskrav som motsvarar 

den behörighet som krävs för att söka t i l l civilingenjörsutbildningar. Dessa pedagogprogram har 

under flera år, och har fortfarande ett sämre rekryteringsläge än andra pedagogprogram som t ex 

lärarutbildningar med inriktning mot språk och/eller samhällsvetenskapliga ämnen där behörig

hets kraven avseende matematik också är lägre. 

Här hävdar flera debattörer att detta sämre rekryteringsläge för pedagogprogram med inriktning 

mot matematik, kan förklaras med att dessa utbildningar, på grund av sina behörighetskrav, 

konkurrerar om samma kategorier sökande som civilingenjörsutbildningarna. De som valt att läsa 

vid ett civilingenjörsprogram har generellt också under ett antal år haft ett gynnsammare arbets

marknadsläge att se fram emot efter sina studier. Samtidigt har debatten om förhållandena inom 

grundskolan avseende resursbrist, arbetsbelastning för lärare samt deras lönenivåer och beford-

ringsmöjligheter ytterligare bidragit t i l l skillnaderna i rekryteringsläge och därmed också nivån 

av den konkurrens som råder bland de sökande t i l l dessa olika utbildningar. Under de senaste 

åren har j u faktiskt rekryteringsläget vid vissa högskolor avseende pedagogprogram med 

inriktning mot matematik och naturvetenskap varit sådant att tillräcklig behörighet varit likställt 

med tillräcklig konkurrenskraft för att bli antagen. Med andra ord, det har inte existerat någon 

konkurrens eftersom samtliga behöriga blivit antagna. 

För utbildningsområdet basår är det Chalmers tekniska högskola (18) som utmärker sig genom 

det i särklass högsta medianvärdet bland högskolorna, samtidigt som betygsnivåerna vid 

Kungliga Tekniska Högskolan är bland de lägre. Detta förhållande mellan dessa båda högskolor 
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är en direkt avspegling jämfört med förhållandena för civilingenjörsprogrammen, där betygs

nivån för antagna sökande ti l l Kungliga tekniska högskolan var avsevärt lägre i jämförelse med 

Chalmers tekniska högskola. Här är det då viktigt att notera en väsentlig skillnad mellan de båda 

högskolorna. Kungliga tekniska högskolan har i väsentligt större utsträckning utvecklat möjlig

heten att påbörja civilingenjörsutbildningar vid andra orter än Stockholm för att efter två år 

fortsätta den i Stockholm. Likaså gäller för basårsutbildningar som också är kopplade ti l l plats

garantier för en fortsättning vid vissa civilingenjörsprogram. Betygsnivåerna hos de antagna till 

dessa orter finns med här och kan sannolikt ha bidragit t i l l en något lägre betygsnivå än vad som 

gäller för de som antagits vid Kungliga Tekniska Högskolans huvudenhet i Stockholm for vilka 

dessa betygsnivåer därmed kan bli missvisande. 

5.2.4 Sammanfattande diskussion av sökandemönster och konkurrenskraft 

Från de analyser som genomförts av hur sökandes konkurrenskraft påverkar deras prioritering av 

utbildningsalternativ, har det framkommit att det föreligger ett samband mellan rekryterings

avstånd (avståndet mellan Luleå och sökandes hemort) och avståndet mellan sökandes hemort 

och den högskola där de antagits (antagningsavstånd). Däremot framkommer inget samband 

mellan sökandes konkurrenskraft och prioritering av utbildningsalternativ som överskuggar 

betydelsen av avståndet t i l l den högskola där de antagits. Emellertid framkom det en skillnad i 

andel antagna på de tre högst prioriterade utbildningsalternativen. Resultaten pekade också på att 

det finns skillnader i konkurrens mellan olika utbildningsområden. Motsvarande skillnad som 

kunde konstateras for Luleå tekniska universitet bland de sökande är inte unikt for Luleå utan 

förekommer vid flertalet högskolor där flera utbildningsområden finns representerade. För 

utbildningsområden kunde det också påvisas skillnader mellan olika högskolor inom ett 

utbildningsområde. 

De skillnader som kunde påvisas inom området civilingenjörsutbildningar mellan Chalmers 

tekniska högskola, Linköpings Universitet och Umeå Universitet å den ena sidan och övriga 

högskolor å den andra, skulle kunna tolkas som ett uttryck för en skillnad i popularitet bland de 

sökandes uppfattning om olika högskolors status, som i sin tur påverkar deras prioritering av 

utbildningsalternativ. En sådan tolkning motsägs dock av den betydelse som kunnat visas för 

avståndet t i l l den högskola som de sökande är benägna att prioritera. Det resultatet kan dock inte 

i sig förklara de skillnader mellan olika högskolor som faktiskt kunnat påvisas - här som 

skillnader i konkurrens men också i undersökningar som Ungdomsbarometern (1997) där stora 

skillnader i kännedom om högskolor kunnat påvisas. Detta talar för att det kan finnas andra 

bakomliggande faktorer som påverkar skillnaderna i konkurrens mellan sökande vid olika 

högskolor. En sådan faktor som nämnts tidigare är antalet sökande ti l l en högskola. 

Vid ett ökande antal i en population, tenderar en beskrivning av den som en fördelningen, 

successivt närma sig en normalfördelning. Jag håller det för sannolikt att så också är fallet med 

de sökandes konkurrenskraft beskriven som 3-årigt gymnasiebetyg. För en tillräckligt stor 
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population kan sökandes betyg beskrivas som en normalfördelning. Detta tillsammans med ett 

ökande antal sökande ti l l en högskola innebär automatiskt en ökande konkurrens. Den största 

andelen av det antal sökande som hittills analyserats, har angett sina högst prioriterade utbild

ningsalternativ vid andra högskolor än Luleå tekniska universitet. Med utgångspunkt från 

resultatet att sökande i hög grad prioriterar utbildningsalternativ som ligger när hemorten skulle 

en jämförelse av betygsfördelningarna mellan förstahandssökande till Luleå tekniska universitet 

och förstahandssökande till andra högskolor förtydliga de frågetecken som diskuterats ovan. I 

figur 37, sid 95, redovisas en sådan jämförelse. Betygsfördelningarna hos båda grupperna är nära 

normalfördelade men skiljer sig åt ändå i vissa avseenden vilket framgår av tabell 7 på nästa sida. 

Där framkommer att de förstahandssökande till Luleå tekniska universitet har något, men inte 

någon anmärkningsvärt mycket lägre betygsnivå (0,085 betygsenheter). 

Trots att det antal sökande som ingår i det analyserade datamaterialet endast utgör ca 10% av 

totala antalet sökande ti l l svenska högskolor, finner jag det som troligt att betygsfördelningen för 

dessa samtliga sökande inte nämnvärt avviker från de fördelningar som redovisats ovan. Med 

utgångspunkt från detta, finner jag det också som troligt att konkurrensen bland sökande ti l l en 

högskola blir hårdare vid högskolor där ett stort antal potentiella sökande finns bosatta i när

området och den närmaste regionen. Antalet potentiella sökande inom ett relativt begränsat 

rekryteringsavstånd har således sannolikt större betydelse för konkurrensen bland de sökande än 

en eventuell hög status hos berörd högskola. 

För civilingenjörsprogrammet datateknik har det kunnat konstaterats ett stort antal förstahands

sökande per utbildningsplats vid samtliga högskolor där det programmet erbjuds och det antalet 

har varit större vid både Linköpings Universitet och Chalmers tekniska högskola i en jämförelse 

med Luleå tekniska universitet. Samtidigt har det kunnat konstaterats att betygsnivå hos de 

förstahandssökande ti l l det programmet vid Luleå tekniska universitet varit lägre i jämförelse 

med andra civilingenjörsprogram i Luleå men också i jämförelse med de förstahands-sökande ti l l 

motsvarande program vid Linköpings universitet och Chalmers tekniska högskola. En annan 

iakttagelse som kunnat göras för de förstahandssökande till civilingenjörsprogrammet datateknik 

vid Luleå tekniska universitet är att det förekommer en överrepresentation av både sökande med 

relativt låg betygsnivå och långväga sökande. 
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Figur 37 Fördelning av medelbetyg - x-axeln (3-årigt gymnasium) hos (a) förstahandssökande till Luleå 
tekniska universitet respektive (b) förstahandssökande till andra högskolor och som sökt minst ett lägre 
prioriterat utbildningsalternativ vid Luleå tekniska universitet 

(a) (b) 
N of cases 1581 N of cases 6285 
Median 3.400 Median 3.400 
Mean 3.390 Mean 3.475 
Standard Dev 0.498 Standard Dev 0.454 
Variance 0.248 Variance 0.206 
Skewness(Gl) 0.154 Skewness(Gl) 0.321 
Kurtosis(G2) -0.208 Kurtosis(G2) 0.131 

Tabell 7 Statistiska uppgifter om fördelningarna av betyg hos (a) förstahandssökande till Luleå tekniska 
universitet respektive (b) förstahandssökande till andra högskolor och som sökt minst ett lägre prioriterat 
utbildningsalternativ vid Luleå tekniska universitet 

Detta sammantaget tolkar jag som att låg betygsnivå hos sökande kan medföra ett försök till 

undvikande av hård konkurrens genom att ge högre prioritet till högskoleorter där konkurrensen 

bland de sökande är mindre hård. Här är min erfarenhet, baserat på potentiella sökandes frågor 

vid bland annat gymnasiebesök och utbildningsmässor, att sökandes bedömning av hur hård 

konkurrensen är, baseras på föregående års antagningspoänger för respektive utbildnings

alternativ. Således anser jag att det förefaller finnas fog för slutsatsen att rektryteringsunderlaget 

(antal potentiella sökande) i den närmaste regionen till en högskola, är av större betydelse for 

nivån på den konkurrens som uppstår där bland sökande, än den status som en högskola kan 

anses ha. 
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5.3 Sökandemönster - Prioritering av olika utbildningsalternativ 

Detta avsnitt diskuterar hur de sökande kombinerat olika utbildningsalternativ i sin ansökan till 

högskolestudier. Uppläggningen av diskussionen har samma struktur som det föregående avsnittet. 

Analysen baseras på sökande med betyg från 3-årigt gymnasium och deras tre högst prioriterade 

utbildningsalternativ. Valet att basera analysen på de tre högst prioriterade utbildningsalternativen 

motiveras med att en majoritet av de antagna antagits på något av de tre högst prioriterade utbild

ningsalternativen (ca 75% av antagna vid Luleå tekniska universitet respektive ca 65 % bland 

antagna vid andra högskolor). Innan jag går in på de olika delanalyserna, vil l jag erinra om det sätt 

som denna variabel mäts på. De tre högst prioriterade utbildningsalternativen kan ses som en helhet 

5.3.1 Prioritering av utbildningsalternativ - samtliga sökande till Luleå tekniska universitet 

Majoriteten av de förstahandssökande till Luleå tekniska universitet har placerat sina tre högst 

prioriterade utbildningsalternativ inom ett och samma utbildningsområde (figur 38), det vill säga 

inom någon av kategorierna 1, 2 eller 3. Den första av dessa kategorier (1) karaktäriseras av ett 

mycket renodlad sätt att söka. Det innebär att den sökande angett likvärdiga utbildningsprogram 

(t ex civilingenjör, datateknik eller motsvarande) vid tre olika högskolor. 

• (1) ett program, olika högskolor 

• (2) olika program, ett utb.område, olika högskolor 

• (3) olika program, ett utb.område, en högskola 

• (4) olika utb.område, en högskola 

• (5) olika utb.område, en högskola, samma typ av ämne 

• (6) olika utb.områden, olika högskolor 

• (7) olika utb.områden, olika högskolor, samma typ av ämne 

• (8) obehörig till 1 el 2 av 3 högst prioriterade utb.alternativen 

Figur 38 Förstahandssökande till Luleå tekniska universitet. Fördelning över hur olika katagorier av 
sökande har komponerat de tre högst prioriterade utbildningsalternativen 

Den andra kategorin (17%) har sökt olika program vid olika högskolor, men fortfarande inom ett 

och samma utbildningsområde. I den här kategorin framträder huvudsakligen två typer av mön

ster. Ofta har den sökande angett ett andra utbildningsalternativ likvärdigt det första, men vid en 

annan högskola, medan det tredje utbildningsalternativet placerats vid samma högskola som det 

högst prioriterade alternativet. Det andra mönstret beskriver en motsatt struktur. Den sökande har 

som andrahandsalternativ angett ett program vid samma högskola och som avviker från det högst 

prioriterade, medan det tredje utbildningsalternativet är ett program som är likvärdigt det högst 

prioriterade, men som ges vid en annan högskola. Dessa båda mönster tolkar jag som ett uttryck 

för en konflikt mellan, dels en strävan att få utbilda sig inom en viss typ av program, dels en 

strävan att få utbilda sig vid en bestämd högskola, ofta nära hemorten. 

26% 
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Den tredje kategorin är den enskilt största (26%). Den omfattar de sökande som placerat samtliga 

tre högst prioriterade utbildningsalternativen inom ett utbildningsområde vid samma högskola. 

Tillsammans med de två tidigare kategorierna är det således 62% av de förstahandssökande till 

Luleå tekniska universitet som valt att placera de tre högst prioriterade utbildningsalternativen 

inom samma utbildningsområde. Detta skulle kunna tolkas som en hög grad av medvetenhet hos de 

sökande avseende val av utbildningsområde. Samtidigt måste vi komma ihåg att kraven på behörig

het varierar mellan de olika utbildningsområdena på ett sådant sätt att samtliga sökande till hög

skolan inte är behöriga till samtliga utbildningsalternativ. Kraven på behörighet inom t ex civil

ingenjörsutbildningarna är högre än för SH-utbildningarna, framför allt avseende kunskaper i 

matematik. Det medför att behöriga sökande ti l l civilingjörsutbildningar även kan söka utbildningar 

inom utbildningsområdet SH-program, medan många behöriga sökande ti l l utbildningar inom SH-

området inte nödvändigtvis är behöriga till civilingenjörsutbildningar. 

Den tredje kategorin (ett utbildningsområde, en högskola) är inte ensam om att enbart placera de 

tre högst prioriterade utbildningsalternativen vid Luleå tekniska universitet. Tillsammans med två 

ytterligare kategorier (4 och 5) är det 40% av de förstahandssökande som placerar de tre högst 

prioriterade utbildningsalternativen i Luleå. 

De olika kategorierna 1-7 kan således grupperas på olika sätt med avseende på utbildnings

program, utbildningsområde och högskoleort, vilket framgår av tabell 8 

Samma utbildningsområde 

Samma 
högskola 

Ja Nej 

Samma utbildningsprogram 
Ja Nej 

Ja 
Kat (3) 26% Kat (4) 11% 

Kat (5) 3% Tot 40% 

Nej 
Kat ( l ) 19% Kat (2) 17% Kat (6) 9% 

Kat (7) 3% Tot 48% 

Tot 19% Tot 43% 
Tot 26% Tot 88% 

Tot 62% 
Tot 26% Tot 88% 

Kat (8) ej behöriga 12% 

Tabell 8 Förstahandssökande till Luleå tekniska universitet. Olika grupperingar av kategorierna 1-7 med 
avseende på utbildningsprogram, utbildningsområde och högskoleort för de tre högst prioriterade 
utbildningsalternativen. (Anm. Kategorierna definierades i figur 38 sid 96.) 

2 4 Klassificeringen av sökande i olika kategorier baseras på de tre högst prioriterade utbildningsalternativen varför 
detta blir en omöjlig kombination - samma utbildningsprogram kan inte sökas mer än en gång vid en och samma 
högskola. 
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Den största grupperingen är de sökande som angett de tre högst prioriterade utbildningsalterna

tiven inom samma utbildningsområde som omfattar totalt 62% av de sökande. I den andra dimen

sionen, avseende val av en eller flera högskoleorter, är grupperingarna mer jämlika. Andelen 

sökande som bland de tre högst prioriterade utbildningsalternativen växlar mellan olika högskole

orter är endast något större än de som inte gör detta. 

Ett skäl t i l l att söka flera utbildningsalternativ ti l l en och samma högskola kan naturligtvis vara att 

det inte är möjligt för den sökande att välja en annan högskola på grund av t ex praktiska skäl. Ett 

sådant kan vara om den sökande tvingas flytta. En jämförelse av de kategorier där benägenhet 

finns att välja olika högskolor (1, 2, 6 och 7) med de kategorier där de sökande angett samma 

högskola för de tre högst prioriterade utbildningsalternativen (3, 4 och 5), visar att rekryterings

avståndet tillsammans med den sökandes ålder, kan påverka hur de tre högst prioriterade utbild

ningsalternativen komponeras (se figur 39). Med benägenhet att byta högskola avses att den 

sökande i sin ansökan uppvisat en beredskap att studera vid en annan högskola om han eller hon 

inte skulle bli antagna på det högst prioriterade utbildningsalternativet. 

lOOkm 

500 1000 
Rekryteringsavstånd (km) 

1500 0 500 1000 
Rekryteringsavstånd (km) 

1500 

45 25 35 45 15 25 35 
Sökandes ålder Sökandes ålder 

Figur 39 Fördelning av ålder bos förstahandssökande till Luleå tekniska universitet. (A) sökande med 
benägenhet att byta högskola. (B) sökande med de tre högst prioriterade utbildningsalternativen vid samma 
högskola. (Anm. Ovanför diagrammen presenteras en BoxPlot för grupperna A och B med avseende på 
rekryteringsavstånd för de förstahandssökande. 

Kopplas denna analys till rekryteringsavstånd (Boxplot för B i figur 39), framträder mönstret att 

mer än 75% av de som angett de tre högst prioriterade utbildningsalternativen vid Luleå tekniska 

universitet, är bosatta inom ca 100km från Luleå. Sökandes ålder förefaller därmed ha inverkan på 

benägenheten att söka utbildningsalternativ som är belägna så nära hemorten som möjligt. 



99 

5.3.2 Prioritering av utbildningsalternativ - skillnader mellan delgrupper i Luleå 

I det förgående avsnittet framkom det att den övervägande delen av de förstahandssökande till 

Luleå tekniska universitet, placerade de tre högst prioriterade utbildningsalternativen inom ett 

och samma utbildningsområde. Vid en jämförelse (figur 40) av hur sökande mönstret ser ut inom. 

de olika utbildningsområdena, framkommer både skillnader och likheter. 

(11 SH-program (21 civilingenjör (3)basår 
i 1 r -

Mill I I I i 
1 2 3 4 5 6 7 

(41 pedagog 

1 2 3 4 5 6 7 

(5) ingenjör 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Kategorier för olika sätt att komponera de tre högst  
prioriterade utbildningsalternativen, (x-axeln) 
1 - ett program, olika högskolor 
2 - olika program, ett utbildningsområde., olika högskolor 
3 - olika program, ett utbildningsområde., en högskola 
4 - olika utbildningsområden, en högskola 
5 - olika utb.område, en högskola, samma typ av ämne 
6 - olika utbildmngsområde, olika högskolor 
7 - olika utb.omr., olika högskolor, samma typ av ämne 
8 - obehörig till minst 1 av de 3 högst prioriterade utb.alt 

Så här skall figur 40 läsas: I kategori 1 finns t ex den som i första hand sökt till ekonomprogrammet (ett SH-program) 
vid Luleå tekniska universitet och sökt motsvarande program vid två andra högskolor i andra- respektive tredjehand. 
I kategori 3 finns den som istället valt att placera samtliga tre högst prioriterade utbildningsalternativen vid Luleå 
tekniska universitet och inom ett utbildningsområdet t ex SH-program (i förstahand Nationalekonomi-programmet, 
andrahand Ekonom-programmet, tredjehand Statsvetarprogrammet). 
Ett tredje exempel tillhör kategori 4. Det är den som t ex i förstahand sökt civilingenjör, datateknik, i andrahand 
ingenjör, datateknik, i tredjehand Systemvetenskap, samtliga vid Luleå tekniska universitet. Denna sökande har således 
placerat de tre högst prioriterade utbildningsalternativen inom tre olika utbildningsområden, samtidigt som dessa 
program har en ämnesgemenskap, nämligen data. 
Jag vill också poängtera att det inte är staplarnas kvantitativa värden som är av intresse, utan det är deras storlek i 
förhållande till varandra inom respektive utbildningsområde som utgör den kvalitativa information som är av intresse 
att analysera. Av den anledning saknar diagrammen skala på v-axeln. 

Figur 40 Hur förstahandssökande till Luleå tekniska universitet, inom något av utbildningsområde 1-5, 
placerat de tre högst prioriterade utbildningsalternativen. (Anm. X-axeln anger kategorier (1-8) för olika 
sätt att komponera de tre högst prioriterade utbildningsalternativen i ansökan till högskolestudier) 

Inom både SH- och civilingenjörsutbildningarna utmärker sig de sökande som angett de tre högst 

prioriterade utbildningsalternativen vid samma högskola (kategori 3). För båda de områden är det 

den enskilt största kategorin. Att motsvarande kategori inom området basår inte är, stor kan ha en 

naturlig förklaring. 

Utbudet av basårsutbildningar är begränsat och skiljer sig också åt avsevärt. Naturvetenskapligt 

basår ger behörighet t i l l grundskollärarutbildningar med inriktning mot matematik och 
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naturvetenskap, medan tekniskt basår ger behörighet t i l l civilingenjörs- och ingenjörsprogram. 

När något av dessa basår fullbordats har den sökande automatiskt platsgaranti till något av 

grundskollärarprogrammen respektive något av ingenjörs eller civilingenjörs-programmen. Det 

tredje basåret, "datateknisk ingång för tjejer"(2-årig) är en integrerad form av ett tekniskt basår 

samt första året på civilingenjörsprogrammet datateknik. 

Om samtliga dessa basår sökts som de tre högst prioriterade utbildningsalternativen, skulle det 

innebära ett agerande som motsvarar kategori 4 (olika utbildningsområden vid en högskola) för 

något av de övriga utbildningsområdena. Med tanke på att två av dessa basår är en utbildning som 

endast är avsedd att ge behörighet, kan detta sätt att komponera de tre högst prioriterade utbild

ningsalternativen tolkas som ett uttryck för villrådighet avseende val av utbildningsinriktning. 

För områdena SH-program och civilingenjörsprogram är det endast en liten andel som inom de 

tre högst prioriterade utbildningsalternativen växlar mellan olika utbildningsområden (kategori 

4). Att motsvarande kategori (4) hos de förstahandssökande ti l l basårsutbildningar utmärker sig 

som den största gruppen kan tolkas som en form av taktiskt val. Som tidigare nämndes innebär 

ett fullföljt basår en platsgaranti till vissa utbildningar. Ett sökande ti l l både basåret och den eller 

de utbildningsprogram som det ger platsgaranti t i l l , innebär olika vägar till en och samma utbild

ning, med anmärkningen att basåret förlänger totala utbildningstiden med ett år. 

De grupper som utmärker sig mest bland de förstahandssökande ti l l pedagogiska utbildningar är 

kategorierna 1 och 2, det vill säga de förstahandssökande som i sin ansökan visat att de kan tänka 

sig en utbildning vid flera olika högskolor. Det är ett resultat som inte överensstämmer med de 

resultat som framkommer i nybörjarenkäter, både från 1995 men även senare. I dessa enkäter 

framkommer att andelen lokalt rekryterade ti l l pedagogutbildningarna är mycket hög, vilket 

skulle kunna tolkas som en benägenhet att så långt som möjligt försöka söka sig till en högskola 

nära hemorten. Vid en närmare betraktelse av de antagna sökande t i l l pedagogiska program (med 

3-årigt gymnasiebetyg) visar det sig att 61% av de antagna är förstahandssökande och de 

andrahands- respektive tredje-handssökande bidrar med ytterligare 18% respektive 6% av de 

antagna. Detta förhållande kan tolkas på två sätt. Antingen är de sökande mycket medvetna om 

sin egen konkurrenskraft och anpassar sin ansökan efter detta och löper därmed liten risk att inte 

bli antagna på det högst prioriterade utbild-ningsaltemativen. Den andra tolkningen är kopplad ti l l 

rekryteringsläget for pedagogiska utbild-ningar. Ett förhållandevis lågt antal sökande ti l l de 

pedagogiska utbildningarna medför att en hög andel av de sökande lättare blir antagna på något av 

sina högst prioriterade utbildningsalternativ. 

De strukturella skillnaderna mellan de pedagogiska utbildningarna i Luleå å ena sidan och SH-

och civilingenjörsutbildningma i Luleå å den andra, kan också bidra till skillnaderna i sökande

mönster. Valfriheten, i bemärkelsen att under utbildningens gång kunna förändra sin utbildning, 

är avsevärt större vid både SH- och civilingenjörsutbildningarna än vid de pedagogiska utbild

ningarna. Här kanske civilingenjörsutbildningarna utmärker sig mest med programmet öppen 
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ingång där högskolans avsikt är att den sökande först efter ett års studie skall ta ställning till 

inriktningen av de senare studierna. Men även inom både andra civilingenjörs- respektive SH-

program är möjligheterna stora att under utbildningens gång förändra utbildningen t i l l den grad att 

det innebär ett programbyte. Den förhållandevis stora andelen förstahandsökande till SH-

respektive civilingenjörsutbildningarna, som placerat de tre högst prioriterade utbildningsalter

nativen inom ett och samma utbildningsområde kan således tolkas som en insikt hos de sökande 

om valfri-hetens möjligheter avseende att kunna lämna högskolan med en speciell inriktning på 

utbild-ningen oavsett vilket av de tre högsta utbildningsalternativen de blir antagna t i l l . För den 

som, redan när han eller hon söker vet att de vill bli ekonom, men också vil l kunna läsa grund

läggande kurser i både ADB och nationalekonomi, är det egalt om denna sökande blir antagen till 

ekonom-programmet, nationalekonomprogrammet eller systemvetarprogrammet. SH-områdets 

samtliga programs struktur är nämligen identiska ti l l sin uppbyggnad, vilket avsevärt underlättar 

program-byten utan att den studerande tappar tempo i sin utbildning. Det som utgör grunderna 

(A-nivå) i ett examensämne i ett program, erbjuds samtidigt som valbara kurspaket i andra på ett 

sådant sätt att en studerande kan upprätthålla studietakten även vid ett programbyte. 

5.3.3 Prioritering av utbildningsalternativ - skillnader i landet? 

Detta avsnitt diskuterar hur sättet att komponera de tre högst prioriterade utbildningsalternativen 

bland förstahandssökande ti l l andra högskolor än Luleå tekniska universitet, avviker från första

handssökande till Luleå. I figur 41 presenteras fördelningarna för respektive utbildningsområde 

(3) basår 

I f , I I 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Kategorier för olika sätt att komponera de tre högst  
prioriterade utbildningsalternativen. 
1 - ett program, flera högskolor 
2 - olika program, ett utb.omr, flera högskolor 
3 - ett utb.område, en högskola 
4 - olika utb.område, en högskola 
5 - olika utb.område, en högskola, samma typ av ämne 
6 - olika utb.områden, flera högskolor 
7 - olika utb.omr., flera högskolor, samma typ av ämne 
8 - obehörig till minst 1 av de 3 högst prioriterade utb.alt 

Figur 41 Hur förstahandssökande vid andra högskolor än Luleå tekniska universitet, inom respektive 
utbildningsområde, placerat de tre högst prioriterade utbildningsalternativen. 

(Anm. X-axeln anger olika kategorier (1-8) för olika sätt att komponera de tre högst prioriterade 
utbildningsalternativen, se vidstående informationsruta) 

(1) SH-program (2) civilingenjör 

• i 

.. 1.1 

i i 

I I . . 1 1 . 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

(4) pedagog (5) ingenior 

1 1 

l i . I I l h . . I I 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
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Alla dessa förstahandssökande, till andra högskolor än Luleå tekniska universitet, har ett gemen

samt. Alla har sökt minst ett utbildningsalternativ i Luleå, prioriterat som andra t i l l tolfte hand. I 

figur 41 framgår att det sätt på vilka förstahandssökande ti l l andra högskolor komponerat sina tre 

högst prioriterade utbildningsalternativ, skiljer sig i flera avseenden jämfört med de som priori

terat Luleå tekniska universitet högst (se avsnitt 5.3.2). 

Den kategori som, för utbildningsområdena SH-program och civilingenjör, var mest fram

trädande bland de förstahandssökande t i l l Luleå (kategori 4), utgör här en mycket liten andel 

bland de förstahandssökande ti l l andra högskolor. Detta tolkar jag som att, om en sökande 

placerat de tre högst prioriterade utbildningsalternativen vid en högskola, är benägenheten låg att 

byta högskola for ännu lägre prioriterade utbildningsalternativ. Sådana sökande förblir sin 

högskola trogen för flertalet av de utbildningsalternativ som anges i ansökan. Dessa sökande 

skulle således kunna beskrivas som ett förhållandevis säkert segment för den högskola som 

åtnjuter deras intresse genom att de inte intresserar sig för andra högskolor. 

Det som istället är framträdande bland de förstahandssökande till andra högskolor än Luleå 

tekniska universitet, är den höga andelen sökande som prioriterat ett speciellt program framfor en 

speciell högskola (kategori 1) eller sökt flera högskolor men inom ett utbildningsområde 

(kategori 2). Framför allt uppträder det mönstret bland de förstahandssökande t i l l utbildnings

alternativ inom utbildningsområdena SH-program, civilingenjör och pedagog. Bland de antagna 

ti l l pedagogutbildningar i Luleå (med 3-årigt gymnasium), konstaterades det tidigare att en stor 

andel av de antagna var förstahandssökande. För motsvarande grupp, antagna vid andra hög

skolor än Luleå tekniska universitet, är bilden annorlunda. Här är andelen förstahandssökande av 

de antagna ti l l pedagogiska utbildningar endast 43% och de antagna andra- respektive tredje

handssökande ti l l pedagogiska utbildningar bidrar med ytterligare 17% respektive 8%, d v s totalt 

68% antagna på de tre högst prioriterade utbildningsalternativen. Det skall jämföras med de 85% 

som antagits på de tre högst prioriterade utbildningsalternativen i Luleå. Denna skillnad skulle 

vid en första anblick kunna tolkas som en skillnad i konkurrens vid olika högskolor, i likhet med 

den diskussion som fördes i avsnitt 5.2. Med andra ord, att de sökande söker t i l l flera universitet, 

framför att välja flera utbildningsalternativ vid en närbelägen högskola, skulle vara ett tecken på 

att de sökande söker sig bort från en allt för hård konkurrens. Därmed skulle det vara ett stöd för 

den tolkning som gjordes avseende långväga sökande ti l l civilingenjörsprogrammet datateknik 

vid Luleå tekniska universitet. Men det finns också en alternativ möjlighet t i l l tolkning. 
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När man som forskare vistas på universitetsområdet i Luleå kan man inte undgå att lägga märke 

till att åldern varierar bland olika grupper av nya studenter. En sådan grupp, där förekomsten av 

äldre sökande förefaller vara högre än vid andra, är pedagogutbildningarna. 

3 0 o o o om o o 

500 1000 1500 
Rekryteringsavstånd 

30r 

500 1000 
Rekryteringsavstånd 

1500 

30 r 

(B) 

• l l l l l l i . . ! . . L u i m . . 
~15 25 35 45 "15 25 35 45 

Sökandes ålder Sökandes ålder 

Figur 42 Åldersfördelning olika kategorier förstahandssökande inom utbildningsområdet pedagog vid Luleå 
tekniska universitet. 
(Anm. Diagram A beskriver kategorierna 1, 2, 6 och 7, Diagram B beskriver kategorierna 3, 4 och 5) 

Vid en jämförelse av de sökandekategorier som haft benägenhet att kunna växla högskola mellan 

olika prioriterade utbildningsalternativ (kategori 1, 2, 6 och 7, figur 40, sid 99) med de kategorier 

som placerat de tre högst prioriterade utbildningsalternativen vid en högskola (kategorierna 3,4 

och 5, figur 40, sid 99) framkommer en påtaglig skillnad i åldersfördelning (se figur 42). Bland 

de som valt att placera de tre högst prioriterade utbildningsalternativen vid en högskola är 

andelen äldre sökande större än bland de som uppvisat benägenhet att kunna växla högskola om 

de inte blir antagna på det högst prioriterade utbildningsalternativet. Kopplas rekryterings

avståndet till detta framkommer även här att de sökande som placerat de tre högst prioriterade 

utbildningsalter-nativen i Luleå, t i l l en större andel är äldre sökande. Den alternativa tolkningen 

blir således att de äldre sökande, i större utsträckning är mindre benägna att välja att studera vid 

en annan högskola om de inte blir antagna på det högst prioriterade utbildningsalternativet. Ett 

tänkbart skäl till ett sådant sökande mönster skulle vara att ett byte av högskola innebär ett 

uppbrott från någon form av relationer. Det kan vara boende, familj med bam, eller möjligheten 

till deltidsarbete parallellt med studier. Den tolkningen har jag inte stöd för i det analyserade 

datamaterialet, där det inte framgår familjeförhållanden, eventuellt arbete etc. Däremot har den 

typen av argument mot att påbörja studier vid en avlägsen högskola framkommit vid samtal med 

äldre, potentiella sökande i samband med gymnasiebesök (KomVux), öppet hus vid Luleå 

tekniska universitet och besök vid så kallade Infotek som är kopplade till arbetsförmedlingar. 

20 h 

10h 

(A) 

II i . . i . i i . I . 

20 

10 



104 

5.3.4 Sammanfattning av sökandemönster och prioritering av utbildningsalternativ 

Hur sökande prioriterar olika utbildningsalternativ skiljer sig påtagligt mellan förstahands

sökande till Luleå tekniska universitet och de förstahandssökande till andra högskolor som angett 

minst ett lägre prioriterat utbildningsalternativ i Luleå. 

En anledning ti l l denna skillnad, som kunde konstatera redan i avsnitt 5.1, är rekryterings

avståndets betydelse for hur ett utbildningsalternativ prioriteras. Rekryteringsavståndets be

tydelse för prioriteringen har dock förstärkts vid analysen av hur de sökande komponerar de tre 

högst prioriterade utbildningsalternativen. Ett påtagligt sådant resultat är att äldre sökande 

prioriterar utbildningsalternativ nära hemorten i så hög grad, att byte av utbildningsprogram går 

före byte av högskola om den sökande inte blir antagen på det högst prioriterade utbild

ningsalternativet. 

En annan faktor som förefaller påverka sättet att forma en ansökan till högskolestudier, är den 

konkurrens som föreligger vid högskolor i närheten av den sökandes hemort. Allt för hård 

konkurrens tvingar fram ett sökandemönster som tillåter en förhållandevis hög prioritering av 

avlägsna högskolor där konkurrensen är mindre hård bland de sökande. 

5.4 E n segmentering baserad på sökandemönster 

Syftet med en marknadssegmentering är att urskilja mer homogena segment som har speciella 

behov av produkter eller som kräver en speciell typ av kommunikation i marknadsföringen för att 

bearbetas effektivt. I detta kapitel (5.1-5.3) har jag diskuterat de tre variabler som återfinns i 

segmenteringsmodellen (presenterades i avsnitt 3.2, sid 44, figur 15). Baserat på dessa analyser 

kan det urskiljas ett antal segment. 

I avsnittet 5.1 påvisades att sökandes prioritering av utbildningsalternativ i hög grad påverkas av 

rekryteringsavståndet. Det gäller oavsett var de sökande är bosatta och vid vilken högskola de har 

sökt sitt utbildningsalternativ. De söker i hög grad i första hand till närmas belägna högskola som 

kan erbjuda ett speciellt utbildningsområde eller rent av speciellt utbildningsalternativ. Det 

senare kunde exemplifieras med civilingenjörsprogrammet EEIGM som är helt unikt och har inte 

sin motsvarighet vid någon annan svensk högskola. Oavsett var de sökande bor i landet, blir 

EEIGM det geografiskt mest närbelägna utbildningsalternativet om man eftertraktar en civil

ingenjörsutbildning som innebär en stor andel internationella studier. 

De sökandes konkurrenskraft behandlades i avsnittet 5.2. Där framkom inte lika entydiga och 

uppenbara samband mellan de sökandes betygsnivåer och hur de prioriterade olika utbildnings

alternativ, som for hur rekryteringsavstånd påverkade deras prioritering. Här förefaller rekry

teringsavståndets betydelse överskugga eventuell dragningskraft från högskolor som kan anses ha 
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högre status än andra. Däremot förefaller utbildningsområdet civilingenjör i viss grad locka till 

sig sökande med något högre betygsnivåer än de som med hög prioritet söker sig till ingenjörs

utbildningar. Den stegring i betygsnivåerna som kunde konstateras för sökande till ingenjörs

program då dessa hade prioriterats lågt kan troligen förklaras med att när sökande ti l l civil

ingenjörsutbildningar uttömt alla intressanta utbildningsalternativ, med avseende på rekryterings

avstånd och ämnesinnehåll, förefaller vissa sökande, om än ett fåtal , att fortsätta uppfylla dessa 

båda kriterier genom att övergå till att söka ingenjörsutbildningar med motsvarande inriktningar 

som de högre prioriterade civilingenjörsutbildningarna. 

Avseende hur de tre högst prioriterade utbildningsalternativen komponerats och mot bakgrund av 

den ovan nämnda segmenteringsmodellen, har huvudsakligen tre dominerande grupperingar 

kunnat identifieras. 

Ett program, flera högskolor: Den första är de sökande som för de tre högst prioriterade utbild

ningsalternativen, och ofta också fler, vidhåller samma typ utbildningsprogram vid tre olika 

högskolor (kategori 1) och där den inbördes ordningen i hög grad påverkas av rekryterings

avståndet. Dessa sökande uttrycker genom sitt sätt att söka, en mycket tydlig och medveten 

fokusering på en speciell utbildning. Den gruppen är den enskilt största inom samtliga utbild

ningsområden bland förstahandssökande t i l l andra högskolor än Luleå tekniska universitet. 

Det enda påtagliga undantaget från detta är inom utbildningsområdet Ingenjör, där kategori 6 

(olika utbildningsområden, flera högskolor) är den enskilt mest frekventa kategorin. Denna 

kategori har dock inte en lika framskjutande ställning bland de förstahandssökande till Luleå 

tekniska universitet, om än den svarar for en ansenlig andel av de förstahandssökande. För 

ingenjörsutbildningarna i Luleå är dock bilden den helt motsatta i jämförelse med resterande 

högskolor. I Luleå är det just kategori (1) bland de sökande som utgör det största enskilda antalet 

^sökande. Dessa sökande representerar inte någon speciell betygsnivå, utan den är nära 

normalfördelad runt ett mycket väl centrerat medianvärde 

Sökta utbildningsalternativ 
(Högskola, utbildningsområde, utbildningsprogram) 

Figur 43 Sökande som prioriterar ett speciellt utbildningsprogram 

Ett eller flera utbildningsområden, en högskola. Detta är den kategori som är den mest fram

trädande vid Luleå tekniska universitet, och representeras ti l l stor andel av sökande som har sina 

hemorter relativt nära Luleå. För denna kategori förefaller det som att rekryteringsavståndet är den 
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helt dominerande faktorn för de sökandes prioritering av olika utbildningsalternativ. En när

besläktad kategori till denna är de sökande som fokuserar på en högskola men kan söka utbild

ningsalternativ inom flera utbildningsområden. Båda av dessa kategorier sökande finns i det 

närmaste inte alls representerade bland de förstahandssökande ti l l andra högskolor än Luleå 

tekniska universitet. Detta tar jag dock inte som ett resultat som skulle vara unikt for Luleå. 

Motsvarande kategorier finns sannolikt representerade även vid andra högskolor, men då de 

sannolikt uppvisar samma beteende där, kommer dessa att i hög grad prioritera enbart den 

högskolan, och därmed inte alls intressera sig för andra högskolor. Med andra ord är detta 

kategorier som endast kan iakttas vid ett inifrån-och-ut-perspektiv, då de i hög grad endast söker 

sig t i l l en högskola. Fördelningen av betygsnivåer hos dessa sökande överensstämmer i hög grad 

med den föregående kategorins, med den anmärkningen att de sökande som har benägenhet att 

söka utbildningar inom flera utbildningsområden har en svag förskjutning mot något lägre 

betygsnivåer. 

(Högskola, utbildningsområde, utbildningsprogram) 

Figur 44 Sökande som prioriterar en speciell högskola 

Olika program, ett utbildningsområde, flera högskolor: Denna kategori är den näst mest domi

nerande vid de övriga högskolorna och har en i stort sett lika stark ställning inom samtliga utbild

ningsområden. Vid Luleå tekniska universitet har dessa sökande dock inte motsvarande roll vid 

de olika utbildningsområdena. Til l stor del utgör denna kategori ett mellanting mellan de två 

tidigare kategorierna. De sökande förefaller både fokusera på en speciell högskola samtidigt som 

de uppenbarligen eftersträvar en fokusering på en speciell typ av utbildningsprogram (figur 45). 

Figur 45 Två kompromisser i prioritering 
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En fjärde, ej förutsedd kategori: Som ett resultat av analyserna anser jag mig ha fog för att 

kunnat identifiera ett fjärde segment. Det är en kategori sökande som förefaller att medvetet söka 

sig bort från allt för hård konkurrens. För dessa sökande har således rekryteringsavståndets 

tidigare så kraftiga inverkan på prioriteringen av utbildningsalternativ, visats sig kunna neutrali

seras av en allt för hård konkurrens bland de sökande (figur 46). 

Mindre konkurrens mellan 
sökande vid en högskola 
längre bort från den 
enskilde sökandes hemort / V 

Mindre konkurrens mellan 
sökande vid en högskola 
längre bort från den 
enskilde sökandes hemort 

Sökta utbildningsalternativ ^ 
(Högskola, utbildningsområde, utbildningsprogram) 

Figur 46 Att bli antagen genom att söka sig bort från konkurrens 

Detta förefaller vara ett mönster som uppkommer vid högskolor där det finns ett stort antal 

potentiella sökande boende i närheten av den enskilda högskolan. Variabeln konkurrenskraft har 

därmed också en andra dimension som kan uttryckas som den konkurrens som föreligger vid en 

högskola. Detta är således sökande som har otillräcklig konkurrensförmåga för att kunna antas 

ti l l den högskola de sannolikt helst skulle vilja prioritera högst med avseende på rekryterings

avstånd. Här håller jag det inte för uteslutet att dessa sökande skulle kunna komma att ändra sitt 

sökmönster om konkurrenssituationen förändras vid den högskola som är lokaliserad närmast 

deras hemort. Skulle konkurrensen minska finns det inte längre någon allt för hård konkurrens att 

söka sig bort från. 
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6 AVSLUTNING 

"lite grand av att stundom gå vilse men ändå på egen hand hitta igen vägen, komma på var 

man tidigare har gått och vilka sträckor på denna väg som kan knytas samman ti l l en, för 

andra, gripbar insikt" 

Detta citat skulle kunna vara taget ur något mer filosofiskt verk av något slag. Emellertid är det 

inte det, frånvaron av källa annonserar att citatet är hämtat från forskarens egen, inre reflektion 

över vad som är innehållet i forskningsprocessen bakom denna avhandling. Den abduktiva forsk

ningsprocessens natur tillåter en viss grad av vilsenhet bara den upptrampade stigen beskrivs på 

ett sådant sätt att den går att förstå och följa. 

I slutet av kapitel 4, sid 72 (figur 21) sammanfattades den tillämpade abduktiva metoden som en 

forskningsprocess som delvis ingår i figur 47. Den tidigare figuren innehöll inte det sista steget -

en upprepning av det första, men nu baserat på den tidigare förförståelsen, föreliggande studies 

resultat samt ny förståelse och förförståelse, allt i symbios med varandra. Anledningen till att jag 

valt att redovisa detta metodologiska utvecklingssteg först här, är att det samtidigt är en ärligt 

redovisad successiv insikt om att den abduktiva forskningsprocessen i sin förlängning närmar sig 

en hermeneutisk spiral (Alvesson & Sköldberg, 1994, s45 not 22), som gett sig till känna för 

forskaren vid en tillbakablick på forskningsprocessen. Samtidigt återspeglar denna upprepning av 

det första steget i abduktionen strukturen i detta avslutande kapitel 

Teori 
Marknadssegmentering, tjänstemarknadsföring samt tidigare forskning 
inom studentrekrytering där teori om marknadssegmentering och 
tjänstemarknadsföring tillämpats 

Förstudie 
Nybörjarenkäten vid 
Luleå tekniska 
universitet ht 1995 i\ Konceptualisering 

Forskarens föreställning 
om högskolestudier 

Segmenteringsmodell 

Förförståelse I 
Enkät vid öppet hus 1 
Enkät bland alla 1 
civilingenjörsprogram åt 1-3 
Enkät bland alumni I 
Kontakt med studenter som lärai 
Deltagande i rekry
teringsprojektet 
(gymnasiebesök, öppet hus, 
utbildningsmässor) 

1 Empiri 
1 Ansökningsdata om samtliga 
i sökande som angett ett 
1 utbildnings-alternativ vid Luleå 
• tekniska universitet inför 
' e antagningen ht 1996 

A 
i Förslag till fortsatt 
1 forskning baserad på 

tidigare förförståelse, 
resultat av föreliggande 
studie samt ny förståelse i 
symbios med varandra 

Figur 47 Forskningsprocessens utveckling och fortsatta utvidgning 
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Först kommer forskarens slutsatser att presenteras. Därefter görs en reflektion över huruvida 

forskningsfrågorna besvarats. De resultat som forskaren kommit fram t i l l , tillsammans med hans 

möjligheter att under hela forskningsprocessen arbeta, leva och vandra i den miljö som kan sägas 

vara objektet för forskningsproblemet - Hur ser sökandemönster ut till högskoleutbildning? -

har skapat grogrund för tankar om framtida rekryteringsarbete. Hur kan sökandemönster komma 

att se ut i framtiden? Vad skall Luleå tekniska universitet göra för att sökandemönstren skall bli 

som vi vill? Dessa tankar presenteras i form av två scenarion som ligger t i l l grund för en efter

följande diskussion av förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 

I flera studier av rekryteringsmönster t i l l svenska högskolor har det framkommit att majoriteten, 

eller åtminstone en betydande andel, av studenterna rekryteras från det egna länet, så även för 

Luleå tekniska universitet (Holm, Lindgren & Westin 1995). Det har i denna studie visat sig att 

sökandemönstren, i ännu högre grad än rekryteringsmönster, uttrycker en prioritering av närmast 

belägna högskola som kan tillgodose önskemål om utbildning. Detta sökandemönster återspeglas 

även bland de sökande som satt andra högskolor än Luleå tekniska universitet som sitt högst 

prioriterade utbildningsalternativ. Tillsammans med resultat från tidigare rekryteringsstudier 

indikerar det att konstaterade sökandemönster kan ha viss generell giltighet för flertalet hög

skolor i landet. 

Detta resultat förefaller också han en viss koppling till min andra slutsats. Den är att det före

faller som att sökande till högskolan gör kvalificerade bedömningar av sin egen konkurrens

förmåga. Detta återspeglas till viss del genom att sökande boende på eller nära högskoleorter 

med högt söktryck, söker sig bort från den allt för hårda konkurrens detta söktryck orsakar, 

genom att de ger hög prioritet t i l l utbildningsalternativ vid högskolor där konkurrensen mellan de 

sökande är lägre. Avstämningen av nivån på den egna konkurensförmågan görs mot tidigare års 

antagningspoänger. Det förefaller således finnas en uppfattning bland potentiella sökande att 

konkurrensläget bland de sökande vid olika högskolor återupprepas. Där det var höga antag

ningspoäng vid föregående års antagning, förutsätts även nästa antagning också leda ti l l höga 

antagningspoäng. 

En tredje slutsats är att den uppfattning som finns om att vissa högskolors högre status än andra, 

skulle vara orsaken till den hårdare konkurrensen vid dessa högskolor, sannolikt också beror av 

andra faktorer än enbart hög status. Det hårda söktryck som råder vid vissa högskolor är sanno

likt i högre grad orsakat av att den enskilda högskolan är lokaliserad i ett befolkningstätt område. 

Eftersom det är den geografiskt mest närbelägna högskolan för många potentiella sökande, leder 

det t i l l hård konkurrens. En betydande andel av sökande med höga betyg lockas således sannolikt 

inte t i l l speciella högskolor, medan sökande med lägre betygsnivåer förefaller undvika de hög

skolor där konkurrensen förväntas bli allt för hård. 
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Slutligen har den segmenteringsmodell som utvecklats, och som baseras på tre variabler; en 

geografisk (rekryteringsavstånd), två med strategisk innebörd (konkurrenskraft samt sökta 

utbildningsalternativ), visat sig kunna beskriva sökandemönster på ett sådant sätt, att det är 

möjligt att förstå vilka effekter kommande förändringar i en högskolas omvärld, kan komma att 

få för den enskilda högskolan. Sådana förändringar kan gälla antal utbildningsplatser vid 

enskilda högskolor men också i högskolesystemet som helhet och faktorer som påverkar antalet 

sökande. 

6.2 Har forskningsfrågorna besvarats? 

Kapitel 3 avslutades med beskrivningen av syftet - att bidra till förståelse av sökandemönster till 

högskoleutbildningar, framför allt då konkurrens föreligger både mellan sökande studenter 

respektive rivaliserande högskolor. Inom ramen för syftet utvecklades en segmenteringsmodell 

som sedan legat t i l l grund för att beskriva sökandemönstret till Luleå tekniska universitet och 

besvara två frågor som är knutna till segmenteringsmodellen. 

Den första av dessa frågor var; Hur påverkar avståndet mellan de sökandes bostadsort och 

utbildningsort deras prioritering av utbildningsalternativ? Genom regressionsanalyser av data 

om förstahandssökande till Luleå tekniska universitet, har det kunnat påvisas att de sökande till 

högskolan, i hög grad prioriterar utbildningsalternativ lokaliserade så nära hemorten som möjligt. 

Tillgång till data om sökande som prioriterat andra högskolor än Luleå tekniska universitet 

högst, har möjliggjort en viss generalisering av forskningsresultaten. Det har nämligen visat sig 

att även bland förstahandssökande ti l l andra högskolor, är benägenheten stor att söka till den 

högskola som är belägen närmast den sökandes hemort. Här har det visat sig att de sökandes 

ålder också kan påverka denna benägenhet. Äldre sökande söker sig i högre grad ti l l högskolor 

belägna nära hemorten. 

Den andra frågan var; Hur påverkar de sökandes medelbetyg deras prioritering av utbildnings

alternativ? De resultat som lyfts fram i denna studie tyder på att betygen kan påverka sökandes 

val av utbildningsområde. En något högre betygsnivå har kunna påvisas bland förstahands

sökande till civilingenjörsutbildningar, både bland sökande till Luleå tekniska universitet 

respektive andra högskolor. Höga betyg hos de sökande förefaller inte ha någon inverkan på 

deras val av högskola för den utbildning de intresserar sig. Däremot förefaller låga betyg hos de 

sökande påverka sökandemönstret om konkurrensen bland de sökande är hård vid den högskola 

som är närmast belägen deras hemort. 

Dessa sammanfattade svar på forskningsfrågorna är resultatet av den diskussion av de data och 

de mönster som framkommit vid analyser av dessa. Därmed anser jag att den rubricerade frågan 

kan besvaras jakande. 
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6.3 Två scenarion 

I detta avsnitt presenteras två scenarion rörande möjligheterna för Luleå tekniska universitets 

framtida agerande inom branschen för högskoleutbildning. Min avsikt är att dessa scenarion, 

tillsammans med tidigare presenterade analysresultat skall utgöra basen för diskussioner i ett 

senare avsnitt om förslag t i l l fortsatt forskning. Texten i dessa scenarion kan komma att uppfattas 

som en utvidgning av den tidigare analysen, vilket det också är, men med den skillnaden att 

dessa, fortsatta diskussioner baseras på den nya förståelse som den tidigare analysen resulterat i . 

6.3.1 Introduktion och tillbakablick 

I det två inledande kapitlen diskuterades innebörden av ett antal begrepp i förhållande ti l l en 

tillämpning inom marknadsföring av högskoleutbildning. Två av dessa begreppet var Qualifiers 

och Order-winners (Hill 1993). För en högskola har "Qualifiers" innebörden, den typ av utbild

ning som sökande är intresserade av, eller andra faktorer i en vidare syn på vad utbildning eller 

kanske ti l l och med studentliv är. Resultaten från denna studie visar att i allmänhet förefaller 

avstånd till studieorten vara en helt dominerande order-winner för flertalet högskolor i Sverige. 

Även resultaten i flera studier av bl a rekryteringsmönster talar för att så är fallet. Unika utbild

ningar förefaller däremot inte vara "Orderwinners". De är enbart "Qualifiers", det vill säga den 

utbildningstyp som den sökande är mest intresserad av. Att den är unik gör den inte t i l l något 

annat än det georafiskt mest närbelägna alternativet oavsett hur långt bort den ligger. Resultaten 

från min studie av sökande mönster t i l l Luleå tekniska universitet antyder dock att ett allt for 

stort geografiskt avstånd kan överskugga det unika. Den ståndpunkten baserar jag på att andelen 

lokalt rekryterade studenter till de utbildningar vid Luleå tekniska universitet, som framhålls som 

unika, står inte i rimlig proportion t i l l den geografiska fördelningen av befolkningen i landet och 

därmed heller inte t i l l andelen potentiellt möjliga sökande. 

Sannolikt är intresset för en speciell typ av utbildning någorlunda normalfördelad i landet. 

Intresset, för t ex problem relaterade t i l l rymd eller formgivning och design av produkter, avviker 

sannolikt inte allt för mycket mellan olika regioner i landet, även om lokal uppmärksamhet för 

problem, genom til l exempel företags verksamhet eller annan verksamhet, kan påverka ett lokalt 

intresse. Det skall observeras att jag med orden rymd och design inte avser någon speciell utbild

ning vid någon speciell högskola, utan snarare ämnesområden som sådana. 

I nord-sydlig riktning nås "befolkningsdelaren" (hälften av Sveriges befolkning) vid en linje i 

ungefärlig höjd med Göteborg - Stockholm. Hälften av de sökande ti l l de unika utbildningarna 

vid Luleå tekniska universitet nås långt mycket tidigare än så, speciellt om vi avser de sökande 

där dessa utbildningar prioriterats högt. Det enda undantaget inom civilingenjörsutbildningarna 

vid Luleå tekniska universitet utgörs av programmet EEIGM. Således har andra mer närbelägna 

alternativ sannolikt getts högre prioritet, även om dessa utbildningsalternativs inriktning inte 
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varit den optimala, eller bedömts som ämnesmässigt näraliggande de unika. Naturligtvis kan det 

också vara så att det, ur den sökandes perspektiv, finns utbildningar som är så pass nära liggande 

varandra, att de betraktas som utbytbara - detta trots av den högskola som producerar utbild

ningen betraktar den som unik. Det finns ett talesätt som säger "det vackra ligger i betraktarens 

ögon". Så kanske det också är med högskolomas unika utbildningar - det unika ligger i de 

sökandes uppfattning. En fingervisning om att så kan vara fallet har erhållits i de nybörjarenkäter 

som genomförs vid Luleå tekniska universitet (Appendix 1). För en av frågorna i enkäten, 

rörande hur de registrerade sökande prioriterat det utbildningsalternativ som de antagits ti l l , och 

om utbildningen också sökts vid andra högskolor, finns svarsalternativet "finns bara i Luleå". 

Där framgår det att vissa sökande betraktar vissa utbildningar som unika, trots att dess mot

svarighet finns vid andra högskolor, om än de kan ha en något avvikande beskrivning eller rent 

av enbart ett namn som avviker. 

Under de allra senaste åren har situationen i den svenska grundskolan debatterats flitigt. En av de 

delfrågor som lyfts fram är problemen att rekrytera behöriga lärare. En orsak till detta, som fram

hållits av de fackliga organisationerna, är läraryrkets låga status och tillika låga betalning relativt 

andra yrken som erfordrar utbildning på högskolenivå. I vissa kommuner har lärarbristen blivit 

akut (framför allt är det Ma/No-lärare som det varit brist på) inför skolstarten hösten 1998. Detta 

har resulterat i att unga, ibland nyutexaminerade, lärare lockats till dessa kommuner med löne

nivåer som ligger på samma nivåer som för äldre och mer erfarna lärare. I debatten om detta 

problem och dessa åtgärder från kommunernas sida, framkommer att läraryrket kanske står inför 

en omvärdering som på sikt innebär högre löner och därmed som antas öka intresset bland ung

domar att utbilda sig till lärare. Skulle så bli fallet, att fler ungdomar med naturvetenskaplig eller 

teknisk gymnasiebakgrund i högre grad intresserar sig för pedagogiska utbildningar med inrikt

ning mot matematik/naturvetenskap, kommer det sannolikt att kannibalisera på rekryteringen till 

ingenjörs- och civilingenjörsutbildningarna eftersom dessa utbildningar erfordrar samma 

behörighet. 

Tidigare i kapitel 5 framkom det nämligen att de pedagogiska utbildningarna vid Luleå tekniska 

universitet, men även vid andra högskolor, var de som utmärkte sig mest som lokalrekryterande 

utbildningar. Det är således sannolikt att det är de lokalt rekryterade N- och T-gymnasisterna 

som kommer att välja pedagogutbildningar. Skulle intresset för pedagogiska utbildningar öka 

även inom områden som språk- och samhällsorienterande ämne, kan rekryteringen även till 

högskoleutbildningar inom SH-området bli besvärligare. Även inom det området har rekry

teringen till Luleå tekniska universitet dominerats av lokalt rekryterade sökande, om än inte i lika 

stor omfattning som till de pedagogiska utbildningarna. 

Till ingenjörsutbildningarna vid Luleå tekniska universitet har den huvudsakliga rekryteringen 

varit lokal, medan andelen nationellt rekryterade varit avsevärt större till civilingenjörsutbild

ningarna. Skulle lokalt rekryterade till de senare utbildningarna lockas över till pedagogiska 

utbildningar, kommer betydelsen av den nationella rekryteringen att öka. Samtidigt är det där 
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som Luleå tekniska universitet utsätter sig för större konkurrens från övriga högskolor. En 

betydande andel av de långväga rekryterade till civilingenjörsutbildningarna har nämligen inte 

antagits på sina högst prioriterade utbildningsalternativ, vilka ofta också varit belägna vid andra 

högskolor närmare dessa sökandes hemorter. 

I figur 48 finns en befolkningskarta över Sverige. Höjden på bergen motsvarar den lokala 

befolkningstätheten. Jag har kompletterat kartan med de sju högskolor som inför antagningen 

hösten 1996 erbjöd civilingenjörsutbildningar. 

Lunds 
Universitet 

Umeå 
Universite 

tekniska 

(Anm. Streckade cirklar innebär att utbildningens 
första 2 år ges på den högskoleorten. Kartan 
beskriver Sveriges befolkningsgeografi och höjden 
på "bergen" anger den lokala befolkningstätheten. 
Källa: Sveriges National Atlas 1997, s 7) 

Figur 48 Högskoleorter med civilingenjörsutbildningar och respektive orts närmaste rekryteringsområden 
markerade så att de inte överlappar varandra. 

De cirklar och cirkelsektorer som finns markerade anger närbelägna rekryteringsområden så 

stora de kan vara om de inte tillåts överlappa andra högskolors motsvarande områden. Av 

kartan framgår en stor skillnad i befolkningstäthet mellan respektive högskolas 
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rekryteringsområden, samtidigt som dessa områden i flera fall inte varierar speciellt mycket i 

geografisk storlek. 

6.3.2 Andra högskolors studentrekrytering - hur påverkar det Luleå tekniska universitet? 

I en av de inledande abduktiva lopar som denna forskningsprocess genomlöpt, skrev jag i en 

mycket tidig version av detta scenario, att en eventuell ökning av antalet utbildningsplatser vid 

svenska högskolor kommer sannolikt att ske där sökandetrycket är som störst och jag uppfattade 

då sådana uppgraderingar som troligast i södra Sverige. En samtida intern diskussion i dåvarande 

Högskolan i Luleå om att vi är egentligen redan är ett universitet, fick mig att också skriva - "det 

är nog inte bara vi som diskuterar så" 

Efter det att den diskussionen ägde rum, har högskolorna i Sverige utlovats en successiv ökning 

av antalet årsstudieplatser2 5 med ca 20.000. Huvuddelen av detta tillskott kommer att landa vid 

andra högskolor än Luleå tekniska universitet. Samtidigt har, förutom Luleå tekniska universitet, 

ytterligare tre av landets högskolor blivit nya universitet och ytterligare en högskola har i den 

senaste regeringsförklaringen utlovats att kunna utvecklas t i l l universitet inom fyra år. Vid 

flertalet av de fyra högskolor som utvecklats, respektive sannolikt kommer att utvecklas till 

universitet, har det under ett antal år bedrivits ingenjörsutbildningar. Jag håller det inte för ute

slutet att det tillskott av resurser och den kompetensfömyelse som sannolikt följer i spåren av att 

en högskola utvecklas t i l l universitet, spiller över på utbildningssidan och sporrar till utveckling 

av nya program, kanske t i l l och med nya utbildningsområden for dessa högskolor, till exempel i 

form av ett eller flera civilingenjörsprogram. 

Från näringslivshåll uttrycks ofta att behovet av ytterligare civilingenjörer inom IT, data och 

elektronik är stort. Därför ligger det nära till hands att förutse att det är inom sådana områden 

som eventuell ökningar av antalet utbildningsplatser inom utbildningsområdet civilingenjör 

kommer att ske. Det ligger också när till hands att tro att en ny utveckling av sådana utbildnings

områden kan komma att underblåsas av regional industri inom data, elektronik och IT, med 

syftet att trygga eller åtminstone underlätta framtida rekrytering av unga, kompetenta 

medarbetare. 

Alla sådana förändringar som på något satt ökar antalet utbildningsplatser kommer sannolikt 

medföra att de grupper som tidigare sökt sig ti l l studieorter avlägset från hemorten, nu kanske 

ges möjligheten att bli antagna nära hemorten, om konkurrensen mellan de sökande minskar som 

en följd av ett ökänt antal utbildningsplatser. En sådan utveckling är inte osannolik med tanke på 

att det redan nu antas sökande på lågt prioriterade utbildningsalternativ vid Luleå tekniska 

2 5 Hur stor årlig antagning ett antal årstudieplatser motsvarar beror på utbildningarnas längd. Ett tillskott av 20.000 
årsstudieplatser, ger möjligheten att öka den årliga antagningen med 5.000 studenter till 4-åriga utbildningar. För 
kortare utbildningar kan således fler sökande antas. 
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universitet, vilka har sin hemort i mellan- eller södra Sverige. Dessa sökande har, i flera fall, lagt 

sina högre prioriterade alternativ vid andra högskolor, ofta mer närbelägna hemorterna. 

En annan förändring som påpekades redan i det första kapitlet och som förefaller att kunna tillta, 

är kunskapslyftet eller varianter av detta. De som förkovrar sig genom kunskapslyftet är ofta 

också något äldre än i andra grupper av sökande. Mot bakgrund av de resultat som framlagts i 

denna studie kan denna grupp sökande ti l l högskolan sannolikt förutses följa det sökandemönster 

som innebär prioritering av en högskola nära hemorten. För andra yngre, mer lättflyttade 

sökande på samma orter, kan det i sin tur innebära en så tilltagande konkurrens att de, likt "hala 

tvålar", kläms ur den lokala högskolans hand, för att i stället antas vid en mer avlägsen högskola 

där konkurrensen mellan de sökande är mindre. Det tillskott i antal sökande som kunskapslyftet 

ger, motverkar således den lindring av konkurrensen bland sökande som en ökning av antalet 

utbildningsplatser kan förväntas innebära. 

De som kan påbörja högskolan med studiefinansiering inom ramen för det statliga studie-finan

sieringssystemet, kan dock inte ha lämnat gymnasieskolan tidigare än for ca 25 år sedan. Redan 

då valde ett flertal ungdommar att läsa vid något av gymnasieskolans studieforberedande linjer/ 

program och den andelen har sedan successivt ökat. På senare tid har gymnasieskolan också 

förändrats så att alla gymnasieprogram ger en allmän behörighet t i l l fortsatta högskole-studier. 

En tro på att kunskapslyftet för lång tid framåt kommer att innebära ett upprätthållande av ett 

högt sökandetryck till högskolan, innebär således samtidigt en tro på att många av de som 

genomgått gymnasieskolan, måste genomgå den en gång ti l l . Ett stadigvarande sådant för

hållande - att gymnasiet måste genomgås två gånger av många - är dock sannolikt inte något 

som samhället kan acceptera i längden. 

Trots en möjlig minskning av sökandetrycket till högskolorna kommer utbildningsplatserna 

sannolikt att fyllas med sökande vid flertalet högskolor även i framtiden och ändå kommer det att 

kvarstå sökande som reserver i väntan på eventuellt lediga platser. En ökning av antalet årsstudie

platser med 20 000 innebär ändå inte mer än en ökning av den årliga antagningen ti l l högskolan 

med 4-6000 sökande, vilket skall ställas mot drygt hundra tusen sökande t i l l långt färre utbild

ningsplatser den senaste antagningen. Ur det perspektivet kommer det sannolikt inte vara någon 

brist på sökande. Ändå beter sig högskolorna som konkurrenter, som om alla vore rädda att få ett 

otilhäckhgt antal sökande. När man som forskare ser detta beteende återupprepas år efter år, är det 

inte konstigt om man likt Astrid Lindgrens rumpnissar frågar - "Vaffö gör de på dette viset?". 

Ja, varför fortsätter högskolorna att, i sin marknadsföring, bete sig som varandras rivaliserande 

konkurrenter trots att antalet sökande växer, och åtminstone numerärt, snabbare än antalet 

utbildningsplatser. En orsak kanske finns inbyggd i antagningssystemet. För att förtydliga det 

kommerjag att göra en analogi, hämtad från mina hemtrakter i Hälsingland. Där är det vanligt att 

privata skogsägare säljer sin skog som rotposter till sågverk i trakten. Ett antal sågverk erbjuds 
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att inkomma med anbud på en stämpling (ett antal uppmätta träd). Ofta har flera skogsägare 

samplanerat för avverkning, för att på så sätt skapa mer attraktiva stämplingar, ibland så stora att 

de motsvarar flera månaders eller rent av ett årsbehov för ett sågverk. Anbudsförfarandet syftar 

ti l l att öka konkurrensen mellan sågverksföretagen, som därmed antas lämna högre anbud. När 

anbudsgivarna vid en senaste tidpunkt lämnat sitt anbud, sker en gemensam anbudsöppning. 

Fram til l den tidpunkten vet vare sig säljare eller köpare vilka anbud som kommer att föreligga. 

Direkt efter en sådan anbudsöppning hörs vissa anbudsgivare säga; "vi lade oss för högt" eller 

"vi lade oss för lågt" samtidigt som närvarande skogsägare kan höras mumla; "så mycket trodde 

jag inte jag skulle få" eller "så lite trodde jag inte jag skulle få". 

Den ovan beskrivna proceduren, enligt mitt sätt art se det, är slående lik det som sker i de rekry

terings- och antagningsprocesser som pågår fram till antagningen och ibland ända fram till 

inskrivningen av nya studenter. Högskolorna går, via Verket för högskoleservice, ut i december

januari och begär in ansökningar från potentiella sökande. För att den enskilda högskolan skall få 

så bra söktryck som möjligt (fylla ett helt årsbehov av sökande), diskuteras, planeras och genom

förs olika insatser i form av mässdeltaganden, möbleringar av mässmontrar, vad som skall sägas 

under seminarier, vilka som skall medverka vid gymnasiebesök samt omfattningen av produktion 

och distribution av informationsmaterial, t i l l och med diskuteras det namnbyten på utbildnings

program. Från slutet av maj sker sedan ett antal "gemensamma anbudsöppningar". Det är till

fällen som då snabbstatistiken publiceras (Hur många som sökt vad och var), första och andra 

antagningen (vilka sökande kom in var och med vilka betyg). Här kan jag föreställa mig att 

många inom högskolorna njuter av resultatet eller ransakar vilka felsatsningarna var samtidigt 

som sökande jublar över den plats de blivit erbjuden eller inser ett taktiskt eller strategiskt 

misstag i hur sökta utbildningsalternativ prioriterades. 

Från det att rekryteringsarbetet påbörjas under höstterminen, t i l l dess att effekterna av det fram

kommer för första gången i slutet av maj, har både högskolorna och de sökande svävat i ovisshet 

om utfallet. Det kanske är denna ovisshet som föklarar den hittills ökade och sannolikt fortsatt 

höga intensiteten i högskolomas rekryteringsarbete. Likaså kanske den ökade turbulensen i 

antagningen uttryckt somsökandes omprövningar av de prioriteringar de tidigare gjort eller att 

det inte alls besvarar antagningsbesked. Det är inte uteslutet att många sökande, på grund av den 

förutsedda ovissheten försöker gardera sig med att söka många fler utbildningsalternativ än vad 

de egentligen är intresserade av. 

Här ser jag framför mig att vissa högskolor kan komma att försöka bryta detta mönster, för att på 

ett bättre sätt hantera ovissheten i rekryteringsarbetet. Vad skulle hända om en högskola försöker 

differentiera sig mot andra i administreringen av antagningen, t i l l exempel genom en tredje 

antagningsomgång, riktad mot alla sökande som fortfarande efter andra antagningen står som 

reservplacerade vid olika högskolor i landet, kanske till och med med möjligheten t i l l en förnyad 

ansökan eventuellt anpassad efter den differentierande högskolans utbud. 
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6.3.3 Två framtida ageranden vid Luleå tekniska universitet 

Från de två senaste nybörjarenkäterna som genomförts vid Luleå tekniska universitet går det att 

utläsa en ökning av andelen rekryterade ti l l civilingenjörsutbildningarna, från områden som 

Svealand och Götaland samtidigt som andelen rekryterade från Norr- och Västerbottens län 

sjunkit i motsvarande grad. Emellertid behöver dessa förändringar inte enbart bero på ett mer 

framgångsrikt rekryteringsarbete. Mot bakgrund av de resultat som kunnat påvisas avseende 

skillnader i konkurrens vid olika högskolor, kan en lika sannolik förklaring, som ett förbättrat 

rekryteringsarbete, vara att konkurrensen mellan de sökande ökat vid flera högskolor på ett 

sådant sätt att betygsnivåerna hos de utkonkurrerade vid dessa högskolor ändå är tillräcklig för 

att dessa sökande skall bli antagna vid Luleå tekniska universitet, kanske till och med kon

kurrenskraftigare än många av de sökande som tidigare antagits vid vårt universitet. Den t i l l 

synes förbättrade rekryteringen från södra Sverige kan således huvudsakligen lika gärna vara en 

effekt av ökande konkurrens mellan sökande vid andra högskolor, framför allt i befolkningstäta 

regioner i landet. 

Ett sådant förhållande - att den till synes bättre rekryteringen mer är en effekt av en ökande kon

kurrens vid andra högskolor än ett effektivare rekryteringsarbete vid Luleå tekniska universitet -

kan samtidigt vara en möjlighet för förbättring av vårt framtida rekryteringsarbete. Mångas 

erfarenhet, inte minst äldre antagna studenters vittnar om vikten av våra egna studenters och våra 

alumnis medverkan i rekryteringsarbetet. I de enkätundersökningar som genomfördes med 

studenter i åk3 inom civilingenjörsprogrammen vid Luleå tekniska universitet respektive alumni 

(Appendix 3 och 4), framkom inställningen att äldre studenter är en viktig informationskälla för 

gymnasister i funderingar om vilken högskoleutbildning de skall välja. Den senare gruppen har 

även i andra studier (Tom & Elmer 1994) visat sig positivt kunna bidra ti l l förbättring av 

rekryteringsarbetet. 

Våra studenters medverkan i rekryteringsarbetet har för närvarande formen av medverkan i de 

gymnasiebesök i Norrland och nationella utbildningsmässor som Luleå tekniska universitet 

medverkar i . En väl så viktig ytterligare rekryteringsinsats är de studenter som på eget initiativ, 

men med stöd från vårt universitet, besöker sina tidigare egna gymnasier i södra Sverige (söder 

om Söderhamn) för att berätta om sina egna erfarenheter av att studera i Luleå. 

Det nuvarande konkurrensförhållandet, som gör det lättare att rekrytera sökande från södra 

Sverige, är därmed kanske en av de viktigaste förutsättningarna för framgångsrik rekrytering i 

framtiden från dessa regioner. När sedan konkurrensförhållanden bland de sökande ti l l andra 

högskolor ändras, bland annat på grund av deras ökande rekrytering, och kanske i kombination 

med ett minskande söktryck från sökande som kommer från kunskapslyftet, kommer vi att 

behöva våra studenter rekryterade från Södra Sverige som ambassadörer för Luleå. Ett 

missionerande för att studera i Luleå även om man bor i södra Sverige är kanske en av fåtalet 

möjliga vägar för att upprätthålla en tillräcklig nivå av riksrekrytering i framtiden. Grunden ti l l 
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tillräcklig, framtida riksrekrytering läggs således kanske nu genom skapandet av ett produktions

system for framtida rekrytering, bestående av de studenter vi nu rekryterar från södra Sverige. 

Lyckas vi med en sådan rekryteringsstrategi, kommer vi att få ett tillräckligt stort antal sökande 

från södra Sverige som prioriterar Luleå tekniska universitet högt, kanske rent av allra högst. 

Detta skulle sannolikt också kunna bidra ti l l ett bibehållande av en tillräckligt hög betygsnivå 

bland de rekryterade, vilket sannolikt är en viktig förutsättning för att bibehålla en bra genom

strömning och bra produktion i vårt produktionssystem för utbildning. Detta produktionssystem 

består av de kurser som ges, den pedagogik som tillämpas, de lärare och forskare som undervisar 

och handleder, de studenter som läser våra kurser och som, till sist men inte minst, senare utgör 

basen för vår framtida utveckling av nya lärare och forskare. 

Det kanske kan uppfattas som överraskande eller rent av chockerande att jag nu påstår att det är 

egalt om den strategi jag ovan pekat på misslyckas. Den är sannolikt inte nödvändig för att uppnå 

eller komma nära det hittillsvarande rekryteringsmålet, minst två förstahandssökande per 

utbildningsplats. Av de resultat som framkommit av min forskning, kommer antalet sökande 

rekryterade från Norr- och Västerbottens län att sannolikt var tillräckligt för att erhålla en 

tillräcklig rekrytering. Kanske inte för att nå rekryteringsmålet två första handssökande per 

utbildningsplats, men definitivt för att rekrytera tillräckligt många som helst av allt vi l l studera 

här, nära hemorten. Luleå tekniska universitet kommer nämligen sannolikt, att även fortsätt

ningsvis, vara den geografiskt mest närbelägna högskoleorten för tillräckligt många potentiella 

sökande till merparten av utbildningsutbudet. En sådan utveckling kommer dock att inte gå 

spårlöst förbi vad gäller möjligheten att upprätthålla en antagningspoäng som inte avviker allt för 

mycket från andra högskolor. Skulle rekryteringsläget försämras genom ett färre antal sökande 

ti l l högskolan, t ex genom att en förbättrad, lokal arbetsmarknad erbjuder alternativ ti l l en hög

skoleutbildning, kan läget komma att förvärras ytterligare. Detta både vad gäller möjligheter art 

nå rekryteringsmål och betygsnivåer bland rekryterade studenter. 

Tidigare i avhandlingen, men även i detta kapitel, har det påpekats att de som konsumerar en 

tjänst också medverkar i produktionen av den. Det är något som i högsta grad gäller för 

utbildning, där lärande är ett väsentligt inslag, kanske det väsentligaste, av det som produceras, 

och där lärandet i huvudsak produceras av studenterna. Våra studenter utgör således en väsentlig 

del i vårt produktionssystem för utbildning. De blir därmed också viktiga ingredienser i vår 

undervisningsform, vår pedagogik och som stöd för andra studenter i det gemensamma värde

skapande som lärande i grupp innebär. En kraftig sänkning av betygsnivån hos de antagna 

kommer därmed sannolikt att påverka våra möjligheter, att tillsammans med studenterna 

producera utbildning och lärande. Ställs vi inför en situation som innebär en avsevärt försämrad 

rekrytering från de områden i landet där konkurrensen bland de sökande just nu är störst, 

kommer vi sannolikt att på sikt tvingas överväga förändringar i produktionssystemet om 

kvalitetsmål avseende bland annat genomströmning skall kunna upprätthållas. Jag vil l inte på 

detta sätt svartmåla vårt universitets möjligheter att i framtiden bibehålla en bra utbildningsnivå 

som medför att våra studenter kan se fram emot en konkurrenskraftig utbildning. Jag vill 
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däremot signalera för att det i produktionssystemet för utbildningen måste börja föras en 

diskussion i termer av vilka krav det måste ställas på rekrytering av studenter för att vi på sikt 

skall upprätthålla det produktionssystem och de kvalitetsmål som Luleå tekniska universitetet 

vill ha i framtiden. Kanske måste det nuvarande rekryteringsmålet två förstahandssökande per 

utbildningsplats, uttryckas i tydligare termer som kan kopplas till vilka framtida studenter vi vill 

ha med oss i vårt framtida produktionssystem, både avseende produktionen av lärande och möj

ligheten att rekrytera sökande. Det kan var termer som betygsnivå eller var de skall rekryteras 

från. 

Den senaste diskussionen kan ses som ett strategiskt resonemang bottnande i termer som an

passning och förbättring för att bättre tillmötesgå omgivningens krav och behov. Det är termer 

som ofta associeras med ett TQM-tänkande 2 6, som för övrigt inte är något nytt för Luleå tekniska 

universitet, och säkert inte för andra högskolor heller (Lundqvist 1997). Enligt min uppfattning 

och mot bakgrund av min syn på högskoleutbildning, förutsätter dock TQM-tänkande i en hög

skola mer än att förändring och förbättring beaktas. Det måste också handla om att bibringa sig 

en insikt om vilka delförbättringar eller delförändringar som utgör nödvändiga förutsättningar för 

senare förändringar eller förbättringar i andra delar av verksamheten. Här är det kanske en insikt 

om det gemensamma värdeskapandet, i verksamhetens innersta väsen - lärandet - på det sätt som 

Norman & Ramirez (1995) uttrycker det. Det kanske också är möjligt att detta innersta väsen inte 

känner några organisatoriska gränser, vilket kan innebära att initiering och utveckling av TQM-

tänkande i en organisation kan behöva implementeras, ledas och utvecklas från en annan. Dock 

inte en oberoende aktör, utan en som utgör en del i den verksamhet vars innersta väsen som skall 

förbättras. 

Vilka aktörer, i och utanför en högskolas organisations verksamhet, som ingår i ett successivt ge

mensamt värdeskapande kanske inte är uppenbart t i l l sin helhet vid en första anblick. Emellertid 

bör en aktör vara given - studenten som successivt följer både produktionen och konsumtionen, 

som inte likt en kameleont byter färg, men som däremot byter roller under processens gång - från 

potentiell sökande ti l l student, från student t i l l nyutexaminerad alumni, från nyutexaminerad till 

yrkeserfaren senior. Detta samtidigt som individen förändras och växer, både som en effekt av, 

men kanske framför allt som en del i den process som produktionen av utbildning och lärande 

utgör. Det kanske är det som är utbildningsverksamhetens allra innersta väsen - skapandet av 

föratsättningar för individens växande insikt som ett nödvändigt stöd för ett växande in i , genom 

och ut ur olika roller. Och för att nå dithän kanske vi , i likhet med industrins försök att sälja till 

strategiska kunder (Persson 1995), måste försöka definiera och sedan rekrytera strategiska 

sökande. 

Frågan är då slutligen, med avseende på att säkra och förbättra vår framtida rekrytering; Hur skall 

vi förmå den (för oss strategiskt viktiga) sökande, att komma ti l l insikt om att Luleå tekniska 

TQM står för total Quality Management 
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universitet kan ha fördelar som väger tyngre än, och överskuggar, att det inte är den mest när

belägna studieorten. Här är min uppfattning att vi måste synliggöra det framtida, ännu inte upp

levelsebara, gemensamma värdeskapandet - lärandets innersta väsen - på ett sådant sätt att den 

potentiella sökande redan i sin gymnasieskola, kan ges möjligheten att börja växa in i den 

eventuella rollen som student vid Luleå tekniska universitet. Men var skall vi hitta de goda 

exemplen som vi kan lära av? Här påstår jag att sådana redan finns inom vårt universitet, fast inte 

när det gäller vår rekrytering av sökande till universitetet, utan snarare när det gäller Volvos 

rekrytering av teknologer t i l l examensarbeten och senare nyutexaminerade civilingenjörer till 

trainee-anställningar att växa i inom Volvo. 

I figur 49 på nästa sida ger jag min syn på hur Volvos samarbete med civilingenjörsprogrammet 

maskinteknik27 inom ramen för fördjupningen maskinkonstruktion, är ett gott exempel på att 

synliggöra möjligheterna till framtida gemensamt värdeskapande. Maskintekniks samarbete med 

Volvo (Sirius-projektet) ser jag som ett exempel på hur teknologerna redan i ritsalen, i data-

labbet, i grupprummet, kanske till och med i kårhusbastun, får en försmak av det gemensamma 

värdeskapande som kan komma att få dem att växa in i , genom och ut ur olika roller, i ett senare 

yrkesliv. Här är Volvo närvarande ibland teknologema på olika sätt - genom arbetsuppgifter, 

genom representanter, genom resurser, som värdar vid studiebesök. Volvo får i gengäld ut

vecklade och patentsökta komponenter i krocksäkra styrsystem och teknologer som senare är 

attraktiva att rekrytera. De ansvariga lärarna inom projektet och tillhörande kurser, utvecklas i 

sin syn på pedagogik, lärande i grupp och arbetsmetodik i konstruktionsarbete. Teknologema 

utvecklar färdigheter som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden 

Läramas undervisning, teknologemas lärande och Volvo's utvecklade komponenter blir ömse

sidigt givande för alla - det gemensamma värdeskapandet som utvecklar alla medverkande i 

detta ömsesidiga lärande. Dessa olika parters erfarenheter från projektet spiller också över på 

både tidigare och senare steg i produktionen av utbildning och lärande. Volvo vill att examens

arbeten läggs upp på motsvarande sätt som Sirius-projektet. Lärare i projektet diskuterar med 

kollegor hur tidigare kurser i utbildningen kan anpassas eller utvecklas. Teknologer vill att 

stödjande kurser utvecklas mot en tillämpning på problem i projektet och söker medvetet efter 

examensarbeten där de kan förena växandet ut ur studentrollen med växandet in i en framtida 

yrkesroll. 

2 1 Innehållet i beskrivningen av Sirius-projektet baseras på internt material om civilingenjörsprogrammet 
maskinteknik och samtal med en av de ansvariga lärarna, tekn dr. Jan Lundberg, Luleå tekniska universitet, 
0920-91748 
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Figur 49 Gemensamt värdeskapande i olika delar av produktionen av lärande och utbildning, mot bakgrund 
av forskarens föreställningsbild av högskoleutbildning. (Anm. De röda pilarna i figuren markerar exempel på 
olika gemensamma värdeskapande. De böjda pilarna markerar visualisering av framtida, gemensamt väredeskapande. 

På motsvarande sätt agerar vi som institutioner och avdelningar i den interna, årliga kampen om 

att få studenterna att välja den egna avdelningens valbara kurser eller en av flera fbrdjupnings-

inriktninar inom ett program. Det handlar om informationskvällar med macka och öl, det handlar 

om att förmå tidigare kursdeltagare att med inlevelse berätta vad de lärt sig i genomgångna 

kurser och hur de har vuxit i och med detta, det handlar om att inbjuda alumni att berätta om den 

yrkesroll de vuxit i och vilka förväntningar men också möjligheter som väntar studenterna i 

framtiden. Men detta bidrar inte till någon ytterligare rekrytering av sökande studenter, såvida vi 



123 

inte kan leva upp till en utlovad nivå och kvalitet av lärande hos våra studenter och förmå dessa 

att senare missionera vad det innebär att studera vid Luleå tekniska universitet. 

För mig är det således värdeskapandet i form av den enskilde individens lärande och därmed 

möjligheter att växa som måste synliggöras för att nya individer skall våga ta steget att påbörja 

en vidareutveckling av dem själva. Dessa nya individer är de som befinner sig i ett tidigare ut

vecklingssteg enligt mitt sätt att se på utbildning (se avsnitt 3.1 sid 37-39). Inom en högskola är 

de de studenter som förväntas välja kurser eller fördjupning, det är också de lärare och forskare 

som förväntas medverka i kurser eller fördjupningar, det är avnämare for de arbetsuppgifter eller 

de problem som planeras att behandlas. De som sannolikt är mest lämpade att återge en synlig 

eller åtminstone uppfattningsbar bild av detta värdeskapande, är de olika individer som befinner 

sig mitt i lärandet. Med andra ord, studenter, lärare, forskare och de avnämare som alla finns med 

i och ömsesidigt bidrar till det gemensamma lärandet. 

Traditionellt har vår visualisering av lärande, t i l l de individer som befinner sig i tidigare steg, 

kanske inte alltid genomförts på det sättet. En orsak kan kanske vara den eller de huvud- eller 

stödprocesser var och en försvarar inom universitetet. När vi försöker överföra bilden av det 

framtida gemensamma värdeskapandet t i l l gymnasisten - diskuterar vi samarbeten med gymnasie

skolor i Luleå, Piteå och på andra orter i Norr- och Västerbotten. Men det var väl inte på dessa orter 

eller i dessa län vi skulle bibehålla eller förbättra vår riksrekrytering? Den frågan syftar inte alls till 

att föreslå ett skrinläggande av sådana samarbeten eller samarbetsplaner. I linje med min tidigare 

diskussion av en trolig fortsättning av lokalt och regionalt dominerande rekrytering, kan sådana 

samarbeten med gymnasieskolan kanske bli väl så viktiga åtgärder för att väcka eller förstärka 

ungdomars intresse för vissa utbildningar. Det vil l säga, att förmå dem våga ta steget, men kanske 

också för att motverka en möjlig tilltagande riksrekrytering till andra högskolor. Men det kanske 

finns strategiskt minst lika viktiga gymnasieskolor i andra delar av landet som kanske förtjänar mer 

uppmärksamhet än enbart eventuella besök av äldre studenter, och som kanske kan gynna 

riksrekrytering i en vidarebemärkelse än enbart från den enskilda gymnasieskolan. 

Den forskningsprocess som nu börjar närma sig ett delmål i och med denna avhandling, fick 

delvis sitt incitament i identifieringen av olika stöd- och huvudprocesser vid Luleå tekniska 

universitet. Diskussionen om dessa måste kanske återupptas, men inte på temat vad som är ståd

eller huvudprocesser. Alla dessa processer är stundom sannolikt var och en den viktigaste. Den 

kommande diskussionen bör därför ha som mål, att med var och en av dessa processer som 

utgångspunkt, besvara frågan; hur skall de övriga processerna förändras, förbättras, utvecklas? 

Syftet med sådan förändring, förbättring, utveckling bör ta sikte på den enskilda individens 

möjligheter att växa in i , genom och ut ur olika roller i vårt framtida produktionssystem for 

avancerat lärande. Samtidigt som sådan förändring kan vara mödosam och kräva engagemang, är 

förändringsmotstånd det enda äkta engagemang som kan åstadkommas (Ahrenfelt 1995). 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 

På olika platser i avhandlingen har jag pekat på enskilda problem eller större problemområden 

som det är angeläget att studeras vidare, men som inte kunnat hanteras inom ramen för denna 

studie. Ett sådant problem som utpekats är knutet t i l l de återkommande undersökningar som 

benämns "Ungdomsbarometern". Dessa undersökningar har hittills gett oss en genomsnittsbild 

av gymnasisters (åkl-3) kännedom om olika högskolor i Sverige samt i vilken grad de skulle 

kunna tänka sig att studera vid någon av dessa. Dessutom fokuserar den undersökningen på vilka 

attityder ungdomarna har t i l l att studera vidare. Tidigare har det poängterats att den undersök

ningen genomförs innan2 8 dessa gymnasister blir utsatta för högskolors och andras intensiva 

informationskampanjer inför eventuella högskolestudier. Det innebär att dessa ungdomars 

kännedom om, respektive inställning till olika högskolor, kan komma att förändras och därmed 

påverka deras inställning både till högskolorna som sådana , men också de utbildningar de skulle 

kunna tänka sig att söka t i l l . Hur har den intensiva informations-spridningen påverkat deras 

uppfattning om och inställning till att utbilda sig inom högskolan? Det är en frågeställning som 

skulle förtjänas att bli belyst. För de yngsta som påbörjar högskolan har ca 5% av deras totala 

levnadstid förflutit från det att de deltagit i ungdoms-barometerns undersökning t i l l dess att de 

slutgiltigt måste ta ställning till en erbjuden utbildningsplats eller det faktum att de inte kommer 

att bli kallade som reserv. Har dessa individer medverkat i undersökningen som gymnasister i åk 

1 eller 2, har ytterligare längre tid förflutit till dess att de eventuellt skall påbörja en högskole

utbildning. 

Vid den behörighetsgranskning som Verket för högskoleservice genomför som en inledning av 

antagningsproceduren, blir erfarenhetsmässigt ca 10-15% klassificerade som icke behöriga. I 

föreliggande studie har det kunnat konstateras att den andelen är högre bland de som sökt minst 

ett utbildningsalternativ vid Luleå tekniska universitet. Likaså har det kunnat påvisas att andelen 

ej behöriga sökande varierar påtagligt mellan olika utbildningsområden och att de kortare utbild

ningarna generellt uppvisar en större andel som blir klassade som ej behöriga. Mot bakgrund av 

detta, är det av intresse att försöka hitta en förklaring ti l l dessa skillnader i andel ej behöriga 

sökande. Ej minst med tanke på att utbildningsområdet ingenjör, som under flera år varit 

belastat med lågt sökandetryck, representerar de högre andelarna av sökande som blir klassifi

cerade som ej behöriga. Vissa av de sökande som klassificerats som ej behöriga har emellertid 

inte varit obehöriga t i l l samtliga sökta utbildningsalternativ. Det sätt på vilket data tagits ut i 

denna studie, har kunnat innebära att vissa av dessa partiellt, ej behöriga sökande har kunnat 

framstå som obehöriga t i l l samtliga sökta utbildningsalternativ. Mot bakgrund av detta har det 

antagits att detta förklarat skillnaden i andel mellan ej behöriga sökande ti l l Luleå tekniska 

universitet respektive sökande till andra högskolor. Därför är det av intresse att studera om den 

relativt höga andelen sökande till Luleå tekniska universitet som klassificerats som ej behöriga, 

De undersökta ungdomarnas ålder 16-19år innebär att undersökningen kan göras flera år innan den enskilda 
individen står inför att ta ställning till att eventuellt söka till högskolan 
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är något unikt eller om samma fenomen förekommer vid andra högskolor, d v s att sökande är 

partiellt ej behöriga till visa sökta utbildningsalternativ. 

I det andra scenariot, om Luleå tekniska universitets framtida utveckling, avseende rekrytering 

av sökande, efterlystes en diskussion inom produktionssystemet för utbildning. Den diskussion 

som saknades avsåg betygsnivå bland de sökande och hur detta kan behöva kopplas till en ut

veckling eller förändring av pedagogik och kursinnehåll, men också hur flera tidigare definierade 

processer måste aktiveras i utvecklandet av förutsättningar för ett gemensamt värdeskapande och 

för att kunna skapa insikt hos potentiella sökande om möjligheterna i detta värdeskapande. Där 

föreslås också en strategi för att stärka den framtida riksrekryteringen av sökande till Luleå 

tekniska universitet. Den baseras på att framgång i rekrytering, då geografisk mer närbelägna 

högskoleorter finns tillgängliga för sökande, förutsätter en visualisering och praktisk exempli

fiering av det gemensamma värdeskapandet, som måste t i l l för att synliggöra fördelarna med att 

studera vid Luleå tekniska universitet. Till detta kan knytas ett antal frågor som; Hur kan ett 

gemensamt värdeskapande i en högskoleutbildning visualiseras och exemplifieras för potentiella 

sökande i gymnasieskolan? Hur kan en rekryteringsstrategi, baserad på visualisering av ett 

gemensamt värdeskapande, implementeras och markndsföras internt i en högskoleorganisation? 

Dessa förslag ti l l inriktningar på fortsatt forskning är mer eller mindre kopplade ti l l den praktiska 

situationen - att rekrytera studenter till en högskola. Ert område som är av mer generell natur är 

kopplat t i l l den speciella särart av tjänstekonsumtion som konsumtion av utbildning utbildning 

innebär. Den är ofta intensiv (genomförs ofta på heltid) och är också ofta långt utsträckt i tiden 

(flera år). Detta skiljer tjänsten utbildning från många andra tjänster där konsumtionen kan ha 

samma intensitet, men inte alls samma tidsutsträckning. Sällan kan konsumtionen av sådana 

tjänster beskrivas som "kärnkonsumtionen" för konsumenten. Även om tjänsten kan utgöra 

kärnverksamheten för den tjänsteproducerande leverantören, utgör den oftast endast ett stöd eller 

en underlättande tjänst i konsumentens egen kärnverksamhet. För studenten är situationen annor

lunda. Här är konsumtionen av utbildningen "kärnverksamheten". Detta gör sannolikt utbild

ningsverksamhet i högskolemiljö t i l l en intressant bas för vidare forskning både kopplat till 

relationer i och utanför ett tjänsteproducerande system och värdeskapande kopplat till den kon

sumerande individens egen utveckling. 
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English Summary - (Patterns of applying to universities) 

Background 

Swedish universities and colleges have undergone major change during the past five years. The 

numbers of applicants have increased where it has now reach the level of almost 2.5 applicants 

per seat at the universities. The development has made students become competitors to each 

other. However, while some programmes are more popular than ever before there are to few 

applicants to some other programmes. 

Another change has taken place inside the universities. It has been possible to offer students an 

increased freedom of choice. At the same time the way of financing the universities businesses 

have been changed. The performances of every single student are becoming more important. 

Lack of applicants will then immediately effect the university performance in terms of economic 

output. 

In this thesis, the market for the universities is defined as students and applicants acting like 

customers. Since a part of the university business idea is that students will leave the system after 

a number of years, there is a need for new applicants every year. To promote a certain level of 

applicants every year a number of activities and information channels are applied. The amount of 

time and money that universities are spending on recruitment efforts have increased. This has 

taken the form of written information that are distributed, organizing visits for the senior high 

schools students, participation at national and international fairs in education and even increased 

efforts for publicity among potential students and their influencers. These changes are looked at 

as signs of increased competition between universities. 

These two competitive situations may find explanation in Porter's model of five forces that have 

impact on competition in an industry (Porter 1979). One is with competing university's in the 

centre with impact from threats of new entrants (new universities). Other forces of competition is 

threat of substitute services (other forms of education), bargaining power of customers (student's 

way of giving priority to universities or programmes), and bargaining power of suppliers (senior 

high schools and their way of treating students when they are choosing education, the 

governments way of financing). 

The other situation of competition is with competing applicants in the centre with competition 

from threats of new entrants (adults that are pushed by unemployment to universities). Other 

forces of competition are threat of bargaining power of customers (a further situation on a labour 

market in future), and bargaining power of suppliers (universities offerings - programmes and 

number of seats), substitute services (imaged possibilities for replacing whit internally educated 

labour-forces), 
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Frame of reference 

In the previous section theory dealing with competitive forces was discussed. In this section the 

rest of the frame of reference is presented. It is divided in three parts. 

Market segmentation: In this part it is found out that there are two major approaches to market 

segmentation. One is an a priori approach in which the segmentation variables are decided 

before data are collected. Traditionally geographic and socio-demopgraphic variables are applied 

in this segmentation approach. Recently a segmentation approach based on customers strategies 

have been tested on organisational markets as an attempt to find new ways for increase the 

efficiency in segmen-tation operations (Verhallen, Frambach & Prabhu 1998). The result of that 

study showed that it was advantageous applying customer strategy as a base for definition of 

segmentation variables. The other approach is a segmentation-design based on clustering. This is 

an a posteriori approach where the segments are determined by a cluster analysis on a set of 

relevant variables. Benefit segmentation is an example of this approach. 

Service marketing: In this part of the theoretical framework, four models or parts in the area of 

service marketing are discussed. These are the service consumption process (Lethinen 1986), the 

service production system (Grönroos 1990), the extended service offering (Grönroos 1990), and 

finally jointly value constellation (Normann & Ramirez 1995). 

Previous research in marketing of higher education: This part can be described as how theories 

market segmentation and service marketing have been applied to Higher Education Marketing. 

This section has mainly focused on three different areas of research in this topic. One such area is 

to the main part based on situations studied abroad, especially in US. That is literature and 

research reported describing or explaining how students chose colleges and universities, and also 

different suggestions about how to increase enrollment by applying different ways of segmen

tation and analysis (see Goodnow 1982, Sevier 1987, Hayes 1989). Segmentation models used 

are mostly applied on recruited students. Only one article was found that discusses segmentation 

of students, based on data from their applications for higher education (Tonks & Farr 1995). 

In a second area, research is focused on recruitment patterns. In a number of studies it has been 

found that distance between recruited student's home residence and the university have impact 

on recruitment of students. Almost 50% of the students at Swedish universities are recruited from 

the same county were the universities are located. At universities located in big cities, the pro

portions of locally recruited students are even larger. (Holm, Lindgren & Westin 1995). A third 

area deals with the factors that impact the type of education young people choose and how simple 

tests, can explain their choice of education several years later (Svensson 1996). 
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Models, aim of the study, and research questions 

As a first synthesis the researcher preunderstanding and frame of reference presented as earlier 

are put together. It is presented as a view on how the researcher looks on higher education. 

The starting point in those thoughts is the service consumption process (Lehtinens 1986). When I 

have applied this model to students' consumption of academic education, I have tried to divide 

the consumption process into different levels. The highest level includes consumption before, 

during and after the period of academic education (see figure below). 

Joining phase -

The researchers view on the consumption process 

The consumer is a senior high 
school student 

I Intensive consumption phase 
The consumer is a student at a university 

Detachment phase-
The consumer is an alumni 

Students choice of educ. 

r 

Catalogue 
Trade show 
Open house 
Visits 

The 
choice 

[Interactive part: staff etc. 
- isupport part Recruiting 

[Project etc. 

Development of 
recruitment objectives and 
strategies 

The student time 
Kindly 
reception 
works 

A number of 
academic years 

Degree Project 
In search of 
works 

The academic year 
choice of ourses 
for next year 

A single course 
Planning 
Introductior 

Realisation Examination 
Feed back 

The student has entered a 
profession 

i !Tn?_^j^i9£Pi?^iisti55i_iy??i5 I 
I . 
[The augmented service offering including the service concept j 
[(corporate mission, values, and culture) j 

Figure 1. The researchers view of higher education as a system containing service consumption process, 
service production system, and augmented service offering 

I f "before", "during" and "after" is compared with the three phases - joining, intensive 

consumption and detachment phase, the consumer can be arrayed different rules. During the 

joining phase the consumer is a senior high school student; during the intensive consumption 

phase the consumer is a student; and during the detachment phase, the consumer is an alumni. 

Then I suggest that every one of these three phases at a lower level of description, can be 

described as different consumption processes that can be divided into joining, intensive 

consumption, and detachment phases. 

In the case of obtaining an higher education this should imply that the joining phase on the 

highest level should correspond to the senior high school students consumption of the marketing 
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efforts of the university (the process that ends in the students choice of education and university). 

The intensive consumption phase should correspond to the student time at the university, and 

finally the detachment phase should correspond to when an individual has entered a profession. 

To this application of the model of the service consumption process I wi l l connect the model of 

the service production system. Here I suggest that this model, in a corresponding way, can be 

described on different levels. That means that "behind" every process of service consumption 

there is a service production system that together with the consumer is supposed to produce what 

is consumed. And "behind" every service production system there is an augmented service 

offering whose purpose is to manage the development and design of the service production 

system (including business idea, vision, and culture). 

Based on previous research in Higher Education Marketing, the researcher's preunderstanding, 

and theories in service marketing and marketing segmentation, a segmentation model has been 

developed (see figure 2). It consists of three dimensions - distance between the university and the 

applicants' home residence, power of competition (the applicant's grades from senior high 

school), and the different programs and universities the applicant has applied for. 

Figure 2. Segmentation model for student recruitment 

The aim of the study is to contribute to the knowledge of patterns of students applying to 

universities by describing and explaining those patterns while both groups of recruiting 

universities and groups of applying students are competing. Two research questions, which are 

connected to the aim and the segmentation model, wi l l be answered. 

How are student's ways of prioritzing universities affected by the distance between student's 

home residence and selected universities? 

How are student's ways of prioritzing universities affected by student's senior high school 

grades? 

Power of 
Competition 
(Grades) 

High 

Low 

Applied education 
university, subject area, program 
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Research approach 

The research approach is abductive, i . e. an approach that combines deductive and inductive 

approaches. An important part in the abductive approach is the researcher's preunderstanding 

(Alvesson & Sköldberg 1994), which can be divided in general and diagnostic preunderstanding 

(Arbnor & Bjerke 1977). 

General preunderstanding is based on previous experiences, which in this case is a mixture 

consisting of previous research in innovation and product development and practical experiences 

as teacher in subjects as marketing management and strategic planning. Diagnostic preunder

standing have been developed during the researcher's practise as recruiting officer at the School 

of Business Administration and Social Science. The researcher has also been involved in a 

management group developing recruitment strategies and managing the overall recruitment 

activities at the University. Finally, the researcher has been involved in arranging of recruitment 

activities in education fairs, visiting senior high schools, and university as open house 

arrangement at the university. 

This opportunity has made it possible for the researcher to observe the recruitment procedure 

from two perspectives on recruitment. One is the university on what has impact on student's 

choice of university. The other perspective is that of the senior high school students and adult 

potential applicants that the researcher have met during education fairs, visits to senior high 

schools, and at arrangement as open house at the university. 

It was the connection between my experience in teaching marketing and my previous research in 

innovation and product development, together with the development of experience as recruiting 

officer that created an insight in the knowledge about student recruitment. More and more was 

posed the question in the researchers mind - What is really going on in the student recruitment 

activities? That was before the research project started with this thesis as a result. What finally 

lighted the research process were a combination of this question and a couple of research 

seminars on the subject of industrial change and development. 

The choice of method for collecting data is case study. Case studies are appropriate to use when 

the research questions are focused on "how and wy" and when complex processes with many 

aspects are studied. In this study an embedded case study design has been applied. The overall 

case is all potential students that in 1996 applied for at least one program at Luleå University of 

Technology. The unit of analysis is the applicant's different choices and their way of giving 

priority to universities and programmes. 

The data is analysed by following the interactive model by Miles & Huberman (1994), i . e. an 

interaction between data collection, data display, data reduction, and conclusions. Data that has 
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been analysed have been taken out from Verket för Högskoleservice (the overall administrator of 

enrolment of students at 32 Swedish colleges and universities). The extent of the data is 7.809 

applicants among which 1.719 have given Luleå University of Technology the highest priority. 

Analyse techniques applied, are sorting data in several steps and regression analysis. 

Analysis and conclusions 

Result show, that student's way of giving priority to universities are affected by the distance 

between student's home residence and selected university. As close as possible to the home 

residence seems to be a rather common desire. Student's senior high school grades are not 

affecting student's way of giving priority to universities, to the same extent. It was also found 

that there is a difference between long and short programmes in proportions of applicants 

evaluated as qualified applicants. 

Proposals for further research 

The differences in share of applicants that are evaluated as qualified applicants have impact on 

the possibility to recruit students to university programmes. Therefore it is of interest to find out 

what reasons that could explain those differences. 

Higher education is a service consumption that differs from a lot of other services due to intensity 

in consumption (full time) and time period the consumption is going on (several years). Previous 

research on service marketing has usually dealt with services that are consumed under other 

circumstances due to those two dimensions. That makes higher education interesting as a base for 

further research connected to problem areas as relationship marketing and the consumer as a 

member of the service production system. 
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Appendix 

Appendix 1 Analys av nybörjarenkäten 1995 

I samband med registreringen av nya studenter, genomför informationsenheten vid Luleå 

tekniska universitet en enkätundersökning. Ambitionen är att samtliga registrerade nya studenter 

skall delta och undersökningens syfte är att få en återkoppling från rekryteringsarbetet. 

A l . l Bakgrund om antagningen ht 1995 

Registreringen av de nya studenterna föregås av en antagning som genomförs av Verket för 

högskoleservice) och som påbörjas i samband med att ansökningar kommer dem till hända. 

Detta år sökte totalt 96.573 personer till de ca 31.600 utbildningsplatser som fanns tillgängliga 

inför hösten detta år. Av dessa var det ca 8500 individer som någonstans i sina ansökningar 

angett minst ett program i Luleå. Av dessa var det endast 2079 individer som angett ett utbild

ningsprogram i Luleå som sitt förstahands val. Utslaget per utbildningsplats innebar det resultat 

för respektive utbildningsområde (Se figur 50) 

Figur 50: Antal sökande till högskoleutbildning i Sverige respektive till Luleå tekniska universitet 
hösten 1995. 
Källa: Verket för högskoleservice "snabbstatistik", maj 1995 

A 1.2 Nybörjarenkätens uppläggning och frågor 

Den enkät som informationsenheten har utvecklat behandlar följande fem områden: 

Studentens bakgrund(ort, gymnasiebakgrund) 

Vilket val de påbörjade studierna är 

Skäl som har betydelse för valet av Luleå tekniska universitet 

Den typ av information de önskat att få infor sitt val 

Vilka informationskällor de kommit i kontakt med 

Sökande till Luleå 
oavsett rangordning ca 
8.500 individer) 
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Syftet med undersökningen är att ge en återkoppling till det rekryteringsarbete som bedrivits. 

Enkäten har i grunden samma utförande för samtliga studenter, men vissa anpassningar görs efter 

enskilda utbildningsprogram eller olika utbildningsområden2 9. Enkätundersökningen genomförs i 

samband med registreringen och med hjälp av respektive studentgrupps "phösare" 3 0. I bilaga 8 

finns enkäten för civilingenjörsprogrammenoch den skriftliga information som phösama erhåller 

inför genomförandet av enkätundersökningen. 

Enkätsvaren har matats in i Excel databaser program vis eller grupperat i utbildningsområden 

enligt nedan. Detta har ombesörjts av informationsenheten. 

• Civilingenjörsprogrammen 

• Samhällsvetenskapliga program 

• Ekonomutbildningen i Skellefteå 

• Pedagogprogrammen 

• Ingenjörprogrammen 

• Basåren 

• Datateknisk ingång för tjejer 

• Musik 

• Överbrygg till civilingenjör 

De analyser som informationsenheten har gjort har alla det gemensamt att de utgör presentationer 

av svarsfördelningar for respektive fråga tillsammans med resultaten från tidigare års enkätunder

sökningar. Däremot har det inte gjorts några analyser av eventuella samband mellan olika frågor. 

Detta har också varit utgångsläget för denna förstudie. 

Al.3 Analysen av nybörjaenkäten 

Förstudien har således inneburit en ytterligare analys av 1995 års enkätresultat. Valet av analys

strategi har baserats på frågor sprungna ur erfarenheter och uppfattningar, dels bland de studie

vägledare och personal från informationsenheten som medverkar i rekryteringsarbetet men även 

hos mig själv. Här har den inledande fasen av analysen karaktäriserats av ett explorativt sökande. 

Förhållandet att rekryteringsarbetet bedrivs på olika sätt på olika platser i landet har också på

verkat min analysstrategi. Gymnasieskolor besöks nämligen enligt en plan endast i Norrland av 

studievägledare och eventuella medföljande studenter. Gymnasieskolor i Norrbottens län och 

delar av Västerbottens län inbjuds dessutom til l ett öppet hus vid Luleå tekniska universitet. 

Utbildningskatalogen skickas däremot t i l l samtliga gymnasister i avgångsklass i de studie-

förberedande gymnasieprogrammen i hela landet. Detta skedde vid årsskiftet 1994/95. 

Med utbildningsområde avses en grupp av närbesläktade utbildningsprogram, t ex civilingenjörsprogrammen 
3 0 "Phösare" är de äldre studenter som handleder grupper om nya studenter under den s k "nolleperioden", vars syfte 
är att skapa social gemenskap och sammanhållning i respektive nybörjargrupp 
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A 1.4 Resultat och diskussion 

Vid min genomgång av enkätsvaren framkom att två av frågorna ibland fick besynnerliga svars

kombinationer. Dessa frågor hade följande formuleringar. 

6. Vilket val är utbildningsprogrammet du nu skall börja läsa? 

7. Om du har sökt utbildningen på andra orter, hur har du då prioriterat 

Luleå som studieort? 

Av flera svar framgick att trots att respondentema angett sitt val som "förstahandsval", hade man 

inte prioriterat Luleå högst som studieort. Motsvarande förhållanden kunde iakttas för studenter som 

angett att de påbörjat program som var deras andrahandsval eller val med lägre prioritet. Detta gav 

anledning att närmare studera förhållandet mellan svaren på dessa båda frågor. Det baserades på 

misstanken om att respondentema kanske definierade förstahandsval som något annat än första 

raden i de ansökningshandlingar som lämnades in till Verket för högskoleservice. Det är inte ute

slutet att första handsval hade uppfattats som den "typ av utbildningsprogram" som man helst ville 

komma in på. 

I det närmaste samtliga hade besvarat den första av de båda frågorna(fråga 6). Endast 10st lämnade 

frågan obesvarad. Däremot blev den andra frågan(fråga 7) obesvarad av 208st. Det gav den bild för 

samtliga enkäter(1006 st) som visas i stapeldiagrammet på följande sida (figur 51). 

För tydlighetens skull exemplifieras med hur prioriteringen i en sökandes ansökningshandlingar t i l l 

Verket för högskoleservice kan se ut och vilken effekt det kan fa på svaren i nybörjarenkäten. Den 

sökande i exemplet i tabell 9, söker civilingenjörsutbildningar. 

Utbildnings-
altemativ(max 12) 

Utbildningsalternativ Status efter antagning via Verket för 
högskoleservice 

1 Maskinteknik, Lund SA Struken - tackat nej till reservplacering 
2 Maskinteknik, Chalmers SA Struken - tackat nej till reservplacering 
3 Maskinteknik, Linköping RE Reserv - ej antagen 
4 Maskinteknik, KTH SA Struken - tackat nej till reservplacering 
5 Maskinteknik, Luleå A H Antagen 
6 Teknisk fysik, Lund SP Struken - antagen påhögre prioriterat alt 
7 Teknisk fysik Chalmers SP Struken - antagen påhögre prioriterat alt 

Tabell 9 Exempel av hur en ansökan till Verket för högskoleservice kan vara utformad avseende prioritering 
av utbildningsalternativ 

Utgående från detta exempel kan man förutse följande svar i nybörjarenkäten: 

Fråga 6: Maskinteknik är förstahandsval 

Fråga 7: Luleå som studieort har prioriterats som femtehands alternativ 
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I figur 51 redovisas jämförelsen av frågorna 6 och 7 från nybörjarenkäten 199531. Diagrammet är 

uppbyggt på följande sätt. X-axeln representerar svarsalternativen på fråga 7, om prioriteringen av 

Luleå som studieort. För varje sådant svarsalternativ finns fyra möjliga positioner(staplar) som 

representerar svarsalternativen på fråga 6. Svarsalternativen är första hand, andra hand, tredje- till 

fjärde hand, sjätte till tolftehand- samt "Utbildningen finns bara i Luleå" 3 2. Till höger i bilden där 

staplarna definieras, anges också antalet studenter som antagits på olika prioriterade utbildnings

alternativ. 

Giving-, Ing-, Samhälls-, pedagogprogrammen 

och basåren, totalt 1006 svarande 

Ö1:a hands val(661st) 

• 2:a hands val(135st) 

• 3:e-5:e hands val(152st) 

• 6:e- hands val(58st) 

Ej svar 1:a 2:a 3:e-5:e 6:e Bara i 
Luleå 

Prioritering av Luleå 

Figur 51 Jämförelse av frågorna 6 och 7 - (6)"Vilket val som påbörjade studier är" respektive (7)"Hur 
studenterna prioriterat Luleå som studieort" 

Här framgår att knappt 60% av de som börjat läsa enligt sitt förstahands val av program (totalt 

661) också har prioriterat Luleå högst. Samtidigt kan man konstatera att hela 25% av denna 

kategori har lämnat frågan om prioritering av Luleå obesvarad. Vid en uppdelning av enkätsvaren 

efter hemort uppdelat på Norrland respektive södra Sverige, framkom att andelen som ej besvarat 

frågan om prioriteringen av Luleå skilde sig markant. Andelen var avsevärt högre för Norrland. 

Denna bild förstärktes när enbart enkätsvar från Norrbottens län studerades. Likaså framträdde 

den bilden med speciell tydlighet då enkätsvaren från pedagogprogrammen studerades. Här är 

också den erfarenhetsmässigt grundade uppfattningen inom Luleå tekniska universitet, att den 

utbildningen länge varit extremt lokal rekryterande. 

Dessa mönster sammantaget leder till att det bör finns en viss rimlighet för följande tolkning. 

Nämligen att en stor andel av frånvaron av svar på frågan om prioritering av Luleå, är ett uttryck 

för att det utbildningsprogram som man har påbörjat har inte sökts på andra utbildningsorter. Den 

fråga som ställdes var 

5 1 I resultaten ingår ej enkäter från musik, Y T H och överbrygg från ing till civ.ing. 
J~ Svarsalternativet "Utbildningen finns bara i Luleå" ger möjlighet för studenten att uttrycka den uppfattningen. 
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"Om du har sökt utbildningen på andra orter, hur har du då 

prioriterat Luleå som studieort? " 

Bland svarsalternativen finns inte alternativet "Jag har inte sökt utbildningen på någon annan ort" 

vilket kan vara förklaringen till den stora frånvaron av svar på denna fråga. För att få en rätt

visande bedömning av antalet förstahandssökande som verkligen prioriterat Luleå bör således tre 

staplar summeras. Det är staplarna för förstahandsval placerade som Ej svar (ca 26%), första-

prioritering (ca 58%) samt "Bara i Luleå" (ca 9%). Tillsammans motsvarar det drygt 90 % av de 

som angett att de utbildningar de påbörjat är deras förstahandsval, vilket motsvarar 595 regi

strerade studenter. Det skall då poängteras att denna tolkning leder t i l l viss osäkerhet. Resultatet 

kan innehålla riktiga bortfall som alltså inte är det dolda svaret "Jag har inte sökt utbildningen på 

andra orter". Dessa 595 registrerade motsvarar ca 59% av de 1006 som besvarat frågan om vilket 

val det utbildningsprogram de påbörjar. Det skall observeras att resultatet utgör ett medelvärde 

för samtliga utbildningsprogram. Vid motsvarande analys av de enskilda programmen framkom 

följande resultat. 

Andel förstahandsval och Andel som prioriterat Andel rekr-
Antal enkät- högsta prioritet av Luleå Luleå högst oavsett - terade från 

Program svar Totalt /(från Norrland) program alternativ Norrland(SD-to«) 

Civiling 391 57% 1(49%) 63% 57% (26%) 

SH 222 47% 1(40%) 63% 67% (51%) 

Pedagog 201 76% / (66%) 86% 86% (68%) 

Ingenjör 117 34% 1(30%) 45% 90%(41%) 

Basår 75 81% 1(68%) 90% 82% (76%) 

Totalt 1006 59% 67% 71% (45%) 

Tabell 10 Delresultat från Nybörjarenkäten 1995 

Den inledande figuren (figur 50, s 142) med sökande till Luleå i förhållande till alla sökande i 

landet kan nu kompletteras baserat på analysen av nybörjarenkäten. Antar vi motsvarande för

delningar bland de registrerade studenter som inte kommit med i enkätundersökningen får vi det 

resultat som redovisas i figur 52 på följande sida. 

I relation till de informella mål som satts upp för rekryteringsarbetet vid Luleå tekniska 

universitet - minst två första handssökande per plats, kan rekryteringen 1995 inte beskrivas som 

någon större framgång. Analysen av nybörjarenkäten visar också att andelen förstahandssökande 

som registrerats är avsevärt lägre än vad som totala antalet förstahandssökande anger. 
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Sökande till LTU oavsett 
rangordning (Ca 8.500 individer) 

Av de registrerade(1479) är det 
endast 59% som antagits på sitt 
förstahands val och som 
prioriterat Luleå högst som 
studieort 

2079 första handssökande till 
Luleå exkl musik, YTH, överbrygg 

Förstahandsökande per plats och 
utbildningsområde: 
Civ.ing 1,4 
SH-utbildningar 1,6 
Pedagog 2,8 
Ingenjör 1,0 
Basår 2,0 

Figur 52 Antal sökande till högskoleutbildning i Sverige respektive till Luleå tekniska universitet 
hösten 1995 och andel studenter som antagits på sitt högst prioriterade val. 

Den rimligaste orsaken ti l l denna skillnad i resultat förefaller vara att flera av de förstahands

sökande, på grund av otillräckliga meriter, blivit utkonkurrerade av andra sökande. Det kan vara 

sökande som kanske i förstahand sökt andra program i Luleå, men även sökande som prioriterat 

andra utbildningsorter högre. Mot bakgrund av dessa resultat och med tanke på det övergripande 

målet för rekryteringsprojektet - Fyllda platser ht 96 med nöjda och duktiga studenter - är det 

kanske inte tillräckligt att enbart sikta på antalet förstahandssökande. De sökandes meriter i form 

av medelbetyg kanske förtjänar en större uppmärksamhet. 
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Appendix 2 Enkät - Öppet hus 20 mars 1996 

Mönster i svaren 

Bland tillgängliga informationskällor är det framför allt Utbildningskataloger som utmärker 

sig som betydelsefulla. Här har ca 40 % angett att de har stor (ca 30-32%) eller mycket stor 

(ca 6-9%) betydelse. För övriga informationskällor har endast ca 20% angett att dessa har 

stor eller mycket stor betydelse. 

Öppet hus utmärker sig dock speciellt. Här har 44% angett att det har stor (34%) eller 

mycket stor (10%) betydelse. En möjlig orsak ti l l denna avvikelse kan vara att det är ett 

uttryck för höga förväntningar på innehållet i öppet hus. Frågorna besvarades nämligen i 

anslutning t i l l introduktionen av öppet hus innan eleverna hade hunnit ta del av dagens 

utbud. 

Enligt teori inom tjänstemarknadsföring har tidigare kunders utlåtande stor betydelse för 

nya kunders val. Detta stöds dock inte i denna enkät då det kan konstateras att anhörigas 

och kamraters erfarenheter eller rekommendationer endast anges ha stor eller mycket stor 

betydelse av ca 20%. Samtidigt tyder svaren på fråga 8 på ett omfattande informations

behov, men där dessa potentiella sökande kanske ger full tilltro till äldre studenter. Här 

måste vi också komma ihåg att vid tidpunkten för detta öppet hus var det fortfarande nästa 

två månader kvar till sista inlämningsdag för ansökan om högskolestudier. Alla besökarna 

hade heller inte hunnit bli besökta i sin egen gymnasieskola av kringresande studieväg

ledare, äldre studenter och andra representanter for olika högskolor. Den relativt låga 

andelen svarande som tillmätte äldre studenter som betydelsefull eller mycket betydelse

ful l informationskälla, kan därför delvis bero på att de ännu inte hunnit stifta bekantskap 

med denna källa för information. De äldre studenter däremot(se appendix 3) som skulle 

rekommendera sig själva som en mycket betydelsefull informationskälla har, kanske 

genom sin egen personliga errfarenhet av ett antal års högskolestudier, erhållit en insikt om 

vilken ytterligare information de hade varit betjänta av inför sitt val av högskole-utbildning 

och att det endast är äldre studenter som besitter sådan information. 

Nedan redovisas en sammanställning av enkätsvaren. För respektive svarsposition har andelen 

svar angetts som en procentsiffra. För svarsalternativen Mycket stor betydelse och Stor betydelse 

respektive Liten betydelse och ingen betydelse, har andelen svar också summerats, för att 

möjliggöra en mer nyanserad analys. 
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1. På vilken gvmnasieort och vilket gymnasieprogram studerar du nu? 
(Se nästa sida) 

2. Vilken utbildning efter gymnasiet är du mest intresserad av? 
82% 4% 

Jag är mest intresserad av • Jag tänker inte läsa vidare 
1 2 

3. Finns den utbUdning du är mest intresserad av vid Högskolan i Luleå? 
42% 23% 28% 7» 

• Ja • Nej, jag saknar • Vet ej 
1 2 3 

4. Om du är intresserad av att studera vidare, när kommer du att påbörja dina studier? 
29% 35,5% 13% 3% 16% 5% 

• Direkt efter • Om ett år • Om två år • Om år • Vet ej 
gymnasiet 2 3 4 5 

1 
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5. Vilken betydelse har följande faktorer för ditt val av utbildningsort 
Mycket 
stor Stor 
betydelse betydelse 

1 2 

Liten 
betydelse 

3 

Ingen 
betydelse 

4 
Vet ej 

5 

1 Högskolan/Universitetet ligger nära eller 
på hemorten 

• 
14% 

-36 . • 
22% 

• 
35% 

-60- • 
25% 

C 

i % 3% 

2 Högskolans/Universitetets storlek • 
2% 

-28- • 
26% 

• 
48% 

-68- • 
20% 

C 

1% 2% 

3 Möjligheter att utveckla många nya 
personliga kontakter 

• 
23% 

-75- • 
52% 

• 
16% 

-18- • 
2% 

! 

2% 4% 

4 Utbildningen är bra • 
78% 

-96 . • 
18% 

• 
0 

- 1 - • 
1% 

C 

1% 3% 

5 Det finns klassrumsundervisning • 
14% 

-57- • 
43% 

• 
24% 

-29- • 
5% 

• 
11% 4% 

6 Jag har kamrater som studerar eller 
tänker studera på utbildningsorten 

• 
4% 

-22- • 
18% 

• 
45% 

-72- • 
27% 

• 
4% 2% 

7 Mina kamrater har rekommenderat orten • 
1% 

-20 • 
19% 

• 
43% 

-67- • 
24% 

C 
8% 4% 

8 Det finns ett brett, roligt och aktivt 
studentliv där 

• 
32% 

-75- • 
43% 

• 
14% 

-18- • 
4% 

C 
3% 2% 

9 Att antagningspoängen sannolikt är LÅG 
vid utbildningsorten 

• 
15% 

-44- • 
29% 

• 
28% 

-43- • 
15% 

C 
9% 3% 

10 Att antagningspoängen sannolikt är HÖG 
vid utbildningsorten 

• 
3% 

-9- • 
6% 

• 
35% 

-70- • 
35% 

C 
16% 5% 

11 Intressanta utbildningar och 
specialiseringar 

• 
41% 

-87- • 
46% 

• 
6% 

-7- • 
1% 

C 
4% 3% 

Internbortfall 
(ej svar på 
enstaka fråeor) 
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6. Vilka informationskällor har du tagit del av och vilken betydelse har de för ditt 
kommande val av Högskole/universitetsutbildning? 

Mycket 
stor Stor Liten Ingen Ej tagit 
betydelse betydelse betydelse betydelse del av 

1 2 3 4 5 

1 Utbildningskatalog från • -38- • • -43- D • 
Högskolan i Luleå 6% 32% 35% 8% 16% 5% 

2 VHS:s broschyr "Att studera vid • -22- • • -35- D • 
universitet och Högskolor 4% 18% 24% n% 38% 5% 

3 Lärare på ditt gymnasium • -11- • • -62- • • 
2% 9% 33% 29% 22% 4% 

4 SYO-konsulenten på ditt gymnasium • -22,5 - • • -55,5- • • 
3,5% 19% 28% 27,5% 18% 4% 

5 Öppet hus/besöket på Högskolan i Luleå • -44- • • -35- • • 
10% 34% 28% 7% 8% 14% 

6 Studiekamrater i gymnasiet • -23,5 - • • -65- • • 
3,5% 20% 39% 26% 6% 5% 

7 Föräldrar och syskon • -17,5 - • • -69- • • 
2,5% 15% 37% 32% 8% 6% 

8 Kamrater som studerar/studerat • -18,5 - • • -53,5- • • 
vid Högskolan i Luleå 2% 16;5% 28,5% 25% 22,5% 9% 

9 SACO-mässan i Sollentuna • -0- • • -20- • • 
• - 4% 16% 77% 5% 

10 Andra utbildningsmässor • -14,5 . • • -36- • • 
(t ex Nolia i Piteå) 2,5% 12% 21% 15% 45% 4% 

11 Artiklar och annonser i massmedia • -11,5 - • • -58,5- • • 
1% 10,5% 34% 24;5% 26% 5% 

12 Text TV • -3,5- • • -38- • • 
0,5% 3% 10,5% 27,5% 55% 4% 

13 Egna kontakter med Högskola/Universitet • -13- • • -25- • • 
4% 9% 11% 14% 56% 6% 

14 Högskolans besök på ditt gymnasium • -26- • • -38,5- • • 
4% 22% 27,5% 11% 29,5% 6% 

15 Utbildningskatalog från någon annan • -39- • • -27,5- • • 
utbildningsort än Luleå(ange vilken) 9% 30% 16% 11,5% 21% 12% 

16 Annan informationskälla(ange vilken) • -7- • • -13,5- • • 
4% 3% 4% 94% 40,5% 39,5% 

Internbortfall 
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8. Vad är viktigt att få reda på under öppet hus vid Högskolan i Luleå? 

Mycket Mindre Ej 
Viktigt Viktigt Viktigt Viktigt Vet ej 

1 2 3 4 5 

1 Vilka utbildningar som finns och derasrj 
innehåll 49,5% 

-90- • 
40,5% 

• 
3% 

-5- • 
2% 

• 
0,5% 4% 

2 Hur undervisningen går t i l l • . 
24% 

65- • 
61% 

• 
10% 

-11- • 
1% 

• 
4% 

3 Avslutningar/specialiseringar inom 
respektive utbildning 

• 
19% 

71- • 
52% 

• 
19% 

-21- • 
2% 

• 
3% 5% 

4 Träffa äldre studenter och få deras 
synpunkter på utbildningen 

• 
19% 

•66- • 
47% 

• 
25% 

-30- • 
5% 

• 
1% 5% 

5 Skillnader mellan Högskolan och 
gymnasiet 

• 
19,5% 

•69- • 
49,5% 

• 
23% 

-27- • 
4% 

• 
1% 4,5% 

6 Arbetsmarknad efter utbildning • 
43% 

-82,5 • • 
39,5% 

• 
9,5% 

-11,5- • 
2% 

• 
1% 5% 

7 Studentlivet • 
27,5% 

-69,5 - • 
42% 

• 
21% 

-24- • 
3% 

• 
1% 5% 

8 Bostäder • 
27% 

-60,5 - • 
33,5% 

• 
22% 

-34- • 
12% 

• 
0,5% 5,5% 

9 Studiemedel • 
39% 

-81- • 
42% 

• 
11,5% 

-13- • 
1,5% 

• 
1% 6% 

10 Luleå i allmänhet • 
34% 

-20,5 - • 
17% 

• 
36% 

-70- • 
34% 

• 
2% 7% 

11 Antagningskrav • 
47% 

-84- • 
37% 

• 
7% 

-9- • 
2% 

• 
1% 5% 
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Appendix 3 Enkät - Civilingenjörsprogrammen åk 1-3 maj-juni 1996 

På nästa sida redovisas en sammanställning av resultatet från enkätundersökningen. På mot

svarande sätt som i appendix 2, redovisas det som svarsandelar i form av procenttal for 

respektive svarsalternativ till dessa båda frågor (fråga 10 och 11). Att frågorna är numrerade 10 

och 11, förklaras av att dessa ställdes tillsammans med frågor rörande en intern utvärdering av 

utbildningen. Svaren på dessa utvärderingsfrågor redovisas inte här, då de inte är kopplade till 

frågorna 10 och 11. Samtliga frågor som ställdes redovisas efter det att svarsfördelningen från 

fråga 10 och 11 har redovisats. 

Mönstret i dessa svar återspeglas i huvudsak på både från nybörjarenkäter och den enkät som 

genomfördes i samband med Öppet hus. Emellertid finns här en påtaglig avvikelser. Dessa 

studenter betraktar i högre grad sig själva som betydelsefulla informationskällor, än vad ny-

börjande studenter(nybörjarenkäten) eller besökande gymnasister vid Öppet hus gör. I appendix 2 

noterade jag att en stor andel av besökarna ti l l öppet hus tillmäter arrangemanget ett stort in

formationsvärde vilket tolkades som ett uttryck för höga förväntningar eftersom de ännu inte 

hade hunnit ta del av aktiviteten öppet hus. Samtidigt kan man konstatera att äldre studenter i 

ännu högre grad har värderat öppet hus som betydelsefullt. 

Här måste vi då komma ihåg att bland de äldre studenterna finns endast de med som sökt till 

högskolan, medan det bland besökarna av öppet hus finns med dem som av olka skäl inte avser 

att studera överhuvudtaget eller faktiskt redan bestämt sig för att söka ti l l 
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10 Om du blev ombedd att ge gymnasister råd om vilka informationskällor de skall använda 
inför sitt val av Högskole/universitetsutbildning - vilken betydelse skulle du ange för 
informationskällorna enligt nedan? 

Mycket 
stor Stor Liten Ingen 
betydelse betydelse betydelse betydelse Vet ej 

Ej svar 1 2 3 4 5 

1 Utbildningskatalog från 
Högskolan i Luleå 

6% • 11% •53% •23% • 2 % • 5% 

2 VHS:s broschyr "Att studera vid 
universitet och Högskolor 

5% • 5,5% •26% •12% • 6% •15% 

3 Lärare på deras gymnasium 6% • 2% • 16% • 40% •26,5% • 9,5% 

4 SYO-konsulenten på deras gymnasium 6% • 4% • 18% • 38% • 26% • 8% 

5 Öppet hus/besöket på Högskolan i Luk å 5,5% • 17% • 46% •17% • 2% •12% 

6 Studiekamrater i gymnasiet 6 % • 9% •22% •35% •23% • 5,5% 

7 Föräldrar och syskon 6% • 8 % •23% •40% • 18% • 6 % 

8 Kamrater som studerar/studerat 
vid Högskolan i Luleå 

5,5% •49,5% •54% • 6% • 1,5% • 3 % 

9 SACO-mässan i Sollentuna 6% • 2% • 6% • 12% • 9% •55% 

10 Andra utbildningsmässor 
(t ex Nolia i Piteå) 

7% • 2% • 8% • 14% • 9% • 6 1 % 

11 Artiklar och annonser i massmedia 5,5% • 4% • 17,5% • 42,5% • 14% • 16% 

12 Text TV 6,5% • 1% • 4 % •7,5% •5,5% • 5 % 

13 Att de själva tar kontak med en 
Högskola/Universitet 

6% •25% • 43% • 15% • 2,5% • 8,5% 

14 Högskolans besök på deras gymnashur 5,5% • 25% • 46% • 13% • 1,5% • 8% 

15 Utbildningskatalog från någon annan 
utbildningsort än Luleå 

7% • 6,5% • 35,5% • 24% • 4,5% • 22,5% 

16 Annan informationskälla(ange vilken) 80% • 3% • 2,5% • 1% • 0 • 12,5% 
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11 Om du blev ombedd att ge gymnasister råd om hur de skall värdera olika faktorer 
inför deras val av utbildningsort - vilken värdering skulle du råda dem att göra av 
faktorerna nedan? Mycket 

] Ej svar 

stor Stor 
betydelse betydelse 

1 2 

Liten 
betydelse 

3 

Ingen 
betydelse 

4 
Vet ej 

5 

1 Högskolan/Universitetet ligger nära ell 
på hemorten 

;r 5,5% • 2,5% • 8% •43,5% • 38,5% • 1,5% 

2 Högskolans/Universitetets storlek 6% • 5% •36% •42,5% • 9,5% • 1,5% 

3 Möjligheter att utveckla många nya 
personliga kontakter 

6% • 24,5% • 56% • 10% • 1% • 2% 

4 Utbildningen är bra 5% • 64% •29% • 1% LT LD,5% 

5 Det finns klassrumsundervisning 6% • 27,5% • 48,5% • 13,5% • 2,5% • 1,5% 

6 Kamrater studerar eller 
tänker studera på utbildningsorten 

5,5% • 4% •16% •18% •24,5% • 2 % 

7 Kamraters rekommendationer av orten 6% • 16% • 50% •22% • 4% • 2% 

8 Det finns ett brett, roligt och aktivt 
studentliv där 

5,5% • 34,5% • 47% • 9,5% •1,5% • 1,5% 

9 Att antagningspoängen sannolikt 
är LÅG vid utbildningsorten 

6% • 3,5% • 12% • 41,5% •29,5% • 7,5% 

10 Att antagningspoängen sannolikt 
är HÖG vid utbildningsorten 

7% • 3% • 10% • 43% •29,5% •7,5% 

11 Intressanta utbildningar och 
specialiseringar 

6% • 49% • 37% • 5% • 1% • 2 % 

Internbortfall 
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Appendix 4 Enkät - Alumni samtliga utbildningsområden 

Denna undersökning blev ej lika framgångsrik som de övriga avseende att erhålla en hög svars

frekvens. Av praktiska skäl kunde enkäten inte bifogas den utsända katalogen i form av ett f r i 

stående dokument. I stället fanns den med på en av de inledande sidorna i katalogen, men på ett 

sådant sätt att ett blad kunde frigöras och som bara behövde besvaras och postas. 

Enkäten resulterade endast i 53 svar, vilket måste anses som ett ordentligt bakslag i ljuset av det 

antal kataloger som distribuerades (11.000). Respondentema representerar äldre studenter som 

utexaminerats mellan 1979 och 1995. Flertalet av utbildningsområden finns representerade men 

med tyngdpunkt på olika civilingenjörsutbildningar. 

Trots det begränsade antalet svar, återspeglar dessa samma mönster som resultatet av den enkät 

som genomfördes med studerande vid civilingenjörsprogrammen. Äldre studenter framhålls som 

en betydelsefull (23 svar) eller Mycket betydelsefull (22 svar) informationskälla. 

På nästa sida redovisas de frågor som ställdes. 
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Hej 

Jag heter Håkan Perzon och arbetar med forskning om Högskolans information och marknads

föring ti l l målgruppen gymnasister som står inför sitt val av akademisk utbildning. Nedan finns 

en enkät som jag ber dig fylla i . Den utgör en del i min forskning om marknadsföringen av 

Högskolans utbildningsutbud. Syftet med enkäten är att undersöka tidigare studenters syn på hur 

Högskolans bör informera om och marknadsföra sitt utbildningsutbud. Jag ber dig besvara dessa 

frågor eftersom dina synpunkter utgör ett viktigt underlag för utvecklingen av Högskolans in

formation om och marknadsföring av utbildningar. Enkäten returnerar du genom att klippa loss 

sidan och posta. Portot är redan betalt. 

Ditt examensår 19 TJtbildning_ 

Om du blev ombedd att ge gymnasister råd om hur de skall värdera 
olika faktorer inför deras val av utbildningsort - vilken värdering 
skulle du råda dem att göra av faktorerna nedan? 

Mycket stor Stor be- Liten be Ingen be-
betydelse tydelse tydi 

1 2 3 

1 Högskolan/Universitetet ligger nära eller 
på hemorten 

2 Högskolans/Universitetets storlek 

3 Möjligheter att utveckla många nya 
personliga kontakter 

4 Utbildningen är bra 

5 Det finns klassrumsundervisning 

6 Kamrater studerar eller 
tänker studera på utbildningsorten 

7 Kamraters rekommendationer av orten 

8 Det finns ett brett, roligt och aktivt 
studentliv där 

9 Att antagningspoängen sannolikt är LÅG 
vid utbildningsorten 

10 Att antagningspoängen sannolikt är HÖG 
vid utbildningsorten 

11 Intressanta utbildningar och 
specialiseringar 

tydi 
4 

Vet ej 
5 
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Om du blev ombedd att ge gymnasister råd om vilka informationskällor de skall 
använda inför sitt val av Högskole universitetsutbildning - vilken betydelse skulle du 
ange för informationskällorna enligt nedan 

Mycket stor Stor be- Liten be Ingen be-
betydelse tydê  

1 

1 Utbildningskatalog från 
Högskolan i Luleå 

2 VHS:s broschyr "Att studera vid 
universitet och Högskolor 

3 Lärare på deras gymnasium 

4 SYO-konsulenten på deras gymnasiumi 

5 Öppet hus/besöket på Högskolan i Luleå( ) 

6 Studiekamrater i gymnasiet 

7 Föräldrar och syskon 

8 Kamrater som studerar/studerat 
vid Högskolan i Luleå 

9 SACO-mässan 

10 Andra utbildningsmässor(t ex Nolia ) 

11 Artiklar och annonser i massmedia 

12 Text TV 

13 Att de själva tar kontakt med en 
Högskola/Universitet 

14 Högskolans besök på deras gymnasiumi 

15 Utbildningskatalog från någon annan 
utbildningsort än Luleå 

16 Annan informationskälla(ange vilken) 

se tyde. 
3 

se tyde 
4 

se Vet ej 
5 

Högskolan i Luleå 
Att: Håkan 1 

?ar 

Portot är 
betalt 
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Appendix 5 Rekryteringsarbetet vid Luleå tekniska universitet 

Rekryteringsarbetet har traditionellt ombesörjts av informationenheten och centrala studieväg

ledningen. De huvudsakliga aktiviteterna har varit att producera och distribuera utbildnings

katalogen och annat informationsmaterial om våra utbildningar, samt att resa runt till gymnasie

skolor i Norrland för att informera om Luleå tekniska universitets utbud av utbildningar. Van

ligtvis har man vid dessa resor försökt ha med sig aktiva studenter som referensobjekt för Luleå 

som utbildningsort, och i andra hand för de olika utbildningsprogrammen. Ibland har även 

Alumni medverkat som exempel på vilken yrkeskarriär utbildningen kan leda til l . Komplet

terande aktiviteter har varit deltagande i ett antal utbildningsmässor som NOLIAS respektive 

SACO's utbildningsmässor som på senare år kommit att utgöra inledningen av varje rekry

teringsomgång. I övriga Sverige genomförs inte några gymnasiebesök där studievägledare 

medverkar. Däremot tillfrågas universitetets studenter, med ursprung från södra Sverige, om 

deras intresse för att besöka hemgymnasiet. Vilka gymnasier som besöks i södra Sverige är 

således helt beroende av studentemas intresse av att medverka. 

Det finns möjligheter för universitetet att successivt få återkoppling på rekryterings-åtgärderna. I 

mitten av maj tas den så kallade snabbstatistiken fram av Verket för högskoleservice. Ur den kan 

utläsas antalet sökande t i l l högskoleutbildningar i Sverige och antalet första- till tolftehands

sökande ti l l respektive utbildningsprogram vid landets högskolor. I börja av september presen

teras sedan den statistik som är resultatet av antagningen. Under denna procedur har de antagna 

ombetts att ta ställning ti l l de platser de erbjudits. De som ej antagits kan i vissa fall tillfrågas om 

de är intresserade av att kvarstå som reserv. I slutet av denna process registreras de sökande som 

student vid Luleå tekniska universitet, om de accepterat de utbildningsplatser de blivit erbjudna 

under antagningen eller som reserver. Som ett resultat av detta presenteras en statistik där det 

anges antal registrerade och den sist antagnes medelbetyg (antagningspoängen) 

I anslutning till detta genomförs en nybörjarenkät med registrerade (inskrivna studenter) . 

Enkäten har utvecklats av informationsenheten, främst med syfte att få en återkoppling på det 

tidigare rekryteringsarbetet. Utöver detta har frågor ställts om hur studenterna i sin ansökan 

prioriterat det program och den studieort de skrivits in på och eventuella faktorer som påverkat 

deras val. I en analys33, som redovisas senare, framkom det bl a att endast ca 55-60 % av de 

studenter som registrerades hösten 1995 hade fatt påbörja den utbildning och vid den ort de gett 

den högsta prioriteten i sina ansökningar om utbildning. 

Rekryteringsprojektets start: Under hösten 1994 startades ett rekryteringsprojekt vid Luleå 

tekniska universitet. Anledningarna var huvudsakligen två. Dels hade det skett en dramatisk 

Resultatet har framkommit efter en analys av den nybörjarenkät som genomfördes i samband med inskrivningen ht 
1995. 
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minskning av antalet sökande ti l l framför allt civilingenjörsutbildningens maskinprogram, men 

även andra utbildningar hade under de två föregående åren känt av en minskning av antalet 

sökande, framför allt förstahandssökande. Den andra anledningen var en översyn av organisa

tionen som ledde till en beskrivning av verksamheten som ett antal processer. Dessa delades upp 

i fyra huvudprocesser (grundutbildning, forskarutbildning, forskning och konstnärligt utveck

lingsarbete samt kunskapsdelning med omvärlden) och 6 stödprocesser (studentrekrytering, 

marknadsföring, administration och service, personalrekrytering och kompetensutveckling, 

omvärldsbevakning och finansiering). 

Organisationsöversynens omedelbara praktiska följder för studentrekryteringen var bl a att varje 

institution skulle utse en rekryteringsansvarig, Dessa personer skulle medverka tillsammans med 

personal från informationsenheten och centrala studievägledningen i det som kallades rekryte

ringsprojektet. Det mål som formulerades för projektet var "Fyllda platser ht 96 med nöjda och 

duktiga studenter" Strategin för att nå det målet sammanfattades då som att: 

• Marknadsföra framgångsfaktorer till antagningen ht 95 

• Specialsatsning på basår och för överbryggnadsår 

• Genomföra marknadsanalyser(ungdomars attityder, den geografiska marknaden, 

rekryteringspotentialen, vår produkt, konkurrenterna) 

• Skapa ett väl fungerande internt nätverk 

• Genomföra talangjakt(studenter, föreläsare, alumni), mottagaranpassad 

information(populärvetenskap på gymnasieresor, öppet-husdemonstrationer, företags- och 

alumnimedverkan. 

Arbetet i rekryteringsgruppen organiserades som i figur 53.: 

Figur 53 Rekryteringsprojektets organisation hösten 1995 

Alla involverade i rekryteringsprojektet samlades ca 2 gånger per tre månader för att utbyta 

erfarenheter inför det rekryteringsarbete som påbörjats med sikte på antagningen ht 1995, men 

framför allt inför antagningen ht 1996. 

Irrformationsenheten 

Rekryteringsansvariga 
från Institutionerna 

Projektgrupp 

Studievägledare och 
handläggare 

Hösten 1995 förändrades organisationen av rekryteringsprojektet. Projektgruppen ombildades till 

en styrgrupp som också förfogade över budget avsedd att utnyttjas för rekryteringsfrämjande åt

gärder. För rekryteringsprojektet som helhet angavs fyra problemområden att arbeta med inom 
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projektet. Dessa områden definierades ur informationsenhetens syn på rekryteringsprocessen 

(figur 54). De medverkande i rekryteringsprojektet indelades i fyra delgrupper med olika 

deluppgifter. Gruppernas arbete skulle rapporteras till styrgruppen som består av prorektor, 

chefen för utbildnings- och forskningsbyrån, chefen för informationsenheten samt delgruppernas 

gruppledare 

Figur 54 Informationsenhetens syn på rekryteringsprocessen hösten 1995 

För de fyra delgrupperna formulerades följande uppgifter, och som kopplas ti l l informations

enhetens syn på rekryteringsprocessen enligt figur 54 ovan. 

• Marknadsanalys: Gruppen formulerade uppgiften att kartlägga konkurrenter t i l l Luleå 

tekniska universitet. 

• Marknadsföringskanaler: tog sig an att analysera processen som leder fram ti l l ett färdigt, 

skriftligt informationmaterial(utbildningskatalogen), fram för allt med avseende på "vem gör 

vad", när skall beslut vara fattade/aktiviteter slutförda? 

• Externa kontakter: Denna grupps inriktning präglades av en uppfattning om betydelsen av att 

vidmakthålla goda relationer med Alumni. 

• Utbildning: Denna grupps arbete inriktades mot att titta på återkopplingen från "studentens 

val" t i l l hur innehållet i universitetets utbildningar påverkas. 
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Social omgivning/Bakgrund 
Trender, Status 
Andra altemaliv(urbi!dning, arbete, 

Marknadsanalys 

Externa kontakter 

Marknadsföringskanaler 

[Utbildning 

Figur 55 Delgruppernas deluppgifter i rekryteringsprojektet 



Bilaga 1: Jämförelse av totalt antal sökande respektive antal behöriga sökande för respektive utbildningsprogram 

Alla sökande l:a handssökande 

SH-Program Snabbstatistik 
VHS maj 1996 
Antal sökande 

Behönga sökande Andel behöriga 
sökande 

Snabbstatistik 
VHS maj 1996 
Antal sökande 

Behöriga l:a hands 
sökande 

Andel behöriga 1 :a 
hands sökande 

Beteende vetensk 1598 1159 73% 216 145 67% 
Sociologi 608 446 73% 62 38 61% 
Ekonom 1180 857 73% 130 89 68% 
Internationell 
Ekonom 

695 504 73% 64 45 70% 

Ekonom Skellefteå 306 224 73% 28 22 77% 
NEK 284 201 71% 14 9 64% 
Rättsvetenskap 693 497 72% 45 29 64% 
Statsvetenskap 440 322 73% 19 15 79% 
Informalik o 
Systemvetenskap 

682 511 75% 70 52 74% 

Systemvetenskap 1318 952 72% 262 178 68% 
Totalt 91" 622 68% 
Civlng Civlng Civlng Civlng Civlng Civlng Civlng 
Data 967 705 73% 108 66 61% 
EEIGM 125 102 82% 35 27 77% 
Elektro 541 408 75% 45 31 69% 
Ind Arbetsmiljö 291 226 78% 38 34 89% 
Ind Ekonomi 661 521 79% 73 56 77% 
Ind Kemi 233 180 77% 25 18 72% 
Maskin 764 561 73% 85 51 60% 
Samhälls-bygg 448 352 79% 72 52 72% 
Teknisk Fysik 459 348 76% 28 16 57% 
Väg o Vatten 493 359 73% 50 29 58% 
Öppen Ingång 
NTSVUX 

987 780 79% 178 132 74% Öppen Ingång 
NTSVUX 151 82 54% 68 35 51% 
Totalt Civlng 805 547 68% 
Basår Basår Basår Basår Basår Basår Basår 
Datateknisk ingång 
tjej 

239 118 49% 65 36 55% 

TB 461 259 56% 116 57 49% 
NB 278 153 55% 47 27 57% 
Totalt Basar 228 120 53% 
Pedagog Pedagog Pedagog Pedagog Pedagog Pedagog Pedagog 
Fritids-pedagog 850 472 55% 165 74 45% 
Förskol-lärare 798 398 50% 118 53 45% 
Gmnd 1-7 Ma/No 141 91 65% 24 18 75% 
Grund 1-7 Sv/So 958 602 63% 230 138 60% 
Grund 4-9 Ma/No 
NTSVUX 

173 123 71% 23 19 83% Grund 4-9 Ma/No 
NTSVUX 68 36 53% 40 22 55% 
Grund 4-9 Sv/Fr 63 29 43% 8 4 50% 
Totalt Pedagog 608 328 54% 
Ingenjör Ingenjör Ingenjör ingenjör Ingenjör Ingenjör Ingenjör 
Bygg 112 68 61% 14 5 36% 
NTSVUX 27 15 56% 1 1 100% 
Elekor Skellefteå 84 52 62% 10 3 33% 
NTSVUX 17 7 41% 5 1 20% 
Elkraft Ske 66 35 53% 9 5 56% 
Data Luleå 414 279 67% 38 27 71% 
NTSVUX 77 40 52% 14 8 .57% 

Data Skellefteå 119 71 60% 28 14 50% 
NTSVUX 28 10 36% 7 4 57% 
GIS Kiruna 151 99 66% 25 11 44% 
NTSVUX 30 16 53% / / 5 45% 
Maskin,energi/Pro 
d 

178 118 66% 17 8 47% 

NTSVUX 44 24 55% 6 4 67% 
Maskin Kvalitet 59 36 61% 9 6 67% 
NTSVUX 19 8 42% 5 1 20% 
Totalt Ingenjör 199 103 52% 
Alla utb. områden 2745 1719 63% 
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Bilaga 2: Rekryteringsavstånd (Geografisk avstånd mellan sökandes hemort och Luleå centrum, mättmed 
avståndstabell, Bra Böckers bilatias, Lantmäteriet KartCentrum, Stockholm 1996  

Postnummergrupper Beskrivning av geografiska områden Rekryteringsavstånd 
(km) 

1 97*** Luleå c-ort 5 
2 94, 95, 961 Fyrkanten, Torneådalen 50 
3 96, (ej 961), 98 Pajala, Gällivare, Kiruna, Jokkmokk 250 
4 92, 93 Skellefteå, Arvidsjaur ,Norra 

Västerbotten, ej Umeå 
134 

5 91 *** Södra Västerbotten, ej Umeå 279 
6 90*** Umeå, Robertsfors 269 
7 g9*** Örnsköldsvik 377 
8 88*** Sollefteå med omgivning 472 
9 g7*** Härnösand med omgivning 488 
10 86*** Sundsvalls omgivningar 552 
11 85*** Sundsvall c-ort 542 
12 g4*** Härjedalen 700 
13 g3*** Jämtland inkl Östersund 582 
14 g2*** Hälsingland(Söderhamn) 673 
15 g j * * * Övriga Gästrikland(Sandviken) 767 
16 80*** Gävle c-ort 750 
17 79*** Falun, Leksand 837 
18 7g*** Västra dalarna, Borlänge 855 
19 77*** Södra Dalarna, Avesta 843 
20 76*** Arlanda- Norrtälje 910 
21 75*** Uppsala c-ort 849 
22 74*** Uppsalas omgivningar 829 
23 73*** Köping, Fagersta 869 
24 72*** Västerås c-ort 889 
25 71 *** Norr Örebro 928 
26 70*** Örebro c-ort 978 
27 69*** Norr om Vättern 1028 
28 68*** Norra Värmland 999 
29 67*** Västra Värmland 1136 
30 65, 66*** Vänerns "nord-västkust", Karlstad c-ort 1066 
31 13,14,15,16,17,18, 

19*** 
Stor Stockholm 918 

32 63, 64*** Eskilstunas omgivningar, Eskilstuna c-ort 934 
33 62*** Gotland (200 km söder Sthm) 1118 
34 60, 61*** Norrköpings omgivningar,. Norrköping c-o 1034 
35 58, 59*** Linköpings omgivningar, Linköping c-ort 1072 
36 57*** Gränna - Orskarshamn, öster Vättern 1206 
37 55, 56*** Jönköpings omgivningar, Jönköping c-ort 1178 
38 54*** Mellan Vänern 0 Vättern (Skövde 1123) 1123 
39 53*** Vara, Skara 1141 
40 52*** Härrljunga, Falköping (50 km NO Borås) 1189 
41 50, 51*** Borås omgivningar, Borås c-ort 1239 
42 41 42*** Göteborg c-ort 1262 
43 44*** 40 km NO Göteborg (Alingsås) 1222 
44 45 ,46, 47*** 100 km N Göteborg, väster Vänern 1162 
45 30, 31*** Halmstad c-ort, Halmstads omgivningar 1336 
46 43*** 40 km S Göteborg(Kungsbacka/Varberg) 1302 
47 33*** Gislaved, Värnamo, Gnosjö 1248 
48 34,35,36*** Växjö c-ort, Växjös omgivningar 1297 
49 37*** Blekinge(Karlskrona/Ronneby) 1373 
50 38,39*** Kalmar c-ort, Kalmars omgivningar 1278 
51 20-27*** Sydvästra Skåne(Lund 1443 
52 28-29*** Nordöstra Skåne(Kristianstad)) 1395 



Avstånd mellan sökta utbildningsorter och Luleå centrum, mätt med avståndstabell, 
Bra Böckers bilatlas, Lantmäteriet KartCentrum, Stockholm 1996 

Utbildningsorter, Avstånd från Luleå i 
km (vägsträcka) 

1 = Luleå 5 
2 = Umeå 269 
3 = Mitt(Sundsvall) 542 
4 = Gävle 750 
5 = Dalarna (Borlänge/Falun) 846 
6 = Uppsala 849 
7 = Handels Stockholm 918 
8 = KTH 919 
9 = Stockholms Universitet 920 
10 = Södertöm 921 
11= Lärarhögskolan Stockholm 922 
12 = Mälardalen(Västerås/Eskilstuna) 912 
13 = SLU 923 
14 = GIH 924 
15 = Karlstad 1066 
16 = Örebro 978 
17 = Linköping 1072 
18 = Chalmers 1262 
19 = Göteborgs Universitet 1263 
20 = Jönköping 1178 
21 = Växjö 1297 
22 = Kalmar 1278 
23 = Halmstad 1336 
24 = Skövde 1123 
25 = Trollhättan/Uddevalla(1221) 1221 
26 = Borås 1239 
27 = Gotland(200 km söder Stockholm) 1120 
28 = Karlskrona(1364)/Ronneby(1382) 1373 
29 = Kristianstad 1395 
30 = Lund 1443 
31= Karolinska 925 
32 = Konstfack 926 
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Bilaga 3. 2:a - 3:e handssökande respektive antagna sökande till Luleå tekniska universitet 
fördelade efter rekryteringsavstånd 

800 

700 

600 - f 

500 

400 

300 i 

200 

100 

o 

] 2:a handssökande - totalt 
1631 

I Antagna 2:a 
handssökande - totalt 202 -

1E 

300km 

100k 

1500 
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Antal 2:a handssökande (totalt 1.631) respektive antagna 2:a handssökande (totalt 202) fördelade efter 
avstånd mellan sökandes hemort och utbildningsorten Luleå I det infällda diagrammet har en logaritmisk 
skala använts för att synliggöra mönstret för de mer avlägsna sökande 

Antal 3:a handssökande (totalt 1.456) respektive antagna 3:a handssökande (totalt 141) fördelade efter 
avstånd mellan sökandes hemort och utbildningsorten Luleå. I det infällda diagrammet har en logaritmisk 
skala använts för att synliggöra mönstret för de mer avlägsna sökande 
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Bilaga 4: Fördelningar av antalet sökande till olika utbildningsområden med avseende på avstånd mellan 
Luleå och sökandes hemort. För varje utbildningsområde presenteras fördelningarna för l:a, 2:a och 3:e 

Civilingenjörer 

l:a hands val 
547 sökande 

I • I _ il I. . —1 L. 
500 1000 1500 

Avstånd mellan hemort och Luleå 

Ingenjörer 
300 

l;a hands val 
102 sökande 

L 
500 1000 1500 

Avstånd melten hemort och Luteå 

Pedagoger 

1 :a hands val 
328 sökande 

500 1000 1500 
Avstånd mellan hemort och Luleå 

SH-Program 
^ 300 , 

l:a hands val 
561 sökande 

• i , . . . 
500 1000 1500 

Avstånd melbn hemort och Luteå 

Basår 

l:a hands val 
120 sökande 

500 1000 1500 
Avstånd mellan hemort och Luleå 

2:a handsval 
561 sökande 

I k i ni i.i J _ i . - i . . i . . 

500 1000 1500 
Avstånd mellan hemort och Luleå 

2:a handsval 
116 sökande 

0 500 1000 1500 
Avstånd mellan hemort och Luleå 

2:a handsval 
230 sökande 

l L 
500 1000 1500 

Avstånd mellan hemort och Luleå 

2:a handsval 
623 sökande 

500 1000 1500 
Avstånd mellan hemort och Luteå 

2:a handsval 
77 sökande 

600 1000 1500 
Avstånd mellan hemort och Luleå 

3:e handsval 
545 sökande 

0 500 1000 1500 
Avstånd mellan hemort och Luleå 

3:e handsval 
115 sökande 

L . 
"0 500 1000 1500 

Avstånd mellan hemort och Luleå 

3:e handsval 
193 sökande 

500 1000 1500 
Avstånd mellan hemort och Luleå 

3 :e handsval 
518 sökande 

j I j .i i . j l i-i-» !!• 
500 1000 1500 

Avstånd mellan hemort och Luleå 

3:e hands val 
59 sökande 

500 1000 1500 
Avstånd mellan hemort och Luleå 
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Bilaga 5 1( ̂ Regressionsanalys (a) 2:a, (b) 3:e, (c) 4-5:e samt (d) 6-12:e handssökande till 
Luleå tekniska universitet, avseende samband mellan betygsnivå och rekryteringsavstånd 

Ans2B1Lu Ans3B1Lu 
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Bilaga 6 Regressionsanalys av sökande till Luleå tekniska universitet, avseende sökandes betyg och 
rekryteringsavstånd, uppdelat på utbildningsområden; (1) SH-program, (2) civilingenjör, (3) basår, (4) 
pedagog, (S) ingenjör, för grupperna 2:a, 3:e, 4-5:e samt 6-12:e handssökande. Konfidensgrad 0,90 



(1) SH-program (2) civilingenjör (3)basår 

I I OJ 
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16 
Högskola 
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(4) pedagog (5) ingenjör 

16 
Högskola 

16 
Högskola 
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32 16 
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Bilaga 7: Box-Plot av antagnas betygsnivå (y-

axeln 3-årigt gymnasiebetyg - strecket i 

Boxen anger median) till respektive högskola 

(x-axeln vars värden representerar respektive 

högskola enligt nedan) 

1 = Luleå 6 = Uppsala 11= Lärarhög Stockholm 16 = Örebro 21= Växjö 27 = Godand 
2 = Umeå 7 = Handels Stockh. 12 = Mälardalen 17 = Linköping 22 = Kalmar 28 = Karlskrona/Ronneby 
3 = Mitthögskolan 8 = KTH 13 = SLU 18 = Chalmers 23 = Halmstad 29 = Kristianstad 
4 = Gävle 9 = Stockholms Universitet 14 = GIH 19 = Göteborgs Univ. 24 = Skövde 30 = Lund 
5 = Dalarna 10 = Södertörn 15 = Karlstad 20 = Jönköping 25 = Trollhättan/Uddevalla 31 = Karolinska 

26 = Borås 32 = Konstfack 

Bilaga 7 1(1) 
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HÖGSKOLAN I LULEÅ 
Informationssekretariatet 

Välkommen till Högskolan i Luleå! 

Bilaga 8: Nybörjarenkät för civilingenjörsprogrammen 

ENKÄT 1 
Augusti 1995 

Vi (informationssekretariatet på Högskolan) arbetar bl a med utbildningsinformation. I samband med att du nu börjar på 
Högskolan vill vi ställa några frågor angående ditt studieval. 

Vi hoppas att du besvarar våra frågor eftersom det är viktigt för vår fortsatta information om våra utbildningar. Enkäten kommer 
att behandlas helt anonymt.  

1. Utbildning 

• Datateknik 
1 

• Elektroteknik 
2 

• Industriell kemi 

• Industriell arbetsmiljö 
4 

* Industriell ekonomi 
5 

9 

10 

11 

Maskinteknik 

Samhällsbyggnadsteknik 

Teknisk fysik 

Väg- och vattenbyggnadsteknik 

Öppen ingång 

Internationell civilingenjörsutbildning, EEIGM 

2. Kön 

Kvinna 
1 

Man 
2 

3. Ålder 

•18-20 år 
1 

»21-25 år »26-30 år •31-35 år 
4 

»36-40 år »41-år 

4. Tidigare högsta gymnasial utbildning: 

*N *T3 *T4 SS (via tekn basår) 
1 2 3 4 

Gymnasieskola: Ort:. 
Hemort (om annan än gymnasieort).. 

*E (via tekniskt basår) 
5 

•Gy-linje+komvux 
6 

•Annan 
7 

..Län:, 

5. Antal år mellan gymnasiestudierna och början på nuvarande utbildning 

•Direkt - 1 år *2 år - 3 år *4 år *5 år *>5 år 
1 2 3 4 5 6 7 

6. Vilket val är utbildningsprogrammet du nu ska börja läs 

• 2:a handsval • l:a hands val 
1 

• 3:e-5:e handsval • 6:e - ....handsval 
3 4 

7. Om du har sökt utbildningen på andra orter, hur har du då prioriterat Luleå som studieort? 

• liahand • 2:ahand •3:e-5:ehand • 6:e - - •utbildningen 
1 5 finns bara 

i Luleå 
8.Var utbildningen eller orten Luleå viktigast vid ditt studieval? 
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OBS! FRÅGA 9 BESVARAS ENDAST AV STUDENTER SOM KOMMER FRÅN NORRLAND 
9. En studievägledare och en student besöker varje år de flesta gymnasieskolor i Norrlandslänen för att informera om 

utbildningarna vid Högskolan i Luleå. Har du deltagit i någon sådan information? 1 
2 

Ja Nej 
OBS! OM DU SVARAT JA PÅ FRÅGA 9 
10. Hur stor betydelse har besöket haft för ditt val av högskoleutbildning? 

1 2 3 4 
Mycket stor Rätt stor Liten Ingen 
betydelse betydelse betydelse betydelse 

o 0 • 9 

OBS! FRÅGA 11 BESVARAS ENDAST AV STUDENTER SOM KOMMER FRÅN NORRBOTTEN OCH 
VÄSTERBOTTENS LÄN 
11. Har du deltagit i Öppet Hus eller vid något studiebesök på Högskolan i Luleå? 

i 2 
Ja Nej 

OBS! OM DU SVARAT JA PÅ FRÅGA 11 
12. Hur stor betydelse har besöket haft för ditt val av högskoleutbildning? 

1 2 3 4 
Mycket stor Rätt stor Liten Ingen 
betydelse betydelse betydelse betydelse 

13. Markera betydelsen av följande påståenden för ditt val av Högskolan i Luleå. 
1 2 3 4 
Mycket stor Rätt stor Liten Ingen 
betydelse betydelse betydelse betydelse 

Skolan ligger nära eller på hemorten • • • 0 

Om det har haft betydelse, markera orsaken 
a, av ekonomiska skäl 
b, av familjeskäl 

Lagom stor högskola med möjligheter till o s • • 
personliga kontakter 

Utbildningenen är bra här 0 0 • • 
Klassrumsundervisning • m • 0 

Jag har kamrater som studerar eller 

tänker studera på Högskolan i Luleå • • • • 
Studenüivet är roligt här o 0 • • 
Det finns ett brett och 

aktivt idrottsliv här • • • 
Antagningspoäng o • o • 

Intressanta utbildningar och specialiseringar • • • 0 

Annat, skriv vad 



14. Vilken typ av information hade du önskat att få om Högskolan i Luleå och hur viktig är den? 
Viktig Mindre Ointressant Vet ej 

viktig att veta 
1 2 3 4 

Vilka utbildningar som finns och • • • • 
deras innehåll 

Hur undervisningen går till • • • • 

Avslutningar/specialiseringar • • • • 
inom resp utbildningar 

Hur man klarar studierna • • • • 

Arbetsmarknad för civil- • • • • 
ingenjörer 

Bostadssituationen • • • • 

Studentlivet • • • • 

Studiemedel • • • • 

Luleå i allmänhet • • • • 

Antagningskrav • • • • 

Annat 

15. Vid vilken tidpunkt visste du att du ville studera på just den utbildning du ska börja? 
1 2 3 4 5 

Före Under första Under andra Under tredje Under fjärde 
gymnasietiden året i gymnasiet året i gymnasiet året i gymnasiet året på gymnasiet 

• • • • • 
6 7 

Efter gymnasietiden Vet ej Under annan tidpunkt. 
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16. Markera om du har kommit i kontakt med följande informationskällor och hur stor betydelse de har haft för ditt val i 
högskoleutbildning? 

Mycket stor Rätt stor Liten Ingen Ej tagit del 
betydelse betydelse betydelse betydelse av 
1 2 3 4 5 

1 Broschyr från Högskolan i Luleå • 

2 VHS:s broschyr "Att studera vid 
universitet och högskolor" • 

3 Syokonsulent på gymnasiet • 

4 Lärare på gymnasiet • 

5 Arbetsförmedlingen • 

6 Öppet Husfoesök på Högskolan i Luleå • 

7 Information på gymnasieskolan 
av Högskolans studievägledare/lärare • 

8 Information på gymnasieskolan 
av student/er från Högskolan i Luleå • 

9 Studiekamrater i gymnasiet • 

10 Föräldrar och syskon • 

11 Kamrater som studerar/studerat 
vid Högskolan • 

12 SACO-mässan i Sollentuna • 

13 Övriga mässor (t ex för värnpliktiga) • 

14 Massmedia (artiklar, annonser) • 

15 Text TV • 

16 Vykort om utbildningen Industriell 
arbetsmiljö • 

17 Egen kontakt med Högskolan • 

18 Annan informationskälla 

17. Från vilken av ovanstående (fråga 16) informationskällor 

1 Fick du först kännedom om utbildmngen 

2 Fick du avgörande information om utbildningen inför valet 

ange alternativ nr. 

ange alternativ nr 
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HÖGSKOLAN I LULEÅ 
Informationssekretariatet 1995-08-03 
Birgitta Ågren 

Till alla 
phösare 

Hej! 

Informationssekretariatet arbetar bl a med utbildningsinformation mot blivande studenter. 
Varje år gör vi en enkätundersökning bland våra nybörjare där vi ställer frågor angående deras studieval. 
Resultaten är viktiga för vårt fortsatta informationsarbete. 

Enkäten delas ut i samband med registreringen och svarsfrekvensen brukar vara mycket hög. Vi är 
tacksamma för din hjälp med att dela ut och samla in enkäterna. 

Din uppgift är: 
- att hämta enkäterna på informationssekretariatet i Centrumhuset 
- att vid lämpligt tillfälle under registreringsdagen låta studenterna i "din" klass besvara frågorna och 
därefter samla in enkäterna 

- att se till att ev reserver besvarar enkäten vid ett senare tillfälle 

Besvarade enkäter återlämnas till info. 

TACK FÖR HJÄLPEN! 

Hälsningar 
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Bilaga 9 l(l)Regressionsanalys (a) 2:a, (b) 3:e, (c) 4-5:e samt (d) 6-12:e handssökande till Luleå 
tekniska universitet, avseende samband mellan betygsnivå och rekryteringsavstånd 
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Bilaga 10 Regressionsanalys av sökande till Luleå tekniska universitet, avseende sökandes betyg och 
rekryteringsavstånd, uppdelat på utbildningsområden; (1) SH-program, (2) civilingenjör, (3) basår, 
(4) pedagog, (5) ingenjör, för grupperna 2:a, 3:e, 4-5:e samt 6-12:e handssökande. Konfidensgrad 0,90 

1 2 3 1 2 3 

3:e handssökande Luleå tekniska universitet 
4 5 

6-12:e handssökande Luleå tekniska universitet 
4 5 



Bilaga 11 
Sambandet mellan två avstånd: Rekryteringsavståndet (Luleå O sökandes hemort) och Luleå o 
sökt utbildningsort, för olika prioritet (1-12) av sökta utbildningsalternativ. 
Analysen baseras på sökande till svenska högskolor och som angett minst ett utbildningsalternativ 
vid Luleå tekniska universitet. Diagrammen uppvisar en successivt avtagande samvariation mellan 
rekryteringsavstånd och avståndet mellan sökandes hemort och sökt utbildningsort, vid fallande 
prioritering av utbildningsalternativ 
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Avstånd (km) 
Luleå <-> sökandes Hemort 
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