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1. Sammanfattning 
 
Studentavdelningen har enligt Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 
avseende år 2009-2012, genomfört en kartläggning av studentpopulationen vid lärosätet baserat 
på variablerna; föräldrarnas utbildningsnivå, födelseregioner samt gymnasiebakgrund. 
Underlaget som baseras på läsåren 03/04-08/09 har tillhandahållits av Statistiska centralbyrån, 
SCB.   
 
Vad gäller föräldrarnas utbildningsnivå visar kartläggningen att universitetet har i jämförelse 
med dess primära upptagningsområde, Stockholms län, en påtaglig underrepresentation av 
studenter som har föräldrar med en förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå. 
Underlaget visar att lägst andel studenter med föräldrar som har förgymnasial utbildningsnivå 
finns vid juridiska fakulteten och humanistiska fakulteten. Humanistiska fakulteten har högst 
andel studenter vars föräldrar har eftergymnasial bakgrund (utbildning). Bland institutionerna 
inom fakulteten utmärker sig Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria.  
 
Gällande studenternas födelseregioner visar underlaget att grupperna Norden utom Sverige samt 
gruppen EU271 utom Norden har sjunkit avsevärt från läsåret 03/04 till år 08/09. Den asiatiska 
gruppen, som för övrigt är den största gruppen med utländsk bakgrund vid Stockholms 
universitet har däremot ökat markant i andel vid lärosätet. En annan slutsats är att kvinnor inom 
samtliga grupper är representerade i högre grad än männen vid lärosätet, förutom inom den 
afrikanska - och den asiatiska gruppen, där männen finns representerade i högre grad än 
kvinnor.  
 
Kartläggningen gällande studenternas gymnasiebakgrund visar att Stockholms kommun 
(Stockholms stad), som följs av Nacka kommun, har den högsta representationen vid lärosätet. 
Underlaget kan i sig inte visa huruvida det råder en över- eller underrepresentation av länets 
kommuner vid Stockholms universitet. Däremot visar statistiken på den i somliga fall, ojämna 
fördelning som finns av kommunens representation inom de olika fakulteterna. Exempelvis 
visar Danderyds kommun på den största representationen vid den juridiska fakulteten efter 
Stockholms stad. Kommunens representation vid lärarutbildningar är däremot betydligt lägre.  
 
 
Rapporten inklusive bilagorna finns publicerat på www.su.se/foralla  

                                                 
1 I EU27 ingår följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, 
Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Tjeckoslovakien, Tyskland, Ungern, Österrike. 
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2. Inledning  
Vid Stockholms universitet finns en handlingsplan för breddad rekrytering för perioden 2009-
2012. En kartläggning har genomförts av studentpopulationen vid Stockholms universitet, via 
statistiskt underlag från Statistiska centralbyrån (SCB). I följande rapport presenteras resultatet 
av denna kartläggning som baseras på variablerna; föräldrarnas utbildningsnivå, födelseregioner 
samt gymnasiebakgrund.  
 
Högskoleverket betonar i rapporten Uppföljning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering 
(Rapport 2009:18 R) vikten av uppsökande verksamhet, vilket innebär att högskolan ”verkar 
aktivt för att attrahera grupper som är underrepresenterade i högre utbildning”.2 För att 
möjliggöra ett väl grundat och därmed effektivt arbete med breddad rekrytering, har 
Stockholms universitet således utfört en kartläggning för detta syfte. 
 

2.1. Breddad rekrytering  
År 2001 trädde högskolelagen 1 kap. 5 § 2001:1263 ikraft som bland annat lyder Högskolorna 
skall /…/ aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan3. Införandet av denna lag följdes 
av att år 2002 blev lärosätena ålagda att ta fram handlingsplaner för hur man med mätbara mål 
planerade att arbeta med frågan.  
 
I propositionen ”Den öppna högskolan” (Prop. 2001/02:15) beskrivs breddad rekrytering ”som 
en ökad rekrytering av socialt och etniskt underrepresenterade grupper vid högskolan”4 och det 
är denna definition som Högskoleverket utgår ifrån i sina studier/rapporter. Social bakgrund 
utgår ifrån föräldrarnas utbildningsnivå och utländsk bakgrund, avser personer som är 
utrikesfödda alternativt har två utrikesfödda föräldrar. Adoptivbarn och inresande studenter 
räknas dock inte till denna kategori.5 
 
Det bör påpekas att breddad rekrytering kan i somliga fall blandas ihop med aktiviteter som 
främjar den kvantitativa ökningen av studenter. Arbetet med breddad rekrytering handlar 
snarare om att arbeta med kvalitativa aspekter som avser studentpopulationen vid lärosätet.6 
 

2.2 Breddad rekrytering vid Stockholms universitet 
Universitetet ska arbeta för goda kontakter med ungdomsskolan för att bidra till kvaliteten i 
skolundervisningen och breddad rekrytering till högskolan.7 

 
Handlingsplanen för breddad rekrytering syftar till att genom mätbara mål stimulera en aktiv 
samverkan både centralt och på institutionsnivå med riktad verksamhet mot högstadie- och 
gymnasieskolor och andra utbildningsinstanser såsom SFI för att öka övergången till högre 
studier. Exempel på aktiviteter som finns i planen för att uppnå detta mål är studiebesök och 
mentorskap. Vidare genomförs insatser som stödjer studenternas möjligheter att klara sina 
studier samt åtgärder för att öka studenternas anställningsbarhet. Med detta som grund 
utvecklas mentorsprogram för förstaårsstudenter samt stöd i studieteknik via Studie - och 
språkverkstaden på Studentavdelningen. 

                                                 
2 Högskoleverket, Rapport 2009:18 R, sid. 6 
3 HL 1:5; SFS 2001:1263. 
4 Ibid, sid. 5. 
5 Ibid, sid 9 
6 Ibid, sid 5. 
7 Stockholms universitets långsiktiga plan 2011-2015, sid. 3-4. 
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3. Population och urval 
Målgruppen, det vill säga de individer som kartläggningen i denna rapport baseras på utgörs av 
registrerade nybörjare vid Stockholms universitet och Lärarhögskolan i Stockholm, mellan 
läsåren 2003/2004 – 2008/2009. Individerna kan dock ha studerat vid något annat universitet 
eller högskola före studier vid Stockholms universitet. Populationen är fördelad på kön och 
institution som kodats utifrån program och kurser. En individ redovisas på samtliga institutioner 
där personen har minst en registrering. Celler i tabeller med färre än tre personer har ersatts med 
0 (noll) innan procentberäkningen.  
 
Underlaget baseras vidare på de nybörjare som har ett fullständigt svenskt personnummer, 
oavsett medborgarskap. Därmed kan även internationella studenter, t ex. free-movers och 
mastersstudenter ingå i underlaget, förutsatt att de har svenskt personnummer.  

4. Variabler 
De tre tabeller som rapporten baseras på grundas på statistiskt underlag kring följande variabler:  
 
Föräldrarnas utbildningsnivå 
Underlaget grundas på nybörjare under 35 år med tre olika nivåer på redovisningsgrupperna: 
förgymnasial utbildning, gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning. Endast 
föräldrarnas högsta utbildningsnivå redovisas, d.v.s. i de fall där föräldrarna har olika 
utbildningsnivåer, baseras det statistiska underlaget på föräldern med den högsta 
utbildningsnivån.8 
 
Födelseregion  
Nybörjare under 65 år inkluderas i tabellen. Individer med utländsk bakgrund (d.v.s. personer 
födda utomlands eller personer födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar) fördelas på 
födelseregion i utlandet. Vidare räknas adopterad med minst en inrikes född adoptivförälder till 
svensk bakgrund. Redovisningsgrupperna är fördelade på följande födelseregioner9:  
o Norden utom Sverige 
o EU27 utom Norden 
o Europa utom EU27 och Norden 
o Afrika 
o Nordamerika 
o Sydamerika 
o Asien 
o Oceanien 
o Sovjetunionen och okänt/statslös 
 
Gymnasiebakgrund  
Tabell tre baseras på övergång från aktuell gymnasieskola. Redovisningen sker per kommun i 
Stockholms län och per län för övriga. Län och kommun redovisas i nuvarande regional 
indelning. Vidare är det de med fullständiga personnummer som har kontrollerats mot 
Skolverkets elevregister. 

                                                 
8 Utbildningskategorierna är enligt SUN 2000, ”Svenskutbildningsnomenklatur, SUN är en standard för 
klassificering av enskilda utbildningar samtidigt som den utgör ett system för aggregering av utbildningar till större 
grupper. SUN används i centrala register för officiell statistik, t.ex. i SCBs register över befolkningens utbildning, 
SCB.” www.scb.se   
9 En förteckning över vilka länder som hör till vilken region finns i bilaga 4. 
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5. Kodning av institutioner 
Samtliga institutioner har kodats med hjälp av program eller kurser enligt excelfiler. Personens 
samtliga registreringar under nybörjarläsåret har kodats med institutionskoder. I och med lågt 
antal registrerade nybörjarstudenter vid somliga institutioner, har dessa placerats under följande 
sektioner alt. utbildningsområden:  
 
Kod 21 - Biologiska sektionen 
Institutionen för biologisk grundutbildning 
 
Kod 27 - Sektionen för miljö- och geovetenskaper 
Institutionen för geologi och geokemi 
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 
Institutionen för tillämpad miljövetenskap 
 
Kod 30 - Kemiska sektionen 
Institutionen för analytiska kemi 
Institutionen för biokemi och biofysik 
Institutionen för neurokemi 
Institutionen för material - och miljökemi 
Institutionen för organisk kemi 
 
Kod 35- Matematisk-fysiska sektionen 
Institutionen för astronomi 
Fysikum 
Matematiska institutionen 
Medicinsk strålningsfysik 
Meteorologiska institutionen 
Numerisk analys och datologi 
 
Kod 77 - Övriga lärarutbildningar  
Grundskollärarutbildning 1-7 
Grundskollärarutbildning 4-9 
Lärarutbildning, yrkesexamen 120 p 
Lärarprogrammet 140-220 p 
Lärarprogrammet 210-330 hp 
Lärarprogrammet 90-330 hp 
Kompletterade pedagogisk lärarutbildning 
Gymnasielärarutbildning 
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6. Föräldrarnas utbildningsnivå 

6.1 Studenternas sociala bakgrund  
Andelen studenter som har föräldrar med eftergymnasial utbildningsnivå var 58% vid 
Stockholms universitet läsåret 08/09.10 Lärosätet har således i jämförelse med det primära 
upptagningsområdet Stockholms län (se tabell 1) en överrepresentation av studenter som har  
föräldrar med eftergymnasial utbildningsnivå, då andelen uppgick till 42,3% år 2009.11  
 
I tabell 2 finns andelen nybörjare vid Stockholms universitet och Lärarhögskolan i Stockholm 
mellan åren 03/04-08/09. Tabellen presenterar den genomsnittliga andelen nybörjare och 
föräldrarnas högsta utbildningsnivå, under läsåren 03/04-08/09.12 Resultatet visar att 5,3% av 
studenterna har föräldrar med förgymnasial utbildningsnivå. I upptagningsområdet (tabell 1) 
beräknas motsvarade 14,7% ha förgymnasial utbildning. Bland de respektive 
fakulteten/utbildningsområdena visas att lägst andel studenter som har föräldrar med 
förgymnasial utbildningsnivå har juridiska fakulteten med en andel på 3,8%, som följs av 
humanistiska fakulteten, 3,9%. Likaså visar statistiken på en underrepresentation av studenter 
med föräldrar som har gymnasial utbildningsnivå. Inom det primära upptagningsområdet ligger 
den genomsnittliga andelen på 41,5%, medan Stockholm universitet har i genomsnitt 28,7%. 
Högst andel studenter som har föräldrar med gymnasial utbildningsnivå finns vid 
lärarutbildningar och lägst andel vid juridiska fakulteten.  
 
Siffrorna i tabell 1 respektive tabell 2 indikerar att Stockholms universitet har i jämförelse med 
upptagningsområdet, en underrepresentation av studenter som har föräldrar med gymnasial 
utbildning som högsta utbildningsnivå. Värt att notera är den stora underrepresentation som 
råder av studenter med föräldrar som har förgymnasial utbildningsnivå. I övrigt indikerar 
underlaget på att det under ett femårsperspektiv (läsåren 03/04-08/09) skett mindre förändringar 
i representationen gällande de olika utbildningskategorierna vid lärosätet. 
 
 
 
Tabell 1. Utbildningsnivå bland befolkningen inom regionen Stockholms län, 40-65 år, SCB 2009 

Stockholms län 
Förgymnasial 

utbildning 
% 

Gymnasial 
% 

Eftergymnasial 
% 

Bortfall 
% 

Totalt 14,7 41,5 42,3 1,2 
Kvinnor 13,1 41,4 44,2 1,1 
Män 16,3 41,7 40,4 1,4 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Bilaga 1, läsår 08/09  
11 Tabell 1 baseras på åldersspannet 40-65 år, d.v.s. den åldersgrupp som föräldrarna till de nyantagna studenterna 
under 35 år antas befinna sig inom.  
12 I de fall där föräldrarna har olika utbildningsnivåer, väljs föräldern med högst utbildningsnivå. 
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Tabell 2. Andelen nybörjare på Stockholms universitet (SU) och Lärarhögskolan vid Stockholm 
(LHS) under 35 år 2003/04-2008/09, och föräldrarnas utbildningsnivå, enligt SUN 2000, SCB13 

Utbildningsområde  

Antal 
nybörjare med  
fullständigt 
personnr. 
under 35 år  

Totalt 
%  

Föräldrarnas utbildningsnivå 
% inom respektive SUN-grupp 

 
 

  
Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Bortfall 14 

Totalt antal nybörjare på SU och 
LHS 03/04-08/0915 49 918 100 5,3 28,7 59 6,8 

Kvinnor 30 685 61,4 5,7 30,4 56,2 7,2 

Män 19 233 38,5 4,5 26 63,5 5,7 
Totalt utbildningsområde16 53 556 100     
Humanistiska fakulteten 16 532 30,8 3,9 25,4 64,8 5,7 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 22 724 42,4 5,1 28,7 58,4 7,5 
Naturvetenskapliga fakulteten 3 311 6,1 4,3 25,6 57,5 12,5 
Juridiska fakulteten 2 370 4,4 3,7 22,3 64,9 8,9 
Lärarutbildningar 8 619 16 7,8 37,9 49,6 4,4 

 

 

6.2 Högst andel studenter från högutbildade hem på Humanistiska 
fakulteten 
I tabell 3, som baseras på läsåret 08/09, presenteras de tre institutioner inom samtliga fakulteter 
samt utbildningsområdet lärarutbildningar med avsaknad/låg andel studenter med föräldrar som 
har förgymnasial utbildningsnivå. Tabellen visar att humanistiska fakulteten har högst andel 
studenter som har föräldrar med eftergymnasial utbildningsbakgrund. Institutionen för 
litteraturvetenskap och idéhistoria har högst andel studenter från denna kategori.  
 
I genomsnitt är andelen studenter som har föräldrar med förgymnasial utbildningsbakgrund 
mycket låg vid samtliga fakulteter. Lägst andel har humanistiska fakulteten, där gruppen näst 
intill saknas på 8 av 20 institutioner. Högst andel studenter med föräldrar som har förgymnasial 
utbildningsnivå har Institutionen för lingvistik (9%) och Kriminologiska institutionen (8%), (se 
bilaga 1). Tabell 3 indikerar i övrigt på att de kvinnliga studenterna tenderar att i högre grad ha 
denna utbildningsbakgrund. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 En förteckning över vilka utbildningar som ingår i respektive utbildningskategori går att finna i bilaga 1, under 
kalkylbladen SUN2000nivå. 
14 Observera att bortfallsgruppen kan vara stor vid somliga institutionen och därmed ha en betydande inverkan på 
resultatet. 
15 Raden redovisar antalet registrerade personer per institution netto. Samma princip gäller i tabell 4,5 och 6. 
16 Raden redovisar samtliga registreringar. D.v.s. en individ kan vara registrerad vid flera institutioner som nybörjare, 
därmed förefaller det att individen kan förekomma i flera kolumner flera samtidigt. Samma sak gäller tabell 4,5 och 
6. 
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Tabell 3. Läsåret 2008/09, urval av institutioner vid Stockholms universitet där andelen studenter 
vars föräldrar har förgymnasial utbildningsnivå är mellan 0-6 procentenheter, SCB: 

Institutioner  
 

Föräldrarnas utbildningsnivå 
SUN % 

 Antal med 
fullständigt 
personnr 

Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Bortfall17 

Humanistiska fakulteten 
 

     

Institutionen för journalistik, medier 
och kommunikation 

171 0 27 66 6 

Kvinnor 118 0 28 65 6 
Män 53 0 25 68 8 
Institutionen för litteraturvetenskap 
och idéhistoria 

209 0 17 82 0 

Kvinnor 121 0 21 79 0 
Män 88 0 11 88 0 
Institutionen för musik och 
teatervetenskap 

108 0 26 68 5 

Kvinnor 63 0 21 71 5 
Män 45 0 33 62 0 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 
 

     

Institutionen för ekonomisk historia 219 5 21 68 6 
Kvinnor 128 6 25 64 5 
Män 91 3 15 74 8 
Psykologiska institutionen 243 0 26 68 5 
Kvinnor 170 0 27 68 5 
Män 73 0 23 70 5 
Statsvetenskapliga institutionen 321 3 25 61 11 
Kvinnor 166 2 25 60 12 
Män 155 4 25 61 10 
Juridiska fakulteten 
 

     

Juridiska institutionen 479 3 22 67 8 
Kvinnor 278 3 21 67 9 
Män 201 3 23 67 7 
Naturvetenskapliga fakulteten 
 

     

Sektioner för geo- och miljövetenskaper 136 5 28 57 10 
Kvinnor 79 5 27 59 9 
Män 57 0 30 64 12 
Matematisk-fysiska sektionen 347 2 18 64 15 
Kvinnor 144 2 22 65 11 
Män 203 2 16 64 15 

 

                                                 
17 Observera att bortfallsgruppen kan vara stor vid somliga institutionen och därmed ha en betydande inverkan på 
resultatet. 
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 7. Födelseregioner  

7.1 Representationen av födelseregioner vid Stockho lms universitet 
I tabell 4 presenteras andelen nybörjare under 65 år vid Stockholms universitet, samt en 
fördelning av nybörjarnas födelseregioner utifrån en 5-årsperiod (03/04-08/09). I tabell 5 
presenteras underlaget för läsåret 03/04 samt år 08/09, då vi kan få en uppfattning om 
eventuella förändringar i representationsandelen inom de respektive födelseregionerna mellan 
dessa två läsår.   
 
Värt att notera är att grupperna Norden utom Sverige samt gruppen EU27 utom Norden har 
sjunkit avsevärd från läsåret 03/04 till år 08/09 (tabell 5). Inom gruppen Norden utom Sverige 
har den kvinnliga representationen, trots högre andel än männen, sjunkit i större grad än 
männen. Den asiatiska gruppen som för övrigt är den största gruppen med utländsk bakgrund 
vid Stockholms universitet har ökat markant i andel från år 03/04-08/09. Vi finner att gruppens 
representation låg på 26% år 03/04, och ökat år 08/09 till 36%. En möjlig förklaring till denna 
ökning kan finnas i en nyligen framtagen rapport (Statistiska meddelanden) där SCB redovisar 
att antalet högskolenybörjare steg från 70 000 till 108 900 under perioden 1999/00-2009/10. 
Inresande studenter har bidragit till stor del till denna ökning, då gruppen har ökat från 8 000 till 
närmare 26 900 under tidsperioden som anges.18  
 
Inom samtliga grupper är kvinnor representerade i högre grad än männen vid lärosätet, förutom 
inom den afrikanska och den asiatiska gruppen, där männen finns representerade i högre grad 
än kvinnor. Dock redovisas i tabell 5 att skillnaden i representationen mellan män och kvinnor 
utjämnat sig allt mer inom den asiatiska gruppen. Trots att den afrikanska gruppen har ökat i 
andel från år 03/04 till år 08/09, finner vi att den manliga gruppens övertag kvarstår och har 
ökat i andel.  
 
Det är av vikt att påpeka att de respektive regionala födelsegrupperna är en sammansättning av 
flertalet nationaliteter och att det således kan finnas stora skillnader vad gäller representationen 
vid lärosätet, även inom den respektive regionala gruppen. Exempelvis presenterar SCB i 
rapporten Utländsk bakgrund för studerande i högre utbildning 08/09 att 51% av den 
eritreanska gruppen (med två utrikesfödda föräldrar) har påbörjat en svensk högskoleutbildning 
vid 25-årsålder. Bland den somaliska gruppen har motsvarande 16% påbörjat högskolestudier 
vid 25-årsålder.     
 
 

                                                 
18 Universitet och högskolor. Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter 
föräldrarnas utbildningsnivå, Statistiska meddelanden, SCB, sid. 7. 
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Tabell 4. Andelen nybörjare under 65 år vid Stockholms universitet (SU) och Lärarhögskolan vid 
Stockholm (LHS) mellan år 03/04-08/09, fördelning av födelseregioner, inkluderar personer födda i 
Sverige med två utrikesfödda föräldrar, SCB 

Utbildningsområde 

 
Utländsk bakgrund 
Antal nybörjare med 
fullständigt  personnr 
03/04-08/09  
 

Totalt 
% 

Andelen nybörjare vid Stockholms universitet  
Födelseregioner % 

   
Sverige 

% 

Norden  
utom  

Sverige 
% 

EU27 
utom 

Norden 
% 
 

Europa 
utom 
EU27 

och Norden 
% 

Afrika 
% 

Nord- 
amerika 

% 

Syd- 
amerika 

% 

Asien 
% 

Oceanien 
% 

Sovjet-
uionen 

% 

Okänt 
Statslös 

% 

Totalt antal nybörjare  
på SU och LHS  
03/04-08/09 

57 749 100 76,8 3,4 4,2 3,8 1,9 0,6 1,8 7,3 0 0,2 0 

Totalt antal nybörjare  
utländsk bakgrund 
03/04-08/09 

13 709 23,7  14,5 18 16,1 8 2,7 7,7 30,8 0,2 1 0,3 

Kvinnor 8 805 64,2  16,4 18,7 17,4 6,7 2,5 7,3 28,9 0,1 1,1 
0,3 

 

Män 4 904 35,7  11,1 16,9 13,7 10,4 3,1 3,1 34,4 0,3 0,9 
0,3 

 
 
Totalt antal nybörjare, 
utländsk bakgrund 
Fakultet/utbildningsom-
råden 

13 933 100 

 

          

 
Humanistiska fakulteten 3 701 26,5  16,9 26,3 14,6 5,9 1 8,9 24,3 0 1 0,7 
 
Samhällsvet.skap. 
fakulteten 

6 267 44,7 
 

13,8 16,3 17,2 8,8 1,3 6 35,6 0 0,3 0,2 

 
Naturvet.skapliga 
fakulteten 

1 115 8 
 

12,4 15,9 11,3 7,7 3,1 3,3 45,4 0 0,2 0,2 

 
Juridiska fakulteten 617 4,4  10 21,5 23,5 4,7 2,1 5,1 31,9 0 0,4 0,4 
 
Lärarutbildningar 2 233 16  16,4 14,7 18,8 7,2 2,3 10,5 29,2 0 0,3 0,2 

 
 

7.2 Stora skillnader mellan fakulteterna 
Tabell 4 visar att det inom de olika utbildningsområdena kan finnas stora skillnader gällande 
representationen av de olika födelseregionerna. T ex är gruppen Norden utom Sverige lägst 
representerad vid juridiska fakulteten (10%) och mest representerad inom humanistiska 
fakulteten (16,9%). Inom gruppen EU27 utom Norden är det värt att notera att lärarutbildningar 
representerar 14,7% medan det på humanistiska fakulteten finns 26,3% av gruppen 
representerat vid lärosätet.   
 
Även inom gruppen Europa utom EU27 och Norden finns det stora skillnader inom de olika 
fakulteterna, då juridiska fakulteten står för 23,5% av representationen inom gruppen och 
naturvetenskapliga fakulteten 11,3%. Den afrikanska gruppen finns främst representerad vid 
den samhällsvetenskapliga fakulteten (8,8%) och lägst representerad vid juridiska fakulteten 
(4,7%). Gruppen från Sydamerika finns främst representerad vid lärarutbildningarna (10,5%) 
och lägst representerad vid naturvetenskapliga fakulteten (3,3%). Den asiatiska gruppen är i hög 
grad representerad inom den naturvetenskapliga fakulteten (45,4%), medan det inom den 
humanistiska fakulteten finns en representation på 24,3%. 
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Tabell 5. Andel nybörjare under 65 år vid Stockholms universitet (SU) och Lärarhögskolan vid 
Stockholm (LHS), år 03/04 samt år 08/09, fördelning av födelseregioner, inkluderar personer födda 
i Sverige med två utrikesfödda föräldrar, SCB19 

 

 
Andelen nybörjare vid Stockholms universitet under år 03/04 samt år 08/09 

Födelseregioner % 
 

 

 

 Läsåret 2003/2004 

Antal 
nyb. med 

fullst. 
personnr 

  Norden 
utom 

Sverige 
% 

EU27 
utom 

Norden 
% 

Europa 
utom EU27 
och Norden 

% 
Afrika 

% 

Nord- 
Amerika 

% 

Syd- 
Amerika 

% 

 
Asien 

% 
Oceanien 

% 

Sovjet- 
Unionen 

% 

Okänt 
Statslös 

% 

Totalt antal nybörjare, 
utländsk bakgrund, netto 2179 19 21 14 6 3 8 26 0 1 0 

   Kvinnor 1435 21 22 14 5 3 8 25 0 1 0 

   Män 744 16 20 12 10 4 8 28 0 2 0 

Läsåret 2008/2009            
Totalt antal nybörjare, 
utländsk bakgrund, netto  2549 11 16 16 9 3 7 36 0 1 0 

   Kvinnor 1647 12 17 18 7 2 8 35 0 1 1 

   Män 902 10 14 14 13 4 6 37 1 1 0 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 En förteckning över vilka länder som tillhör respektive geografiskt område finns i bilaga 4. 
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8. Gymnasiebakgrund 

8.1 Från vilka gymnasieskolor kommer studenterna? 
Tabell 6 redovisar antalet nybörjare vid Stockholms universitet mellan perioden 03/04-08/09. 
Redovisningen baseras på en sammanlagd övergång från de gymnasieskolor som finns belägna 
inom respektive kommun i Stockholms län. Viktigt att nämna i detta sammanhang är att det 
finns faktorer som innebär att det inte går att dra några generella slutsatser gällande 
kommunernas över- eller underrepresentation vid universitet. Ett exempel är att elever kan 
studera vid en gymnasieskola utöver den folkbokförda kommunen.20 Vidare finns det 
kommuner som inte har en gymnasieskola inom kommunen, så som Vaxholms kommun. 
Däremot visar tabell 7 att just Vaxholm har en relativ hög övergång till högre utbildning, vilket 
innebär att eleverna studerar vid en skola i en annan kommun som är okänt i detta statistiska 
underlag.    
 
Tabell 6 visar även en fördelning av kommunens andel vid de olika fakulteterna. Underlaget 
indikerar att representationen från somliga kommuner varierar förhållandevis mycket mellan 
vissa fakulteter. Exempelvis har Danderyds kommun en genomsnittlig andel på 3,9% vid 
lärosätet. Fördelningen mellan de olika fakulteterna/utbildningsområdena visar att kommunen 
har en andel på 7,7% vid den juridiska fakulteten medan lärarutbildningarna står för 1,7%. 
Danderyds kommun har för övrigt, efter Stockholms stad, den högsta representationen vid den 
juridiska fakulteten. Ett annat exempel är Upplands Väsby som har en genomsnittlig 
representation vid lärosätet på 1,3% (mellan år 03/04-08/09). Kommunens andel inom de olika 
fakulteterna visar att 1,4% finns vid lärarutbildningar och 0,2% vid den juridiska fakulteten. 
Underlaget visar i övrigt att somliga kommuner har en relativt jämn representation inom de 
olika fakulteterna. Nacka och Täby kommun är exempel på sådana kommuner, liksom 
Sollentuna kommun.   

                                                 
20 Två eller flera kommuner kan skriva ett samverkansavtal kring program man erbjuder i sina skolor. Det innebär att 
de som bor i dessa kommuner blir förstahandsmottagna och tas in på samma villkor till de gymnasieprogram som 
ingår i samverkansavtalet. www.gyantagningen.se.  
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Tabell 6. Nybörjare med fullständigt svenskt personnr samt svensk gymnasiebakgrund, Stockholms universitet (SU) och Lärarhögskolan vid Stockholm (LHS) 03/04-08/09, 
redovisning på kommunnivå i Stockholms län SCB  

Utbildnings- 
område 

Total antal 
nyb. på SU 
och LHS 
med fullst. 
personnr 
03/04-08/09 

Totalt 
% 

Övergång till Stockholms universitet 
% Gymnasieskolans kommun inom Stockholms län 

   
Uppla-
nds- 

väsby 

Vallen-
tuna 

Öster-
åker 

Vär-
mdö 

Järfälla Ekerö 
Hudd-

inge 
Botky-

rka 
Salem 

Han-
inge 

Tyresö 
Upplan

ds-
Bro 

Nykvar Täby 
Dand-

eryd 
Sollen-

tuna 
Stock-

holm 
Söder-

tälje 
Nacka 

Sund-
by-
berg 

Solna 
Liding-

ö 
Vax-
holm 

Norr-
täöje 

Sig-
tuna 

Nynäs-
hamn 

Totalt antal 
nybörjare, 
Avgångna från 
gymnasieskolan 

29 492 100 1,3 1 1,4 1,9 3,6 0,2 4,1 3,1 0,3 3,5 1,8 1,3 0 4,7 3,9 3,8 45,7 3 5,5 1,3 1,2 2,5 0 1,5 1,5 0,7 

Kvinnor 
 

17 650 59,8 1,4 1 1,4 1,8 3,6 0,2 4,2 3,2 0,2 3,7 1,6 1,2 0 4,4 3,9 3,6 46,3 3,3 5,3 1,1 1 2,3 0 1,7 1,5 0,7 

Män 
 

11 832 40,1 1,2 0,9 1,3 2 3,6 0,1 3,9 2,9 0,5 3,2 2 1,3 0 5,1 4 4,1 44,7 2,5 6 1,6 1,5 2,9 0 1,2 1,6 0,6 

Totalt, 
utbildningsomr. 29 642 100                           

Humanistiska 
 fakulteten  

8 299 27,9 0,4 0,4 0,5 1,5 2,7 0 3 1,2 0 2,4 1 0,6 0 5,1 4,6 3,8 58,7 1,9 6,3 0,6 0,2 2,1 0 0,9 0,6 0,2 

Samhällsveten
skapliga fakul. 

13 233 44,6 1,1 0,6 0,9 1,8 3,3 0 4,1 2,7 0,1 3,1 1,4 0,7 0 4,9 4 3,6 45,1 2,4 5,8 1 0,8 2,8 0 0,7 1,2 0,1 

Naturvetenska
pliga fakult. 

1 604 5,4 0,3 0,1 0,5 1,9 3,3 0 4,4 2,4 0 1,9 1,7 0,9 0 3,6 3,4 3,1 57,7 2,9 6,1 0,2 0,6 1,3 0 1,1 0,6 0 

Juridiska 
fakulteten 

1 090 3,6 0,2 0,2 0,3 3,8 2,6 0 3,5 2,5 0 2,1 2,2 0,5 0 3,4 7,7 3,9 49,7 3,7 4,9 0,9 0,8 3,6 0 0,3 2,1 0 

Lärarutbild- 
ningar 

5 416 18,2 1,4 1 1,6 1,4 4,5 0,2 5 4,8 0,4 5,5 2 1,6 0 4,3 1,7 3,7 42,1 4 4,5 1,2 1,6 1,9 0 2 1,4 1 
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Tabell 7. Andel ungdomar födda 1984 som påbörjat högskoleutbildning  
vid 24 års ålder21 
 Andel födda 1984 som påbörjat 

högskoleutbildning senast vid 24 ålder, 
 % 

 Totalt Män Kvinnor 
Riket totalt 43,6 31,1 51,7 
Stockholms län 47,4 40,3 54,9 
Danderyd 75,7 73,3 77,9 
Lidingö 64,7 63,3 66,3 
Täby 62,8 56,3 70,1 
Nacka 53,5 46,6 61,3 
Stockholm 52,2 44,4 60,3 
Sollentuna 51,3 46,9 56,4 
Vaxholm 49,5 53,1 45,5 
Solna 49,3 42,3 57,2 
Ekerö 48,6 38,7 59,8 
Järfälla 45,1 39,7 51 
Sundbyberg 44,6 35,7 52,5 
Österåker 44,3 36,7 53,1 
Tyresö 43,0 35,7 50,9 
Sigtuna 42,9 34,1 52,7 
Nynäshamn 42,2 33,8 51,1 
Upplands Väsby 41,0 31,8 50,7 
Upplands bro 40,7 34,9 49,5 
Huddinge 39,8 34,2 46,1 
Salem 38,2 33,8 42,5 
Södertälje 37,7 29,6 45,9 
Nykvarn  37,4 31,1 43,5 
Haninge 36,6 29,2 43,6 
Botkyrka 36,5 30,3 42,6 
Värmdö 33,9 22,4 47,0 
Norrtälje 33,3 28,1 39,0 

 
 

 
 

***  
 

                                                 
21 Statistisk analys, Högskoleverket, 2010-01-26, analys nr 2010/2. 


