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1. Sammanfattning 
 
Denna rapport, som utförts i enlighet med Stockholms universitets Plan för lika rättigheter och 

möjligheter (2016) -, kartlägger nyantagna studenter vid Stockholm universitet med avseende 

på föräldrarnas utbildningsbakgrund och utländsk bakgrund. Underlaget som baseras på läsåren 

2010/11–2014/15, har tillhandahållits av Statistiska centralbyrån (SCB).  

 

Förutom att redovisa studentpopulationen utifrån variablerna föräldrarnas utbildningsnivå och 

utländsk bakgrund, syftar rapporten även till att göra vissa jämförelser med befolkningen i 

Sverige respektive Stockholms län för att visa på representativiteten. Skillnaden mellan 

fördelningen i högskolan och befolkningen ses som ett mått på en under-, eller 

överrepresentation av studentsammansättningen vid lärosätet. Detta inkluderar både variablerna 

föräldrarnas utbildningsbakgrund och utländsk bakgrund. 

 

Resultatet i korta drag 
 

Föräldrarnas utbildningsnivå – en jämförelse med riket 

 

Rapportens resultat visar att Stockholms universitet i jämförelse med populationen i riket, har 

en överrepresentation av studenter med högutbildade föräldrar, och en underrepresentation av 

studenter med föräldrar som har gymnasial högskoleutbildning. Detta resultat visar på en social 

snedrekrytering vid universitetet. Dock bör påpekas att denna under- respektive 

överrepresentation i relation till rikssnittet varierar både mellan utbildningsområdena och inom 

utbildningsområdena.  

 

Andelen studenter som har föräldrar med högst förgymnasial utbildning och eftergymnasial 

utbildning som är kortare än 3 år är mer eller mindre i enlighet med befolkningens 

utbildningsbakgrund i landet. Den främsta differensen finns inom gruppen studenter som har 

föräldrar med gymnasial utbildningsnivå, och studenter som har föräldrar med tre år eller längre 

högskoleutbildning. Lärarutbildningarna är närmare rikssnittet vad gäller gruppen studenter som 

har föräldrar med gymnasial utbildningsnivå. Bland gruppen studenter med högutbildade 

föräldrar sticker Juridiska fakulteten ut med den största överrepresentationen. 

 

Föräldrarnas utbildningsnivå – en jämförelse med länet 

 

Kartläggningen visar att 42 procent av nybörjarstudenterna vid Stockholms universitet som 

kommer från Stockholms län, har högutbildade föräldrar, jämfört med samma ålderskategori 

bland befolkningen i Stockholms län där motsvarade 28 procent har högutbildade föräldrar. 

Vidare råder en underrepresentation av andelen studenter med lågutbildade föräldrar vid 

lärosätet. 41 procent av totala populationen (under 35 år) som var folkbokförda i Stockholms 

län vid 15 års ålder har föräldrar med gymnasial utbildningsnivå, medan 29 procent av samma 

delpopulation vid Stockholms universitet hade föräldrar med gymnasial utbildningsnivå. 

 

Resultatet varierar mellan fakulteterna och lärarprogrammen. Överrepresentationen av studenter 

med högutbildade föräldrar ökar vid Humanistiska-, Naturvetenskapliga- och Juridiska 

fakulteten, där representation av studenter med högutbildade föräldrar är än mer märkbar. 

Lärarprogrammen har totalt en underrepresentation av studenter med högutbildade föräldrar. 

Andelen blir än mer märkbar vad gäller de kvinnliga studenterna. Likaså har lärarprogrammen 

en överrepresentation av studenter med föräldrar som har gymnasial utbildning som högsta 

utbildning i förhållande till populationen i Stockholms län. Återigen är siffran mer märkbar 

gällande de kvinnliga studenterna.  
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Utländsk bakgrund
1
 – en jämförelse med riket  

 

Kartläggningen visar att det skett näst intill ingen förändring mellan läsår 10/11 och 14/15 vad 

gäller den totala andelen studenter med utländsk bakgrund vid lärosätet. 

 

Som även framgår av resultatet har andelen nybörjarstudenter med utländsk bakgrund ökat som 

mest inom lärarprogrammen med 5 procentenheter från läsår 10/11 till 14/15. Gruppen 

studenter från regionen Norden utom Sverige har sjunkit vid samtliga fakulteter från läsår 10/11 

till 14/15, dock som mest vid den Juridiska fakulteten där andelen studenter från denna 

geografiska region har sjunkit från 11 procentenheter till 4. En klar majoritet, 63 procent av 

nybörjarstudenterna med utländsk bakgrund vid Juridiska fakulteten under läsåret 14/15 har 

asiatisk bakgrund. Läsår 10/11 var motsvarande andel 45 procent. Denna ökning av andelen 

studenter med asiatiskt ursprung med 18 procentenheter inom gruppen studenter med utländsk 

bakgrund, har möjligen resulterat i att representationen av studenter med utländsk bakgrund 

från de andra geografiska områdena har sjunkit, eftersom den totala andelen studenter med 

utländsk bakgrund är oförändrad vid Juridiska fakulteten mellan läsår 10/11-14/15.    

 

Utländsk bakgrund – en jämförelse med Stockholms län 

  

Inom den utländska studentpopulationen vid Stockholms universitet från Stockholms län, råder 

en klar överrepresentation av studenter med en asiatisk bakgrund (38 procent) inom samtliga 

fakulteter och lärarprogrammen, i jämförelse med populationens storlek inom Stockholms län 

(22 procent). Lärarprogrammen redovisar den största andelen av utländska studenter med 

asiatisk bakgrund, 42 procent. Vid en närmare analys redovisar resultatet dock en markant 

skillnad i representationen av olika asiatiska länder vid lärarprogrammen. Den iranska gruppen 

har t ex en 13 procentig representation och den irakiska gruppen motsvarande 39 procent.  

 
Den geografiska gruppen Europa utom EU28 och Norden redovisar en jämn representation i 

jämförelse med populationens storlek inom Stockholms län. Dock råder klar över- eller 

underrepresentation mellan olika länder inom denna geografiska grupp, och även mellan och 

inom de olika fakulteterna och lärarprogrammen. Studentpopulationen med en bosnisk 

bakgrund vid Stockholms universitet har i jämförelse med populationens storlek i Stockholms 

län, en dubbelt så hög representation bland studenter med utländsk bakgrund vid exempelvis 

Samhällsvetenskapliga fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten. Studentpopulationen med 

bakgrund från forna Jugoslavien och Turkiet är dock underrepresenterad vid båda fakulteterna. 

Vid den Humanistiska fakulteten råder det däremot en jämn representation av studenter med 

bosnisk och jugoslavisk bakgrund. Inom gruppen studenter med utländsk bakgrund visar 

siffrorna dock en markant underrepresentation av studenter med turkisk bakgrund framför allt 

inom Humanistiska- och Naturvetenskapliga fakulteten, jämfört med populationens andel i 

Stockholms län.    

 

 

Kontaktperson: Faezeh Khalaji 

Faezeh.khalaji@su.se 

Tel; 08-16 27 45 

 
  

                                                 
1 En förteckning över vilka länder som ingår i respektive geografisk region finns i bilaga nr 7. 

mailto:Faezeh.khalaji@su.se
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2. Bakgrund och syfte 
 

Universitet och högskolerådet (UHR) betonar i rapporten Kan excellens uppnås i homogena 

studentgrupper (2016) att en förutsättning för ett effektivt arbete med breddad rekrytering är 

vetskapen om den egna studentpopulationen och att ”en kvantitativ kartläggning är ett viktigt 

led i den kunskapsinhämtningen”.
2
  

 

År 2010 genomförde Studentavdelningen vid Stockholms universitet en kartläggning av 

studentpopulationen vid Stockholms universitet avseende variablerna födelseregion, 

föräldrarnas utbildningsnivå samt gymnasieövergång. Den kvantitativa kartläggningen som 

presenterades på institutionsnivå fungerade som ett stöd för fakulteterna, flertalet institutioner 

och Studentavdelningen, i deras arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande.  

Enligt Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016 var en av 

åtgärderna i planen för breddad rekrytering att göra en ny kvantitativ kartläggning av 

studentpopulationen vid Stockholms universitet. 

 

Vidare har Stockholms universitet i sin åtgärdsplan för 2017–2018 beslutat att ”utarbeta en 

strategi för breddad rekrytering”. Kartläggningen kan i detta sammanhang fungera som ett stöd i 

arbetet med att identifiera åtgärder för breddad rekrytering och breddat deltagande som en del 

av universitetets strategiarbete. 

 

Kartläggning av nyantagna vid Stockholms universitet för läsåren 2010/11–2014/15, har 

genomförts med dataunderlag från Statistiska centralbyrån (SCB). I rapporten presenteras 

resultatet av denna kartläggning som baseras på variablerna: föräldrarnas utbildningsbakgrund 

och utländsk bakgrund. 

 

Förutom att redovisa studentpopulationen utifrån variablerna föräldrarnas utbildningsnivå och 

utländsk bakgrund, syftar rapporten till att göra vissa jämförelser med befolkningen i Sverige 

respektive Stockholms län för att visa på representativiteten. Skillnaden mellan fördelningen i 

högskolan och befolkningen ses som ett mått på under-, eller överrepresentation av 

studentsammansättningen vid lärosätet. Detta inkluderar både variablerna föräldrarnas 

utbildningsbakgrund och utländsk bakgrund. 

 

2.1. Breddad rekrytering till högskolan 

År 2001 trädde högskolelagen 1 kap. 5 § 2001:1263 ikraft som bland annat lyder Högskolorna 

skall /…/ aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan
3
, och året därpå blev lärosätena 

ålagda att ta fram handlingsplaner för hur man med mätbara mål planerade att arbeta med 

frågan.  

 

Idag saknas en enhetlig definition av begreppet ”breddad rekrytering till högskolan” samt en 

klar riktning för vad i arbetet med breddad rekrytering som ett lärosäte bör inrikta sitt arbete på. 

Detta har inneburit ett stort utrymme för lärosätena att definiera uppdraget enligt högskolelagen, 

vilket kan vara till fördel då snedrekryteringen kan manifesteras på olika sätt på de olika 

lärosätena.
4
  

 

2.1.1. Definitionen av breddad rekrytering  

I Sverige har begreppet breddad rekrytering avgränsats framför allt kring kategorierna social 

bakgrund och utländsk bakgrund.
5
   

                                                 
2 Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper, Universitet och högskolerådet 2016, sid. 25. 
3 HL 1:5; SFS 2001:1263. 
4 Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper, Universitet och högskolerådet 2016, sid. 23 
5 Ibid, sid. 23. 
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Social bakgrund 
Social bakgrund som ofta mäts utifrån föräldrarnas utbildningsnivå, är den primära indikatorn 

på huruvida en individ väljer att studera på högskolan, och även inriktningen på 

högskolestudierna. Studier visar att de studieval som elever gör genom hela skolgången är 

påverkad av denna sociala faktor. Detta har medfört att personer med högutbildade föräldrar är 

överrepresenterade på många utbildningar, och likaså att, de med lågutbildade föräldrar 

underrepresenterade på flertalet program och kurser inom högre utbildning.
6
  

 

Den sociala snedrekryteringen till högskolan manifesteras även vid val av utbildning, då 

andelen studenter vars föräldrar är hög- eller lågutbildade varierar kraftigt mellan olika 

utbildningar. Till exempel finns studenter med högst utbildade föräldrar vid läkar- och 

arkitektprogram, medan studenter som studerar till grundlärare
7
 och studie- och yrkesvägledare 

har en social bakgrund som är mer i linje med befolkningens utbildningsnivå. Enligt SCB är 

andelen studenter med högutbildade föräldrar bland dem som studerar till förskolelärare till och 

med under nivån i befolkningen.
8
   

  

Utländsk bakgrund 
Definitionen av svensk och utländsk bakgrund varierar i olika utredningar och analyser. I denna 

kartläggning avses utländsk bakgrund folkbokförda personer i Sverige som är utlandsfödda, 

alternativt personer som har två utrikesfödda föräldrar. Definitionen av svensk bakgrund är 

personer som är födda i Sverige, med minst en inrikes född förälder.
9
  

 

2.1.2. Stockholms universitets definition av breddad rekrytering 

I bilagan till Stockholms universitets Plan för lika rättigheter och möjligheter (2016) har 

nedanstående definition givits breddad rekrytering: 

 

”Vid universitetet definieras breddad rekrytering med systematiska aktiviteter för att nå 

presumtiva studenter från underrepresenterade grupper, men även via inkluderande 

undervisning och stöd till antagna studenter bidra till genomströmningen av studenter. Ett 

ytterligare led i arbetet med breddad rekrytering är åtgärder för att öka studenternas 

anställningsbarhet. Fokus i dessa åtgärder ligger på den sociala snedrekryteringen för 

såväl grundutbildning som forskarutbildning. Den tydligaste indikatorn på socialbakgrund 

anses vara föräldrarnas utbildningsnivå.”
10

 

 

Universitetet anger vidare i sin policy för lika rättigheter och möjligheter att lärosätet ska arbeta 

för en studentsammansättning som speglar det omgivande samhället, både inom utbildning på 

grund-, avancerad nivå, samt inom utbildning på forskarnivå ”… bland annat för att möjliggöra 

att fler perspektiv kommer till uttryck i universitetets utbildningar och forskning.” 11 
  

3. Population och urval 

 
Målgruppen, det vill säga de individer som kartläggningen i denna rapport baseras på, utgörs av 

registrerade nybörjare vid Stockholms universitet, läsåren 2010/2011 – 2014/2015. Individerna 

                                                 
6 Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper, Universitet och högskolerådet 2016, sid 23.  
7 Grundlärarprogrammet ger en lärarexamen. Inriktningar på utbildningen kan vara mot fritidshem, förskola, årskurs 

1-3 eller årskurs 4-6. 
8 Högskolenybörjare 2015/16 och doktorandnybörjare 2014/15 efter föräldrarnas utbildningsnivå, Sveriges 

Officiella Statistik, Statistiska meddelanden, 1620, sid. 2.  
9 Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2014/15. Sveriges Officiella Statiskt. Statistiska 

meddelanden 1601. Sid, 5.  
10

 Bilaga till Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter, sid. 22. 
11 Stockholms universitets Plan för lika rättigheter och möjligheter, sid. 3 
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kan dock ha studerat vid något annat universitet eller högskola före studierna vid Stockholms 

universitet, och får därav beteckningen högskolanybörjare.
12

  

 

Underlaget utgörs dels av den totala studentpopulationen vid Stockholms universitet under ovan 

nämnda läsår, dels av en delpopulation av nybörjarstudenter som var folkbokförda i Stockholm 

län vid 15 års ålder. 

 

Den totala studentpopulationen och delpopulationen som är begränsad till studenter som var 

folkbokförda i Stockholms län är indelade i separata tabeller. Den ena av tabellerna är indelad 

efter fakultet/institution och föräldrarnas högsta utbildningsnivå, och den andra, efter institution 

och svensk/utländsk bakgrund.  

 

Populationen som redovisar föräldrarnas högsta utbildningsnivå beräknas uppgå till cirka 83000 

individer. Av dessa är cirka 10 000 inresande studenter, en grupp som exkluderas vid 

fördelningen efter föräldrarnas utbildningsnivå. Populationen som redovisar efter 

fakultet/institution och svensk/utländsk bakgrund beräknas uppgå till ca 95 000 individer. Av 

dessa är cirka 11 000 inresande studenter, en grupp som inte inkluderas i de redovisade 

tabellerna gällande svensk/utländsk bakgrund.  

 

Båda populationerna är fördelade på kön. En fördelning har även skett på de olika 

fakulteterna/institutionerna vid Stockholms universitet utifrån de program och kurser som 

studenterna läst under sitt första läsår vid lärosätet. Samtliga registreringar under studenternas 

nybörjarläsår räknas och individerna redovisas för samtliga fakulteter där denne varit 

registrerad. På totalnivå nettoräknas individerna, vilket innebär att en person räknas en gång.  

 

Underlaget baseras vidare på de nybörjare som har ett fullständigt svenskt personnummer, 

oavsett medborgarskap.  

 

3.1. Kodning av institutioner 

Samtliga institutioner har kodats efter program eller kurser. Alla registreringar av en individ 

under nybörjarläsåret har kodats med institutionskoder.  Lärarprogrammen har fått en 

institutionskod som tillsammans placerats under området ”Lärarprogram”. På grund av lågt 

antal registrerade nybörjarstudenter vid somliga institutioner, har dessa placerats under följande 

sektioner eller utbildningsområden:  

 
Biologiska sektionen 

Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) 

Institutionen för ekologi, miljö och botanik 

Institutionen för molekylär biovetenskap. Wenner-Grens institut (MBW) 

Zoologiska institutionen 

 

Sektionen för miljö och geovetenskaper 

Institutionen för geologi och geokemi 

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) 

Institutionen för naturgeografi 

 

Kemiska sektionen 

Institutionen för biokemi och biofysik 

Institutionen för neurokemi 

Institutionen för material - och miljökemi 

Institutionen för organisk kemi 

 

                                                 
12

 Framöver i texten används beteckningarna ”nybörjarstudenter”, ”nybörjare”, eller ”studentnybörjare”, istället för 

”högskolanybörjare”. 
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Matematisk-fysiska sektionen 

Institutionen för astronomi 

Fysikum 

Matematiska institutionen 

Meteorologiska institutionen (MISU) 

Institutionen för numerisk analys och datologi (NADA) 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) 

 

Lärarprogram  

Förskollärarprogrammet, 210 HP 

Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem, 180 HP 

Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass F-3 och årskurs 4–6, 240 HP 

Ämneslärarprogrammet årskurs 7–9, 270–330 HP och arbete i gymnasieskolan, 300–330 HP 

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 HP 

Yrkeslärarprogrammet, 90 HP 

Speciallärarprogrammet, 90 HP 

Specialpedagogprogrammet, 90 HP 

Civilingenjör och lärare, 300 HP 

 

3.2. Variabler 

De tabeller som rapporten baseras på grundas på dataunderlag kring följande variabler:  

 

Föräldrarnas utbildningsnivå 

Underlaget baseras på nybörjare under 35 år med fem olika nivåer på redovisningsgrupperna: 

förgymnasial utbildning, gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, 

eftergymnasial utbildning 3 år eller längre och studier på forskarnivå. 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.
13

 

 

Utländsk bakgrund  

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. Är personen själv född utomlands anges personens födelseregion och 

ifall personen är född i Sverige med två utrikesfödda föräldrar väljs faderns födelseregion. 

Vidare räknas adopterad med minst en inrikes född adoptivförälder till kategorin student med 

svensk bakgrund. Redovisningsgrupperna är fördelade på följande födelseregioner
14

:  

 

I redovisningen av studentpopulationen har personer med utländsk bakgrund fördelas efter 

nedanstående regioner.
15

 

 

Afrika 

- Östafrika 

- Central- och Sydafrika 

- Nordafrika 

- Västafrika 

Latinamerika och Karibien 

- Central Amerika och Karibien 

- Sydamerika 

                                                 
13 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   
14 En förteckning över vilka länder som hör till vilken region finns i bilaga 7. 
15

 Tabellerna i rapporten redovisar inte andelen studenter med bakgrund från Oceanien, Sovjetunionen och 

okänt/statslös, då antalet studenter inom dessa kategorier är mycket få. 

http://www.scb.se/
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Nordamerika 

Asien 

- Centralasien 

- Ostasien 

- Sydasien 

- Sydostasien 

- Västasien 

Europa 

- Norden utom Sverige 

- Östeuropa 

- Nordeuropa 

- Sydeuropa 

- Västeuropa 

Oceanien 

- Australien och New Zeeland 

- Melanesia 

- Micronesia 

- Polynesia 

 

 

I redovisningen av delpopulationen som inkluderar de studenter som var folkbokförda i 

Stockholms län vid 15 års ålder ingår nedan regioner och respektive länder.
16

 

 

Sverige 

 

Norden utom Sverige 

 Finland 

EU28 utom Norden 

 Grekland  

 Polen 

 Tyskland 

Europa utom EU28 och Norden 

 Bosnien och Hercegovina 

 Jugoslavien 

 Tyskland  

Afrika 

 Eritrea 

 Etiopien 

 Somalia 

 

 

Nordamerika 

 

Asien 

 Irak 

 Iran 

 Kina 

Sydamerika 

 Chile 

 

  

                                                 
16

 SCB redovisar i dess befolkningsstatistik ”Utrikes födda efter län, kommun och födelseland 31 december 2016” de 

nordiska länderna samt de 12 vanligaste födelseländerna därutöver. De redovisade länderna i denna kartläggning som 

ingår i SCBs befolkningsstatistik är; Finland, Polen, Tyskland, Turkiet, Bosnien och Hercegovina, Jugoslavien, 

Eritrea, Somalia, Irak och Iran. Förutom dessa länder ingår även Afghanistan, Syrien och Thailand.  
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4. Föräldrarnas utbildningsnivå 

4.1. Studentpopulationen vid Stockholms universitet  

 

 

Tabell 1. Andelen nybörjare (exkl. inresande studenter) på Stockholms universitet under 35 år 

2010/11–2014/15, fördelning efter kön och föräldrarnas utbildningsnivå, SCB, procent
17

 

 

   Antal Hemmets utbildningsnivå 

  

För-
gymnasial  Gymnasial  

Efter-
gymnasial 

< 3 år  

Efter-
gymnasial  

> =3 år  
Forskar-
studier  

Totalt antal nybörjare  
år 10/11-14/15 72262 4 29 21 38 4 

Kvinnor 41538 4 31 21 36 4 

Män 30724 4 27 22 41 4 

År 10/11 13909 4 29 21 38 4 

Kvinnor  8234 5 30 21 36 4 

Män 5675 4 28 21 40 4 

År 11/12 14901 4 30 21 38 4 

Kvinnor  8485 4 32 21 36 4 

Män 6416 4 27 21 41 4 

År 12/13 15235 4 29 22 38 4 

Kvinnor  8678 4 31 21 36 4 

Män 6557 4 27 22 40 5 

År 13/14 14706 4 29 21 38 4 

Kvinnor  8413 4 30 21 37 4 

Män 6293 3 27 22 41 4 

År 14/15 13511 3 27 21 39 4 

Kvinnor  7728 4 29 21 37 3 

Män 5783 3 25 22 43 4 

 
 
Tabell 1 redovisar antalet nybörjare på Stockholms universitet under 35 år läsåren 2010/11–

2014/15. Tabellen och diagrammet visar vidare andelen nybörjare och föräldrarnas högsta 

utbildningsnivå under samma läsår.
18

 Resultatet visar att fyra procent av studenterna har 

föräldrar med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå. Vidare har 29 procent 

föräldrar med gymnasial utbildningsnivå respektive 38 procent eftergymnasial utbildningsnivå 

                                                 
17 En förteckning över vilka utbildningar som ingår i respektive utbildningskategori finns i bilaga 1, under 

kalkylbladen SUN2000nivå. 
18 Bortfall är inte inkluderat i denna och kommande tabeller. 
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som är tre år eller längre. Resultatet visar även att en större andel av de manliga studenterna, i 

jämförelse med de kvinnliga studenterna, har föräldrar med längre högskoleutbildningar. 

Andelen studenter med föräldrar som har gymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå har 

sjunkit från läsåret 2010/11 till 2014/15.   

 

 
Tabell 2. Andelen nybörjare på Stockholms universitet under 35 år, fördelning efter kön, 

föräldrarnas utbildningsnivå och fakultet/lärarutbildningar, SCB, procent. 

 

  
Hemmets utbildningsnivå 

Fakultet/lärarprogram År 

För-

gymnasial 
Gymnasial  

Efter-
gymnasial 

< 3 år  

Efter-
gymnasial  

> =3år  

Forskar-

studier  

Humanistiska fakulteten 
 

år 10/11 3 26 21 41 5 

år 14/15 2 25 20 41 4 

Samhällsvetenskapliga fak. 
 

år 10/11 5 31 21 36 3 

år 14/15 3 28 22 39 3 

Naturvetenskapliga fak. 
 

år 10/11 3 28 21 37 5 

år 14/15 3 25 21 40 4 

Juridiska fakulteten 
 

år 10/11 3 22 22 47 4 

år 14/15 2 23 19 49 4 

Lärarprogrammen 
 

år 10/11 7 38 21 27 0 

år 14/15 6 38 19 28 0 

 

 

 
 

I tabell 2 samt i diagrammen ovan går att utläsa att andelen studenter med högutbildade 

föräldrar har ökat läsåret 2014/15 jämfört med 2010/11 på samtliga fakulteter samt 

lärarutbildningar, förutom vid Humanistiska fakulteten som redovisar samma andel under båda 

läsåren. Juridiska fakulteten har den högsta andelen studenter med högutbildade föräldrar, 49 

procent, i jämförelse med lärarprogrammen som har den lägsta andelen, 28 procent under läsår 

14/15. Samhällsvetenskapliga fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten har haft störst 

minskning av andelen studenter med föräldrar som har gymnasial utbildningsbakgrund som 

högsta utbildningsnivå, och samtidigt störst ökning av studenter som har föräldrar med 
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eftergymnasial utbildning som är 3 år eller längre från läsår 10/11 till 14/15. Lärarprogrammen 

har tillsammans högst andel studenter med föräldrar som har förgymnasial respektive gymnasial 

utbildningsnivå. Det skiljer 21 procentenheter mellan lärarprogrammen och Juridiska fakulteten 

vad gäller representationen av andelen studenter med högutbildade föräldrar. 

Naturvetenskapliga fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten har haft en ökning av 

andelen studenter med högutbildade föräldrar på tre procentenheter, och har därmed i 

genomsnitt fått en större representation av nybörjare med högutbildade föräldrar. 

 

 
Tabell 3. Nybörjare under 35 år, (exklusive inresande studenter) Stockholms universitet, där ett 

urval av institutioner presenteras. Läsår 2014/15. SCB. Procent. 

 

  Antal Hemmets utbildningsnivå 

  
 

För- 
gymnasial 

 
Gymnasial 

 

Efter- 
gymnasial 

< 3 år 

Efter- 
gymnasial 

>= 3 år 

Forskar- 
studier 

 
    
Institution/program    

Humanistiska fakulteten             

Filosofiska institutionen  304 2 18 21 47 7 

Historiska institutionen  301 4 33 22 30 5 

Institutionen för mediestudier  497 2 29 20 43 3 

Juridiska fakulteten   
     Juridiska institutionen  703 3 23 19 49 4 

Samhällsvetenskapliga fakulteten     
     Psykologiska institutionen  333 2 26 21 44 5 

Institutionen för socialt arbete 257 4 41 21 29 2 

Statsvetenskapliga institutionen  262 2 21 19 48 4 

Institutionen för pedagogik och didaktik 454 6 35 24 27 1 

Naturvetenskapliga fakulteten    
     Matematiska institutionen  1531 3 24 22 42 6 

Biologiska sektionen  197 3 25 20 39 7 

Sektionen för miljö- och geovetenskaper  675 5 26 20 39 4 

Lärarprogrammen    
     Förskollärarprogrammet, 210HP 259 9 37 23 20 0 

Grundlärarprogrammet, inriktning 
förskoleklass F-3 och årskurs 4-6, 240 HP 251 10 40 16 27 3 

Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, och 
arbete i gymnasieskolan 256 5 36 22 32 0 

 
Tabell 3 redovisar ett urval av institutioner och sektioner vid Stockholms universitet med 

uppgifter om studenternas sociala bakgrund, d.v.s. föräldrarnas utbildningsnivå. Tabellen visar 

att andelen studenter med hög- respektive lågutbildade föräldrar i några fall varierar mycket 

mellan olika institutioner inom respektive fakultet och lärarprogrammen. Juridiska institutionen 

har högst andel studenter med högutbildade föräldrar, med sammanlagt 53 procent av 

studenterna som har högutbildade föräldrar (en sammanslagning av studenter med föräldrar som 

har en 3 år eller längre högskoleutbildning eller forskarutbildning som högsta utbildningsnivå).  

 

Inom den Humanistiska fakulteten finns det exempelvis en differens på 19 procentenheter 

mellan Historiska institutionen (35 procent) och Filosofiska institutionen (54 procent) vad gäller 

andelen studenter som har högutbildade föräldrar. Stora skillnader finns även på 

Samhällsvetenskapliga fakulteten där differensen mellan andelen studenter som har 

högutbildade föräldrar mellan exempelvis Institutionen för socialt arbete (31 procent) och 

Statsvetenskapliga institutionen (52 procent) är 21 procentenheter. 

 

Vad gäller lärarprogrammen, har Förskolelärarprogrammet lägst andel studenter med 

högutbildade föräldrar, i jämförelse med övriga lärarprogrammen och samtliga andra 

institutioner vid Stockholms universitet. Det skiljer 12 procentenheter mellan 
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Förskollärarprogrammet (20 procent) och Ämneslärarprogrammet (32 procent) i andelen 

studenter med högutbildade föräldrar.  

 

Grundlärarprogrammet (50 procent), Förskollärarprogrammet (46 procent), och Institutionen för 

socialt arbete (45 procent) har störst andel studenter med föräldrar som har förgymnasial eller 

gymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå.   

 

4.1.1. En jämförelse med riket  

 
Tabell 4. Andelen nybörjare vid Stockholms universitet under 35 år och föräldrarnas 

utbildningsbakgrund, samt urval av två institutioner, i relation till befolkningen i riket19, SCB  

 

 

För-
gymnasial Gymnasial 

Efter-
gymnasial  

< 3 år 

Efter-
gymnasial  

> =3 år 
Forskar-

utbildning 

Riket 6 48 20 25 2 

Stockholms universitet  4 29 21 38 4 

Humanistiska fakulteten 2 25 20 41 4  

Samhällsvetenskapliga fak. 3 28 22 39 3  

Naturvetenskapliga fak. 3 25 21 40 4  

Juridiska fakulteten 2 23 19 49 4  

Lärarprogrammen 6 38 19 28 0  
 

 
 

Siffrorna i tabell 4, och diagrammet ovan visar att Stockholms universitet har i jämförelse med 

populationen i riket en överrepresentation av studenter med högutbildade föräldrar, och en 

underrepresentation av studenter med föräldrar som har gymnasial högskoleutbildning. Detta 

resultat visar på en social snedrekrytering vid universitetet. Dock bör påpekas att denna under- 

eller överrepresentation i relation till rikssnittet varierar både mellan utbildningsområdena och 

inom utbildningsområdena (tabell 3).  

 

Andelen studenter vid Stockholms universitet som har föräldrar med högst förgymnasial 

utbildning och eftergymnasial utbildning som är kortare än 3 år är mer eller mindre i enlighet 

med befolkningens utbildningsbakgrund i riket. Den främsta differensen finns inom gruppen 

                                                 
19 Befolkningen (riket) i åldern 19–34 år, 2015, efter åldersgrupp och föräldrarnas utbildningsnivå, Statistiska 

meddelanden ”Högskolenybörjare 2015/16 och doktorandnybörjare 2014/15 efter föräldrarnas utbildningsnivå”, SCB 
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studenter som har föräldrar med gymnasial utbildningsnivå, och studenter som har föräldrar 

med tre år eller längre högskoleutbildning. Lärarprogrammen är närmare rikssnittet vad gäller 

gruppen studenter som har föräldrar med gymnasial utbildningsnivå. Bland gruppen studenter 

med högutbildade föräldrar sticker Juridiska fakulteten ut med den största överrepresentation av 

studenter med högutbildade föräldrar. 

 

Förskollärarprogrammet (se tabell 3) har till och med en underrepresentation av studenter med 

föräldrar som har en eftergymnasial utbildning som är 3 år eller längre, i relation till 

befolkningen i riket. Detta resultat är dock inte unikt för Stockholms universitet. SCB visar i 

Statistiska meddelanden ”Högskolenybörjare 2015/16 och doktorandnybörjare 14/15 efter 

föräldrarnas utbildningsnivå”, att på utbildningar till förskollärare och yrkeslärare är andelen 

med högutbildade föräldrar generellt under rikssnittet.   

 

4.2. Studentpopulationen från Stockholms län  

 

Tabell 5. Antalet nybörjare under 35 år på Stockholms universitet läsåren 2010/11–2014/15, 

folkbokförda i Stockholms län vid 15 års ålder, efter kön och utbildningsnivå. Procent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5 visar att andelen studenter med högutbildade föräldrar är totalt fyra procentenheter 

högre bland studenter som är från Stockholms län, i jämförelse med den totala 

studentpopulationen vid Stockholms universitet (tabell 1).  

 

Inom alla utbildningsområden är de manliga studenterna i lägre grad representerade bland 

studenter med lågutbildade föräldrar. Bland nybörjarstudenterna med högutbildade föräldrar är 

trenden dock annorlunda. Där är de manliga studenterna överrepresenterade i jämförelse med de 

kvinnliga studenterna vid samtliga fakulteter och lärarprogrammen. Tabellen pekar överlag på 

att de manliga studenternas representation ökar inom samtliga utbildningsområden i takt med 

allt högre utbildningsnivå hos studenternas föräldrar.   

 

Dock förekommer skillnader mellan de olika utbildningsområdena vad gäller differensen 

mellan andelen manliga och kvinnliga studenter i relation till föräldrarnas utbildningsbakgrund. 

Fakultet och 
lärarprogrammen 

  

Nybörjare < 35 år, exklusive inresande studenter 

Hemmets utbildningsnivå 

 
För-

gymnasial 
Gymnasial 

Efter-
gymnasial  

< 3 år 

Efter-
gymnasial 

>=3 år 

Forskar-
studier 

Samtliga Totalt 4 29 21 42 4 

  Kvinnor 5 31 21 40 4 

  Män 3 25 21 45 5 

Humanistiska fakulteten Totalt 3 26 21 45 5 

  Kvinnor 4 27 21 44 5 

  Män 3 24 21 47 6 

Juridiska fakulteten  Totalt 4 22 21 48 4 

  Kvinnor 4 24 21 46 5 

  Män 5 19 20 52 4 

Naturvetenskapliga fakulteten  Totalt 3 26 20 44 6 

  Kvinnor 4 28 19 43 6 

  Män 3 23 21 45 7 

Samhällsvetenskapliga fak. Totalt 4 29 21 41 4 

  Kvinnor 5 32 21 39 3 

  Män 4 26 22 44 4 

Lärarprogrammen  Totalt 8 43 21 27 2 

  Kvinnor 8 46 20 24 1 

  Män 7 35 22 34 2 
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Den högsta differensen finns bland studenterna inom lärarutbildningarna där 24 procent av de 

kvinnliga studenterna har föräldrar med eftergymnasial utbildning som är 3 år eller längre. 

Bland de manliga lärarstudenterna har 34 procent föräldrar med eftergymnasial som är 3 år eller 

längre. Lägst skillnad mellan manliga och kvinnliga studenter vad gäller andelen med 

högutbildade föräldrar finns bland studentpopulationen inom den Naturvetenskapliga fakulteten 

där differensen är två procentenheter.  

 

4.3. En jämförelse med Stockholms län  

 
Tabell 6. Befolkningen år 2010–2015 i ålder 19–35 år som var folkbokförda i Stockholms län vid 15 års 

ålder, efter föräldrarnas utbildningsnivå, och nybörjarstudenter under 35 år vid Stockholms universitet 

som var folkbokförda i Stockholms län vid 15 års ålder läsår 10/11-14/15. Procent 

 

   
För-
gymnasial Gymnasial 

Efter-gymnasial 
< 3 år 

Efter-
gymnasial 
>=3 år  

Forskar-
studier 

Stockholms län Totalt 9 41 19 28 2 

 
Kvinnor 9 41 19 28 3 

 Män 9 41 19 28 2 

Stockholms universitet  Totalt 4 29 21 42 4 

 Kvinnor 5 31 21 40 4 

 Män 3 25 21 45 5 

Humanistiska fakulteten Totalt 3 26 21 45 5 

 Kvinnor 4 27 21 44 5 

 Män 3 24 21 47 6 

Juridiska fakulteten Totalt 4 22 21 48 4 

 Kvinnor 4 24 21 46 5 

 Män 5 19 20 52 4 

Samhällsvetenskapliga fak. Totalt 4 29 21 41 4 

 Kvinnor 5 32 21 39 3 

 Män 4 26 22 44 4 

Naturvetenskapliga fak. Totalt 3 26 20 44 6 

 Kvinnor 4 28 19 43 6 

 Män 3 23 21 45 7 

Lärarutbildningar Totalt 8 43 21 27 2 

 Kvinnor 8 46 20 24 1 

 Män 7 35 22 34 2 
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Tabell 6 redovisar populationen i Stockholms län åren 2010–2015 i åldrarna 19–35 år, som var 

folkbokförda i länet vid 15 års ålder, fördelat efter föräldrarnas utbildningsnivå. Tabellen visar 

även nybörjarstudenter vid Stockholms universitet mellan samma år, som var folkbokförda i 

Stockholms län vid 15 års ålder. Siffrorna visar både den totala andelen av studentpopulationen 

vid Stockholms universitet som är folkbokförd i Stockholms län och motsvarande per fakultet 

och lärarprogrammen. Tabellen ger vidare en uppfattning om en eventuell över- eller 

underrepresentation av studentpopulationen från Stockholms län, som tillika är Stockholms 

universitets primära upptagningsområde.
20

 

 

Tabellen visar att en större andel av de manliga och kvinnliga studenterna från Stockholms län, 

i jämförelse med den totala studentpopulationen vid lärosätet, har högutbildade föräldrar (se 

tabell 1). Vidare redovisar tabellen (liksom tabell 1), att en större andel av de kvinnliga 

studenterna i jämförelse med de manliga studenterna, har föräldrar med gymnasial utbildning 

som högsta utbildningsnivå. Vid samtliga fakulteter och lärarprogrammen är de manliga 

studenterna representerade i högre grad bland studenter med högutbildade föräldrar. Den största 

skillnaden finns bland lärarstudenterna där 24 procentenheter av de kvinnliga studenterna har 

föräldrar med eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre, i jämförelse med de manliga 

studenterna där 34 procent har högutbildade föräldrar.  

 

Det framkommer av tabellen att det råder en överrepresentation vid lärosätet av 

nybörjarstudenter som kommer från högutbildade hem från Stockholms län (42 procent), i 

jämförelse med samma ålderskategori bland befolkningen i Stockholms län (28 procent). Vidare 

råder en underrepresentation av andelen studenter med lågutbildade föräldrar vid lärosätet. 41 

procent av populationen (under 35 år) som var folkbokförd i Stockholms län vid 15 års ålder har 

föräldrar med gymnasial utbildningsnivå, medan 29 procent av samma delpopulation vid 

Stockholms universitet har föräldrar med gymnasial utbildningsnivå. 

 

Vad gäller fakulteterna och lärarprogrammen varierar resultatet. Överrepresentationen av 

studenter med högutbildade föräldrar ökar vid Humanistiska-, Naturvetenskapliga- och 

Juridiska fakulteten, där representation av studenter med högutbildade föräldrar är än mer 

märkbar. Lärarprogrammen har totalt, i likhet med resultatet för riket, en underrepresentation av 

studenter med högutbildade föräldrar. Andelen blir än mer märkbar vad gäller de kvinnliga 

studenterna. Likaså har lärarutbildningarna en överrepresentation av studenter med föräldrar 

                                                 
20 I Samband med sökstatistik finns uppgifter om att flertalet sökande till Stockholms universitet kommer från 

Stockholms län. 
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som har gymnasial utbildning som högsta utbildning. Återigen är siffran mer märkbar för de 

kvinnliga studenterna.  

 

5. Svenskt och utländsk bakgrund  

5.1. Studentpopulationen vid Stockholms universitet 

 
Diagram 1.     Diagram 2.  

 
 

Diagram 3. 

 

 

 
 
Diagram 1 presenterar den totala andelen nybörjare under 65 år vid Stockholms universitet 

fördelat på svensk och utländsk bakgrund under en 5-årsperiod (10/11-14/15). I diagram 2 

redovisas andelen nybörjare inom respektive födelseregion bland gruppen studenter med 

utländsk bakgrund under samman period. Diagram 3 presenterar underlaget för läsåren 10/11 

och 14/15, vilket ger en uppfattning om eventuella förändringar av respektive födelseregion 

inom gruppen studenter med utländsk bakgrund mellan dessa läsår. Värt att notera är att 

gruppen Norden utom Sverige har sjunkit med tre procentenheter från läsår 10/11 till år 14/15. 

Den asiatiska gruppen som för övrigt är den största gruppen med utländsk bakgrund vid 

Stockholms universitet har ökat med fem procentenheter.  

 

Det är viktigt att påpeka att de regionala födelsegrupperna utgör en sammanslagning av flera 

nationaliteter och att det således kan finnas stora skillnader vad gäller representationen vid 

lärosätet, även inom den respektive regionen. Exempelvis visar SCB och UKÄ i det statistiska 

meddelandet Universitet och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2014/15 att 45 

procent av den Irakiska gruppen född år 1989 (med två utrikesfödda föräldrar) hade påbörjat 
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högskolestudier vid 25 års ålder, medan motsvarande 67 procent av den iranska gruppen hade 

påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder.
21

  

 

 
Tabell 7. Andel nybörjare under 65 år fördelat svensk respektive utländsk bakgrund och kön, läsår 

2010/11. Procent.
22

 

 

Läsåret 2010/2011 
Andel 
svensk 

bakgrund 

Andel 
utländsk 
bakgrund 

Norden 
utom 

Sverige Afrika 
Nord-

amerika 
Syd-

amerika Asien Europa 

Stockholms universitet  77 23 11 12 1 8 40 26 

Kvinnor 77 23 12 11 1 8 40 27 

Män 78 22 9 13 2 9 40 25 

Humanistiska fak. 79 21 11 10 2 11 31 31 

Kvinnor 77 23 13 10 1 10 30 31 

Män 81 19 9 11 2 13 30 29 

Juridiska fak. 79 21 11 9 2 5 45 26 

Kvinnor 79 21 8 5 0 5 45 35 

Män 79 21 17 8 0 4 50 21 

Samhällsvetenskapliga fak. 76 24 10 13 1 7 42 23 

Kvinnor 76 24 11 12 1 7 42 25 

Män 77 23 9 12 1 7 42 22 

Naturvetenskapliga fak. 78 22 11 9 0 7 40 27 

Kvinnor 78 22 13 6 0 6 40 27 

Män 78 22 9 14 0 8 39 27 

Lärarprogrammen 71 29 10 12 2 10 50 17 

Kvinnor 71 29 10 12 1 7 48 17 

Män  72 28 10 10 3 16 48 19 

 
 

Tabell 8. Andel nybörjare under 65 år fördelat svensk respektive utländsk bakgrund och kön, läsår 

2014/15. Procent. 

 

 Läsåret 2014/2015 
 Andel 
svensk 
bakgrund 

 Andel 
utländsk 
bakgrund 

Norden 
utom 

Sverige 
Afrika 

Nord-
amerika 

Syd-
amerika 

Asien Europa 

Stockholms universitet  77 23 8 11 2 8 45 25 

Kvinnor  77 23 9 11 2 7 44 26 

män 77 23 7 13 2 8 46 23 

Humanistiska fakulteten 77 23 9 11 2 11 39 26 

Kvinnor 76 24 10 12 2 8 35 29 

Män 79 21 6 10 2 14 43 19 

Juridiska fakulteten  79 21 4 6 0 4 63 18 

Kvinnor 81 19 4 11 0 4 68 14 

Män 78 22 5 0 0 5 64 18 

Samhällsvet. fak. 77 23 8 12 1 7 45 25 

Kvinnor 78 22 10 8 2 7 44 26 

Män 76 24 7 14 0 6 44 21 

Naturvetenskapliga fak.  77 23 9 11 1 8 43 26 

Kvinnor 77 23 10 9 1 6 43 30 

                                                 
21 Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2014/15, Statistiska meddelanden, SCB 2016, sid. 43. 
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Män 78 22 7 12 2 7 43 23 

Lärarprogrammen 66 34 7 10 0 9 53 19 

Kvinnor 67 33 7 8 0 8 52 20 

Män  64 34 9 9 0 6 43 11 

 

Tabell 7 respektive 8 redovisar representationen av olika födelseregioner totalt och fördelat 

inom de olika utbildningsområdena vid Stockholms universitet under läsåren 2010/11 och 

2014/15. De redovisade siffrorna ger en uppfattning om eventuella förändringar i 

representationen inom respektive födelseregion mellan dessa två läsår.  

 

Tabellerna visar att det skett näst intill ingen förändring mellan läsår 10/11 och 14/15 vad gäller 

den totala andelen studenter med utländsk bakgrund vid lärosätet. 

 

Som även framgår av tabellerna har andelen nybörjarstudenter med utländsk bakgrund ökat som 

mest inom lärarprogrammen med 5 procentenheter från läsår 10/11 till 14/15. Gruppen 

studenter från regionen Norden utom Sverige har sjunkit vid samtliga fakulteter från läsår 10/11 

till 14/15, dock som mest vid den Juridiska fakulteten där andelen studenter från denna 

geografiska region har sjunkit från 11 procentenheter till 4. En klar majoritet, 63 procent av 

nybörjarstudenterna med utländsk bakgrund vid Juridiska fakulteten under läsåret 14/15 har 

asiatisk bakgrund. Läsår 10/11 var motsvarande andel 45 procent. Denna ökning av andelen 

studenter med asiatiskt ursprung med 18 procentenheter inom gruppen studenter med utländsk 

bakgrund, har möjligen resulterat i att representationen av studenter med utländsk bakgrund 

från de andra geografiska områdena har sjunkit vid Juridiska fakulteten, då den totala andelen 

studenter med utländsk bakgrund är oförändrad vid fakulteten mellan läsår 10/11-14/15.    

 

En annan signifikant förändring mellan läsåren 10/11 och 14/15 inom gruppen studenter med 

utländsk bakgrund vid Juridiska fakulteten rör den afrikanska gruppen där andelen kvinnor med 

afrikansk bakgrund har ökat, till skillnad från den manliga gruppen från regionen där andelen 

har sjunkit från åtta procentenheter till noll procent. Samhällsvetenskapliga fakulteten visar en 

annan trend, där den manliga representationen har ökat bland nybörjarstudenterna med 

afrikansk bakgrund, medan andelen kvinnliga studenterna har sjunkit. Samma trend finns inom 

den Humanistiska fakulteten där den manliga representationen bland både gruppen från 

Sydamerika och Asien har ökat. Den mest signifikanta förändringen finns dock inom den 

asiatiska gruppen. Läsåret 10/11 fanns en jämn representation bland manliga och kvinnliga 

studenter på 30 procentenheter vid den Humanistiska fakulteten. Läsåret 14/15 hade den 

manliga representationen ökat med 13 procentenheter, meden den kvinnliga representationen 

hade en ökning på 2 procent.   

 

 
 

Tabell 9. Andel nybörjare under 65 år på Stockholms universitet, fördelning utländsk bakgrund, 

läsår 10/11–14/15. Procent.
23

 

  

  

Norden 
(utom 

Sverige) 

Central, 
södra, 

och väst-
afrika 

Nord-
afrika 

Öst-
afrika 

Central, 
och syd-
amerika 

Nord-
amerika 

Central-
asien 

Öst och 
sydost-
asien 

Syd-
asien 

Väst-
asien 

Öst-
europa 

Nord- 
och väst-
europa 

Syd-
europa 

Total 
andel 
nybörjare 
läsår 9 2 3 7 8 2 10 6 5 23 10 6 10 

Kvinnor  10 2 3 6 8 1 9 6 5 22 11 7 9 

Män  8 2 3 8 9 2 11 5 5 24 7 6 7 

                                                 
23 Tabellerna inkluderar inte andelen studenter med bakgrund från Oceanien, Sovjetunionen och okänt/statslös, då 

antalet studenter inom dessa kategorier är mycket få. 
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Tabell 9 redovisar den genomsnittliga subregionala andelen bland studenter med utländsk 

bakgrund vid Stockholms universitet läsåren 10/11–14/15. Tabellen visar bland annat att den 

västasiatiska regionen har den största andelen studenter med utländsk bakgrund vid Stockholms 

universitet, med en relativ jämn könsfördelning. Vidare visar tabellen att kvinnor från 

Östeuropa har den högsta representationen inom den europeiska gruppen vid universitetet. 

Kvinnorna är fyra procentenheter mer representerade än männen från Östeuropa. Tabellen visar 

även att den östafrikanska gruppen är störst representerad bland studenter från den afrikanska 

kontinenten vid lärosätet.
24

   

 

Som framkommer i tabell 9 är den största gruppen nybörjarstudenter med utländsk bakgrund 

vid lärosätet från Västasien. Bland länder i denna grupp ingår Irak och Turkiet. I den regionala 

gruppen från Sydeuropa ingår Bosnien-Hercegovina och forna Jugoslavien.  

 
Siffrorna för Stockholms universitet i tabell 9 är inte unika för lärosätet. SCB och UKÄ 

rapporterar i statistiska meddelandet Svensk och utländsk bakgrund för studenter och 

doktorander 2014/15, att flest högskolenybörjare inom gruppen studenter med utländsk 

bakgrund läsåret 2014/15 hade irakisk bakgrund, totalt 1300 nybörjarstudenter. Iran följde med 

ca 400 nya studenter. Även för 10 år sedan kom flest utrikesfödda högskolenybörjare från dessa 

länder. Bland de nybörjarstudenter som är födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar är 

Bosnien-Hercegovina, Irak, Jugoslavien, och Turkiet mest representerade. Samtliga länder har 

en relativt jämn könsfördelning bland nybörjarstudenterna. Dock finns ett något högre antal 

kvinnliga studenter från samtliga av dessa länder som påbörjat studier under läsåren.
25

  

 

Värdefullt att nämna i detta sammanhang är att siffrorna i tabell 9 ger en total bild av 

studentpopulationen med en utländsk bakgrund från de redovisade subregionerna. Det kan dock 

förekomma större eller mindre skillnader mellan olika utbildningsområden vid lärosätet vad 

gäller representationen av studenter från dessa geografiska områden. 

  

                                                 
24 En förteckning över vilka länder som ingår i respektive geografiskt område finns i bilaga 7.  
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5.2. Studentpopulationen från Stockholms län  

 
Tabell 10. Andel nybörjare under 65 år på Stockholms universitet mellan läsår 10/11-14/15 som 

var folkbokförda i Stockholms län vid 15 års ålder. Fördelning svensk/utländsk bakgrund. 

Procent.
26

 

 

Läsåren 2010/11 – 2014/15 
Andel 
Svensk 
bakgrund 

Andel 
utländsk 
bakgrund 

Afrika Asien 
EU28 
utom 
Norden 

Europa 
utom 
EU28 och 
Norden 

Nord-
amerika 

Norden 
utom 
Sverige 

Syd-
amerika 

Samtliga institutioner                  

Totalt 79 21 14 38 12 18 2 8 8 

Kvinnor 79 21 14 37 11 19 2 8 8 

Män 79 21 14 38 12 17 2 7 8 

Humanistiska fakulteten 81 19 14 33 14 14 3 9 11 

Kvinnor 81 19 15 32 15 14 3 9 11 

Män 82 18 13 34 13 14 2 10 13 

Juridiska fakulteten 78 22 8 40 12 28 1 7 3 

Kvinnor 77 23 8 44 11 26 1 7 2 

Män 79 21 8 34 13 32 1 7 5 

Samhällsvetenskapliga fak. 78 22 14 40 11 19 1 7 7 

Kvinnor 77 23 14 39 10 19 1 8 7 

Män 78 22 14 41 11 18 1 6 7 

Naturvetenskapliga fak.  80 20 14 38 14 14 2 9 8 

Kvinnor 81 19 14 36 13 16 1 11 8 

Män 79 21 14 39 15 13 2 8 7 

Lärarprogrammen 71 29 13 42 8 23 1 5 7 

Kvinnor 72 28 13 42 7 24 1 5 7 

Män 67 33 13 42 10 20 2 4 8 
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Samhällsvetenskapliga. fak. Naturvetenskapliga. fak. Lärarprogrammen



      Sida 21 av 29 

 

 

 

 

I tabell 10 redovisas den genomsnittliga andelen nybörjare på Stockholms universitet mellan 

läsåren 10/11 och 14/15, som var folkbokförda i Stockholms län vid 15 års ålder. Av de 

redovisade uppgifterna utmärker sig den asiatiska gruppen inom Juridiska fakulteten där 

gruppen kvinnor med asiatisk bakgrund är 10 procentenheter mer representerade än men. Även 

gruppen Europa utom EU28 och Norden utmärker sig inom Juridiska fakulteten, där männen är 

sex procentenheter högre representerade inom fakulteten.  

 

Av tabellen framgår att representationen av olika geografiska områden inom den utländska 

gruppen vid Stockholms universitet skiljer sig mellan olika utbildningsområden. Exempelvis 

redovisas att bland nybörjarstudenter vid lärosätet under läsåren 10/11-14/15-, har totalt 38 

procent av de utländska studenterna asiatisk bakgrund. Tabellen visar även att denna 

procentsats skiljer sig mellan olika utbildningsområden. Bland nybörjarstudenterna med 

utländsk bakgrund vid Humanistiska fakulteten har 33 procent asiatisk bakgrund, och på 

lärarprogrammen motsvarande siffra 42 procent. 
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Tabell 11. Befolkningen under år 2010–2015 i åldrarna 19-64 år, som var folkbokförda i Stockholms län vid 15 års ålder. Procent.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Utländsk bakgrund - Födelseregion         

  
Afrika Asien EU28 utom Norden Europa utom EU28 och Norden 

Nord-
amerika 

Norden utom 
Sverige Sydamerika 

    Totalt därav Totalt därav Totalt därav Totalt därav   Totalt därav Totalt därav 

  

Svensk 
bakg-
rund   Eritrea Etiopien Somalia   Kina Irak Iran   

Grek-
land Polen 

Tysk-
land   

Bosnien
Herce-
govina 

(Forna)
Jugo-

slavien Turkiet     
Finla
nd   Chile 

19-64 år                                              

Totalt 84 9 10 16 17 22 3 24 21 17 15 21 14 17 6 24 64 2 25 90 8 67 

Kvinnor 84 9 10 15 16 21 3 24 21 16 15 21 14 17 6 23 64 1 26 90 8 68 

Män 84 9 10 17 18 22 3 25 21 17 16 20 14 17 6 24 65 2 25 90 8 66 
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Tabell 12. Andelen nybörjare under 65 år på Stockholms universitet som var folkbokförda i Stockholms län vid 15 års ålder. Läsåren 2010/11–2014/15, procent 

(antal i parentes). 

 

  
Utländsk bakgrund - Födelseregion       

 
  Afrika Asien EU28 utom Norden Europa utom EU28 och Norden 

Nord-
amerika 

Norden utom 
Sverige Sydamerika 

    Totalt därav Totalt därav Totalt därav Totalt därav   Totalt därav Totalt därav 

Institution 
Svensk 

bakgrund    Eritrea Etiopien Somalia   Kina Irak Iran   
Grek-
land Polen 

Tysk-
land   

Bosnien-
Herce-
govina 

(forna) 
Jugo-

slavien Turkiet     
Fin-
land   Chile 

Samtliga inst.  
                      Totalt 79 14 (1127) 14 18 16 38 (3094) 5 26 24 12 (950) 13 27 9 18 (1473) 11 18 57 2 (136) 8 (654) 84 8 (673) 57 

Kvinnor 79 14 (655) 14 17 15 37 (1769) 4 26 23 11 (530) 13 29 7 19 (875) 11 20 56 2 (77) 8 (401) 86 8 (383) 61 

Män  79 14 (472) 14 19 18 38 (1326) 5 25 26 12 (420) 12 24 11 17 (598) 11 16 58 2 (59) 7 (253) 80 8 (290) 52 

Humanistiska fak. 
                      Totalt 81 14 (338) 13 17 14 33 (766) 8 21 24 14 (339) 9 27 11 14 (322) 8 23 44 3 (62) 9 (220) 82 11 (268) 60 

Kvinnor 81 15 (227) 13 17 13 32 (474) 9 20 24 15 (223) 9 29 9 14 (200) 9 24 40 3 (41) 9 (138) 83 11 (155) 61 

Män 82 13 (111) 12 16 17 34 (292) 8 24 24 13 (116) 9 22 15 14 (122) 6 21 50 2 (21) 10 (82) 79 13 (113) 59 

Juridiska fak. 
                      Totalt 78 8 (44) 18 20 16 40 (227) 3 24 27 12 (66) 12 35 8 28 (160) 7 15 68 1 (6) 7 (37) 86 3 (18) 44 

Kvinnor 77 8 (28) 25 21 11 44 (155) 3 22 32 11 (39) 15 38 0 26 (91) 9 13 70 1 (3) 7 (23) 87 2 (7) 0 

Män 79 8 (16) 0 19 25 34 (72) 4 29 18 13 (27) 0 30 15 32 (69) 4 17 64 1 (3) 7 (14) 86 5 (11) 55 

Samhällsvet. fak. 
                      Totalt 78 14 (551) 16 20 15 40 (1556) 5 24 27 11 (408) 13 28 7 19 (730) 13 18 57 1 (39) 7 (285) 86 7 (278) 50 

Kvinnor  77 14 (303) 17 18 15 39 (843) 5 24 26 10 (217) 14 30 6 19 (417) 12 20 56 1 (18) 8 (174) 89 7 (160) 58 

Män 78 14 (248) 16 21 16 41 (713) 5 23 28 11 (191) 13 26 67 18 (313) 13 16 58 1 (21) 6 (111) 81 7 (118) 40 

Naturvetenskapliga 
fakulteten 

                      Totalt  80 14 (169) 11 14 21 38 (456) 7 27 24 14 (172) 9 25 9 14 (171) 16 14 53 2 (19) 9 (109) 79 8 (91) 53 

Kvinnor  81 14 (74) 12 11 18 36 (194) 5 31 21 13 (71) 11 31 8 16 (85) 15 13 55 1 (7) 11 (57) 84 8 (43) 53 

Män 79 14 (95) 9 17 24 39 (262) 8 24 26 15 (101) 8 21 10 13 (86) 17 15 50 2 (12) 8 (52) 73 7 (48) 52 

Lärarprogrammen 
                      Totalt  71 13 (124) 7 19 22 42 (410) 1 39 13 8 (78) 32 23 9 23 (222) 12 16 66 1 (14) 5 (49) 86 7 (71) 75 

Kvinnor  72 13 (85) 4 18 21 42 (287) 0 39 10 7 (49) 33 24 6 24 (164) 13 18 64 1 (8) 5 (36) 86 7 (47) 83 

Män 67 13 (39) 15 21 23 42 (123) 0 37 20 10 (29) 31 21 14 20 (58) 9 10 71 2 (6) 4 (13) 85 8 (24) 58 
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Tabell 13. Andelen nybörjare vid Stockholms universitet med utländsk bakgrund, läsåren 10/11-

14/15, fördelat efter geografiskt område och land, jämfört med den utländska populationen i 

Stockholms län 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Stockholms län  Stockholms univ. Stockholms län Stockholms univ. 

  
Andelen av tot. 
utlänska. pop. 

Andelen av tot. 
utlänska. pop. 

Andel utländska 
pop. i regionen 

Andel utländska 
pop. i regionen 

Norden utom Sverige  25 8     

Finland     90 84 

EU28 utom Norden 17 12     

Polen     21 27 

Tyskland      14 9 

Grekland     15 13 

Europa utom EU28 och Norden 17 18     

Jugoslavien     24 18 

Bosnien och Hercegovina     6 11 

Turkiet     64 57 

Afrika 9 14     

Somalia     17 16 

Etiopien     16 18 

Eritrea     10 14 

Nordamerika 2 2     

Sydamerika 8 8     

Chile     67 57 

Asien 22 38     

Irak     24 26 

Iran     21 24 

Kina     3 5 
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Tabell 11 redovisar befolkningen mellan år 2010–2015 i åldrarna 16–64 år som var 

folkbokförda i Stockholms län vid 15 års ålder. Tabell 12 redovisar motsvarande andel 

nybörjarstudenter vid Stockholms universitet som var folkbokförda i Stockholms län vid 15 års 

ålder. Tabellerna ger en uppfattning om huruvida det råder en jämn representation av andelen 

studenter med utländsk bakgrund i jämförelse med geografiska områden och i relation till 

specifika länder inom dessa områden.  
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Stockholms universitet har i relation till dess totala studentpopulation från Stockholms län, och i 

jämförelse med Stockholms läns befolkning i samma åldersintervall, en jämn representation av 

studenter med en utländsk bakgrund från områdena Sydamerika och Europa utom EU28 och 

Norden. Det råder dock totalt sett en markant underrepresentation av gruppen Norden utom 

Sverige och till viss del EU28 utom Norden på Stockholms universitet. Vidare finns en klar 

överrepresentation av den asiatiska gruppen vid lärosätet och till viss grad även den afrikanska 

gruppen, förutom vid den Juridiska fakulteten.  

 

Underlaget visar vidare att även om det totalt sett kan råda en jämn representation av andelen 

studenter från ett specifikt geografiskt område jämfört med populationens storlek i Stockholms 

län, kan det finnas en över- eller underrepresentation av vissa specifika länder från samma 

geografiska område inom lärosätet. Sydamerika är ett exempel. Som kontinent speglar andelen 

studenter med denna utländska bakgrund populationen med samma bakgrund inom Stockholms 

län. Studenter med chilensk bakgrund som är den största utländska gruppen från Sydamerika i 

Stockholms län är dock totalt sätt underrepresenterade vid Stockholms universitet. Under- eller 

överrepresentationen av denna grupp varierar dessutom mellan olika utbildningsområden.  

 

Ett annat exempel som visar att representationen av studenter med olika utländska bakgrunder 

varierar mellan olika utbildningsområden är den asiatiska gruppen. Som geografiskt område har 

Stockholms universitet i jämförelse med andelen i befolkningen en klar överrepresentation av 

studenter med en asiatisk bakgrund vid samtliga utbildningsområden inom lärosätet. Av 

studenter med utländsk bakgrund på lärarprogrammen, har den största andelen, 42 procent 

asiatisk bakgrund. Inom Stockholms län är motsvarande siffra 22 procent. Vid en närmare 

analys visar tabellen en markant skillnad i representationen av olika asiatiska länder vid 

lärarutbildningarna. Den iranska gruppen utgör 13 procent av studenterna med utländsk 

bakgrund vid lärarprogrammen, och den irakiska gruppen 39 procent. Det råder således en 

underrepresentation av den iranska gruppen vid lärarprogrammen, jämfört med populationens 

storlek (bland personer med utländsk bakgrund) i länet (21 procent), särskilt bland den 

kvinnliga studentpopulationen med iransk bakgrund där representationen är 10 procent. Den 

irakiska gruppen är å andra sidan överrepresenterad vid lärarutbildningarna där motsvarande 

andel i populationen är 24 procent.  

 
Den geografiska gruppen Europa utom EU28 och Norden redovisar en jämn representation i 

jämförelse med populationens storlek inom Stockholms län. Dock råder en klar över- eller 

underrepresentation mellan olika länder inom denna geografiska grupp, samt mellan de olika 

utbildningsområdena. Studentpopulationen med en bosnisk bakgrund vid Stockholms 

universitet har i jämförelse med populationens storlek i Stockholms län, en dubbelt så hög 

representation vid exempelvis Samhällsvetenskapliga fakulteten och Naturvetenskapliga 

fakulteten. Studentpopulationen med jugoslavisk och turkisk bakgrund är dock 

underrepresenterade vid båda fakulteter. Vid Humanistiska fakulteten råder det däremot en 

jämn representation av studenter med bosnisk och jugoslavisk bakgrund. Dock redovisar 

siffrorna en markant underrepresentation av studenter med turkisk bakgrund, jämfört med 

populationens storlek i Stockholms län.    

 
Studenter med turkisk bakgrund är underrepresenterad vid Naturvetenskapliga, -

Samhällsvetenskapliga, - och Humanistiska fakulteten. Vid lärarprogrammen råder det en mer 

jämn representation av gruppen och vid Juridiska fakulteten, en mindre överrepresentation. Som 

tidigare nämnts visar UKÄ i rapporten Universitet och utländsk bakgrund för studenter och 

doktorander 2014/15 att bland nybörjarstudenter som är födda i Sverige med två utrikesfödda 

föräldrar under läsåret 2014/15, är Turkiet ett av de länder med flest antal högskolenybörjare, 

likaså högskolenybörjare från Finland. 

 

Resultatet i tabell 11 och 12 indikerar att trots det stora antalet nybörjarstudenter med turkiskt 

och finsk bakgrund, råder det en underrepresentation av studenter med bland annat dessa 
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bakgrunder vid lärosätet. Detta kan vara ett signifikant resultat då den utländska gruppen med 

turkisk och finsk bakgrund är bland de största utländska populationerna inom Stockholms län. 

Möjligen kan resultatet i UKÄ:s rapport även indikera att en positiv trend sker med allt fler 

nybörjarstudenter från bland annat dessa utländska grupper, som just nu är underrepresenterade 

vid Stockholms universitet, och att denna trend kan resultera i en allt mer jämn representation 

inom kommande år.   
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6. Förteckning över bilagor  

 
 

Bilaga 1 – Stockholms universitet, föräldrarnas utbildningsnivå, läsår 2010/11–2014/15. 

(Originaltabell) 

 

Bilaga 2 – Stockholms universitet, fördelning svensk/utländsk bakgrund, läsår 2010/11–

2014/15. Finns endast elektronisk på grund av omfattning. (Originaltabell) 

 

Bilaga 3 – Stockholms universitet, nybörjarstudenter folkbokförda i Stockholms län vid 15 års 

ålder, föräldrarnas utbilningsnivå, läsår 2010/11–2014/15. (Originaltabell) 

 

Bilaga 4 – Befolkningen folkbokförda i Stockholms län vid 15 års ålder, föräldrarnas 

utbildningsnivå, år 2010–2015. (Originaltabell) 

 

Bilaga 5 – Stockholms universitet, nybörjarstudenter folkbokförda i Stockholms län vid 15 års 

ålder, svensk/utländsk bakgrund, läsår 2010/11–2014/15. (Originaltabell) 

 

Bilaga 6 – Befolkningen folkbokförda i Stockholms län vid 15 års ålder, fördelning 

svensk/utländsk bakgrund, år 2010-2015. Finns endast elektroniskt p.g.a. omfattning. 

(Originaltabell) 

 

Bilaga 7 - Förteckning, geografiskt område och land, SCB 

  


